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زمش٠ش اٌغٕٜٛاٌ  

 

ٌألٔشطخ ٚاإلٔغبصاد   

 

 اٌخبطخ ثمطبع

 

شئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة    

 

1616/1612ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ   
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 ِؾبٚس اٌزمش٠ش :

 

:اػذاد اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ    1616/1612أًٚلا

  1616/1612صب١ٔاب:ػمذ ٌمبء رؼش٠فٝ ٌٍطالة اٌغذدٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

اٌذساعخ ٚاألِزؾبٔبد. عذاٚي صبٌضاب:  

 ساثؼاب: إؽظبئ١بد اٌىٕزشًٚلد ٌٍفشق األسثغ ٌٍطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌالِزؾبٔبد.

 خبِغاب: خطخ اٌى١ٍخ ٌٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ.

إٌّب٘ظ. رط٠ٛش ٌغٕخ:عبدعاب  

 

أًٚلا  : - ثبٌٕغجخ ألػذاد اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 1612/1616 فمذ لجٍذ اٌى١ٍخ ػذداا ِٓ اٌطالة 

-ِٛصػ١ٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٝ :  

 

( ٚرالالُ رالالٛص٠ؼُٙ ثبٌفشلالالخ األٌٚالالٝ ٚفالالك  5201اٌطالالالة اٌؾبطالالٍْٛ ػٍالالٝ اٌضب٠ٛٔالالخ اٌؼبِالالخ ٚػالالذدُ٘     -2

اٌؼ١ٍّخ ؽغت دسعالخ اٌطبٌالت فالٟ اٌٍ الخ ١ك اٌذاخٍٝ ٌٍى١ٍخ اٌزٜ ٠مَٛ ثزٛص٠غ اٌطالة ػٍٟ األلغبَ غاٌزٕ

 األعٕج١خ األٌٟٚ ٚاٌٍ خ اٌضب١ٔخ 

 . 1616/1612ششٚط اٌزشؼ١ت داخً األلغبَ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ : ك ـــشفـــِ           

 

  -( ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ : 112اٌطالة اٌٛافذْٚ ٚإعّبٌٝ ػذدُ٘ ثبٌى١ٍخ    -1

  

    ُ٘ا عبءٚا ِٓ :  60اٌفشلخ األٌٟٚ  ٚػذد  ( طبٌجب

  –ع١جٛرٟ  –اٌظِٛبي  –اسر١ش٠ب  –رشبد  –اٌغٛداْ  –فٍغط١ٓ  –  عٛس٠ب 

                 –اٚصثىغزبْ  –اٌظ١ٓ  –وضاخغزبْ  –١ٌج١ب  –عضس اٌمّش  –اٌغٛداْ عٕٛة        

 ِب١ٌض٠ب (.        

    ُ٘ا عبءٚا ِٓ  12اٌفشلخ اٌضب١ٔخ  ٚػذد  :( طبٌجب

 –ف١ضغ١شعالزبْ  –وبصاخغالزبْ  –ع١جالٛرٝ  –اٌظال١ٓ  –سٚعال١ب  –اٌظِٛبي  –اٌغٛداْ  –  عٛس٠ب 

 اٚصثىغزبْ (. –فٍغط١ٓ 

 ا عبءٚا ِٓ :  11بٌضخ  ٚػذدُ٘   اٌفشلخ اٌض  ( طبٌجب

 –سٚعالال١ب  –ثٛسٔالالذٞ  –١ٌج١الالب  –ٌظالالِٛبي  –اٌغالالؼٛد٠خ  –فٍغالالط١ٓ –عالالٛس٠ب  –اٌغالالٛداْ  –  اٌظالال١ٓ 

 ع١جٛرٝ (. –اٚصثىغزبْ 

  ُ٘ا عبءٚا ِٓ :  01  اٌفشلخ اٌشاثؼخ  ٚػذد  ( طبٌجب

 عىغزبْ طب –ع١جٛرٝ  –ارسث١غبْ  –اٌغٛداْ  –سٚع١ب عٛس٠ب  –اٌظ١ٓ  –  فٍغط١ٓ 

 

ا ِٛصػ١ٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٝ  77اٌطالة اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ اٌشٙبدح اٌّؼبدٌخ ٚػذدُ٘    -5  ( طبٌجب

  -اٌى٠ٛالالذ -لطالالش -عالالؼٛد٠خ – اٌجؾالالش٠ٓ –اًلسدْ  – ا١ٌب٠الالبْ – اٌفشٔغالال١خ – أغ١ٍض٠الالخ – اِش٠ى١الالبصب٠ٛٔالالخ   

 (. iG –عٍطٕخ ػّبْ 

ا      د/ ػ١ّالذح اٌى١ٍالخ ٚاٌغالبدح اٌالٛوالء ٚس عالبء اًللغالبَ رالُ ػمالذ ٌمالبء رؼش٠فالٟ ٌٍطالالة اٌغالذد ثؾ الٛس أ. -: صب١ٔب

 اٌؼ١ٍّخ ٚإلبِخ ؽٛاس ِغ اٌطالة اٌغذد ٌٍزؼشف ػٍٟ الغبَ اٌى١ٍخ ٚاٌشد ػٍٟ اعزفغبسرُٙ .

ا       ثشأْ عذاٚي اٌذساعخ ٚاألِزؾبٔبد . -: صبٌضب
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ا  1616/1612شٙذ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ     ا فالٝ أػالذاد اٌطالالة ِٚالٓ أعالً اسرفبػب    ِالبوٓ اٌّؾبرالشاد رالٛف١ش أ ٍِؾٛظب

ثأػالالذاد اٌغالالذاٚي  –ذوزٛسح / اٌٙالالبَ ثالالذس اٌالالٌٙالالءًلء اٌطالالالة اٌغالالذد لالالبَ فش٠الالك إػالالذاد اٌغالالذٚي األٌىزشٚٔالالٝ ثشئبعالالخ 

 اٌذساع١خ ٚإثالغٙب ٌأللغبَ اٌؼ١ٍّخ لجً ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ ثٛلذ وبفٝ .

 طٛسح ِٓ اٌغذٚي األٌىزشٚٔٝ ٌّؾبرشاد اٌى١ٍخ . : ك ــــشفـــِ     

 اٚي اًلِزؾبٔبد فمذ ثذأد :ٚػٓ عذ

  اٌشالف٠ٛخ ٚاٌزخٍفالبد فالٟ اٌفزالشح ِالٓ  1616/1612اِزؾبٔبد اٌفظً اٌذساعٟ األٚي   دٚس ٠ٕالب٠ش )

 .   5/5/1612اٌٝ   17/1/1612

 .  56/5/1612إٌٟ  25/5/1612 ٚاًلِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ فٝ اٌفزشح ِٓ     

  ٛإٌالالالٝ  ٠1/0/1612الالالخ فالالالٟ اٌفزالالالشح ِالالالٓ ( اٌزؾش٠ش  اِزؾبٔالالالبد اٌفظالالالً اٌذساعالالالٟ اٌضالالالبٟٔ   دٚس ِالالالب٠

11/0/1612 . 

   .  1612/ 56/0إ0/1612ٌِٟٓ/10ٚاِزؾبٔبد اٌزخٍفبد ٚاٌشفٛٞ فٟ اٌفزشح 

 .   1616/1612طٛسح ِٓ عذاٚي اًلِزؾبٔبد اٌفظ١ٍٓ األٚي ٚاٌضبٔٝ ِٓ اٌؼبَ اٌغبِؼٝ : ك ــــشفــِ       

 ط  ا١ٌبثالبْ( ففالٟ اًلعالجٛع اٌضالبٔٝ ِالٓ شالٙش أِب اِزؾبٔبد اٌفظً اٌظ١فٟ ٌٍطالة اٌؼبئذ٠ٓ ِٓ اٌخبس

 عجزّجش ثّش١ئخ هللا رؼبٌٝ .

  1612فٝ األعجٛع اٌضبٔٝ ِٓ شٙش أوزٛثش  1612ِٚمزشػ أْ ٠ىْٛ ِٛػذ اِزؾبٔبد دٚس أوزٛثش  

ا   -: إؽظبئ١بد اٌىٕزشًٚلد ٌٍفشق األسثغ ٌٍطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌالِزؾبٔبد : ساثؼب

 :  ٌٝٚاٌفشلخ األ 

 ( 5617الة اٌّزمذ١ِٓ   ٚوبْ ِزٛعط ػذد اٌط

 (  1165     اٌؾبرش٠ٓاٌطالة ِٚزٛعط ػذد 

 (  166       اٌ بئج١ٓ اٌطالة ػذد ِزٛعط ٚ

 ( 51        اٌخبطخ ػذد اٌٍغبْ ِزٛعط ٚ

 : اٌفشلخ اٌضب١ٔخ 

 ( 1077ٚوبْ ِزٛعط ػذد اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ   

 (  1116      اٌؾبرش٠ٓ  اٌطالة ِٚزٛعط ػذد

 ( 267          ة اٌ بئج١ِٓٚزٛعط ػذد اٌطال

 (  56         ِٚزٛعط ػذد اٌٍغبْ اٌخبطخ 

 اٌفشلخ اٌضبٌضخ : 

 ( 1516    ٚوبْ ِزٛعط ػذد اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ    

 ( 1516       ِٚزٛعط ػذد اٌطالة اٌؾبرش٠ٓ 

 (61          ِٚزٛعط ػذد اٌطالة اٌ بئج١ٓ 

 ( 27            ِٚزٛعط ػذد اٌٍغبْ اٌخبطخ

 لخ اٌشاثؼخ :اٌفش 

 (1155   وبْ ِزٛعط ػذد اٌطالة اٌّزمذ١ِٓ ٚ

 ( 16   ِٚزٛعط ػذد اٌطالة اٌؾبرش٠ٓ 

 (11      ِٚزٛعط ػذد اٌطالة اٌ بئج١ٓ 

 (  1061      ِٚزٛعط ػذد اٌٍغبْ اٌخبطخ 

ٚثؼ الٙب   اٌالذِشداػ (   اٌّشرال١خ فمالذ رــالـُ اٌزؼبِالً ِـالـغ ثؼ الٙب داخالـً اٌّغزشالفٝ اٌغالبِؼٝ ٝ ـٚثبٌٕغجخ اٌال -

 ٝ ٌألطّئٕبْ ػٍٝ ؽبٌزُٙ اٌظؾ١خ .داخً اٌّشوض اٌطجٝ ثبٌى١ٍخ   ٚثؼ ٙب اعزذػٝ األِش ٌٕمٍٙب إٌٝ اٌّغزشف
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 .1616/1612اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  -خطخ اٌى١ٍخ ٌزطج١ك اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي : خبِغاب

 خطخ  اٌى١ٍخ ٌزطج١ك اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ

ا ٌٛعٗ ٚاٌزؼٍُ أْٚ ًل٠ٓ( اٌ                            ّضط ث١ٓ اٌزؼٍُ ٚعٙب

 1616/1612ٌؼبَ اٌغبِؼٝ ا -ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي 

 

  ا ٌٛعالٗ ٚاٌالزؼٍُ ػالٓ ثؼالذ ف١ّب ٠ٍٟ ػشع ٌخطخ اٌى١ٍالخ ثشالأْ اٌزؼٍال١ُ اٌٙغال١ٓ اٌالزٞ ٠ّالضط ثال١ٓ اٌالزؼٍُ ٚعٙالب

ِالالٓ اٌزؼٍالال١ُ ػٍالالٝ ٚرٌالاله ثٙالالذف رم١ٍالالً اٌىضبفالالخ اٌطالث١الالخ فالالٟ ظالالً ظالالشٚف عبئؾالالخ وٛسٚٔالالب. ٠مالالَٛ ٘الالزا إٌالالٛع 

 اًلػزّبد ثشىً أوجش ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزفبػٍٟ.

 

 إٌظبَ اٌفظٍٝ :

ا ٌٛعٗ ٚأْٚ ًل٠ٓ(: -  ِزٛعط ػذد اٌغبػبد  ٚعٙب

 

ِزٛعط ػذد اٌغبػبد  اٌفشلخ

 ثبٌالئؾخ

ِزٛعط ػذد عبػبد 

ا ٌٛعٗ  ٚعٙب

ِزٛعط ػذد عبػبد 

 اٌزذس٠ظ أْٚ ًل٠ٓ

 21 21 12 األٌٚٝ

 

اٌضب١ٔخ
*

 
16 21 21 

 21 21 16 اٌضبٌضخ

 21 21 56 اٌشاثؼخ

 

 

 ثبٌٕغجخ  ٌزٛص٠غ اٌّغّٛػبد  اٌغىبشٓ( داخً األلغبَ: -

 

  :)ٌىً اٌفشق ثىً األلغبَ ثبٌى١ٍخ. 17ػذد اٌغىبشٓ  اٌّغّٛػبد 

  :لبػخ. 266ػذد لبػبد اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ 
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ا ٌٛعٗ ٚاٌّؾبرشاد األْٚ ًل٠ٓ  ٌىً فشلخ -  :إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزذس٠ظ اٌّؾبرشاد ٚعٙب

ا ٌٛعٗ اٌفشلخ  ِؾبرشاد أْٚ ًل٠ٓ  ِؾبرشاد ٚعٙب

 %16 %16 األٌٚٝ

 %16 %16 اٌضب١ٔخ

 %16 %16 اٌضبٌضخ

 %16 %16 اٌشاثؼخ

 

ا ٌٛعٗ ٚاٌّؾبرشاد  أْٚ ًل٠ٓ اٌّؾبرشاد ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ اٌفشق اٌذساع١خ  -    %.16ٚعٙب

 

ػذد  اٌّغّٛػبد(  اٌمغُ

 اٌغىبشٓ

 إ٠طبٌٟ -ط١ٕٟ  -ٞإٔغ١ٍض -أٌّبٟٔ -أعجبٟٔ 
 

0 

 1 سٚعٟ

 5 رشوٟ 

 إفش٠مٟ –ػجشٞ 

 

2 

 ثبلٟ األلغبَ

 -ػشثٟ غ١ش ٔبطم١ٓ  -ػشثٟ  -رش١ىٟ  -٠بثبٟٔ  -وٛسٞ  -فبسعٟ - فشٔغٟ  

 ثشر بٌٟ(

2 
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 اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٔظبَ . أ

 

ا ٌٛعٗ ٚاٌّؾبرشاد  -  ْٚ ًل٠ٓ  ٌىً فشلخ:األإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزذس٠ظ اٌّؾبرشاد ٚعٙب

 

ِؾبرشاد  ٌفشلخا

ا ٌٛعٗ  ٚعٙب

ِؾبرشاد 

 أْٚ ًل٠ٓ 

 اٌزٛل١ذ ػذد أ٠بَ اٌذساعخ

 صالصخ أ٠بَ %11 %71 األٌٚٝ

 اإلص١ٕٓ -األؽذ  -اٌغجذ 

 1إٌٝ  2ِٓ 

 صالصخ أ٠بَ %11 %71 اٌضب١ٔخ

 -األسثؼبء -اٌضالصبء 

 اٌخ١ّظ

 1إٌٝ  2ِٓ 

 صالصخ أ٠بَ  %16 %06 اٌضبٌضخ

 ا إلص١ٕٓ-األؽذ  -اٌغجذ 

 1ٌٝ إ 2ِٓ 

 صالصخ أ٠بَ %16 %06 اٌشاثؼخ

 -األسثؼبء -اٌضالصبء 

 اٌخ١ّظ

 1إٌٝ  2ِٓ 

 

  اٌفشلخ اًلٌٚٝ(
 

 أْٚ ًل٠ٓ ٚعٙب ٌٛعخ ػذد أ٠بَ اٌذساعخ  اًللغبَ اٌؼ١ٍّخ  َ 

 20 27 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ  2

 21 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ ٌ ١ش إٌبطم١ٓ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ ٔغ١ٍض٠خ لغُ اٌٍ خ اًل 5

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌفشٔغ١خ  1
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 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًل٠طب١ٌخ  1

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلعجب١ٔخ  0

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٌّب١ٔخ   7

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌشٚع١خ  2

 25 25 صالصخ أ٠بَ غُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزش١ى١خل 6

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌظ١ٕ١خ  26

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اًلفش٠م١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌغٛاؽ١ٍ١خ 22

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌفبسع١خ 21

 25 25 صالصخ أ٠بَ ١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزشو١خ لغُ اٌٍ بد اٌششل 25

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغب١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌؼجش٠خ  21

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ ا١ٌبثب١ٔخ  21

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌىٛس٠خ   20

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌجشر ب١ٌخ  27
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  اٌفشلخ اٌضب١ٔخ (
 

 أْٚ ًل٠ٓ ٚعٙب ٌٛعخ ػذد أ٠بَ اٌذساعخ  اًللغبَ اٌؼ١ٍّخ  َ 

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ  2

 22 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ ٌ ١ش إٌبطم١ٓ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٔغ١ٍض٠خ  5

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌفشٔغ١خ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًل٠طب١ٌخ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلعجب١ٔخ  0

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٌّب١ٔخ   7

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌشٚع١خ  2

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزش١ى١خ 6

 21 21 صالصخ أ٠بَ ُ اٌٍ خ اٌظ١ٕ١خ لغ 26

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اًلفش٠م١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌغٛاؽ١ٍ١خ 22

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌفبسع١خ 21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزشو١خ  25

 21 21 صالصخ أ٠بَ بد اٌغب١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌؼجش٠خ لغُ اٌٍ  21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ ا١ٌبثب١ٔخ  21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌىٛس٠خ   20

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌجشر ب١ٌخ  27
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  اٌفشلخ اٌضبٌضخ (
 

 أْٚ ًل٠ٓ ٚعٙب ٌٛعخ ػذد أ٠بَ اٌذساعخ  اًللغبَ اٌؼ١ٍّخ  َ 

 20 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ  2

 21 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ ٌ ١ش إٌبطم١ٓ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٔغ١ٍض٠خ  5

 25 25 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌفشٔغ١خ  1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًل٠طب١ٌخ  1

 21 21 ٠بَصالصخ أ لغُ اٌٍ خ اًلعجب١ٔخ  0

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٌّب١ٔخ   7

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌشٚع١خ  2

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزش١ى١خ 6

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌظ١ٕ١خ  26

 21 21 صالصخ أ٠بَ غٛاؽ١ٍ١خلغُ اٌٍ بد اًلفش٠م١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌ 22

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌفبسع١خ 21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزشو١خ  25

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغب١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌؼجش٠خ  21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ ا١ٌبثب١ٔخ  21

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌىٛس٠خ   20

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌجشر ب١ٌخ  27
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  اٌفشلخ اٌشاثؼخ  (
 

 أْٚ ًل٠ٓ ٚعٙب ٌٛعخ ػذد أ٠بَ اٌذساعخ  اًللغبَ اٌؼ١ٍّخ  َ 

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ  2

 21 25 صالصخ أ٠بَ ش إٌبطم١ٓ لغُ اٌٍ خ اٌؼشث١خ ٌ ١ 1

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٔغ١ٍض٠خ  5

 21 21 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌفشٔغ١خ  1

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًل٠طب١ٌخ  1

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلعجب١ٔخ  0

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اًلٌّب١ٔخ   7

 21 20 صالصخ أ٠بَ خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌشٚع١خ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١ 2

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغالف١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزش١ى١خ 6

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌظ١ٕ١خ  26

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اًلفش٠م١خ " شؼجخ اٌٍ خ اٌغٛاؽ١ٍ١خ 22

 21 20 صالصخ أ٠بَ ٌفبسع١خلغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ ا 21

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌششل١خ اًلعال١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌزشو١خ  25

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ بد اٌغب١ِخ " شؼجخ اٌٍ خ اٌؼجش٠خ  21

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ ا١ٌبثب١ٔخ  21

 21 20 صالصخ أ٠بَ لغُ اٌٍ خ اٌىٛس٠خ   20

 20 20 صالصخ أ٠بَ اٌجشر ب١ٌخ لغُ اٌٍ خ  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     
 ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

 

 1017121فبوظ: 11021716ر١ٍفْٛ: 22711اٌشِض اٌجش٠ذٜ:  -اٌمب٘شح –اٌؼجبع١خ  –عبِؼخ ػ١ٓ شّظ  -و١ٍخ األٌغٓ

 

ا:  اٌجشٔبِظ اٌضِٕٟ ٌزذس٠ت أػ بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌّمشساد إٌىزش١ٔٚب

 

   أػ بء  ٚؽذح اٌم١البط ٚاٌزمال٠ُٛ ثبٌى١ٍالخ ٌٍّشالبسوخ فالٝ اٌالذٚسح اٌزذس٠ج١الخ اٌزالٝ 1رُ رشش١ؼ ػذد ِٓ )

٠ش اٌّشالشٚػبد ثالبٌّغٍظ األػٍالٝ ٌٍغبِؼالبد ٠ٕظّٙب ِشوالض  اٌم١البط ٚاٌزمال٠ُٛ اٌزالبثغ ٌٛؽالذح إداسح رطالٛ

 أغغطظ اٌغبسٞ.  56إٌٝ   27خالي اٌفزشح ِٓ 

   اًللغالبَ ( ػ الٛاا ِالٓ ٠06زٌٛٝ أ.د. خبٌذ اٌجٍزبعٟ  ِالذ٠ش ٚؽالذح اٌزؼٍال١ُ اإلٌىزشٚٔالٟ ثبٌى١ٍالخ  رالذس٠ت ػالذد

إٔزالبط ِمالشساا ػٍالٝ و١ف١الخ  ثألغالبُِٙ . رمَٛ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ثزذس٠ت أػ بء ١٘ئالخ اٌزالذس٠ظ اٌؼ١ٍّخ ثبٌى١ٍخ 

ا  ا ٌٍّؼب٠ٚإداسرٗ إٌىزش١ٔٚب  ش اٌّشفمخ.  ِشفك(١ٚفمب

 

  ا ثّشاعؼزٙالالب ٚإػالالذاد رمالالبس٠ش رمالالَٛ ٚؽالالذح اٌزؼٍالال١ُ اإلٌىزشٚٔالالٟ ثؼالالذ أزٙالالبء رظالال١ُّ ع١ّالالغ اٌّمالالشساد إٌىزش١ٔٚالالب

 56/6/1616ِزبثؼخ دٚس٠خ ػٕٙب ثذءاا ِٓ ٠َٛ 

 

 اٌزذس٠ت خطخ

 

 اٌخش٠طخ اٌض١ِٕخ ٌٍزذس٠ت

 

 أًٚل: رذس٠ت أػ بء فش٠ك اٌّذسث١ٓ ِٓ لجً ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اًل١ٌىزشٟٚٔ ثبٌى١ٍخ:  

ِٓ أدٚاد أزبط اٌّمشس  وً ٠َٛ ٠زُ اٌزذسة ػٍٝ أداح  ٠بَ فمطأ حفٟ خالي ػشش ٠زُ رذس٠ت اٌّذسث١ٓ

عجزّجش   2أغغطظ ٚرٕزٟٙ ٠َٛ  12اٌزبٌٟ ٚرٌه  ثذء ِٓ  ٠َٛ  وّب ٘ٛ ِٛرؼ ثبٌغذٚي اًل١ٌىزشٟٚٔ ٚإداسرٗ

٘ءًلء اٌّذسث١ٓ ثزذس٠ت أػ بء ١٘ئخ ثبٌى١ٍخ. ػٍٝ أْ ٠مَٛ   
 

 صب١ٔب: رذس٠ت أػ بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبأللغبَ ِٓ لجً اٌّزذسث١ٓ:  

عجزّجش  56عجزّجش ٚرٕزٟٙ ٠َٛ  2ثذء ِٓ ٠َٛ   اٌّذسث١ٓ أػ بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبأللغبَ ِٓ لجً ٠زُ رذس٠ت

ٚإداسرٗ. رظ١ُّ ِمشس إٌىزشٟٚٔ فؼبيػٍٝ و١ف١خ   

 

 اءاد اٌزذس٠ت صبٌضب:إعش 

  ِٓ ع١ّغ اٌٛعبئً اٌّزوٛسح ِذػِٛخ ػٍٝ ِٕظخ اٌى١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚعٛف ٠زُ اٌزذس٠ت ػٍٝ اعزخذاِٙب

ا ػٓ طش٠ك اٌزذس٠ت اٌّجبشش.   خالي لٕبح ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ا١ٌٛر١ٛة ٚأ٠ ب

 ُٙاٌغبدح األعبرزح داخً وً لغُ زذس٠ت ٌِٓ وً لغُ   عٛف ٠زُ رؾذ٠ذ إٌّغم١ٓ اٌز٠ٓ عٛف ٠زُ رذس٠ج

 . ٚإداسرٗ ثٙذف ِغبػذرُٙ ػٍٝ رظ١ُّ ِمشس إٌىزشٟٚٔ فؼبي

  ٚإداسرٗ. رظ١ُّ ِمشس إٌىزشٟٚٔ فؼبي٠مَٛ إٌّغم١ٓ ثإػذاد ّٔبرط رذس٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ 

  ٍٝ٠مَٛ إٌّغم١ٓ ثزذس٠ت أػ بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثألغبُِٙ ِٓ خالي اٌف١ذ٠ٛ٘بد ٚاٌزطج١ك اٌّجبشش ػ

 ِٕظخ اٌى١ٍخ.

 .٠زُ رخظ١ض ِؼبًِ ؽبعت آٌٝ ثبٌى١ٍخ ٌزذس٠ت أػ بء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٕذ اٌؾبعخ ٌزٌه 
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 ٍٝإٌّظخ ؽغت  رمَٛ ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ِٓ خالي أػ بئٙب ثّزبثؼخ ِٚشالجخ عٛدح اٌّمشساد ػ

 اٌّؼب١٠ش ٚاٌزٛط١بد اٌّزوٛسح ٚرمذَ رمبس٠ش دٚس٠خ فٟ ٘زا اٌشأْ إٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ِٚغٍظ إداسح اٌٛؽذح.

 

 االدوات التي سيتم التدريب عليها 

 الٌوم األداة

Lesson األول 

Quiz  الثاني 

Assignment   الثالث 

Book   الرابع 

Glossary  الخامس 

Wiki  السادس 

Forum  السابع 

Chat   الثامن 

Online Classroom  التاسع 

Auto Essay العاشر 

 

 ساثؼب : طشق اٌزم٠ُٛ :

ٟ٘ اًلخزجبساد اًل١ٌىزش١ٔٚخ اٌذٚس٠خ ِٓ خالي اٌى٠ٛضاد اٌزٟ رٕزظ ِٓ ثٕٛن اعئٍخ ٠زُ اٌؼًّ ػٍٟ أشبء٘ب 

١خ ِٓ ٚعبئً اٌّؾبرشح. داخً إٌّظخ وغضء ِٓ ادٚاد رظ١ُّ اٌّمشس. اًل١ٌىزشٟٚٔ  ٚٚع١ٍخ اعبع

اٌّبدح. ٚاٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ اٚ اٌزى١ٍفبد. ٚرٌه ؽغت طج١ؼخ  

 ثٕه األعئٍخ ثبٌى١ٍخ:خبِغب:  

  ٟػالٓ إٔشالبء ثٕاله  1266/1616أعفشد رغشثخ اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ فٟ اٌفظالً اٌذساعالٟ اٌضالبٟٔ ٌٍؼالبَ اٌغالبِؼ

 أٌف عءاًلا. 12أعئٍخ ٌّؼظُ اٌّمشساد  ٠ ُ 
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 اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ ِؼب١٠ش عٛدح

 

 رظ١ُّ اٌّمشس:

 إربؽخ ِؼٍِٛبد ٚارؾخ ػٓ اٌٙذف اٌؼبَ ِٓ اٌّمشس. .2

رٛر١ؼ ِؾزٜٛ اٌّمشس ِٚب ٠م١غٗ  ٠ؾت أْ رظبؽ إٌٛارظ ثظٛسح ع١ٍّخ ٚٚارؾخ ِٚؾذدح ٚلبثٍخ  .1

 ٌٍم١بط(  وّب ٠ؾت ر ط١ٗ اٌّؾزٜٛ ٌىبفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ فٟ اٌّمشس.

 ِؾزٜٛ اٌّمشس. رشاثط ٚرىبًِ اٌخجشاد اٌزٟ ٠مذِٙب .5

 ِشاػبح اٌزٕظ١ُ ٚاٌزغٍغً إٌّطمٟ فٝ ػشع ِؾزٜٛ اٌّمشس. .1

 عالِخ اٌّؾزٜٛ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٍ ٠ٛخ. .1

 رغضئخ اٌّؾزٜٛ إٌٝ فمشاد لظ١شح ِزشاثطخ رؾمك أ٘ذاف اٌزؼٍُ.  .0

 ِشاػبح ِؾزٜٛ اٌّمشس ٌٍفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطالة. .7

 اٌفبػً فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. رٛر١ؼ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚدٚس اٌطبٌت .2

 رمذ٠ُ إسشبداد ػٓ طش٠مخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّمشس ِٚىٛٔبرٗ األعبع١خ. .6

رؾذ٠ذ اًلؽز١بعبد اٌزم١ٕخ اٌزٟ ٠ؾت أْ رزٛفش ٌذٜ اٌطبٌت ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّمشس اإلٌىزشٟٚٔ  ٔغخخ  .26

 ٚخالفٗ(. Adobeِؼ١ٕخ ِٓ 

ٟ ٠ؾبفع اٌّؾبرش ػٍٝ  عزة ٠ؾت أْ ٠زغُ رظ١ُّ اٌّمشس ثغٌٙٛخ اًلعزخذاَ ثبٌٕغجخ ٌٍطبٌت و .22

 أزجبٖ اٌطبٌت.

ا ِغ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ًٚل  .21 ٠غت أْ ٠ىْٛ اعزخذاَ ِمبطغ اٌف١ذ٠ٛ أٚ اٌٍّفبد اإلصشائ١خ ِزغمب

٠زخًٍ رٍه اٌّمبطغ أٞ رؼظت ٌٕٛع اٌغٕظ أٚ اٌذ٠بٔخ أٚ اٌؼشق.  ٔظبئؼ ػبِخ: رغٕت إٔشبء 

ص ػشش ششائؼ ٌىً ِؾبرشح  ٚإرا وٕذ رٕشئ ٚؽذاد ط٠ٍٛخ إرا وٕذ رٕشئ ٍِف؛ ف١غت أًل ٠زغبٚ

 دل١مخ(. 16إٌٝ  5ِمبطغ ف١ذ٠ٛ  فبعؼٍٗ ِٓ 

٠ف ً أْ ٠ز ّٓ اٌّمشس طٛساا رٛر١ؾ١خ أٚ سعَٛ ث١ب١ٔخ ؽزٝ ٠غًٙ رزوش٘ب أف ً ِٓ إٌض  .25

 ٚؽذٖ.

 خٍٛ ِٛلغ اٌّمشس ِٓ اإلػالٔبد أٚ اٌذػب٠خ. .21

خ اٌّزؼٍُ ثّغشد اإلعبثخ ػٕٙب. وّب اؽزٛاء اٌّمشس ػٍٝ اخزجبساد ِٛرٛػ١خ رؼشع ٔز١غخ اعزغبث .21

 ٠غت رٛف١ش اٌٛلذ اٌىبف ٌٍطبٌت ١ٌؼطٟ اعزغبثزٗ.

 ػذَ إدساط اٌظٛس ٚاٌشِٛص ٚاٌشؼبساد اٌزٟ رظٙش اًلٔزّبءاد. .20

 ٚعٛد ِغشد ثبٌّظطٍؾبد راد اٌظٍخ ثبٌّمشس. .27

 (.Search Engineرٛف١ش ِؾشوبد ثؾش ثبٌّمشس   .22

ر١ؼ اٌخطأ ٚعجت ؽذٚصٗ ِٚب ٠ّىٓ أْ ٠فؼٍٗ رمذ٠ُ رٛع١ٗ ػٕذ ؽذٚس خطأ ِٓ اٌّزؼٍُ ٚرٛ .26

 اٌّزؼٍُ ػٕذ ؽذٚس اٌخطأ.

 رٛف١ش أدٚاد ِغبػذح ثبٌّمشس  ِزشعُ  لٛاػذ ثؾش  رم٠ُٛ ١ِالدٞ ...(. .16

 إربؽخ لبئّخ ثأعّبء اٌطالة ٚثش٠ذُ٘ اإلٌىزشٟٚٔ وٟ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌزٛاطً ف١ّب ث١ُٙ. .12
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 رٛف١ش فشص اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ػٕذ إػطبء اٌزى١ٍفبد. .11

 ٛد لبئّخ ثّشاعغ ِٚظبدس ؽذ٠ضخ ٠ّىٓ اٌشعٛع إ١ٌٙب. ٚع .15

 

 اٌّؾبرش

 رمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ٚارؾخ ػٓ اٌّؾبرش ِضً اٌغ١شح اٌزار١خ. .2

 رٛف١ش طشق ٌٍزٛاطً ِغ اٌّؾبرشِضً اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ أٚ أٞ شىً ِٓ أشىبي اٌزٛاطً اإلٌىزشٟٚٔ. .1

 Liveٌّؾبرشح اًلفزشار١خ  ٠غت أْ ٠ز١ؼ اٌّؾبرش فشطخ اٌزٛاطً ٚإٌمبػ ِغ اٌطالة أصٕبء ا .5

Chat.) 

٠غت أْ ٠ؾذد اٌّؾبرش ِٛاػ١ذ ٌزٍمٟ أعئٍخ اٌطالة أٚ اٌزى١ٍفبد ٚرمذ٠ُ اٌز ز٠خ اٌشاعؼخ وٟ ٠شغغ  .1

 اٌّؾبرشاٌطالة ػٍٝ األعئٍخ ٚاٌزؼج١ش ػٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘.

 

 ػٛاًِ األِبْ

 ٍِف اإلٔغبص ٌىً طبٌت ًل ٠غزط١غ أؽذ غ١شٖ ِٓ اٌطالة اًلطالع ػ١ٍٗ. .2

 دسعخ وبف١خ ِٓ األِبْ ٌٍّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ.رٛف١ش  .1

 اٌّظبدس

 ِؼب١٠ش عٛدح اٌّمشساد اإلٌىزش١ٔٚخ -

https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/vea/E-

learning/Pages/Qualitystandards.aspx  

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id

=186  

 لبئّخ ِؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ: -

https://kenanaonline.com/files/  

اإلطذاس  –٠ُ ٚاًلػزّبد ٌٍجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ ِءعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاألص٘ش د١ًٌ اٌزمٛ -

 ٠1666ٕب٠ش  –األٚي 

 

******************* 

 

https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/vea/E-learning/Pages/Qualitystandards.aspx
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/vea/E-learning/Pages/Qualitystandards.aspx
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=186
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=10&page=news&task=show&id=186
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 خش٠طخ اٌّمشساد ٚاألدٚاد

 اٌضِٓ ثبٌذل١مخ األدٚاد اٌّمشس

 

 دساعبد ٌ ٠ٛخ

Lesson 40 

Quiz 20 

Assignment 10 

 

 ربس٠خ األدة

Book 20 

Glossary 20 

Wiki 20 

Quiz 10 

 

 ٔظٛص

Lesson 30 

Assignment 10 

Glossary 15 

Wiki 15 

 Quiz 26 

 

 رشعّخ ِٓ ٚإٌٝ

Book 10 

Glossary 30 

Quiz-auto essay 20 

 

 ِمبي ِٚطبٌؼبد

Book 30 

Lesson 20 

Quiz- assignment 10 

Forum  

 

 اعزّبع ِٚؾبدصبد

Lesson 30 

Quiz 10 

Chat 10 

Online classroom 30 

 

 اٌٍ خ األعٕج١خ اٌضب١ٔخ

Lesson 30 

Quiz 10 

Online classroom 30 
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 ِشفك (   إٌّب٘ظرط٠ٛش  : ٌغٕخ عبدعاب

 

 ١٘ىً ٚؽذح اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ  -

 

 بكلية األلسن وحدة القياس والتقويم الطالبي

 بالكلية الطالبيمهام وحدة القياس والتقويم 

  :بالمهام التالٌة الطالبًة المٌاس والتموٌم تموم وحد

التؤكد من أن االمتحانات الموضوعة تتفك مع نظام االمتحانات بالجامعة وتستوفى المعاٌٌر الالزمة وذلن بالتنسٌك مع  (1

 .األلسام األكادٌمٌة المختلفة والتى تموم بالعمل الفنى فى هذا المجال

 .التموٌم وحدةلتموٌم واالمتحانات معتمدة بالكلٌة من خبراء وضع لواعد محاسبة للمائمٌن على عملٌة ا (2

 .لمتابعة االلتزام بالمواعد األخاللٌة لعملٌة التموٌم ةوضع آلٌات معتمدة بالكلٌ (3
 .وضع معاٌٌر معتمدة بالكلٌة النتماء المائمٌن على أعمال التموٌم واالمتحانات (4

إثناء وبعد االمتحانات بعد وضع إجراءات محددة لمتابعة تنفٌذ تحدٌد المهام المنوط بها أعضاء هٌئة التدرٌس لبل و (5

 .سٌر االمتحانات
  .إصدار التمارٌر الدورٌة عن الشكاوى وااللتماسات التى ٌمدمها الطالب والخاصة بالتموٌم والمٌاس (6

 .التؤكد من أن بالى أعمال التموٌم والمٌاس تنفذ حسب األسس العلمٌة واللوائح المنظمة لذلن (7

سٌك لعمل بنون األسئلة للممررات المختارة لذلن وضمان حسن إدارة عملٌة اإلنشاء وضبط الجودة فٌها والتعاون التن (8

 .لتنفٌذ ذلن بالوحدةمع اإلدارة المختصة 

 باألجهزةمتابعة سٌر أداء العمل فى إنشاء وتفعٌل الكنترول اإللكترونً بداٌة من تحدٌد مولع هذا الكنترول وتزوٌده  (9

  .البشرٌة األكادٌمٌة والفنٌة حتى مرحلة التعمٌم والكوادر
 .تفعٌل التصحٌح اإللٌكترونً بالكلٌة (11

 .تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الخاصة بنظم التموٌم واالمتحانات على مستوى الكلٌة (11

  .تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة بالتنسٌك مع مركز التدرٌب التابع لمركز الجامعة (12

 .وٌم والمٌاس بالكلٌةالعمل على نشر ثمافة التم (13

 .التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات مع وحدة إدارة الجودة داخل الكلٌةوتواصل التموٌة  (14

  .الطالبًواإلدارٌٌن فى أخاللٌات التموٌم والهٌئة والمعاونة عضاء هٌئة التدرٌس ألعمل ورش عمل  (15

 .ف الوحدةن تصادأتفعٌل دور عمٌد الكلٌة والوكالء لتذلٌل العمبات التى ٌمكن  (16

 

 تشكيل مجلس ادارة وحدة القياس والتقويم الطالبي 

ٌتم تشكٌل مجلس إدارة الوحدة برئاسة عمٌد الكلٌة وعضوٌة وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب، ومدٌر الوحدة، وممثل عن  

حسب  والهٌئة المعاونة درٌسالطالب، ورئٌس لسم شئون الطالب بالكلٌة وأمٌن الكلٌة باإلضافة إلى عدد من أعضاء هٌئة الت

 .حجم الكلٌة
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 :شمستشكيل مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم الطالبي لكلية األلسن جامعة عين  

 عمٌد الكلٌة  -آمٌن  أ.د/ سلوى رشاد: رئٌس مجلس اإلدارة -
 الب طوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم وال –عبد الفتاح  عبدالعال أ.د/ ناصر نائب رئٌس مجلس اإلدارة:  -
 رئٌس لسم اللغة التشٌكٌة. –البلتاجً ابو الٌزٌد رئٌس الوحدة: أم. د/ خالد  -
 مدرس بمسم اللغات السامٌة. – بدرمحمود دمحم نائب رئٌس الوحدة: د/ إلهام  -
 لجنة بنون األسئلة :  -
 أستاذ مساعد بمسم اللغة اإللمانٌة   -د. هند أسعد  -
 للغة التشٌكٌة مدرس مساعد بمسم ا –د. بثٌنة عبد الحً   -
 لجنة التصحٌح االلٌكترونً :  -

 أستاذ مساعد بمسم اللغة الروسٌة    –د / دٌنا دمحم عبده  -
 معٌد بمسم اللغة التشٌكٌة  –د. حامد احمد شحاته   -
 لجنة التدرٌب واإلعالم :  -
 مدرس بمسم للغة الٌابانٌة  -د. آٌة وائل -
  معٌدة بمسم اللغة الكورٌة –د. ٌمنى ٌاسر مصطفى   -
 لجنة المتابعة والمٌاس :  -
 د. هبة عماد _ استاذ مساعد بمسم اللغة الفرنسٌة     -

 معٌد بمسم اللغة االنجلٌزٌة      –د. نسمة دمحم دٌاب  
 موظفة فً شئون الطالب  –سكرتٌرة الوحدة : ا. شٌماء الغزالى  -
 مدٌر عام الكلٌة -
  ب بالكلٌةالمدٌر عام شئون التعلٌم والط  -
 م العلمٌة بالكلٌة منسمً األلسا -
 / الطالبممثل عن  -

o رئٌس اتحاد الطالب 
o  .ومن تسمٌهم األلسام العلمٌة 

 اإلدارةاختصاصات مجلس 

وله علً وجه  أغراضها،ووضع السٌاسة التً تحمك  أمورها،إدارة الوحدة هو السلطة المهٌمنة علً شئونها وتصرٌف  مجلس

 :الخصوص

 .أهدافهووضع البرامج التنفٌذٌة التً تضمن تحمٌك  بالكلٌة، واالختبارات ًإلرار السٌاسات العامة للتموٌم الطالب .1

  .الوحدة خاللعلً تطبٌمه من  واإلشرافبالكلٌة  واإلدارٌة العلمٌة األلساماعتماد نظام التموٌم والمٌاس فً   .2
  الوحدة بالكلٌة خاللاعتماد نظام نشر ثمافة التموٌم والمٌاس بالكلٌة ومتابعة تنفٌذه من  .3

 .والتوصٌف العام لمهام الوحدة االختصاصاتوضع النظام الداخلً للعمل بالوحدة وتحدٌد  .4

  اعتماد تعٌٌن مدٌر الوحدة الفنٌة بالكلٌة .5
  .الجامعةاعتماد التمرٌر السنوي للوحدة ورفعها إلً رئٌس  .6

 .اعتماد المٌزانٌة السنوٌة ورفعها إلً رئٌس الجامعة .7
  .فً الوحدة المختلفة ةشطألنالتراح الحوافز والمكافآت  .8

  والفنٌٌن بالوحدة اإلدارٌٌنالتراح تعٌٌن  .9

 اإلدارةاختصاصات رئيس مجلس 

أو تفوٌض غٌره فً  التالٌة، االختصاصاتتنفٌذ لرارات المجلس وله علً وجه الخصوص مباشرة  اإلدارةٌتولى رئٌس مجلس 

  :بعضهاممارسة 
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 .جلساتهورئاسة  لالنعماد اإلدارةدعوة مجلس  .1

 .متابعة تنفٌذ السٌاسات العامة الموضوعة لتحمٌك أغراض الوحدة .2

 اإلدارة.متابعة تنفٌذ المرارات التً ٌصدرها مجلس  .3
 .اإلدارةعلً إعداد الموازنة التمدٌرٌة للوحدة فً بداٌة كل عام وعرضها علً مجلس  اإلشراف .4

  .اعتماد لرارات تعٌٌن وانتداب كل من ٌحتاجهم الوحدة لتنفٌذ أنشطتها .5

 تمثٌل الوحدة أمام الغٌر .6

 اإلدارةاجتماعات مجلس 

، وٌكون بحضور أغلبٌة الدارةشهرٌاً بدعوة من رئٌس مجلس  األللمرة واحدة على  ٌجتمع مجلس إدارة وحدة التموٌم والمٌاس

وحدة ورئٌس خاص ٌولع علٌه مدٌر ال فً سجل، وتدون محاضر الجلسات المطلمة باألغلبٌة، وتصدر لرارات المجلس األعضاء

 .اإلدارةمجلس 

 الطالبي: مدير وحدة القياس والتقويم 

ٌعٌن مدٌر الوحدة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة ممن لهم خبرة فى المجال، وٌكون تعٌن مدٌر الوحدة بمرار من عمٌد 

 .الكلٌة

 أستاذ مساعد بمسم اللغة التشٌكٌة. – خالد أبو الٌزٌد البلتاجً/ أ. د. -
 الطالبً:مدٌر وحدة المٌاس والتموٌم  اختصاصات

  :الخصوصوله علً وجه  ولراراته، اإلدارةوالفنٌة فً إطار السٌاسة العامة لمجلس  اإلدارٌةٌتولى مدٌر الوحدة تصرٌف أموره 

 .والفنً الٌومً بالوحدة اإلداريتسٌٌر العمل  .1

 .اإلدارةمتابعه تنفٌذ لرارات مجلس  .2

  م بالكلٌة، ووضع البرامج التنفٌذٌة التً تضمن تحمٌك أهدافهالتراح السٌاسة العامة للتموٌ .3

 .الوحدة خاللعلً تطبٌمه من  واإلشرافالتراح نظام التموٌم والمٌاس بالكلٌة،  .4

  .الوحدة خاللالتراح نظام نشر ثمافة التموٌم والمٌاس بالكلٌة ومتابعة تنفٌذه من  .5

 .اإلدارةا علً مجلس علً إعداد التمارٌر الدورٌة للوحدة لعرضه اإلشراف .6

  .اإلدارةإعداد التمرٌر السنوي للوحدة تمهٌداً لعرضه علً مجلس  .7

  اإلدارة.علً مجلس  العرضه إعداد المٌزانٌة السنوٌة للوحدة تمهٌداً  .8
مع الهٌئات ومإسسات التعلٌم العالً فى الداخل  الطالبًالتعاون العلمً فً مجال المٌاس والتموٌم  بروتوكوالتالتراح  .9

 .الخارجو

 نائب مدير وحدة القياس والتقويم الطالبي 

 بمسم اللغات السامٌةمدرس  - إلهام محمود دمحم بدرد/  -

  :واالختصاصاتالمهام  

 .طارئةبالكلٌة وٌموم بجمٌع مهامه فى حالة غٌاب المدٌر التنفٌذى للوحدة لظروف  ٌنوب عن مدٌر وحدة المٌاس والتموٌم الطالبً

  مية بالكليةمنسقي األقسام العل

ٌتم تعٌٌن فرٌك ٌتكون من منسك عن لكل مادة من مواد الئحة الكلٌة للفرق األربع فً كل لسم بمعدل أربعة منسمٌن 

 عن كل لسم على األلل.

 :المهام
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حسب المهام  على األلسام واألساتذةالمهام المطلوبة منه بالتنسٌك مع رإساء  بإنجازٌموم الفرٌك التنفٌذى لوحدة المٌاس والتموٌم و

 .العمل بالوحدة ألهدافالمطلوب انجازها كال فى اختصاصه وتنفٌذا 

 

 سكرتارية الوحدة

 شٌماء الغزالً . أ

  :المهام 

 إدخال البٌاناتولها خبرة فً  ر األساسٌةالكمبٌوت معامالتتجٌد جمٌع 

 مقر الوحدة:

مرات بجوار غرفة وحدة تكنولوجٌا المعلومات ما بٌن غرفة وحدتى التعلٌم االلٌكترونً والمٌاس والتموٌم فً دور لاعة المإت

 الدورٌن الثانى والثالث 
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