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 ًّشأرِب  اثي الِ٘ضن /للؼلْم الظشفخكل٘خ الزشث٘خ ربسٗخ 
 

ابؽ الييثؼ ىي إمتجاد لجار السعمسيؽ العالية التي  /كمية التخبية لمعمؾم الرخفة         
ة في العخاق إن لؼ تكؽ أقجميا بعج كمية الحقؾق وقج استظاعت عخيقتعج مؽ الكميات ال

عي في رفع أن تحغى بتذجيع كبيخ عمى مخور الدشيؽ مكشيا مؽ التظؾر الظبي
مدتؾياتيا العمسية وفي إستكسال الكثيخ مسا يشقريا مؽ عؾامل وأسباب التقجم 

 .السختمفة

وقج أفادت مؽ ثسخات جيؾد نخبة مستازة مؽ األساتحة والسخبيؽ وإختراصاتيؼ في 
وطو الياشسي ومتي عقخاوي وفاضل الجسالي  طع الحرخي )سا مخحمة تأسيديا أمثال

وطو الخاوي وعبج الؾىاب عدام وأحسج حدؽ الديات( وغيخىؼ مسؽ ساىسؾا في بشاء 
ىحه السؤسدة. وتؾلي التجريذ والتؾجيو ولؼ تقترخ ىحه الكمية عمى مجخد تمقيؽ 

قجر ماىؾ إدراك عسيق ألىجاف األمة العامة واإلجتساعية مشيا وكيؽية السعارف ب
 .الترخف بسا يشاسب حاجات الجيل في العخاق والؾطؽ العخبي

( عشجما كانت 3291لقج تخخج مؽ ىحه الكمية عجد مؽ التخبؾييؽ مشح تأسيديا عام )
لبحرة األولى دراستيا مدائية حيث التحق بيا معمسؾا السجارس االبتجائية ليكؾنؾا ا

( اكتسمت مدتمدمات الكمية التعميسية 3211لسجرسي السجارس الثانؾية. وفي سشة )
( 3211لتكفل تحقيق أىجافيا وأصبحت مجة الجراسة في دار السعمسيؽ العالية سشة )

( وىي 3212ثالث سشؾات والتي تؼ قبؾل الظالبات ألول مخة ثؼ اربع سشؾات عام )
الكمية في الؾقت الحاضخ. ثؼ استبجل اسسيا إلى كمية نفذ السجة التي تعسل بيا 

( عشج تأسيذ جامعة بغجاد وإنزساميا إلييا وبقيت تخفج 3211التخبية في عام )
( ثؼ بعج ذلػ أعيج إفتتاحيا عام 3292السجتسع بخخيجييا إلى أن الغيت في عام )

م واالداب ( لتتؾلى تأىيل الخخيجيؽ مؽ حسمة شيادة البكالؾريؾس في العمؾ 3219)
ولسجة عام دراسي واحج إلعجادىؼ لسيشة التجريذ بسؾاضيع العمؾم التخبؾية والشفدية 

( لمجراسة الجامعية األولية 3211وطخائق التجريذ إلى أن أعيج افتتاح الكمية عام )
 .ذات اربع سشؾات باسؼ كمية التخبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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بالجراسات ( شظخت الكمية إلى كميتيؽ متخررتيؽ تعشي األولى 3211في عام )
          ابؽ رشج( والثانية بالجراسات العمسية وسسيت -اإلندانية وسسيت )كمية التخبية 

ابؽ الييثؼ( وذلػ لمعشاية بالجراسات الستخررة وتؾفيخ مدتمدماتيا  -)كمية التخبية 
لزسان أعجاد الظمبة حيث مكؽ اإلنذظار إلى كميتيؽ تؾفيخ العشاية السخكدة إلعجاد 

جادا عمسيًا متيشًا باإلضافة إلى إعظائو ثقافة متكاممة في العمؾم التخبؾية الظالب إع
 .والفشية وفي مجاالت الفكخ واإلبجاع

إن الكمية مدتسخة في مؾاكبة التظؾر )العمسي والتخبؾي( وذلػ بتظؾيخ مشاىجيا 
 .لعالؼالجراسية ومختبخاتيا العمسية بسا يكفل مؾاكبة التظؾر العمسي والتقشي الدائج في ا

تزؼ الكمية خسدة أقدام عمسية وىي )قدؼ الخياضيات، قدؼ عمؾم الحياة، قدؼ 
 الكيسياء، قدؼ الفيدياء، قدؼ الحاسبات(.

 
 اثي الِ٘ضن /سؤٗخ ّسعبلخ ّأُذاف كل٘خ الزشث٘خ للؼلْم الظشفخ

 

  سؤٗخ الكل٘خ
لدسعة الظيبة ان تكؾن الكمية واحجة مؽ الكميات التخبؾية الخائجة ذات السكانة وا     

بالبمج إلعجاد الكؾادر الجيجة مؽ الخخيجيؽ والسجرسيؽ لمعسل قي الجوائخ والسؤسدات 
 .ذات العالقة وخجمة السجتسع

 

  سعبلخ الكل٘خ

تتحجد الخسالة لكمية التخبية لمعمؾم الرخفة / ابؽ الييثؼ إلى إعجاد مجرسيؽ )قادة      
دات التخبؾية والعمسية ليؼ القجرة عمى مخبيؽ وباحثيؽ( بالسجارس الثانؾية والسؤسو 

 االسيام الفعال في خمق التغيخات العمسية والثقاؼية واالجتساعية وذلػ عؽ طخيق تشذئة
وتؾجيو الجيل الججيج وبسا يخجم الؾطؽ ويداعجه عمى مؾاكبة التظؾر العمسي في العالؼ 

كميات جامعة  وتظؾيخ أساليب التعميؼ عمى كافة الرعج والسدتؾيات وبالتعاون مع
بغجاد والجامعات االخخى و وزارة التخبية والتعميؼ العالي والؾزارات اآلخخى السعشية وبسا 

 يخجم السجتسع.
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  الكل٘خ أُذاف

          في ضؾء الخؤية والخسالة لمكمية فإن االىجاف لكمية التخبية لمعمؾم الرخفة /     
 و خاصة( ىي كاالتي: ابؽ الييثؼ تشقدؼ الى نؾعيؽ مؽ االىجاف )عامة

 
  ُذاف الؼبهخألا
 

إعجاد مجرسيؽ أكفاء وفق اإلتجاىات التخبؾية الحجيثة لمعسل في السجارس الثانؾية  -1
 العخاؾية )الستؾسظة واإلعجاداية(.

إعجاد متخرريؽ مؤىميؽ لمعسل في مختمف السجاالت التظبيؿية كالسجارس  -0
 وغيخىا. رشاعة واإلجتساعيةوالجامعات والسدتذؽيات والسؤسدات التعميسية وال

السداىسة في رفع كفاءة معمسي و مجرسي وزارة التخبية والسؤسدات التخبؾية عؽ  -3
 طخيق تقجيؼ الجعؼ والسداعجة بالبخامج والجورات التجريبية الخاصة.

إعجاد جيل مؽ الباحثيؽ في مختمف االختراصات التخبؾية والعمسية والتي  -4
 جدتيخ والجكتؾراه.تسشحيؼ الكمية فييا شيادة السا

نذخ الؾعي التخبؾي والعمسي بيؽ السجتسع مؽ خالل عقج الشجوات وإلقاء   -5
 السحاضخات عؽ طخيق التعميؼ السدتسخ وخجمة السجتسع.

السداىسة في حل السذكالت لمقظاع العام والخاص عؽ طخيق البحؾث   -6
ارات والؾز ت والجراسات السذتخكة وتقجيؼ االستذارات والتشديق مع السؤسدا

 السختمفة االخخى.

خمق روح الشدعة العمسية لجى السجرس في معالجة لألمؾر العمسية والتخبؾية   -7
 وكحلػ غخس االسمؾب العمسي لجيو.

إعجاد باحثيؽ ليؼ القجرة الترؾرية والفكخية لمتعامل والتعاون مع السؤسدات  -8
 العمسية والتخبؾية وبسا يخجم الفخد والسجتسع مدتؿبالً .
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 السشاىج والسقخرات الجراسية لمجراسات األولية والعميا. تظؾيخ  -9

تعديد آليات التعاون اعمسي والبحثي مع الجامعات والؾزارات والسؤسدات   -12
 .االخخى 

تفعيل االنذظة والتؾاصل التخبؾي والعمسي واالنداني وبسا يخجم السجتسع   -11
 وإيجاد الحمؾل لسذكالتو.

حجيثة وبسا يخجم التظؾرات  العسل عمى استحجاث دراسات او تخررات  -10
 الحاصمة بالسجتسع وسؾق العسل.

 
 ُذاف الخبطخ ألا
 

 العسل عمى التشاسق والتكامل مع تؾجيات رؤية و رسالة و أىجاف جامعة بغجاد. -1

 وضع وتظبيق استخاتيجية لمكمية لتكؾن متساشية مع استخاتيجية جامعة بغجاد. -2

 عمسية والبحثية والتخبؾية.الدعي لتعديد إمكانات الكمية كل الشتاجات ال -3

العسل عمى إنجاز وتظبيق السمفات الخاصة بزسان الجؾدة واالعتساد االكاديسي  -4
 وبسا يحقق التقجم عالسيا لمكمية ولمجامعة.

الدعي لمحرؾل عمى االعتساد االكاديسي السؤسدي او البخامجي لمكمية عالسيا او  -5
 إقميسياً .

(السعج 9199-9131الحكؾمي لمعام ) العسل عمى دعؼ تظبيق مذخوع البخنامج -6
 مؽ الؾزارة.

بخنامج نغام اعتساد السقخرات الجراسية لمعام الجراسي  االعجاد لتظبيق وتشفيح -7
 السعج مؽ قبل وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي. 9132-9191
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 لغن الشٗبض٘بد
 

خبية لمعمؾم الرخفة ابؽ يعج القدؼ واحجاً  مؽ االقدام العخيقة والسيسة في كمية الت    
 قدؼ الخياضياتتأسذ الييثؼ والحي لو التاريخ العخيق والشابع مؽ عخاقة الكمية، حيث 

عشجما كان اسؼ الكمية دار السعمسيؽ العالية ثؼ استبجل اسسيا الى كمية  3211في عام 
عشج تأسيذ جامعة بغجاد وكان قدؼ الخياضيات ضسؽ اقداميا  3211التخبية في عام 

 االولى عشج التأسيذ. ساسيةاال
 

 هؼلْهبد ػي المغن

 

 اٌش٠بظ١بد  اعن المغن 

 ثغذاد      ئعن الغبهؼخ

 ثغذاد / االػظ١ّخ / عبؽخ ػٕزش الوْلغ الغغشافٖ

 سثغ عٕٛادأ     هذح الذساعخ للذساعبد األّل٘خ

 هذح الذساعخ للذساعبد الؼل٘ب
 اٌّبعغز١ش: عٕزبْ   

 اٌذوزٛساٖ: صالس عٕٛاد   

   فبغّخ ف١صً وش٠ُاٌذوزٛس  االعزبر اٌّغبػذ الؼلو٘خ َ اعن سئ٘ظ المغن ّدسعز

 77575747472 سلن الِبرف 

 math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq ػٌْاى الٗو٘ا 

 www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq:// http ساثظ طفؾخ المغن ػلٔ شجكخ الًزشً٘ذ 

 

 

 سؤٗخ المغن 

االرتقاء بسدتؾى األداء في مجاالت عمؾم الخياضيات السختمفة ليكؾن مؽ أوائل     
باإلضافة  األقدام التعميسية عمى مدتؾى القظخ والعالؼ العخبي في التحريل العمسي.

الل إيجاد أفزل ضخورة مؾاكبة التظؾر الحي تذيجه الشيزة التعميسية العميا مؽ خإلى 
الخجمات والتجييدات لمكؾادر األكاديسية مؽ أعزاء ىيئة التجريذ، وتؾفيخ فخص 

في كل ما مؽ شأنو أن يشسي  ظمبةالتجريب والتظؾيخ لمفشييؽ واإلدارييؽ، وإشخاك ال
 .ميارتيؼ ويداعجىؼ عمى اإلبجاع واالبتكار

 

mailto:math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
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  سعبلخ المغن 
يسمكؾن التفكيخ  الكؾادر السؤىمة مسؽخيج تخ تيجف الىإن رسالة قدؼ الخياضيات     

كسا السشظقي العمسي والسيارات البحثية العمسية في عمؾم الخياضيات بفخوعو السختمفة.
بعمؾم ومعارف تداىؼ في تظؾر وطششا  مجعسةتقجيؼ مخخجات وطشية يدعى القدؼ الى 

في  ظمبةيسية لمالغالي. مؽ خالل تقجيؼ أفزل التقشيات العمسية الحجيثة لمخجمات التعم
مخحمة التعميؼ الجامعي والعالي، والعسل عمى تشسية السيارات التي تسكشيؼ مؽ 

دعى لالرتقاء بسدتؾى ي القدؼبذكل سخيع. كسا أن  جسيع السياديؽاالنجماج في 
جعؼ حخكة ياإلدارية  بتقجيؼ أفزل األداء وسخعة ودقة اإلنجاز. و ية التعميسية و العسم

عل السعخفي بػية التؾاصل السدتسخ مع التظؾر العمسي والثقافي البحث العمسي والتفا
في العالؼ, وتمبي احتياجات السجتسع الستججدة بسا يحقق التشسية البذخية الذاممة 

 .والسدتجامة وتسكؽ مؽ السشافدة الؾطشية واإلقميسية والعالسية
 

 أُذاف المغن  

ؼ تشقدؼ الى نؾعيؽ مؽ االىجاف في ضؾء الخؤية والخسالة لمقدؼ فإن أىجاف القد     
 )عامة و خاصة( ىي كاالتي:

 
 الُذاف الؼبهخ 

عمى تجريذ الخياضيات  وكفؾء وقادر ييجف القدؼ إلى إعجاد مجرس جيج مقتجر    
 يترف بالسؾاصفات التالية:أن دراستو العميا و  إكسالو 
ضيات والتي أن يكؾن مؾاكبا لالتجاىات التخبؾية الحجيثة في طخائق تجريذ الخيا -1

 تؤىمو لمعسل بكفاءة في السجارس الستؾسظة واألعجادية.

أن يكؾن قادرًا عمى تؾعيف ماتعمسو في مختمف السجاالت التظبيؿية  -2
 الخياضياتية.
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أن يتعمؼ السشيج الخياضي في التفكيخ )التحميل واالستشتاج والتدبيب( بذكل  -3
 يزسؽ سالمة تظبيقو في تجريذ الخياضيات.

تسكشًا مؽ تظؾيخ نفدو في مجال البحث العمسي وغخس األسمؾب أن يكؾن م -4
العمسي لجيو مسا يجعمو قادرًا عمى الحرؾل عمى شيادة أعمى كالساجدتيخ 

 والجكتؾراه.

 أن يتعخف عمى كيؽية بشاء وتظؾيخ مشاىج الخياضيات وتحجيثيا. -5

 .أن يتعمؼ السشيج لمخياضيات لغة تراغ بيا السدائل مؽ اجل الحل األفزل-6

أن يكؾن قادرا عمى تذجيع تفاعل الظمبة االيجابي مترفا بخوح االندجام مع -7
 زمالئو وإدارة السجرسة.

 
 

 الُذاف الخبطخ 

إعجاد متخرريؽ في الخياضيات يديسؾن في بخامج وخظط التشسية الؾطشية في  -1
 التعميؼ العالي.

ضية االرتقاء بالبحث العمسي في مجال الخياضيات ودراسة السذاكل الخيا -2
واإلحرائية والؿيام باألبحاث العمسية إليجاد الحمؾل السشاسبة ليا والسذاركة في 
السؤتسخات الؾطشية والعالسية و البحث العمسي والشذخ في السجالت العمسية 

 السخمؾقة.
تحفيد الظمبة عمى االطالع بسا يدتجج في البحث العمسي ووسائل التقشية وطخق  -3

 التعميؼ الحكية.
 اجات األقدام األخخى في الكمية والجامعة مؽ السقخرات الجراسية.تمبية احتي -4
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تجريب الظمبة عمى استخجام مفخدات لغة الخياضيات مؽ رمؾز ومرظمحات وفيؼ  -5

البشى الخياضية خاصة الشغام العجدي والجبخي واليشجسي, وكحلػ فيؼ طبيعة 
 الخياضيات كسشغؾمة متكاممة مؽ السعخفة.

جرة عمى حل السذكالت الخياضية باستخجام أساليب التفكيخ اكتداب الظمبة السق -6
 السختمفة , وابتكار أساليب ججيجة لحل مدائل الخياضيات. 

 في مجال الخياضيات البحتة والتظبيؿية مع إعجاد تخبؾي . يؽإعجاد الستخرر -7

لمعسل بسجال التخبية والتعميؼ لمسخحمتيؽ الستؾسظة مؤىميؽ  يؽتخبؾي مبةتخخيج ط -8
 ؾية والتعميؼ العالي.والثان

تشسية السديخة عمى تأدية واجبيؼ الؾطشي والسداىسة في  يؽقادر  مبةتخخيج ط -9
 .العمسية

 .دكتؾراه ( –إلكسال دراساتيؼ العميا ) ماجدتيخ  يؽمؤىم مبةتخخيج ط -11
عمى استخجام األسمؾب العمسي  ؼوتجريبي الظمبةتشسية القجرات اإلبتكارية لجى  -11

 سذكالت العامة والخاصة وعالجيا.في التفكيخ لسؾاجية ال
الؿيام بجور ايجابي في ميجان البحث العمسي الحي يديؼ في مجال التقجم  -12

 العمسي.
مؽ دور ؾيادي في بشاء  لمقظخالشيؾض بحخكة التأليف واإلنتاج العمسي لسا  -13

 الحزارة اإلندانية.
بية مؽ السداىسة في نقل ججيج العمؾم الرخفة والتظبيؿية وتقشياتيا إلى العخ  -14

 خالل دفع عسمية التعخيب والتأليف والتخجسة.
تقجيؼ االستذارات العمسية لمقظاعيؽ الحكؾمي والخاص وتدخيخ الخبخات  -15

 العمسية والفشية في ذلػ.
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 ّ:ألالفظا ا
 الوغلظ الْطٌٖ ّفك هؼبٗ٘ش  لغن الشٗبض٘بدّالغ 

 NCATE ك٘خٗالهش ألػزوبد ثشاهظ اػذاد الوذسع٘ي

 
 

 ّ:  الجشاهظ األكبدٗو٘خ الومذهخالوؼ٘بس األ

الخرائص والسيارات التي  –االتجاه نحؾ السيشة  –السيارات  –ويتعمق بالسعخفة      
البج أن يكتدبيا الظالب ) السجرس ( وبسا يزسؽ تحقيق السحتؾى السعخفي بسادة 

 التجريذ في التخرص.
 

 الوٌِبط الذساعٖ ّهمشسارَ
 

لجراسيو مع الفمدفو العامو لمجولو وتحقيق رسالتو تؾئسة بخامج القدؼ ومقخراتو ا -1
 واىجافو وحاجات الظمبو والسجتسع.

يقؾم القدؼ بالتعخيف الكامل بسكؾنات كل بخنامج مؽ حيث الشغام الستبع ) فرمي  -2
 وفقاً  لمتعميؼ التقميجي وااللكتخوني. ، سشؾي ، ساعات معتسجه (

تمفو االجيده السذاركو في ترسيؼ يتاكج القدؼ مؽ وضؾح االدوار والسدؤليات السخ -3
 ومخاجعة بخامجو ومشيا ) مجمذ القدؼ والمجان القظاعيو ... وغيخىا(

يحجد القدؼ السقخرات الجراسيو ومتظمبات الحرؾل عمى الجرجو العمسيو وفقا  -4
 لمسعاييخ واالنساط السعتسجه فييا.

ستعانو بيا في فيؼ يحفد القدؼ استخجام الذبكو العشكبؾتيو ويحجد مؾاقع معييشيا لال -5
 ويؾعفيا بالتعميؼ االلكتخوني. السقخرات الجراسيو

االخخى لمتعميؼ التقميجي يقارن مايجرس في كل مقخر بشغيخه في الجامعات الستسيده  -6
 .وااللكتخوني

 يزع القدؼ قائسو باسساء الكتب السعتسجه كسرادر لكل مقخر دراسي. -7
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تشسية التفكيخ العمسي  جاالتلسقخره متحقق السشاىج الجراسيو ايعسل القدؼ عمى ان  -8
 والتعمؼ الحاتي.

تشسي السشاىج الجراسيو السقخره روح الؾالء واالنتساء لمؾطؽ يعسل القدؼ عمى ان  -9
 والؿيؼ الجيشيو.

في  السيةيتأكج القدؼ مؽ ان مخخجات البخنامج متؾافقو مع السعاييخ السحميو والع -11
 لتعميسيو والبخامج والسقخرات والذيادات .التعميؼ العالي مؽ خالل تقييؼ السخخجات ا

في تعسييؼ البخنامج الجراسي مالحغات واراء السختريؽ  القدؼ عىا خ ي -11
 دتفيجيؽ.سوال

 يتؼ مخاجعة التخررات والبخامج التي نفحىا القدؼ برؾره دوريو . -12
 خخج في نياية السخحمو الجرلديو.تيكمف القدؼ الظمبو باعجاد مذخوع  -13
في  يو بيؽ مؾضؾعات التخرص والسؾضؾعات العاموتؾازن الخظط الجراس -14

 .السجتسع
يتزسؽ و تكاممو عؽ كل مقخر مؽ السقخرات الجراسيو ميستمػ القدؼ ممفات  -15

 .لمسقخر رمد الرف االلكتخونيومؽ ضسؽ ذلػ  بيانات مفرمو عشو
يحتفظ القدؼ بسمف خاص لكل مقخر ومتابعة مايجخي عميو مؽ تعجيل او  -16

 .مؽ حيث التعميؼ التقميجي وااللكتخوني خخى وافتخة  بيؽتحجيث 
تاكج مؽ الالتي تؾاكب تظؾرات العرخ و  الستظؾره يؾفخ القدؼ السشاىج الجراسيو -17

السدتسخ ليا ويذسل ذلػ بخامج ومقخرات ) البكالؾريؾس , ؽ جؾدتيا والتحدي
 .الجكتؾراه( ،الساجدتيخ 

 
  الوْاد الذساع٘خ

 

 

 ؽلخهغوْع الوْاد الذساع٘خ للوش الوشؽلخ

 11 الوشؽلخ األّلٔ

 9 الوشؽلخ الضبً٘خ

 7 الوشؽلخ الضبلضخ

 8 الوشؽلخ الشاثؼخ
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 الوشؽلخ الّلٔ
 

 00 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 5 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 6 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 
 

 لمسرحمة االولى التربهية سهاداالختراص وال مهادمخظط يهضح ندبة 

عدد  مشاقذة عسمي نظري  السادة
لغة   عدد الهحدات الداعات

 التدريس
 الجبر الخظي

Linear Algebra 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 التفاضل والتكامل
Calculus 

 االنكميدية تخررية 1 1 9  1
 أسس الرياضيات

Foundation of Mathematics 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 مقدمة في عمم الحاسبات
Introduction in Computers 

Science 

 العخبية مداعجة 4 1  9 3

 لشظريةاالفضزياء 
Physics Theory 

 العخبية مداعجة 4 9   9
 أسس تربية

Foundation Education 
 العخبية تخبؾية 4 9   9

 والديسقراطية  حقهق اإلندان
Human Rights 

 العخبية تخبؾية 9 3   3
 المغة العربية

Arabic Language 
 العخبية  4 9   9

 التربهي عمم الشفس 
Educational Psychology 

 العخبية ةتخبؾي 4 9   9
 االنكميدية  9 3   3 المغة االنكمضزية 

   مدتؾفي  3  3  التربية الرياضية 
   44 91 9 1 31 السجسهع
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 لمسهاد الدراسية لمسرحمة االولى ةااللكتروني هفالرفروابط 

 
 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  جَالشؼ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 اٌغجش اٌخطٟ

 أصجبؽٟ   .َ.د.١ٔشاْ صجبػ عبعُأ
https://meet.google.com/lookup/gj

2eipuwie?hs=179 

 طصجبؽٟ  .َ.ا٠ّبْ ػجذ اٌٍط١ف  ػجذ اٌشصاقأ
https://meet.google.lookup/etpr5nf

tm7 

 صجبؽٟ ة َ.عّب٘ش ِشص ٠بع١ٓ
https://meet.google.com/sme-

mnpz-kna 

 أ.َ.د.١ٔشاْ صجبػ عبعُ

 َ.عّب٘ش ِشص ٠بع١ٓ
 ِغبئٟ

https://meet.google.com/lookup/g

5mjhxk7ih?hs=179 

 ٚاٌزىبًِزفبظً اٌ

 أصجبؽٟ  َ.د.ػٍٟ غبٌت دمحم
https://meet.google.com/lookup/d

5yt6mtnrv?hs=179 

 َ.د.ػٍٟ غبٌت دمحم

 ػّبد اٌذ٠ٓ َ.َ.٘ذٜ
  صجبؽٟ ة

https://meet.google.com/lookup/b

ylxebvulh?hs=179 

 َ.د.دمحم ػٍٟ أؽّذ

 ػّبد اٌذ٠ٓ َ.َ.٘ذٜ

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/a5hs
dmb67d 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/gydo
nmjiod 

 اعظ اٌش٠بظ١بد

 َ.د.ػم١ً فبٌؼ عذٚع

https://meet.google.com/lookup/d صجبؽٟ أ

xvv45d3gz?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/gz صجبؽٟ ة

34m6d5jh?authuser=0&hs=179 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/ck

iqlwu46a?authuser=0&hs=179 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/c6

n7rcei23?authuser=0&hs=179 

 ٍفَ. سؽب اثشا١ُ٘ خَ.

 صجبؽٟ ا
https://meet.google.com/lookup/d

xvv45d3gz 

 ة صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/gz

34m6d5jh 

https://meet.google.com/lookup/ck صجبؽٟ ط

iqlwu46a 

https://meet.google.com/lookup/c6 ِغبئٟ

n7rcei23 

ِمذِخ فٟ ػٍُ 

  ؾبعجبداٌ

 .َ.١ِغْٛ ػجذ ٘بًِأ
 أ ؽٟصجب

https://meet.google.com/lookup/ak

jg5zfvzk?authuser=0&hs=179 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ej

eh6tntve?authuser=0&hs=179 

 َ.ؽٕبْ فبسٚق لبعُ

 أ صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/ak

jg5zfvzk 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ej

eh6tntve 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/gz

cpzewwhu 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/c4

rbb6kmrm 
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 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 

 اعظ رشث١ٗ

 

 دػبء عؼذ ػجذ اٌشؽ١ُ عٍّبْ َ.َ.

 

 صجبؽٟ أ

 

https://meet.google.com/lookup/cz

amd3nohd?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/g صجبؽٟ ة

utgznr2ed?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/cz صجبؽٟ ط

amd3nohd?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/gz ِغبئٟ

upx56euj?authuser=0&hs=179 

االٔغبْ  ؽمٛق

 ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ
 .َ.فصً ؽالي ػجبطا

 صجبؽٟ ا
https://meet.google.com/lookup/cl

iegoxbu 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ei

as66aaao 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/a

mny7eiwyu 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/b

6dr4vhbrq 

 عالي َ.َ.١ِغْٛ وّبي اٌزشثٛٞ ػٍُ إٌفظ

https://meet.google.com/lookup/dj صجبؽٟ ا

cea4lqjm?hs=179 

https://meet.google.com/lookup/d صجبؽٟ ة

52p4bgtxx?hs=179 

https://meet.google.com/lookup/ee صجبؽٟ ط

e7ikchky?hs=179 

https://meet.google.com/lookup/aq ِغبئٟ

ecwvla3q?hs=179 

 صجبؽٟ ا د.عٙبَ ؽغٓ عٍّبَْ. ف١ض٠بء ػبِخ
https://meet.google.com/lookup/d

xvv45d3gz 
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 الوشؽلخ الضبً٘خ

 
 9 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 6 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 3 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

  

 
 

 لمسرحمة الثانية مخظط يهضح ندبة دروس االختراص والدروس التربهية
 

عدد  مشاقذة عسمي نظري  السادة
 الداعات

عدد 
لغة   الهحدات

 التدريس
 نظم البديهيات والهشدسة

Axiom and Geometry Systems 
 العخبية تخررية 1 1 3  9

 السعادالت التفاضمية االعتيادية
Ordinary Differential 

Equations 

 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 نظرية الزمر 
Group Theory 

 االنكميدية تخررية 1 1 3  9
 الستقدم التفاضل والتكامل

Advanced Calculus 
 نكميديةاال تخررية 1 1 9  1

 اسس البحث العمسي
 

 العخبية مداعجة 4 9   9
 عمم الحاسبات الستقدم

Advanced Computers Science 
 االنكميدية مداعجة 4 1  9 3

 عمم نفس الشسه
 

 العخبية تخبؾية 4 9   9
 إدارة تربهية والتعميم الثانهي 

 
 العخبية تخبؾية 4 9   9

 ديةاالنكمي  9 3   3 المغة االنكمضزية 
   49 91 9 9 31 السجسهع
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 روابط الرفهف االلكترونية لمسهاد الدراسية لمسرحمة الثانية
 

 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 ٔظش٠خ اٌضِش

 أ.َ.د.فبغّخ ف١صً وش٠ُ

 ة ٠ٛعفأ.َ.د.٠ٛعف ٠ؼىٛ

 َ.سٔب ٔٛسٞ ِغ١ذ

 أصجبؽٟ  
https://meet.google.com/lookup/b

5diojldg4 

 ةصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/b

5diojldg4 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/h

xfh6yeffr 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/ak

5hqgsydu 

إٌٙذعخ ٚٔظُ 

 اٌجذ١ٙ٠بد

 َ.عٛعٓ عٛاد وبظُ

 َ.د.١ِغبء ع١ًٍ دمحم

https://meet.google.com/lookup/g صجبؽٟ  أ

owbs5ebq4?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/g صجبؽٟ ة

owbs5ebq4?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/hz صجبؽٟ ط

q7oc2zh3?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/gi ِغبئٟ

xb5xs6ns?authuser=0&hs=179 

اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ 

 االػز١بد٠خ

 َ.أعّبء ػجذ ػصٛاد

 َ.د.ِٟ دمحم ٘الي

 صجبؽٟ أ
https://meet.google.com/lookup/e6

pdzalhjj  

 ة صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/e6
pdzalhjj 

https://meet.google.com/lookup/ca صجبؽٟ ط

mkd4i65n 

https://meet.google.com/lookup/he ِغبئٟ

rj2lngce 

 اٌزفبظً اٌّزمذَ

 َ.د.ا٠ّبْ دمحم ٔؼّخ

 َ.د.عؼبد عذػبْ عبعُ

 ِٕٙذ ٔبفغَ.د.

https://meet.google.com/lookup/g صجبؽٟ ا

nfscwe6aj 

https://meet.google.com/lookup/g صجبؽٟ ة

nfscwe6aj 

https://meet.google.com/lookup/hc صجبؽٟ ط

uupr7js4 

https://meet.google.com/lookup/b ِغبئٟ

kc2d7zpsg 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أ.َ.د.ث١ذاء ػط١خ خٍف
 أ صجبؽٟ

https://meet.google.com/lookup/aj

oqxnflmh 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/aj

oqxnflmh 

 َ.د.١ِغبء ع١ًٍ دمحم
 صجبؽٟ ط

https://meet.google.com/lookup/b

ovbz3hurf 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/ch

wgkgxome 

 

 

https://meet.google.com/lookup/b5diojldg4
https://meet.google.com/lookup/b5diojldg4
https://meet.google.com/lookup/e6pdzalhjj
https://meet.google.com/lookup/e6pdzalhjj
https://meet.google.com/lookup/gnfscwe6aj
https://meet.google.com/lookup/gnfscwe6aj
https://meet.google.com/lookup/gnfscwe6aj
https://meet.google.com/lookup/gnfscwe6aj
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 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 اٌؾبعجبد
 أ.َ.د.سٔب ثٙغذ

 َ.َ.ا٠ّبْ اؽّذ ػجذ اٌٍط١ف

https://meet.google.com/lookup/h صجبؽٟ أ

yfrw4skyf 

https://meet.google.com/lookup/h صجبؽٟ ة

yfrw4skyf 

https://meet.google.com/lookup/bs صجبؽٟ ط

sm4b3toe 

https://meet.google.com/lookup/bs ِغبئٟ

sm4b3toe 

 اداسح رشث٠ٛخ 

 ٚرؼ١ٍُ صبٔٛٞ
 َ.ػّش اص٘ش ػٍٟ

 أصجبؽٟ  
https://meet.google.com/lookup/c6

tzy3qb2m 

 ةصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/c6

tzy3qb2m 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/b

3rkm73ukt 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/d

gg24kb65s   

 َ.أس٠ظ صالػ دمحم اعظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

https://meet.google.com/lookup/et صجبؽٟ  أ

3yjgrchf?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/et3 صجبؽٟ ة
yjgrchf?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/cb صجبؽٟ ط

cfafiydk 

https://meet.google.com/lookup/b ِغبئٟ

nvcwxviou 

 َ.أٌك صبئش صوَٟ. ػٍُ ٔفظ إٌّٛ

https://meet.google.com/lookup/f3 صجبؽٟ أ

rhkmnblw?authuser=0&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/f3 صجبؽٟ ة

rhkmnblw?authuser=0&hs=179 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/f4

mbmwr53l?authuser=0&hs=179 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/et

bq2nrska?authuser=0&hs=179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/et3yjgrchf?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/et3yjgrchf?authuser=0&hs=179


 0201-0202                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 
 

20 
 

 

 الوشؽلخ الضبلضخ

 
 7 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 5 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 2 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 
 
 

 
 

 لمسرحمة الثالثة مخظط يهضح ندبة دروس االختراص والدروس التربهية

عدد  مشاقذة عسمي نظري  السادة
 الداعات

عدد 
 الهحدات

لغة  
 التدريس

 التحمضل الرياضي
Mathematical Analysis 

 نكميديةاال تخررية 9 4 9  9
 اإلحراء واالحتسالية

Statistics and Probability 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 نظرية الحمقات
Rings Theory 

 االنكميدية تخررية 9 4 9  9
 السعادالت التفاضمية الجزئية

Partial Differential Equations 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 التحمضل العددي
Numerical Analysis 

 االنكميدية تخررية 9 4  9 9
 مشاهج وطرائق التدريس

 
 العخبية تخبؾية 4 9   9

 اإلرشاد والرحة الشفدية
 

 العخبية تخبؾية 4 9   9
   11 94 1 9 34 السجسهع
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 اسية لمسرحمة الثالثةروابط الرفهف االلكترونية لمسهاد الدر 
 

 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

االؽزّب١ٌخ 

 ٚاالؽصبء 

 ػجبط ٔغُ عٍّبْأ.

 ِٙب ػجذ اٌغجبسأ.َ.د.

 أؽّذ ػ١غٝ ػجذ إٌجَٟ.

 أصجبؽٟ  
https://meet.google.com/lookup/fv

rfooaohh 

 ةصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/h

5g67lv4ow 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/ac

d6qdzl3r 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/b

w5ne5mj5d 

 اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بظٟ

 أ.د.عٍٜٛ عٍّبْ ػجذ

 

https://meet.google.com/lookup/e4 صجبؽٟ  أ

ojepk5dh?authuser=1&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/b صجبؽٟ ة

nvkyuiwz3?authuser=1&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/an صجبؽٟ ط

ycgnd7hr?authuser=1&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/ej ِغبئٟ

h7cspbch?authuser=1&hs=179 

 َ.د.رّبسح ؽٙبة اؽّذ

https://meet.google.com/lookup/e4 صجبؽٟ  أ

ojepk5dh 

https://meet.google.com/lookup/b صجبؽٟ ة

nvkyuiwz3 

https://meet.google.com/lookup/an صجبؽٟ ط

ycgnd7hr 

https://meet.google.com/lookup/ej ِغبئٟ

h7cspbch 

 ٔظش٠خ اٌؾٍمبد
 أ.د.ؽبرُ ٠ؾ١ٝ خٍف

 غبٌت أؽّذ ؽّٛدَ.د.

 أصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/dz

q7ufx45n?authuser=2&hs=179 

 ة صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/cd

fzrziueq?authuser=2&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/cn صجبؽٟ ط

bgylp72z?authuser=2&hs=179 

https://meet.google.com/lookup/cn ِغبئٟ

bgylp72z?authuser=2&hs=179 

اٌّؼبدالد اٌزفبظ١ٍخ 

 اٌغضئ١خ

 أ.د.ِغ١ذ اؽّذ ٌٟٚ

 َ.د.غبدح ؽغٓ اثشا١ُ٘

 أ.َ.عٕبْ ٘برف ػجذ اٌّغ١ذ

https://meet.google.com/lookup/cx صجبؽٟ ا

chilsbpm 

https://meet.google.com/lookup/ar صجبؽٟ ة

qnuspun4 

https://meet.google.com/lookup/a5 صجبؽٟ ط

rkpprfkd 

https://meet.google.com/lookup/h ِغبئٟ

kh7r7lxdr 

 

 
 

https://meet.google.com/lookup/anycgnd7hr
https://meet.google.com/lookup/anycgnd7hr


 0201-0202                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 
 

23 
 

 
 

 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 أ.د.ٔبعٟ ِؾّٛد ٔبعٟ االسؽبد

https://meet.google.com/lookup/cx صجبؽٟ أ

2vc4bvqq 

https://meet.google.com/lookup/ev ة صجبؽٟ

sebw3mnh 

https://meet.google.com/lookup/hl ط  صجبؽٟ

mu6vjdpb 

https://meet.google.com/lookup/d ِغبئٟ

3evtcqw5k 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ

 أ.َ.د.٘ذٜ ؽّٛدٞ ػّشاْ

 

 أ صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/a7

socd6phw 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/fh

qc2nogri 

 جذ ػٍَٟ.د.ػبدي ساؽذ ػ
 صجبؽٟ ط

https://meet.google.com/lookup/ei

k7k63pfl 

 ِغبئٟ 
https://meet.google.com/lookup/d

hedyqtaug 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أ.َ.د.٘ذٜ ؽّٛدٞ ػّشاْ

https://meet.google.com/lookup/h صجبؽٟ أ

v2t44qhhq 

https://meet.google.com/lookup/ds صجبؽٟ ط 

vcbzxfaq 

 .َ.د.ِٙب ػجذ اٌغجبسأ

https://meet.google.com/lookup/aj صجبؽٟ ة

oqxnflmh 

https://meet.google.com/lookup/da ِغبئٟ

fygw4bhx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0201-0202                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 
 

24 
 

 
 الوشؽلخ الشاثؼخ

 
 8 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 6 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 2 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 

 
 

 لمسرحمة الرابعة االختراص والدروس التربهية مخظط يهضح ندبة دروس

عدد  مشاقذة عسمي نظري  السادة
 داعاتال

عدد 
 الهحدات

لغة  
 التدريس

 التبهلهجيا العامة
General Topology 

 االنكميدية تخررية 9 4 9  9
 التحمضل العقدي

Complex Analysis 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 اإلحراء الرياضي
Mathematical Statistics 

 االنكميدية تخررية 9 4 9  9
 مذروع البحث

Project of Graduate 
  تخررية 9 9 9  

 )تظبيقات الجبر الخظي( 1اختياري 
 

 االنكميدية تخررية 9 4 9  9
 )تحمضل دالي ( 2اختياري 

 
 االنكميدية تخررية 9 4 9  9

 القياس والتقهيم
 

 العخبية تخبؾية 4 9   9
 التربية العسمبة 

 
 العخبية  4 1  9 3

   41 91 39 9 31 السجسهع
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 روابط الرفهف االلكترونية لمسهاد الدراسية لمسرحمة الرابعة

 
 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 س٠بظ١بد رطج١م١خ

 أ.د.ٌّٝ ٔبعٟ دمحم رٛف١ك
 أصجبؽٟ  

https://meet.google.com/lookup/d

q7epi7w24 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/ce

asg5xgmj 

 َ.د.ٔبد٠خ فبئك دمحم

 أصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/eg

b2r6uv42 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/eg

b2r6uv42 

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/ce

asg5xgmj 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/g

vbqznhjqk 

 َ.َ.فشػ ف١صً غبصٞ
 صجبؽٟ ة

https://meet.google.com/lookup/eg

b2r6uv42 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/g

vbqznhjqk 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؼمذٞ

 أ.د.ثض١ٕخ ٔغبد ؽٙبة

 صجبؽٟ  أ
https://meet.google.com/lookup/cp

jjhgiheo?authuser=1&hs=179 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ck

kmvs6f7n?authuser=1&hs=179 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/g

7v5m24pjd?authuser=1&hs=179 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/de

3k2zyz7g?authuser=1&hs=179 

 َ.د.ؽ١ّبء عٍّبْ ػجذ

 صجبؽٟ  أ
https://meet.google.com/lookup/ck

kmvs6f7n 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ck

kmvs6f7n 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/g

7v5m24pjd 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/de

3k2zyz7g 

 اٌؼبِخاٌزجٌٛٛع١ب 

 أ.َ.د.سؽب ٔبصش ِغ١ذ
 صجبؽٟ أ

https://meet.google.com/lookup/d

776k57hyp 

 ة صجبؽٟ
https://meet.google.com/lookup/es

gfl75ouy 

 أ.َ.د.اؽّذ اثشا١ُ٘ ٔبصش

https://meet.google.com/lookup/ft صجبؽٟ ط

4zeljzr4 

https://meet.google.com/lookup/b ِغبئٟ

7ecn3rnsq 
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 الظف اللكزشًّٖ ساثظ  الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ الوبدٍ

 اٌزؾ١ًٍ اٌذاٌٟ

 .صجب ٔبصش ِغ١ذ ا.َ.د

 َ.د.صجبػ ؽغٓ ِبٌؼ

 أصجبؽٟ  
https://meet.google.com/lookup/aj

tjpobz4v 

 ةصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/ct

u3ouls6v 

 .َ.د.صجب ٔبصش ِغ١ذ أ

 أ.َ.د.ص٠ٕخ ؽغ١ٓ ِؼ١جذ

 َ.د.صجبػ ؽغٓ ِبٌؼ

 طصجبؽٟ 
https://meet.google.com/lookup/fx

4s4zzv7q 

 بئِٟغ
https://meet.google.com/lookup/az

67horlnd 

 ةصجبؽٟ  أ.َ.د.ص٠ٕخ ؽغ١ٓ ِؼ١جذ
https://meet.google.com/lookup/cn

ripdmhfs 

 االؽصبء
 أ.َ.د.ث١ذاء ػط١خ خٍف

 أ.َ.االء ِبعذ ؽّذ

https://meet.google.com/lookup/cc صجبؽٟ ا

febumpjl 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/a4

fb77er6f 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/al

w56ip6ea 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/dz

pgx4c7hb 

 اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ
 ا.د.ؽغٓ وبًِ سعٓ

 أ.َ.د.اٌٙبَ فبسط عجبس 

 صجبؽٟ ا
https://classroom.google.com/c/Mj

A4MTE5MTkzNzQ4?cjc=dgj4i4l 

 صجبؽٟ ة
https://classroom.google.com/c/Mj

A4MTE5MTkzNzQ4?cjc=dgj4i4l 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/g

ppzwsgfcn?hs=179 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/g

ppzwsgfcn?hs=179 

 ِٙذٞ عٛاد َ.د.١٘بَ ل١بط ٚرم٠ُٛ

 صجبؽٟ  أ
https://meet.google.com/lookup/ey

i5pzpnqg 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/ey

i5pzpnqg 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/g

o3ifmwy4l?authuser=1&hs=179 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/ej

ke64kfuv?authuser=1&hs=179 

 َ.د.ٚفبء سؽ١ُ ؽغ١ٓ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 صجبؽٟ  أ
https://meet.google.com/lookup/d

qvy2rdu76 

 صجبؽٟ ة
https://meet.google.com/lookup/h

3h3377edi 

 صجبؽٟ ط
https://meet.google.com/lookup/ee

oan4swdq 

 ِغبئٟ
https://meet.google.com/lookup/d

ygc43bm62 

 

 

https://meet.google.com/lookup/ccfebumpjl
https://meet.google.com/lookup/ccfebumpjl
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  الزمْٗن ّالهزؾبًبد  لضبًٖالوؼ٘بس ا

ٚفمبً  ٠ٚزعّٓ ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ٚاالِزؾبٔبد فٟ اٌمغُ ٚو١ف١خ أرجبع ٔظبَ رم٠ّٟٛ ٌٍطٍجخ      

ٚاٌّغز٠ٛبد اٌذساع١خ ٚغج١ؼخ ٌّزطٍجبد اٌغبِؼخ ثبٌزذس٠ظ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزم١ٍذٞ 

وزٌه  االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ ٚاالِزؾبٔبد ٚغج١ؼخ ٘زٖ اٌم١بعبد ٚاالعئٍخ اٌّمذِخ

اٌّؼٍِٛبد اٌعشٚس٠خ ػٓ اٌطٍجخ ِٚذٜ اعز١ؼبثُٙ ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌٍٚزخصص ِٚذٜ 

رأٍُ٘ٙ ٌّضاٌٚخ إٌّٙخ ػٍٝ اٌٛالغ ثؼذ اٌزخشط ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌّغزٜٛ 

 اٌجشاِظ اٌّمذِخ ٌزؾغ١ٓ االداء ِغزمجالً.

 
  رم٘٘ن أداء الطلجخ

ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرخزٍف ػذد ٚأٛاع  ٠زُ رم١١ُ اداء اٌطٍجخ فٟ وً ِبدح ِٓ لجً -1

اٌّٙبَ ٚفمب ٌّب ٘ٛ االٔغت ٌٙزا اٌّٛظٛع. ٘زٖ اٌّٙبَ ٟ٘ ػِّٛب ِض٠ظ ِٓ 

 . اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ االِزؾبٔبد ٚاالخزجبساد ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ػٓ غش٠ك اٌزؼ١ٍُ ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد اٌّؼٍٕٗ ٌُٙ  طٍجخرزٛاءَ اعب١ٌت رم٠ُٛ اٌ -0

 .ٌىزشٟٚٔاٌزم١ٍذٞ ٚاال

 .طٍجخٌٌذٜ اٌّؼشفٗ ِغزٜٛ ااٌّخزٍفٗ  اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ رم١ظ االِزؾبٔبد -3

ٚأّب ػٍٝ  ِزٕٛػٗ ٚالرمزصش ػٍٝ االخزجبساد اٌزغش٠ج١ٗ طٍجخرم٠ُٛ اٌ أعب١ٌت -4

 .االِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ ا٠عب ً

 . طٍجخغشائك اٌزم٠ُٛ اٌّزجؼٗ رزٛافك ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد اٌّؼٍٕٗ ٌٍ -5

 .طٍجخفٟ ِٛاػ١ذ ِؼٍٕٗ ِٕٚبعجٗ ٌٍ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ االِزؾبٔبداٚي رؼٍٓ عذ -6

 . طٍجخعذاٚي االِزؾبٔبد رزٕبعت ِغ اؽز١بعبد ٚسغجبد اٌ -7

 رؼٍٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد فٟ اٌّٛاػجذ إٌّبعجٗ دْٚ ربخ١ش. - -8

 ؽٛي ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ. طٍجخٌٍ ساعؼخرٛعذ رغز٠ٗ  -9

 .طٍجخاعشاءاد رصؾ١ؾ١ٗ فٟ ظٛء ٔزبئظ ا٠ٌزُ ِشاعؼخ اٌزغز٠ٗ اٌشاعؼٗ ٚارخبر   -12

ِٓ ٔزبئظ  طٍجخرٛعذ ا١ٌٗ ِؼٍٕٗ ِٚطجمٗ ٌٍزؼبًِ ِغ ؽىبٚٞ ٚرظٍّبد اٌ  -11

 االِزؾبٔبد.

 ٠ؼزّذ اٌمغُ غشائك اٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفٗ ٌٍّغغ١ٍٓ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.  -10

اٌؼ١ٍب ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد  اال١ٌٚخ ٚ رزٛافك اِزؾبٔبد غٍجخ اٌذساعبد  -13

 اٌذساع١ٗ.
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 الوؼ٘بس الضبلش الخجشاد الو٘ذاً٘خ هغ الوإعغبد األخشٓ
 

٠زؼٍك ثبٌخجشاد ٚاٌّّبسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌمغُ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد      

ً العً ر١ّٕخ ِؼبسفُٙ ٚخجشارُٙ  ً ٚػ١ٍّب االخشٜ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ ٌزأ١ً٘ اٌطٍجخ ػ١ٍّب

ف اٌّزؼٍمخ ثبٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ِٚٙبَ ٚارغب٘برُٙ ا١ٌّٕٙخ ٚرٌه ػٓ غش٠ك رؾذ٠ذ اال٘ذا

اٌّزّضٍخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ٚآ١ٌخ اٌزطج١ك  ٚأدٚاس اٌطٍجخ فٟ ٘زا اٌزذس٠ت

اٌّذسعٟ ا١ٌّذأٟ ٌٍطٍجخ ٚوزٌه آ١ٌبد اٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد ٚاٌذٚائش اٌؼ١ٍّخ 

 .ٚاٌزشث٠ٛخ االخشٜ ٚثّب ٠خذَ اٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ

 

 

 لوؼٌ٘خ ثخذهخ الوغزوغ هشاكض الكل٘خ ا
 

 ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش )اخزجبس صالؽ١خ اٌزذس٠ظ( -1

 

 ( ٠َٛ.45اٌّذسعٟ ا١ٌّذأٟ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ )اٌزطج١ك  -0

 

 رطج١مبد االعزجبٔبد اٌّؼذح ِٓ لجً اٌى١ٍخ -3

  استبانات آراء الخريجين - أ

 استبانة أرباب العمل والجهات المستفيدة.  - ب

 حانات بالقسماستبانة مراجعة االمت -جـ 

 

 اٌّخزجش اٌخذِٟ اٌّشوضٞ ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجبؽض١ٓ. -4
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 الزٌْع الوؼ٘بس الشاثغ  
 

ويقرج بو أن يخاعى التشؾع في ترسيؼ وتشفيح وتقؾيؼ البخامج الجراسية والخبخات     
تشؾع في التعميسية وبسا يتساشى مع تشؾع بيؽ الظمبة السقبؾليؽ وأتجاىاتيؼ وكحلػ ال

بسؾجب  نحؾ السيشة عشج التخخج, ومجى وجؾد تشؾع في السؾاد التي تقجم ليؼ تؾجياتيؼ
في سشؾات الجراسة مسا يداعجىؼ عمى طمب السعخفة  التعميؼ التقميجي او االلكتخوني

 والسيارة وتكؾيؽ االتجاىات االيجابية نحؾ السيشة.
 

 خز٘بس الومشساد الذساع٘خئأّل ً   

ذلػ باختيار عشاصخ ووحجات السقخر الالزمة والتي يجب أن يجرسيا  ويتؼ        
ومؽ ثؼ تجسيع ىحه السؾضؾعات  بسؾجب التعميؼ التقميجي او االلكتخوني الظالب

ومؽ ثؼ الؾصؾل إلى العشؾان  ًا،حدب تقاربيا وتخابظيا وإنسائيا إلى بعزيا بعز
ؽ حيث عجد الداعات السشاسب لمسقخر وإعظاء ىحه السؾضؾعات الؾزن السالئؼ م

السعتسجة وساعات االترال ومجى الحاجة إلى ساعات العسمي والسؾضؾعات السعخؼية 
التي يجب أن يعخفيا الظالب بعج تخخجو وتحجيج السخاجع العمسية الحجيثة التي تزؼ 

 السؾضؾعات التي تؼ تحجيجىا.
فزمية ولسعان اسؼ وىحه الظخيقة تعظيشا ضسانا بأن اختيار السقخر لؼ يكؽ بشاًء عمى أ

وىكحا نكؾن قج حرمشا عمى  .السقخر بل مؽ أجل السحتؾى السعخفي الحي تؼ تحجيجه
تؾازن يحفظ لشا التشاسب بيؽ أىجاف ومجخالت البخنامج األكاديسي وبيؽ السخخجات 

السقخرات  ى ونكؾن قج تأكجنا مؽ عجم وجؾد أي تذابو أو تكخار في محتؾ  ،)الظالب(
 خظة.السؾجؾدة في ىحه ال
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 وان القدم يراعي بعض الشقاط الستعمقة باختيار السقررات والتي تؤخذ بعضن االعتبار
 وهي:

تحجيج السحتؾى الجراسي الحي يسكؽ أن يجرس ؼيو ىحا و و أىجافو  سؼ السقخرا-1
 السقخر في ضؾء التؾزيع الذامل والستؾازن لمسقخرات في البخنامج.

وعجد ساعات العسمي التي  الشغخي ت اتحجيج عجد الداعات السعتسجة وعجد ساعا-2
 .تتشاسب وحجؼ السقخرات عمسيا وأكاديسيا

تحجيج آلية ؾياس وتقؾيؼ أداء الظالب في و تحجيج مخخجات وميارات التعمؼ لمسقخر، -3
السقخر )يفزل التقؾيؼ السدتسخ والسعتسج ليذ فقط عمى السدتؾيات الجنيا في 

الظخق الحجيثة في التقييؼ وىي  التفكيخ مثل الحفظ واالستحكار ولكؽ يتشاول
حلػ مؽ طخق غيخ لالسدتؾيات العميا في التفكيخ كاالستشباط والتظبيق وما 

 تقميجية(.

تحجيج مخجع عمسي متسيد يكفل لمظالب وصؾلو ألحجث السعمؾمات السعخؼية في -4
تحجيج الكتب السخجعية التي يسكؽ أن يدتعيؽ بيا الظالب وأستاذ و ىحا التخرص، 

 .ل عمى حجةالسقخر ك

 
 

 الطلجخصبً٘ب ً  
 

 طلجخ الذساعبد األّل٘خ - أ

كمية التخبية لمعمؾم  / يتؼ القبؾل في بخنامج البكالؾريؾس في قدؼ الخياضيات     
 التالية :  والذخوط بعج تمبية الستظمباتالرخفة ابؽ الييثؼ 

 يا .و ما يعادلأذيادة الثانؾية العخاؾية ال لمظالب ان يكؾن حاصالً  عمىيشبغي -1

مؽ قبل وزارة التعميؼ  السعجة القبؾل السخكدي  قشاة مؽ خالل الظمبة ان يتؼ قبؾل-2
 العالي والبحث العمسي .
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عمى اقدام الكمية بسا في ذلػ قدؼ الخياضيات في الدشؾات  ظمبةيتؼ تؾزيع ال-3
 طالبا. 311الثالثة الساضية  

 جراسة الرباحية .مؽ معاىج السعمسيؽ لمقبؾل في ال ظمبةكسا شسمت خظة قبؾل ال-4

 .مؽ قبل لجشة مخترةداخل القدؼ  الذخرية لمظمبة سقابمةاليتؼ اجخاء -5

الغيخ مقبؾليؽ عؽ  ظمبةؼيسا يخص الجراسة السدائية  فقج شسمت خظة القبؾل ال-6
طخيق القبؾل السخكدي والسؾعفيؽ مؽ كافة دوائخ الجولة ومؽ لجيو الخغبة في 

تؾزيعيا مؽ قبل الكمية مع مخاعاة السعجل اكسال تعميسو عؽ طخيق استسارة  يتؼ 
 .في ذلػ

 

 طبلت ّ طبلجخ       ػذد الطلجخ فٖ المغن 
 

 الذساعخ الظجبؽ٘خ 
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

  ّالذّس الزكو٘لٖ
 الؼذد الكلٖ  الوغبصٗي

 اًبس ركْس

 067 6 67 077 الّلٔ

 059 3 55 074 الضبً٘خ

 086 6 77 006 لضخالضب

 056 0 58 98 الشاثؼخ

 668 17 257 408 الوغوْع
 

 

 الذساعخ الوغبئ٘خ
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

 ّالذّس الزكو٘لٖ
 الؼذد الكلٖ  الوغبصٗي

 اًبس ركْس

 54 1 20 33 الّلٔ

 53 7 07 36 الضبً٘خ

 64 4 37 37 الضبلضخ

 37 0 27 07 الشاثؼخ

 278 14 88 027 الوغوْع
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 ػذد الطلجخ الوٌغؾج٘ي ّعجت الًغؾبة
 

ػذد الطلجخ 

 اعجبة الًغؾبة الوٌغؾج٘ي

 هغبئٖ طجبؽٖ 

 ٔمً اٌٝ و١ٍبد اخشٜ  --- 0

 سعٛة ثبٌغ١بة  8 73

 رشل١ٓ ل١ذ ثٕبءاً ػٍٝ غٍجٗ  0 07

 سعٛة ثبٌغؼ  --- ---

 ربع١ً  --- 2

 بٌغ١بة رشل١ٓ ل١ذ ٌشعٛثٗ ث 4 18

 رشل١ٓ ل١ذ ثؼذ االِزؾبٔبد 1 4
 

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ فٖ الوشؽلخ الشاثؼخ ػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ

 ()طجبؽٖ

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال السنة

1023 / 1027 201 77 12 

1027  /1022 231 227 22 

1022  /1027 77 73 2 

1027/1010 213 213 3 

1010/1012 223 221 1 

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ فٖ الوشؽلخ الشاثؼخػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ 

 هغبئٖ()

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال السنة

1023 / 1027 20 13 17 

1027  /1022 22 11 22 

1022  /1027 21 77 3 

1027/1010 71 73 2 

1010/1012 37 37 --- 
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 طلجخى الّاػزوبدُب فٖ ثشًبهظ شإ ػلٔ المغنؼوا أُن الومبٗ٘ظ الزٖ ٗ

 

 .ظمبةيعتسج القدؼ معاييخ عاليو الجؾده في انتقاء ال -1
 في الجراسات االوليو وفقا لمخظو السقخره. ظمبةيحخص القدؼ عمى قبؾل اعجاد ال -2
 في الجراسات العايا وفقا لمخظو . مبةظيحخص القدؼ عمى قبؾل اعجاد ال -3
 لمتاكج مؽ استعجادىؼ العمسيو والحىشيو. ظمبةيعتسج القدؼ اختبارات ال -4
السقبؾليؽ فب بخنامج تخرري بسا يتالئؼ وطبيعة  ظمبةيحجد القدؼ اعجاد ال -5

 البخنامج واالمكانات الستؾفخه.
 .ظمبةيظبق القدؼ تعميسات الجداءات الدمؾكيو عمى ال -6
 تخديؽ السعمؾمات الخاصو بالظمبو ودرجاتيؼ في الحاسؾب االلي . يتؼ -7

 تؾفيخ في القدؼ قاعو متكاممو  لمعخض. -8
 يتؾفخ مؾقع لمقدؼ عمى شبكة االنتخنيت. -9
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 طلجخ الذساعبد الؼل٘ب - ة

يتؼ القبؾل في الجراسات بكمية التخبية لمعمؾم الرخفة / قدؼ الخياضيات مؽ خالل      
 لسخكدي وفق الزؾابط لمقبؾل بالجراسات العميا.القبؾل ا

 .9134/  9131تؼ إعادة فتح القبؾل لجراسة الجكتؾراه بالقدؼ لمعام الجراسي 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ ػذد طلجخ الذساعبد الؼل٘ب )هبعغز٘ش(
 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 الخريجين
 مالحظات

 انسحاب 2ل،مؤج 2 20 21 1027/  1023

1027  /1022 22 21 
 طالب تطبيقية (   22طالب صرفة /  21)

 تطبيقية (   1صرفة /  3ترقين قيد ) 

1022  /1027 
 رياضيات 23

 الرياضيات طرائق تدريس 23
21 
23 

 طالب رياضيات 1ترقين قيد 

1027/1010 
 رياضيات 10

 الرياضيات طرائق تدريس 27
22 
22 

 ٌٝ عبِؼخ اٌىٛفخٔمً ا 0أٙبء ػاللخ ٚ 0

 أٙبء ػاللخ 0

1010/1012 
 رياضيات 11

 طرائق تدريس الرياضيات 12
23 
27 

 ساعت 2ِإعً ,  4

 ِإعً 2

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ ػذد طلجخ الذساعبد الؼل٘ب )دكزْساٍ(
 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 الخريجين
 مالحظات

 قيد بالغياب ترقين 2تاجيل /  1 / 2 1023/  1022

 7ترقين قيد ،المتبقي  1 / 22 1027/  1023

1027  /1022 3 2  

1022  /1027 
 رياضيات 7

 طرائق تدريس الرياضيات 3
1 
3 

 طالب رياضيات 3ترقين قيد 

1027/1010 
 رياضيات 7

 طرائق تدريس الرياضيات 21
 س٠بظ١بد 8

 غشائك 03
 رأع١ً 0

 رأع١ً 0

1010/1012 
 رياضيات 21

 جد طرائق تدريسال يو
 ٔمً دساعخ 0ساعت ,  2ِإعً ,  2 9
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 الوبعغز٘ش

 ( 19) و رسالة ( )تحزيخية  رياضيات دتضرجالسا دراسة عجد الؾحجات الكمي في
 وتقدؼ الى فرميؽ (91عجد الؾحجات الكمي في الدشة التحزيخية )

 (31في الفرل الثاني )  عجد الؾحجات و (31في الفرل االول )عجد الؾحجات 
 (1لساجدتيخ )اخسالة لعجد الؾحجات 

 (1أو اختياري  9اختياري  أو 3اختياري  بيؽ ) واحجة مؽ جسؾعةالسؾاد االختيارية يختار الظالب م
 

 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )سٗبض٘بد(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Functional Analysis 3 3                        رؾل٘ا دالٖ

 هؼبدلد رفبضل٘خ ّركبهل٘خ

Differential and Integral Equations 
3 3 

 General Topology 3 3                         رجْلْع٘ب ػبهخ

 Modules Theory 3 3ًظشٗخ الوْدْٗلد                       

 Teaching Methods 2 2طشائك رذسٗظ                         

 English  Language 2 2                        اًكل٘ضٗخ   لغخ 
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 )سٗبض٘بد( الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Numerical Analysis 3 3                                    ا ػذدٕرؾل٘

 Reliability 0 0                                       (         1هؼْل٘خ )اخز٘بسٕ 

 Mathematical statistics 0 0             (1الؽظبٕ الشٗبضٖ )اخز٘بسٕ 

 Gragh Theory 0 0                                    (1ًظشٗخ الج٘بى )اخز٘بسٕ 

 Measurement Theory 0 0                (    0ًظشٗخ الم٘بط )اخز٘بسٕ

 Spectral Theory 0 0                        (    0الٌظشٗخ الط٘ف٘خ )اخز٘بسٕ

 Optimization 0 0                                             ( 0أهضل٘خ )اخز٘بسٕ 

Bck- (                               3)اخز٘بسٕ  الغجشاBCK  Algebra 0 0 

 Applied Algebra 0 0                    (        3عجش رطج٘مٖ )اخز٘بسٕ 

 Algebraic topology 0 0                    (    3رجْلْع٘ب عجشٗخ )اخز٘بسٕ 

 طشائك كزبثخ الجؾش الؼلوٖ

 Methods for writing scientific research 
 هغزْفٖ 1

 English  Language 0 1                                      لغخ اًكل٘ضٗخ

 Seminar 1 1                                                              وٌبس٘ع

 Educational Psychology 0 0                        ػلن الٌفظ الزشثْٕ
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 ( 19) و رسالة( )تحزيخية  تدريس الرياضيات طرائق الساجدتضر دراسة عجد الؾحجات الكمي في
 ؼ وتقد (91عجد الؾحجات الكمي في الدشة التحزيخية )

 (31في الفرل الثاني ) عجد الؾحجات و (31في الفرل االول )عجد الؾحجات 
 (1لساجدتيخ )اخسالة لعجد الؾحجات 

 
 (رذسٗظ الشٗبض٘بد طشائكالوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 غشائك رذس٠ظ اٌش٠بظ١بد

Methods of teaching mathematics 
3 3 

 Curriculum  3 3                                     ٕب٘ظ دساع١خ ِ

 Research methods 2 2                                 ِٕب٘ظ اٌجؾش

 اٌّزمذَ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ

Advanced Educational psychology 
2 2 

 االؽصبء اٌٛصفٟ ٚاالعزذالٌٟ

 Descriptive  and deductive statistics 
2 2 

 Mathmetics 1 2 2                                     0س٠بظ١بد 

 English language 2 2                            اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
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 (رذسٗظ الشٗبض٘بد )طشائك الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 ارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ رذس٠ظ اٌش٠بظ١بد

Modern trends in teaching mathematics 
3 3 

 اخزجبساد ِٚمب١٠ظ رشث٠ٛخ

   Educational test and measurement 
0 0 

 زؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُٔظش٠بد اٌ

Theories of learning and teaching 
0 0 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ

Learning and teaching technology 
0 0 

 Mathematics 2 0 0                                      0 س٠بظ١بد

 English language 0 1اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ                         

 Seminar  1 1                                             ساع١خاٌؾٍمخ اٌذ
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 الذكزْساٍ

 ( 91) و اطخوحة ( خية )تحزي دكتهراه رياضياتدراسة  عجد الؾحجات الكمي في
 وتقدؼ  (91عجد الؾحجات الكمي في الدشة التحزيخية )

 (31في الفرل الثاني ) عجد الؾحجات و (31في الفرل االول )عجد الؾحجات 
 (19) ه طخوحة الجكتؾرا العجد الؾحجات 

 السؾاد االختيارية يختار الظالب مادة واحجة مؽ السؾاد االختياري 
 

 ا األّ: )سٗبض٘بد(الوْاد الذساع٘خ للفظ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Fuzzy Topology 3 3                       رجْلْع٘ب ضجبث٘خ

 Modules Theory 3 3                        الوْدْٗلد ًظشٗخ

 Theory  Equations 3 3                      وؼبدلدًظشٗخ ال

 Convex Analysis 3 3                               رؾل٘ا هؾذة

 Teaching Methods 2 2                         طشائك رذسٗظ

 English  Language 2 2                           لغخ اًكل٘ضٗخ

 05 06 هغوْع الغبػبد ّالْؽذاد

 

            

               

 
 لمفرل االول لظمبة دكتهراه رياضيات التربهية سهادلاالختراص وا مهادمخظط يهضح ندبة 
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 )رياضيات( املواد الدراسية للفصل الثاني

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 3 3 

 Homological Algebra 0 0                          هْلْعْٖالغجش الِ
 الزفبضل٘خ ّالزكبهل٘خؽلْ: الوؼبدلد 

Solutions of Differential and Integral Equations 
  

 Advanced Linear Algebra 0 0                الغجش الخطٖ الوزمذم

 Differential Topology 0 0             )اخز٘بسٕ (    رجْلْع٘ب رفبضل٘خ

 الزؾل٘ا الذالٖ للؼلْم الزطج٘م٘خ  )اخز٘بسٕ (

Functional Analysis for the Applied Sciences 
  

 Seminar 1 1                                                                  وٌبس٘ع

 Theories of learning 0 0                                   ًظشٗبد الزؼلن

 English  Language 0 1                               لغخ اًكل٘ضٗخ            

 لجؾش الؼلوٖطشائك كزبثخ ا

 Methods for writing scientific research 
 هغزْفٖ 1

 13 15 هغوْع الغبػبد ّالْؽذاد
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 ٗظالزٌو٘خ الوٌِ٘خ لػضبء ُ٘ئخ الزذس  الوؼ٘بس الخبهظ 
 

أدائيؼ ونسؾىؼ السيشي في اعزاء ىيئة التجريذ  التي البج ان يترف بيا سؤىالتالوىؾ      
قجرة عالية لمسسارسات السيشية والخبخة في التجريذ  في ومجى تستعيؼ بسؤىالت عمسية كاؼية تجعميؼ

ء األخخيؽ , وأن يؼ بكفاءة ومجى تعاونيؼ مع الدمالتوكحلػ القجرة عمى التقؾيؼ الحاتي ليؼ وتقؾيؼ طمب
 السؤسدة لجييا معيار محجد ومدتسخ لؿياس اداء التجريديؽ وبسا يزسؽ نسؾىؼ السيشي.

 

 رذسٗغٖ 65   ي فٖ المغنػذد الزذسٗغ٘٘
 

 06هبعغز٘ش /       39دكزْساٍ /                                                    
 

 

 ُ٘كل٘خ أعبرزح لغن الشٗبض٘بد
 

 

 الخزظبص الذل٘ك ثبػٖ ّاللمتالعن الش د

 اللمت الؼلوٖ

ّعٌخ الؾظْ: 

 ػلَ٘

 الشِبدح

ّعٌخ 

الؾظْ: 

 ػلِ٘ب

الكل٘خ ّالغبهؼخ 

 الوبًؾخ  للشِبدح

الذّلخ 

الوبًؾخ 

 للشِبدح

1 
لؤ ًبعٖ دمحم رْف٘ك ػجذ 

 الغٌٖ الظ٘ذلٖ

سٗبض٘بد رطج٘م٘خ 

 شجكبد ؽبعْث٘خ

  اعزبر

14/6/0226 

 دكزْساٍ

0224 

ؼلْم لل الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

0 
ػجبط ًغن علوبى صٗذاى 

 الغجْسٕ
 الؽظبء الشٗبضٖ

 اعزبر

01/0/0211 

 هبعغز٘ش

1995 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

 ػلن الٌفظ الؼبم ًبعٖ هؾوْد ًبعٖ 3
 اعزبر

3/10/0213 

 دكزْساٍ

1998 

/ الغبهؼخ الداة كل٘خ 

 الوغزٌظشٗخ
 الؼشاق

4 
علْٓ علوبى ػجذ هؾغي 

 الجٌذٕ

رؾل٘ا دالٖ / ًظشٗخ 

 الٌمطخ الظبهذح

 اعزبر 

08/10/0217 

 دكزْساٍ

0223 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

5 
ثضٌ٘خ ًغبد شِبة اؽوذ 

 الكشّٕ
 عجش الوْدْٗلد

 اعزبر

04/6/0219 

 دكزْساٍ

0224 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

6 
ؽبرن ٗؾٖ خلف ؽغ٘ي 

 الظبلؾٖ
 عجش

 اعزبر

04/6/0219 

 دكزْساٍ

0227 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

 سٗبض٘بد ؽغي كبها سعي 7
 اعزبر 

17/5/0202 

 دكزْساٍ

0229 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  لظشفخا

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

8 
هغ٘ذ اؽوذ ّلٖ هكٖ 

 الغْاسٕ
 الزؾل٘ا الؼذدٕ

 اعزبر هغبع

 د18/11/0202

 دكزْساٍ

0210 

كل٘خ الٌِذعخ ّالزظو٘ن 

 / عبهؼخ ثشًّ٘ا
 ثشٗطبً٘ب

 الِبم عجبس فبسط 9
طشائك رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

 اعزبر هغبػذ

8/9/0212 

 دكزْساٍ

0220 

ْم للؼل الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

12 
ه٘غْى ػجذ ُبها صٗذاى 

 الكؼجٖ
 الغجش الوغشد

 اعزبر هغبػذ

0/10/0212 

 دكزْساٍ

0201 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق
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11 
فبطوخ ف٘ظا كشٗن 

 اثشاُ٘ن الؼغكشٕ
 عجش

 اعزبر هغبػذ

13/8/0210 

 دكزْساٍ

0215 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 هظش

 رجْلْع٘ب ػبهخ سشب ًبطش هغ٘ذ دمحم الولَ 10
 اعزبر هغبػذ

18/3/0213 

 دكزْساٍ

0215 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 هظش

13 
هِب ػجذ الغجبس دمحم 

 شكشالخفبعٖ

هؾبكبح ػذدٗخ 

 للوؼبدلد الزفبضل٘خ 

 اعزبر هغبػذ

18/3/0213 

 دكزْساٍ

0218 
 هبل٘ضٗب ب عبهؼخ هالٗ

14 
ً٘شاى طجبػ عبعن 

 هؾوْد الؼبهشٕ 

سٗبض٘بد رطج٘م٘خ / 

 عجش رطج٘مٖ

 اعزبر هغبػذ

31/8/0213 

 دكزْساٍ 

0219 

/ الغبهؼخ  كل٘خ الؼلْم

 الوغزٌظشٗخ
 الؼشاق

 ثبعن دمحم عبعن 15
طشائك رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

 اعزبر هغبػذ

06/12/0213 

 دكزْساٍ

0212 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

ثي الِ٘ضن / ا الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

16 
ْٗعف ٗؼكْة ْٗعف 

 دمحم ال٘ؼمْثٖ
 الزجْلْع٘ب ّرطج٘مبرِب

 اعزبر هغبػذ

31/8/0217 

 دكزْساٍ

0214 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 هظش

17 
صٌٗخ ؽغ٘ي هؼ٘جذ ؽوذ 

 الخفبؽٖ 
 رؾل٘ا دالٖ

 اعزبر هغبػذ

12/12/0218 

 دكزْساٍ

0218 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  ظشفخال

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

18 
سًب ثِغذ ئعوبػ٘ا 

 هِذٕ الخضسؽٖ
 رجْلْع٘ب ػبهخ

 اعزبر هغبػذ

05/6/0219 

 دكزْساٍ

0216 

كلجخ الؼلْم/عبهؼخ ػ٘ي 

 شوظ 
 هظش 

 أهضل٘خ طجب ًبطش هغ٘ذ دمحم الولَ 19
 اعزبر هغبػذ

32/12/0219 

 دكزْساٍ

0213 

لغن ركٌلْع٘ب 

د الوؼلْهبد ّالشٗبض٘ب

/ عبهؼخ عٌْة 

 اعزشال٘ب

 اعزشال٘ب

02 
ث٘ذاء ػط٘خ خلف ُ٘غا 

 آ: ٗبع٘ي

اؽظبء سٗبضٖ 

 /ثؾْس الؼول٘بد

 اعزبر هغبػذ

01/1/0202 

 دكزْساٍ

0218 

عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 هبل٘ضٗب 

01 
اؽوذ ئثشاُ٘ن ًبطش 

 هؾغي الٌبطشٕ 
 رجْلْع٘ب ػبهَ

 اعزبر هغبػذ

4/0/0202 

 دكزْساٍ

0215 

/ عبهؼخ  كل٘خ الؼلْم

 ػ٘ي شوظ
 هظش

00 
ُذٓ ؽوْدٕ ػوشاى 

 هِذٕ الطبئٖ
 الوؼبدلد الزكبهل٘خ

 اعزبر هغبػذ

9/8/0202 

 دكزْساٍ

0219 
 فشًغب ً٘ظعبهؼخ 

03 

اٗوبى ػجذ اللط٘ف ػجذ 

الشصاق ػجذ الْاُت 

 الؼج٘ذٕ

هؼبدلد رفبضل٘خ 

 رطج٘م٘خ

 اعزبر هغبع

 د18/3/0213

 هبعغز٘ش

0226 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  شفخالظ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

04 
ف٘ظا شال: ػجبط ثكش 

 الوِذإّ

ػلْم عبع٘خ 

 ػاللبد دّل٘خ/

 اعزبر هغبػذ

31/8/0215 

 هبعغز٘ش

0220 

الوؼِذ الؼبلٖ للذساعبد 

الغ٘بع٘خ ّالذّل٘خ / 

 الغبهؼخ الوغزٌظشٗخ

 الؼشاق

05 
الء هبعذ ؽوذ فل٘ؼ 

 الؾ٘ذسٕ
 الؽظبء الشٗبضٖ

 اعزبر هغبػذ 

6/9/0217 

 هبعغز٘ش

0228 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

06 
عٌبى ُبرف ػجذ الوغ٘ذ 

 ّادٕ الم٘غٖ

سٗبض٘بد 

/هؼبدلد رطج٘م٘خ

 رفبضل٘خ

 اعزبر هغبػذ

01/1/0218 

 هبعغز٘ش

0220 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

07 
٘ن ؽغ٘ي هطشّد ّفبء سؽ

 الجذٗشٕ
 عجش رطج٘مٖ

 هذسط

32/1/20223 

 دكزْساٍ

0214 

كل٘خ الؼلْم ّالطت / 

 كٌِبمشعبهؼخ ث
 ثشٗطبً٘ب

08 
ػلٖ طبلت دمحم ؽغي 

 الشكبثٖ
 الؽظبء الشٗبضٖ

 هذسط

8/7/0229 

 دكزْساٍ

0219 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

09 
هؾغي  ش٘وبء علوبى ػجذ

 الجٌذٕ 

عجش رطج٘مٖ/  ًظشٗخ 

 روض٘ا

 هذسط

19/0/0212 

 دكزْساٍ 

0217 

/الغبهؼخ الؼلْم كل٘خ

 الوغزٌظشٗخ 
 الؼشاق
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32 
ه٘غبء عل٘ا دمحم ًبطش آ: 

 عل٘ن
 الؽظبء الشٗبضٖ

 هذسط

9/3/0212 

 دكزْساٍ

0219 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

 اثي الِ٘ضن /  الظشفخ
 الؼشاق

31 
ثْ اٗوبى دمحم ًؼوخ ػلٖ ا

 سغ٘ف 

فلغفخ فٖ الشٗبض٘بد 

 الزطج٘م٘خ 

 هذسط

1/11/0212 

 دكزْساٍ

0218 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

30 
ًبدٗخ فبئك دمحم عجبسٍ 

 ؽْاس 
 عجشٗخرجْلْع٘ب 

 هذسط

7/11/0212 

 دكزْساٍ

0218 

عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 هبل٘ضٗب

33 
هٖ دمحم ُال: عشؽبى 

 الؼم٘لٖ
 ًظن دٌٗبه٘ك٘خ

 هذسط

3/1/0211 

 ٍدكزْسا

0215 

الؾبعْة  كل٘خ ػلْم

/ عبهؼخ  ّالشٗبض٘بد

 الوْطا

 الؼشاق

34 
عؼبد عذػبى عبعن 

 ؽوبدٕ الذل٘وٖ 
 عجشٗخ  رجْلْع٘ب

 هذسط

19/5/0211 

 دكزْساٍ

0218 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

35 
 ٘نغبدح ؽغي اثشاُ

 لذّسٕ لذّ
 سٗبض٘بد رطج٘م٘خ

 هذسط

4/9/0211 

 دكزْساٍ

0212 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 الؼشاق

36 
غذٗش عبعن دمحم ؽغي 

 الؼٌجكٖ
 اؽظبء رطج٘مٖ

 هذسط

01/9/0211 

 دكزْساٍ

0218 

عبهؼخ اسكٌغبط 

 /اهشٗكب 
 اهشٗكب 

37 
دمحم ػلٖ اؽوذ 

 ػجذالشؽوي الٌغذٕ
 ًظشٗخ الج٘بى

 هذسط

16/5/0210 

 كزْساٍد

0217 
 الٌِذ عبهؼخ آًب 

38 
ػبد: ساشذ ػجذ ػلٖ 

 طبلؼ الظجبؽ
 رؾل٘ا ػذدٕ

 هذسط 

32/6/0213 

 دكزْساٍ

0217 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ 
 هظش 

39 
هللا  هٌِذ ًبفغ عؼفش

 ّٗشدٕ الضث٘ذٕ
 ًظن دٌٗبه٘ك٘خ

 هذسط 

09/1/0216 

 دكزْساٍ

0217 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 الؼشاق

42 
بلت اؽوذ ؽوْد ػجذهللا غ

 الغجْسٕ
 عجش الومبعبد

 هذسط

4/0/0216 

 دكزْساٍ

0216 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 الؼشاق

41 
روبسا شِبة اؽوذ ششٗف 

 الذل٘وٖ

سٗبض٘بد رطج٘م٘خ 

 /ه٘كبً٘ك الوْائغ 

 هذسط 

19/9/0218 

 دكزْساٍ

0218 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 قالؼشا

 ُ٘بم هِذٕ عْاد 40
طشائك رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

 هذسط

10/11/0218 

 دكزْساٍ

0218 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

43 
ػم٘ا فبلؼ عذّع دمحم 

 الفزالّٕ 
 هؼبدلد 

 هذسط 

19/1/0202 

 دكزْساٍ

0219 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 الؼشاق

44 
لخ طجبػ ؽغي هبلؼ ػك

 الغبػذٕ
 رؾل٘ا دالٖ

 هذسط 

01/9/0214 

 دكزْساٍ

0202 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

45 
ًبدٗخ عبعن دمحم ؽغ٘ي 

 ٗؾ٘ٔ الغبػذٕ 
 ًظشٗخ الزمشٗت

 هذسط

02/10/0222 

 هبعغز٘ش

1996 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

 اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

46 
عْعي عْاد كبظن 

 ػجذالؾغ٘ي الٌبطشٕ  
 ٌُذعخ عجشٗخ

 هذسط

15/9/0229 

 هبعغز٘ش

0221 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

47 
اعوبء ػجذ ػظْاد كشْس 

 الضٗذٕ
 سٗبض٘بد رطج٘م٘خ

 هذسط

1/9/0212 

 هبعغز٘ش

1999 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 غذادعبهؼخ ث
 الؼشاق

48 
ش٘وبء هخلف ششٗذح 

 ػشعبى العؼذاًٖ
 الزؾل٘ا الؼذدٕ

 هذسط 

08/5/0213 

 هبعغز٘ش

0229 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق

49 
ّفبء ف٘ظا هٌظْس 

 ؽغ٘ي الكج٘غٖ
 الشٗبض٘بد الزطج٘م٘خ

 هذسط

0213 

 هبعغز٘ش

0229 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

ثي الِ٘ضن / ا الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 الؼشاق
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52 
اؽوذ ػ٘غٔ ػجذ الٌجٖ 

 خض٘ش الشعَ
 ئؽظبء سٗبضٖ

 هذسط

15/10/0215  

 هبعغز٘ش

0210 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

51 
عوبُش هشص ٗبع٘ي ػط٘خ 

 الوبعذٕ
 هؼبدلد 

 هذسط 

05/10/0216 

 هبعغز٘ش

0210 

ْم للؼل الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

50 
ؽٌبى فبسّق لبعن ٗؾ٘ٔ 

 الوؼبض٘ذٕ
 هؼبدلد

 هذسط 

06/10/0217 

 هبعغز٘ش

0213 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

53 
هٌٔ داّد علوبى ؽو٘ذ 

 الخفبعٖ 
 الؽظبء الشٗبضٖ

 هذسط 

06/10/0217 

 هبعغز٘ش

0210 

للؼلْم  الزشث٘خخ كل٘

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

54 
سًب ًْسٕ هغ٘ذ دمحم المشح 

 غْلٖ
 الغجش الوغشد

 هذسط 

05/1/0218 

 هبعغز٘ش

0210 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

 ئداسح رشثْٗخ ػوش اصُش ػلٖ غبلت 55
 هذسط 

17/0/0219 

 هبعغزش

0215 

للؼلْم  الزشث٘خ٘خ كل

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

 سٗبض٘بد رطج٘م٘خ فشػ ف٘ظا غبصٕ ؽبعن 56
 طهذس

09/11/0202 

 هبعغز٘ش

0216 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

57 
سٗن هٌزس ًْٗظ عؼفش 

 كجَ
 هؼبدلد 

 هذسط هغبػذ

14/11/0227 

 هبعغز٘ش

0227 

للؼلْم  الزشث٘خل٘خ ك

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

58 
اٗوبى ؽغي دمحم ػلٖ 

 العذٕ
 ًظشٗخ الزمشٗت

 هذسط هغبػذ

00/1/0229 

 هبعغز٘ش

0228 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

59 
سشب اثشاُ٘ن خلف عشٗذٕ 

 الؼبهشٕ
 الغجش الوغشد

 هذسط هغبػذ

11/1/0212 

 هبعغز٘ش

0212 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

62 
اسٗظ طالػ دمحم طبلؼ 

 الضث٘ذٕ
 هؼبدلد

 هذسط هغبػذ

6/0/0210 

 هبعغز٘ش

0210 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

61 
سٗن ّل٘ذ ؽغ٘ي ػجبط 

 الؼضإّ
 هؼبدلد

 غبػذهذسط ه

17/0/0213 

 هبعغز٘ش

0213 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

60 
 ػضوبى هِذٕ طبلؼ

 علوبى الؼبًٖ 
 هؼبدلد

 هذسط هغبػذ

08/6/0215 

 هبعغز٘ش

0215 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

63 
ُذٗا ؽغ٘ي لؼ٘جٖ طبلؼ 

 الغبػذٕ
 ؾل٘ا دالٖر

 هذسط هغبػذ

00/9/0215 

 هبعغزش

0215 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

 ه٘غْى كوب: عال: 64
هٌبُظ ّطشائك 

 رذسٗظ

 هذسط هغبػذ

1/3/0216 

 هبعغزش

0216 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق

 ئؽظبء سٗبضٖ فئٗوبى اؽوذ ػجذ اللط٘ 65
 هذسط هغبػذ

0/5/0219 

 هبعغز٘ش

0219 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 الؼشاق
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 مخظط يهضح ندب أعزاء الهضئة التدريدية
 
 
 

 عذّ: ْٗضؼ ػذد أػضبء الِ٘ئخ الزذسٗغ٘خ ؽغت اللمت الؼلوٖ
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 مخظط يهضح ندب الهضئة التدريدية حدب المقب العمسي

 المقب العمسي          
 

 الذهادة    
 السجسهع مدرس مداعد مدرس استاذ مداعد استاذ

 12 ال يؾجج 31 34 1 دكتهراه
 99 2 39 4 3 ماجدتضر

 91 عدد أعزاء الهضئة التدريدية الكمي
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 الداسح ّالوْاسد الوؼ٘بس الغبدط 

ويقرج بو مجى تؾفخ السؤسدة أو القدؼ لشغام أداري ثابت ومدتقخ وأن ىشالػ ؾيادة أدارية      
 السؾارد وجؾد ميدانية جيجة ومؾارد كاؼية مؽ فزالً  عؽ ،تخبؾية لجييا الدمظة والقؾة واالستقاللية 

وغيخىؼ وبسا يداعج عمى الؾفاء االمكانات وتكشمؾجيا السعمؾمات وااليجي العاممة واالدارييؽ 
 بستظمبات القدؼ لتحقيق السعاييخ السظمؾبة أكاديسيًا وميشيًا.

 
 

 أفشاد 6    ػذد الوْظف٘ي ّالؼوب: الوغبػذٗي  أّل ً
 
 

 

 الؼذد ًْع الؼوا ّالْظ٘فخ الزغلغا

 ٠ٛعذال ف١١ٕٓ /رؼ١١ٓ ِالن 0

 ٠ٛعذال ف١١ٕٓ /اعٛس ١ِٛ٠خ  2

 ٠ٛعذال عىشربس٠خ / رؼ١١ٓ ِالن 

 2 بس٠خ /اعٛس ١ِٛ٠خ عىشر 3

 2 ػّبي/رؼ١١ٓ 4

 ال٠ٛعذ ػّبي/اعٛس ١ِٛ٠خ 5

 4 اٌّغّٛع
 

 
 

 المبػبد ّالوخزجشاد ّالوشافك فٖ المغنصبً٘ب ً  
 15لبػخ دساع٘خ / 

 1هخزجشاد / 

 1لبػخ هٌبلشبد / 

 1غشفخ هشاعؼخ / 

 
 الطبلخ العز٘ؼبث٘خ الؼذد الوشفك

 ػ١ٍب 46ا١ٌٚخ ٚ 777 ػ١ٍب 4ا١ٌٚخ ٚ 00 لبػخ اٌذساع١خ

  ) عىشربس٠خ (  0 غشفخ اٌّشاعؼخ

 077 0 غشفخ إٌّبلؾخ

 47 0 غشفخ اٌّخزجش اٌؾبعجبد

  ال٠ٛعذ ٚسؽخ ػًّ

  ال٠ٛعذ ِخزجش رىٌٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

  ال٠ٛعذ ِىزجخ ِشوض ِؼٍِٛبد

  ػبَ ٌٍى١ٍخ ٔبدٞ ِشوض اعزّبػٟ ٌٍطٍجخ

  ٌغٕخ اِزؾب١ٔخ اٞ غشف اخشٜ

 ِشفك 08 اٌّغّٛع
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 ّؽغت السلبم الطبلخ العزؼبث٘خ للمبػبد الذساع٘خ فٖ المغنصبلضب ً  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػذد الومبػذ سلن المبػخ

0 87 

2 75 

3 87 

4 077 

5 72 

6 80 

7 72 

8 63 

9 63 

07 57 

00 57 
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 الفظا الضبًٖ
 

  خطخ رؾغ٘ي الداء
 

 

فٟ ظٛء اٌزٛعٙبد اٌصبدسح ِٓ عبِؼخ ثغذاد/ لغُ ظّبْ اٌغٛدح ٚاألداء       

اٌغبِؼٟ فٟ ثٕبء ٚسعُ اٌخطػ ٌٍى١ٍبد ٌٚاللغبَ ٚثّب ٠زّبؽٝ ِغ اٌزٛعٙبد 

االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ٚاٌزٟ ال رزمبغغ ِغ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف ٌٙب ٚاْ رىْٛ 

ً ٚفٟ ظٛء اٌخطػ اٌّٛظٛػخ ٌاللغبَ فٟ ظٛء اٌّؼب١٠ش اٌّضجز ً ٚال١ّ١ٍب ٗ ػب١ٌّب

رٛع١ٙبد ؽؼجخ ظّبْ اٌغٛدح فٟ اٌى١ٍخ، ٚألعً ٚظغ خطخ رؾغ١ٓ اداسح اٌمغُ 

اٌؼٍّٟ ٌٚزىْٛ ِخزٍفخ ػٓ االػٛاَ اٌغبثمخ ٚأػزّبداً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد 

ٚفٟ ظٛء  2727-2709اٌّؼذح فٟ خطخ رؾغ١ٓ األداء ٌٍمغُ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ ٌٍٚمغُ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ، اٌزغ١١شاد اٌؾبصٍخ فٟ 

فمذ لبَ لغُ اٌش٠بظ١بد ثزؾى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌّزخصص١ٓ الخز١بس ِؼب١٠ش اوبد١ّ٠خ 

( االِش٠ى١خ ٌغشض ثٕبء NCATEرخصص١خ ِالئّخ ٌٍمغُ، ؽ١ش رُ اخز١بس ِؼب١٠ش )

زوٛسح فٟ ظٛء اٌّؼب١٠ش اٌّ  2727-2709ٚٚظغ خطخ رؾغ١ٓ األداء ٌٍؼبَ 

أػالٖ، لبِذ اٌٍغٕخ ثٛظغ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّؾبٚس ٌٍخطخ ِٚٓ خالي اإلفبدح ِٓ اٌزغز٠خ 

( ِٚبف١ٗ ِٓ ٔمبغ لٛح SWOTاٌّشرذح ٌزمش٠شاٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌٍمغُ ٚرؾ١ًٍ عٛاد )

، ؽ١ش ثبؽشد 2727-2709ٚظؼف ٚاعشاءاد اٌزؾغ١ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌغبثك 

ِٛبد ٚوبفخ اٌزٛص١مبد ٚاٌؾصٛي ػ١ٍٙب ِٓ ػذح اٌٍغٕخ اٌّىٍفخ ثاػذاد اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍ

ٍِفبد رزؼٍك ثعّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ األداء ٚخطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ ٚؽإْٚ اٌطٍجخ 

ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚإٌّب٘ظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٚغ١ش٘ب، ؽ١ش رّخط ٘زا اٌؼًّ 

ٚاٌٍغبْ  اٌّزٛاصً ٌٍخشٚط ثٙزٖ اٌخطخ ٌزىْٛ لذ ؽممذ ِبرصجٛ ا١ٌٗ اٌٍغٕخ ٚاٌمغُ

األخشٜ اٌّغزف١ذح ِٓ رٌه. ٚثذٚسٔب وشئبعخ لغُ ٔضّٓ اٌذٚس اٌزٞ لبَ ثٗ ع١ّغ 

اٌؼب١ٍِٓ ثبٌمغُ ػٍٝ ؽذ عٛاء اثزذاءاً ِٓ اٌٍغٕخ اٌّىٍفخ ٚاٌٍغبْ األخشٜ 

 ٚهللا اٌّٛفك.… ٚاٌزذس٠غ١١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٌٍخشٚط ثٙزا اٌؼًّ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ
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 ذهخالجشاهظ األكبدٗو٘خ الومالوؼ٘بسالّ:  

 ئعشاءاد الزؾغ٘ي الُذاف
الوزبثؼخ  هإششاد

 ّالزٌف٘ز

هغإّل٘خ 

 الزٌف٘ز

فزشح 

 الزٌف٘ز

 

رطْٗش 

هِبساد 

الطلجخ 

ّارغبُبرِن 

 ّهْاُجِن

 

رط٠ٛش اٌجشاِظ  .1

االوبد١ّ٠خ ثّب ٠زالئُ 

ِغ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ 

اٌّذِظ ِغ االخز 

ثٕظش األػزجبس 

ا٘ذاف اٌّإعغخ 

د اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚؽبعب

اٌطٍجخ ٚرٛلؼبد 

اٌّغزّغ ثّب ٠زٕبعت 

ِغ اٌزطٛساد 

اٌؾبصخ فٟ عٛق 

اٌؼًّ ٚاٌّإعغبد 

 اٌزشث٠ٛخ.

 

رؾذ٠ش اٌّفشداد  .0

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرع١ّٕٙب 

فٟ ٚصف اٌّمشس 

اٌذساعٟ  ٚثّب ٠زالئُ 

ِغ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 .اٌّذِظ

 
رؾذ٠ذ األ٘ذاف  .1

اٌخبصخ ثزط٠ٛش 

اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ فٟ 

ء اال٘ذاف اٌؼبِخ ظٛ

ٌٍى١ٍخ ٚاال٘ذاف 

اٌخبصخ ٌمغُ 

 اٌش٠بظ١بد.

 

اٌؼًّ ػٍٝ رؾذ٠ش  .0

ِفشداد إٌّب٘ظ 

ٚادساعٙب فٟ اعزّبسح 

ٚصف اٌّمشس ٚثّب 

٠زٕبعت ِغ ٔظبَ 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ.
 

رٛع١ٗ اٌطٍجخ ٔؾٛ  .3

ِؼشفخ ا٘ذاف اٌز١ّٕخ 

اٌّغزذاِخ ٚرطج١مٙب فٟ 

 ِغبي عٛق اٌؼًّ.
 

خ ٔذٚاد ٚٚسػ ألبِ .4

ػًّ اٌىزش١ٔٚخ ٌٍطٍجخ 

ِٓ لجً ٌغبْ االسؽبد 

اٌزشثٛٞ ٌزٛع١ٗ اٌطٍجخ 

ٚرط٠ٛش ِٙبسارُٙ 

ٚارغب٘برُٙ ٚاالعزّبع 

اٌٝ ِمزشؽبرُٙ 

ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ 

٠ٛاعٙٛٔٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ 

األٌىزشٟٚٔ ٚٔمٍٙب اٌٝ 

ساعخ اٌمغُ ٚاألعبرزح 

اٌّؼ١١ٕٓ فٟ ِؾبٌٚخ 

 ٌزز١ٌٍٙب.

رط٠ٛش ِٙبساد اٌطٍجخ  .5

ٟ اعزخذاَ األعٙضح ف

اٌزو١خ ٚاٌزطج١مبد 

ٚثشاِغ١بد اٌزؼٍُ 

األٌىزشٟٚٔ ٚرٛظ١فٙب 

فٟ ِغبالد اٌؼًّ 

 .ِغزمجال
 

سئبعخ اٌمغُ  

+ ٌغٕخ 

ٚصف 

اٌجشٔبِظ 

االوبد٠ّٟ + 

ٌغٕخ ٚصف 

اٌّمشس 

اٌذساعٟ+ 

ٌغٕخ 

االسؽبد 

 اٌزشثٛٞ.

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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دػن 

الوغزْٓ 

الؼلوٖ 

 للطلجخ

 

ش رؾذ٠ش ٚرط٠ٛ .0

اٌٛعبئً ٚاالعب١ٌت 

اٌّزجؼخ فٟ 

اٌزذس٠ظ 

االٌىزشٟٚٔ ِٓ لجً 

ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ  

ِٚزبثؼخ ِب٠زؼٍك 

ثّٙبساد اٌزؼ١ٍُ 

 األٌىزشٟٚٔ ٌٍطٍجخ.

 

رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ  .2

رط٠ٛش ِٙبساد 

اٌزؼٍُ االٌىزشٟٚٔ 

ٚرؾذ٠ذ ٔمبغ 

اٌعؼف اٌّٛعٛدح 

ٌذ٠ُٙ ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

 ِؼبٌغزٙب ٚرز١ٌٍٙب.  

 

رٛع١ٗ اٌطٍجخ  .3

٘زّبَ ثبٌجؾش ٌال

اٌؼٍّٟ ِٚؾبس٠غ 

اٌزخشط ٚخصٛصب 

ثؼذ االٔفزبػ 

 األٌىزشٟٚٔ.

 

اثزىبس غشائك  .4

رذس٠ظ عذ٠ذح رؾفض 

اٌطٍجخ ٚخصٛصب 

ثؼذ اعزؾذاس 

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ.

  

رؾى١ً ٌغٕخ  .0

ِزخصصخ ِٓ 

اعبرزح اٌمغُ 

ٌّزبثؼخ اٌصفٛف 

االٌىزش١ٔٚخ ٚاٌؼًّ 

ِغ اعبرزح اٌّبدح 

ػٍٝ رز١ًٌ 

اٌزٟ  اٌصؼٛثبد

٠ٛاعٙٙب اٌطٍجخ فٟ 

اٌصفٛف 

 االٌىزش١ٔٚخ.

ػًّ ِىزجخ  .2

اٌىزش١ٔٚخ خبصخ 

ٌٍطٍجخ ٠غ١ٕٙب 

االعبرزح ثبٌّصبدس 

 اٌّزٕٛػخ. 

ػًّ ِؾبظشاد  .3

اٌىزش١ٔٚخ ٠ىْٛ 

اٌطبٌت ف١ٙب ٘ٛ 

 اٌّؼٍُ.

اٌؼًّ ػٍٝ ؽشاء  .4

ٚاعزخذاَ ِٕصبد 

رؼ١ّ١ٍخ ٚثشاِغ١بد 

ِزمذِخ ِٚؾبٌٚخ 

االثزؼبد ػٓ 

إٌّصبد 

 االٌىزش١ٔٚخ

اٌّغب١ٔخ ألعً 

اٌؾفبظ ػٍٝ 

سصبٔخ اٌزؼ١ٍُ 

 األٌىزشٟٚٔ

ؽش اٌزذس٠غ١١ٓ  .5

ػٍٝ رط٠ٛشػ١ٍّخ 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ 

ٚؽغت ؽبعخ 

اٌطٍجخ ٚرٌه ثبٔؾبء 

لٕٛاد ػٍٝ ِٛلغ 

ا١ٌٛر١ٛة خبصخ 

ٌىً ِبدح فٟ اٌمغُ 

ٚسفغ اٌّؾبظشاد 

اٌفذ٠ٛ٠خ ػٍٝ ِٛلغ 

اٌمٕبح اٌخبصخ ثىً 

 .ِبدح

سئبعخ اٌمغُ 

+ ِمشس٠خ 

غُ + اٌٍغٕخ اٌم

 اٌؼ١ٍّخ .

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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 الزمْٗن ّالهزؾبًبدالضبًٖ   الوؼ٘بس
مدؤولية  مؤشرات الستابعة والتشفضذ إجراءات التحدضن االهداف

 التشفضذ
فترة 
 التشفضذ

 

ل٘بط لذسح 

الطلجخ 

ّهذٓ 

 الزؾظ٘ا

 الؼلوٖ

 

رط٠ٛش أظّخ  .0

االِزؾبٔبد 

ٚاٌزصؾ١ؼ 

األٌىزشٟٚٔ ٌززالئُ 

ٔظبَ األخزجبس ِغ 

 .ِفزٛػ اٌّصبدس

 

رفؼ١ً االِزؾبٔبد  .2

االٌىزش١ٔٚخ ثّؾبسوخ 

اٌطٍجخ فٟ رؾذ٠ذ 

اٌٛلذ إٌّبعت 

 ٌالِزؾبٔبد. 

 

ػًّ اِزؾبٔبد  .3

ؽف٠ٛخ اٌىزش١ٔٚخ 

 ٌٍطٍجخ.

 
تذكيل لجان متخررة  .1

مؽ اساتحة القدؼ لتظؾيخ 
نغام األمتحانات 

األلكتخونية ومحاولة 
اعتساد بخامجيات 

خوني الترحيح األلكت
 التمقائي.

وضع معاييخ خاصة  .2
لؾضع األسئمة 

األلكتخونية واألبتعاد عؽ 
اسمؾب األسئمة التقميجية 

وبسا يتساشى مع نغام 
االمتحان مفتؾح 

 السرادر.
ؾيام اساتحة السادة بتؾجيو  .3

الظمبة وتجريبيؼ عمى 
كيؽية التعامل مع االسئمة 

األلكتخونية وفخقيا عؽ 
 األسئمة التقميجية.

ورات خاصة اقامة د .4
لمظمبة تتزسؽ معمؾمات 

مختمفة تتعمق بكيؽية 
انذاء السمفات وعسمية 
دمج  وتحؾيل السمفات 

الى صيغ معيشة لتدييل 
عسمية رفعيا في 

السشرات األلكتخونية 
اثشاء اداء االمتحانات 

  األلكتخونية.
 

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغبْ 

االِزؾب١ٔخ 

 ٚاٌزذس٠غ١١ٓ

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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رشخ٘ض 

ًزبئظ 

الؼول٘خ 

 الزؼل٘و٘خ

 

تذخيص مؾاطؽ القؾة  .3
والزعف لجى الظمبة بعج 

تظبيق عسمية التعميؼ 
االلكتخوني والتعميؼ 

 السجمج.
تذخيص السعؾقات التي  .9

تؾاجو العسمية التعميسية 
وخاصة بعج تظبيق نغام 

التعميؼ االلكتخوني ودراسة 
 الدبل الكفيمة لحميا.

 
أنذاء قاعجة بيانات  .1

ونية لمقدؼ  الكتخ 
لتزسيؽ عسمية التعميؼ 

االلكتخوني وما 
تتزسشو مؽ جؾانب 

 مختمفة.
وضع تقييؼ شامل  .2

لمظالب لتجخبة التعميؼ 
األلكتخوني لمعاميؽ 

الدابق والحالي لستابعة 
التقجم الحاصل لو 

حدب استبانة معجة 
 ليحا الغخض.

التؾثيق االلكتخوني   .3
لمحزؾر والػياب 

واالمتحانات والؾاجبات 
لجرجات لمظمبة وا

وغيخىا وعمى الرفؾف 
 .االلكتخونية لمظمبة

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغٕخ 

اٌؼ١ٍّخ + 

اٌٍغبْ 

 االِزؾب١ٔخ.

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 

 

رطْٗش ًظبم 

الهزؾبًبد 

اللكزشًّ٘خ 

 للزذسٗغ٘٘ي

 
رؾغ١غ اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ  .1

رص١ُّ ٚاػذاد ثشاِظ 

ِغبػذح ٌزٕظ١ُ ػًّ 

 .اٌٍغبْ األِزؾب١ٔخ
تظؾيخ انغسة االمتحانات  .0

واألختبارات لتالئؼ نغام 
 األختبار مفتؾح السرادر

. حث المجان االمتحانية 9
لمحزؾر في ورش العسل 

والجورات الخاصة بأداء 
 .االمتحانات الكتخونيا

 

 
متابعة انزسام  .3

التجريدييؽ لمجورات 
والؾرش الخاصة بألية 
عسل االمتحانات 
الكتخونيا والديظخة 

 عمييا.
9.  
تذكيل لجان تقييؼ  .1

لتجخبة التعميؼ 
األلكتخوني في عل 

جائحة كؾرونا ومجى 
 فاعمية ىحا التعميؼ

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغٕخ 

اٌؼ١ٍّخ + 

اٌٍغبْ 

 .االِزؾب١ٔخ

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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 ٘خلالخجشاد الو٘ذاً٘خ ّالووبسعبد الؼو الضبلش  الوؼ٘بس
 

عة مؤشرات الستاب إجراءات التحدضن االهداف
 والتشفضذ

مدؤولية 
 التشفضذ

فترة 
 التشفضذ

تعزيز 
الخبرات 

والسسارسات 
العمسية 
والعسمية 
لمظالب 
بالتعاون 

مع 
السؤسدات 

 األخرى 

 
التخظيط لمديارات 

العمسية والتعاون مع 
السؤسدات التعميسية 

االخخى الكتداب 
خبخات عمسية وعسمية 

اليسكؽ التؾصل 
الييا داخل الرف. 

 وكحلػ تحقيق ثقة
اكبخ في السعمؾمة 

مؽ خالل ربط 
الشغخية بالتظبيق 

وتؾفيخ خبخات حدية 
 بعيجة عؽ التجخيج.

 

الؿيام بديارات ميجانية  .1
لمظمبة باشخاف 
التجريدييؽ الى 

مؤسدات متشؾعة 
وتحجيج اىجاف الديارة 

 مدبقا.

زيارة الظمبة الى  .2
الكميات والجامعات 

السشاعخة االخخى 
لتجريب الظمبة عمى 

لعمسي في االسمؾب ا
 التفكيخ. 

تفعيل دور التعاون   .3
العمسي وتحسل 

السدؤلية والعسل 
 السشغؼ لجى الظمبة.

عسل زيارات ميجانية  .4
الكتخونية بالتعاون مع 

السؤسدات العمسية 
 األخخى.

 

لجان 
االرشاد 

والتؾجيو + 
الكادر 

التجريدي 
السكمف 
بستابعة 

الديارات + 
لجشة 

التظبيقات 
 السجرسية.

اٌؼبَ 

 ٟاٌذساع

2727 

-2720 
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تفعضل 
عسمية 
التظبضق 
السدرسي 
 السضداني

 
 
التخظيط لمديارات  .3

السيجانية العسمية 
لتفعيل عسمية 

 التظبيق السجرسي.
التخظيط لمديارات  .9

األلكتخونية 
لمسجارس واألطالع 
عمى كيؽية التعامل 

مع الظمبة مؽ 
خالل التعميؼ 

 األلكتخوني.

 
 

التشديق مع مجيخيات  .3
ارس التخبية والسج

الثانؾية لتدييل 
اجخاءات الديارات 
السيجانية لالطالع 

عمى الؾاقع العسمي 
 السجرسي.

تفعيل العسل  .9
بالديارات واألشخاف 

 األلكتخوني.
العسل عمى تشديق  .3

الديارات واالشخاف 
وعجم التزارب بيشيا 

اثشاء فتخة التظبيق 
 السجرسي .

رئاسة القدؼ  
+ لجشة 
التظبيق 
السجرسي 
بالقدؼ + 

 وحجة
التظبيق 
السجرسي 

 بالكمية

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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 الزٌْعالوؼ٘بس الشاثغ  

 
 

مدؤولية  مؤشرات الستابعة والتشفضذ إجراءات التحدضن االهداف
 التشفضذ

فترة 
 التشفضذ

 

رظو٘ن 

ّرٌف٘ز 

الجشاهظ 

الذساع٘خ 

ؽغت 

لذساد 

الطلجخ 

 ّارغبُبرِن

وضع بخامج دراسية  .1
ى فعالة تداعج عم
تذجيع الظمبة 

الكتداب السعارف 
والسعمؾمات برؾرة 

مذؾقة تثيخ الجافعية 
لجى الظمبة لمسذاركة 

مع السجرس في العسمية 
التعميسية  وبسا يزسؽ 
مخاعاة الفخوق الفخدية 

لمظمبة مؽ قبل 
 السجرس. 

تظؾيخ وتحجيث اليات  .2
التؾاصل االلكتخوني 

بيؽ الظمبة والتجريدييؽ 
خرؾصا بعج اعتساد 

عميؼ االلكتخوني الت
والسجمج كؾسيمة 

 تعميسية. 
تذجيع التجريدييؽ  .3

والظمبة عمى استخجام 
السكتبة االلكتخونية 

والسرادر االلكتخونية 
الستاحة الغشاء عسمية 

 التعميؼ االلكتخوني  .
وضع خظط لتظؾيخ  .4

السشاىج الجراسية بسا 
يتشاسب مع التظؾر 

الحاصل في الجامعات 
العالسية ومؾاكبة سؾق 

 لعسل.ا

 
وضع خظط لتشفيح البخامج  .3

الجراسية السؾضؾعة وبسا يحقق 
اكتداب اكبخ قجر مسكؽ مؽ 

السعمؾمات السظمؾبة عؽ طخيق 
الجمج بيؽ الجانب الشغخي 

 والعسمي.
حث الظمبة عمى استخجام  .9

مشرات ووسائل التؾاصل 
االلكتخوني وتظؾيخ امكانياتيؼ 

فييا بسا يعدز عسمية التعميؼ 
بيا مع ويديل التعامل 

 التجريدديؽ .

تظؾيخ السكتبة االلكتخونية   .1
لمظمبة والتجريدييؽ وتؾفيخ 

كافة السرادر الحجيثة الالزمة 
والستظمبات االلكتخونية لجعؼ 

 السكتبة االلكتخونية.

حث التجريدديؽ عمى  .5
استخجام السرادر والتقشيات 
الحجيثة والتي يتؼ استخجاميا 

في مختمف الجامعات 
 قت الحاضخ.العالسية في الؾ 

رئاسة 
القدؼ + 
مقخرية 
القدؼ + 
المجشة 
 العمسية

لجان  +
االرشاد 
والتؾجيو 

 التخبؾي 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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 (األداء ّالٌوْ الوٌِٖ) ٘٘يالزذسٗغ هإُالدالخبهظ    الوؼ٘بس
 

مدؤولية  مؤشرات الستابعة والتشفضذ إجراءات التحدضن االهداف
 التشفضذ

فترة 
 التشفضذ

دة زيا
فاعمية 
االداء 

 لمتدريددضن

 
حث التجريدييؽ عمى  .3

السذاركة في الشجوات 
والجورات وورش العسل 
السقامة داخل وخارج 
الجامعة بسايزسؽ 
اكتداب مختمف 
السيارات والقجرات 
لتظؾيخ عسمية التعميؼ 

 االلكتخوني والسجمج.
حث التجريدييؽ عمى  .9

التعاون البحثي 
السذتخك داخل وخارج 

يخجم  العخاق بسا
تظؾيخ فاعمية 
التجريدييؽ في البحؾث 

 العمسية.

تحفيد التجريدييؽ عمى  .1
استخجام األساليب 

التفاعمية في التجريذ 
عؽ طخيق مشحيؼ 

 جؾائد تقجيخية.

 
السذاركة الفعالة  .1

لمتجريدييؽ في  في 
الشجوات والجورات وورش 
العسل التي اؾيست داخل 

وخارج الجامعة محميا 
 وعالسيا لزسان تظؾيخ

 عسمية التعميؼ االلكتخوني.
متابعة وتؾجيو التجريدييؽ  .2

حؾل ضخورة تزسيؽ 
السذكالت السجتسعية 
ضسؽ بحؾثيؼ العمسية 

ومعالجتيا والبحث عؽ 
الحمؾل السسكشة مسا لو 

االثخ البالغ في دعؼ 
مختمف السؤسدات وكحلػ 

التعاون مع مختمف 
 قظاعات السجتسع .

تذكيل لجشة اصالح ميشي  .3
 جريدييؽ.لستابعة الت

تذكيل لجشة لتقييؼ اداء  .4
التجريدييؽ ولالساليب 

السدتخجمة مؽ قبميؼ في 
 .التجريذ

رئيذ 
القدؼ + 
المجشة 

العمسية + 
 التجريدييؽ

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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تظهير 
الخبرات 
والسهارات 
 لمتدريدضضن

 
حث التجريدييؽ عمى  .1

استخجام ميارات التعميؼ 
االلكتخوني وذلػ عؽ 

ؼ السقخرات طخيق ترسي
الجراسية الكتخونيا 

وتظؾيخ استخجامات 
التكشؾلؾجيا الحجيثة في 

عخض السشاىج الجراسية 
بسا يتالئؼ مع عسمية 

التعميؼ االلكتخوني 
 الحجيث.

حث التجريدييؽ عمى   .2
االطالع عمى التظؾر 

الدخيع الحاصل في 
حقمو العمسي ومتابعة 

التظؾرات العمسية الججيجة 
 في مجال التخرص.

التجريدييؽ عمى  حث .3
عسل فخق بحثية مذتخكة 

داخل القدؼ وداخل 
الجامعة مؽ تخررات 
عمسية مختمفة باالضافة 

الى عسل فخق بحثية 
عالسية تتزسؽ اساتحة 
مؽ داخل القدؼ ومؽ 
خارج العخاق مؽ دول 

 عالسية مختمفة.
تؾجيو التجريدييؽ نحؾ  .4

العسل لتحقيق اىجاف 
 التشسية السدتجامة.

 
ام التجريدييؽ متابعة استخج .1

لمتكشؾلؾجيا الحجيثة في 
التجريذ بسا يزسؽ 

الؾصل الى السقجار الحي 
يزسؽ  عخض السشاىج 

الجراسية الكتخونيا بأسمؾب 
 متظؾر وحجيث.

عسل محاضخات الكتخونية  .2
 لمتجريدييؽ.

متابعة التجريدييؽ  .3
وتحفيدىؼ عمى متابعة 

التظؾرات الحاصمة في 
الجانب العمسي لتقؾية 

 لعمسية. الخصانة ا
متابعة الفخق البحثية التي  .4

تؼ انذائيا بيؽ اساتحة 
القدؼ واساتحة مؽ مختمف 

الجامعات السحمية 
والعالسية وتؾثيق البحؾث 

السذتخكة واالشخاف 
 السذتخك بيشيسا.

رئيذ 
القدؼ + 
المجشة 

العمسية + 
 التجريدييؽ
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 داسح ّالوْاسدال الوؼ٘بسالغبدط 

 

 
 

نإجراءات التحدض االهداف مدؤولية  مؤشرات الستابعة والتشفضذ 
 التشفضذ

فترة 
 التشفضذ

 

رطْٗش 

الداسح 

ّالجٌٔ 

الزؾز٘خ 

 للمغن

 
وضع خظة لتاىيل  .3

وصيانة القاعة 
الجراسية السجرجة  

وتدويجىا 
باالحتياجات 
والسدتمدمات 

 السظمؾبة.  
عسل وترسيؼ  .9

مكتبة الكتخونية 
 خاصة بالقدؼ.

تحجيج االحتياجات  .1
ة الالزمة لريان

حسامات 
 التجريدييؽ.

تحجيج بعض  .4
احتياجات مقخرية 

 الجراسات العميا.
وضع خظة   .1

لتاىيل السسخ 
الخئيدي لمقدؼ 
وكحلػ السسخ 

 الخارجي لمقدؼ 
وضع خظة لتاىيل  .9

عجد مؽ القاعات 
الجراسية لمجراسة 

 االولية والعميا.

 
تؾفيخ اجيدة ترؾيخ وعخض  .3

ومايكخفؾنات داخل القاعات 
لترؾيخ وتدجيل 

 سحاضخات.ال
العسل عمى شخاء أجيدة  .9

التبخيج الالزمة لبعض 
القاعات الجراسية لظمبة 

 الجراسات األولية.
العسل عمى شخاء انارة )ليج  .1

لغخض  91*(91حجؼ 
وضعيا في الدقف لمسسخ 
الخئيدي وبعض القاعات 

 الجراسية. 
إضافة االنارة الالزمة لسسخ  .4

 القدؼ الخئيدي.
إضافة االنارة الالزمة لبعض  .1

 القاعات الجراسية.
انذاء لؾحة تعخيؽية تؾضح  .9

رؤية ورسالة واىجاف قدؼ 
 الخياضيات. 

انذاء لؾحة تعخيؽية تحسل  .1
اسؼ قدؼ الخياضيات 

ووضعيا في مجخل القدؼ 
 الخئيدي.

رئاسة القدؼ 
+ مجمذ 
القدؼ + 

لجشة 
السذتخيات 

+ لجشة 
+  الريانة

المجشة 
 االجتساعية

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2727 

-2720 
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 الفظا الضبلش

 

 رؾل٘ا عْاد

 
 

بتحجيج نقاط القؾة ومعخفة  (swot)ووفقاً  لتحميل تقخيخ المعظيات  في ضؾءو         

نقاط الزعف كحلػ التعخف عمى الفخص الستاحة لمقدؼ ومؾاجية التحجيات والسخاطخ 

التي تؾاجيو وفي ضؾء التحميل الحي خخج بو أعزاء المجشة وما تسخض مؽ عخض 

فزالً  عؽ ما صادفيا مؽ  9191/9193ديؽ ألداء القدؼ لمعام الجراسي لخظة التح

معؾقات و صعؾبات يسكؽ ان نزع مقتخحات لتحديؽ اداء القدؼ فزالً  عؽ 

 تؾصيات البج مؽ العسل بيا وىي كاآلتي:

 

خبخة  التقييؼ الحاتي لقدؼ الخياضيات ومؽ خالل خظة تحديؽ اداء القدؼ ومؽ خالل

 ال إعجاد الخظط الجراسية، وما صادفيا مؽ معؾقات وصعؾباتفي مج بغجادجامعة 

يسكؽ ان نزع مقتخحات لتحديؽ اداء القدؼ فزالً  عؽ تؾصيات البج مؽ العسل بيا 

 قبل وىي كاآلتي:

 

 

 

 



 0201-0202                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 
 

67 
 

 

 الزْط٘بد

يؾفخ القدؼ العجد الكافي مؽ اعزاء الييئو التجريديو السؤىميؽ لتشفيح البخامج والخجمات  -1
 التخبؾيو.

 القدؼ معاييخ واضحو وشفافو الختيار عزؾ الييئو التجريديو والسشاسب لمساده.يعتسج  -2
 تؾفيخ بخامج التظؾيخ السيشي والتعميؼ السدتسخ العزار الييئو التجريديو ؼيو. -3
يشغؼ القدؼ احراءات وبيانات العزاء ىيئة التجريذ والييئو السداعجه مؾزعو حدب  -4

 الخ...., الخبخهالسؤىالت االكاديسيو , الجرجات العمسيو
يظبق القدؼ التعميسات لداعات التجريذ السحجده العزاء ىيئة التجريذ وفق الجرجات  -5

 العمسيو.
  .يذجع القدؼ اعزاء الييئو التجريديو عمى  الشذخ في السجالت العمسيو السحكسو -6
اخل يتيح القدؼ الفخصو لسذاركة اعزاء ىيئة التجريذ في المجان العمسيو الجائسو والسؤقتو د -7

 وخارج القدؼ.
يذجع القدؼ اعزاء ىيئة التجريذ لمسذاركو في السؤتسخات والشجوات والحمقات الجراسيو داخل  -8

 وخارج القظخ.

 يحفد القدؼ اعزاء الييئو التجريديو لمسداىسو في خجمة السجتسع. -9
 

 
 اداء المغن همزشؽبد رؾغ٘ي

 أما بالشدبة لسقتخحات تحديؽ اداء القدؼ فيي:   
 
دؼ لكل عزؾ ىيئو تجريديو مجسؾعو مؽ الظمبو الرشادىؼ عمسيا خالل سشؾات يحجد الق -1

 الجراسو.
السخاجعة الجورية لمخظط والبخامج الجراسية بعج اعتسادىا أكاديسيا مؽ مجالذ الكميات تسييجا  -2

لعخضيا عمى مجمذ الجامعة، والتأكيج عمى الكميات لؾضع الخظط الالزمة لمسخحمة االنتقالية 
 القجيسة والخظة الججيجة وعسل السعادالت الالزمة لحلػ. بيؽ الخظة

اقتخاح إنذاء بخامج دراسية في تخررات ججيجة في ضؾء التظؾرات العالسية والسدتحجثة  -3
 السجتسعضخورة تحقيق التؾافق التام بيؽ مخخجات التعميؼ الجامعي ومتظمبات و  .والحاجة ليا

 .والتقشيوالسدتقبمية في ضؾء التظؾر العمسي  الحالية

 



 0201-0202                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 
 

60 
 

 
، وتؾفيخ قؾاعج البيانات ومرادر السعمؾمات لمقدؼ ةتقجيؼ االقتخاحات الخاصة بتظؾيخ مكتب -4

 .لمظمبةخاصة اإللكتخونية مشيا وإتاحتيا وب
لمظالب  كل في تخررو بسا يزيف ظمبةحث عمى إدخال التجريب الريفي السيجاني لمال -5

العسمية التعميسية مع ضخورة دراسة وتحميل التجريب العسمي الؾاقعي والسباشخ مسا يتيح إثخاء 
رسالة الجامعة ورؤيتيا وتعخيف جسيع مشدؾبي الجامعة بيحه الخسالة والخؤية قبل البجء في 

 إعجاد أو تظؾيخ الخظط الجراسية.

 عج، ونغؼ التعميؼ اإللكتخونيضخورة االستفادة مؽ أساليب التعميؼ الحجيثة مثل: التعميؼ عؽ ب   -6
محتؾيات الخظة الجراسية وذلػ لتحقيق السعيار العالسي في ندبة عزؾ بسا يتشاسب مع 

 .ظمبةىيئة التجريذ إلى عجد ال
 مؽ الجؾدة مثل: ضخورة تؾفيخ الستظمبات السادية الالزمة لتشفيح الخظة بسدتؾى عال   -7

وتأىيميؼ في  ضخورة متابعة الخخيجيؽو التجييدات والقاعات الجراسية، والسكتبات وغيخىا، 
 التغيخات في الخظط الجراسية.ضؾء 

وضع بخامج زمشية محجدة لتشفيح الخظط الجراسية السظؾرة وعسل الشساذج الالزمة لحلػ،  -8
والدعي إليجاد وسائل مخنة لمتظؾيخ السدتسخ مع األخح بأحجث األساليب والتقشيات الستبعة 

 ىحا السجال. يقة فعالسيا لتظؾيخ السشاىج الجراسية واالستفادة مؽ خبخات الجامعات السخمؾ 

ومدح معمؾماتي لمخظط والبخامج الجراسية في عجد مؽ الجامعات السخمؾقة  بحؾثإجخاء  -9
 وتعسيسيا عمى الكميات لالستفادة مشيا مع نقل الخبخات في كل أوجو العسمية التعميسية.

 سج وتقميل الفجؾة بيؽ أستاذ السادة والظالب مؽ خالل البحؾث وغيخىا ومشيا إنذاء مؾقع -11
عمى االنتخنت يؾضح أىجاف الؾحجة ويعخض ؼيو الخظؾات والشساذج الالزمة لمتظؾيخ ومؾاقع 

 أخخى لمسقخرات والسؾاد لديؾلة تبادل السعمؾمات بيؽ الظالب واألستاذ.
 مؾثؾقو ومعمشو الستخاتيجة التعميؼ والتعمؼ تحقق رسالتيا واىجافيا. سشؾية خظو عسل -11
مات والسعارف السظمؾب تؾفيخىا بسا يتحقق مع رسالتو رؤيو واضحو بسدتؾى السعمؾ  تؾفيخ -12

 ورؤيتو السدتقبميو .
التعميؼ والتعمؼ في ضؤء نتائج االمتحانات ونتائج استظالع  آلليات مخاجعةاستخاتيجيةعسل  -13

 اراء الظمبو واعزاء ىيئة التجريذ .
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 اداء المغنًغت اًغبص خطخ رؾغ٘ي 
 
 يسضصة السقدمةالسعيار األول / البرامج االكاد -1

%, 11في مجال تظؾيخ ميارات الظمبة واتجاىاتيؼ ومؾاىبيؼ فان ندبة اإلنجاز ترل الى  -أ
حيث تؼ انجاز السؤشخات األربعة األولى والستعمقة بتحجيج اىجاف الكمية والقدؼ وتحجيث 

ن السشاىج واختيار اعزان المجان الخاصة بتحديؽ البخنامج االكاديسي لمقدؼ وتذكيل المجا
 التخبؾية الخاصة بشؾجيو الظمبة.

%, حيث تؼ 91في مجال دعؼ السدتؾى العمسي لمظمبة فان ندبة اإلنجاز ترل الى  -ب
انجاز السؤشخات السحجدة بالشقاط األولى والثالثة والخامدة حيث تؼ تذكيل لجان متخررة 

خاصة لمظمبة عمى مؽ اساتحة القدؼ لستابعة الفؾف االلكتخونية وكحلػ انذاء مؾاقع تعميسية 
كل مؽ السشرة االلكتخونية لمكمية وعمى مؾقع اليؾتيؾب حيث تؼ رفع السحاضخات الؾرؾية 

 والفيجيؾية عمييسا.
 
 السعيار الثاني / التقهيم واالمتحانات. -2

%, حيث تؼ 11في مجال ؾياس قجرة الظمبة ومجى التحريل فان ندبة اإلنجاز ترل الى  -أ
ة والثالثة والخابعة والستزسشة وضع معاييخ خاة لؾضع األسئمة انجاز السؤشخات الثاني

األلكتخونية واقامة ورش عسل ودورات خاصة لتجريب الظمبة عمى دمج  ورفع السمفات عمى 
 السشرات األلكتخونية والتجريب عمى اداء االمتحانات االلكتخونية.

%, حيث تؼ 11ترل الى  قي مجال تذخيص نتائج العسمية التعميسية فان ندبة اإلنجاز -ب
انجاز السؤشخ الثالث والستعمق بالتؾثيق االلكتخوني لمحزؾر والػياب واالمتحانات 

 األلكتخونية.
في مجال تظؾيخ نغام االمتحانات االلكتخونية لمتجريدييؽ فان ندبة اإلنجاز ترل الى  -ج

ورات والؾرش % حيث تؼ انجاز السؤشخ األول الخاص بستابعة انزسام التجريدييؽ لمج11
 الخاصة بتشغيؼ االمتحانات االلكتخونية.

 
 السعيار الثالث / الخبرات السضدانية والسسارسات العمسية. -3

في مجال تعديد الخبخات والسسارسات العمسية والعسمية لمظالب بالتعاون مع السؤسدات  -أ
 األخخى فان ندبة اإلنجاز ىي صفخ%.

 سجرسي السيجاني فان ندبة اإلنجاز ىي صفخ%.في مجال تفعيل عسمية التظبيق ال -ب
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مالحغة  ) بدبب جائحة كؾرونا وحغخ التجؾال والتعميؼ االلكتخوني فان السعيار الثالث تعظل 

 بالكامل ولؼ يتؼ انجاز أي نقظة مشو(.
 
 السعيار الرابع / التشهع. -4

يؼ فان ندبة اإلنجاز في مجال ترسيؼ وتشفيح البخامج الجراسية حدب قجرات الظمبة واتجاىات
%, حيث تؼ انجاز السؤشخات األولى والثانية والخابعة حيث تزسشت ىحه 11ترل الى 

السؤشخات تشفيح الخظط الكفيمة بأنجاح التعميؼ السجمج وحث الظمبة عمى استخجام السشرات 
عمى التعميسية االلكتخونية وتذجيعيؼ عمى استخجام التقانات الحجيثة وكحلػ حث التجريدييؽ 

 استخجام السرادر والتقشيات االلكتخونية الحجيثة.
 
 السعيار الخامس / اعزاء هضئة التدريس. -5

في مجال زيادة فاعمية األداء لمتجريدييؽ فان ندبة اإلنجاز في ىحا الجانب ترل الى  -أ
 %, حيث تؼ انجاز السؤشخات االول والثاني والخابع.11

% 11ت لمتجريدييؽ, فان ندبة اإلنجاز ترل الى في مجال تظؾيخ الخبخات والسيارا -ب
 حيث تؼ انجاز السؤشخات الثالث األولى.

 
 السعيار الدادس/ اإلدارة والسهارد. -6

% حيث تؼ 19في مجال تظؾيخ اإلدارة والبشى التحتية لمقدؼ فان ندبة اإلنجاز ترل الى 
نارة الالزمة لمقاعات الجراسية األنجاز مؽ الشقظة الثانية الى الشقظة الدابعة حيث تؼ شخاء اال

والسسخ الخئيدي وشخاء اجيدة تبخيج لبعض القاعات الجراسية ونرب لؾحة تعخيؽية في مجخل 
 قدؼ الخياضيات.

 
 


