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خبهعةخ الوٌوةْزح لدةرة ّوازةْان ءثٌبنُةب هةي الاةةة ّجبدةخ الدةد    –سعيبً هي كليخ الٌِدسخ 

لةةسزد و ازح اليليةةخ روةةوين وسةةجْل وسةةزمجبج للاةةةة الدةةد  ةعيةةج اةةسع اليليةةخ ّالدبهعةةخ  لةة  

ثوب ةسِل  ل  اليليخ المضبن  ل   شْائيخ الزعبهل هع الاةة الدةد   السع  ثشدح ًبايخ الاةة.

رة وًزجبُِن جبزج وطبز الوؤسسخ السسو   هوب ةؤ ي ول  ظِْز ّرٌبشل العدةد هي الفسق  ل  خ

روشيبً هي ًِح الدّلخ ءخٌحخ هْاشةخ رزحين ف  وًزوبناد ّوردبُبد الاةة. ُّرا ف  الحميمخ ةوثل 

 ف  وسزمجبج الاةة الدد   كوب ءًَ ةدت ءى ةزاْز ليشول الاةة األجسةي.

 أوالً: انًشبركُن فٍ تنظُى اإلستمببل:

a. ء ضبن ُيئخ الزدزةج 

b. .ء ضبن الِيئخ الوعبًّخ 

c. .الدِبش اإل ازي ثشئْى الاةة 

d. .الدِبش اإل ازي ثس بةخ الشجبة 

e. .ورحب  الاةة 

f. .األسس الاةثيخ 

g. .الفسق الاةثيخ 

h. .الاةة الوزاْ يي 
 

 

 ثبنُبً: ندنت تنظُى يراسى اإلستمببل:

 زئيج الفسةك  ء. / هحود  جدالعظين .1

 ًبئت زئيج الفسةك  ء.م. . اسبم دةذ .2

 الفسةك ضْ   ء.م. . هٌ  الْشةس .3

  ضْ الفسةك  ء.م. . وثساُين ثدزاى .4

  ضْ الفسةك   .  جدالوٌعن فْ ح .5

  ضْ الفسةك   . سبزح ثِلْج .6

  ضْ الفسةك   . خةج الجغدا ي .7

  ضْ الفسةك   . وسةم وسوب يل .8

  ضْ الفسةك   . ّليد العْض  .9

  ضْ الفسةك   . فبطوخ  جدهللا .10

  ضْ الفسةك   . هحود خبز العلن .11

 ضْ الفسةك     . ءثس الشيخ .12

  ضْ الفسةك    . سبه  جلف .13

  ضْ الفسةك   . هحوْ  سعفبى .14

  ضْ الفسةك   . هحود دجسي .15

 زئيج اإلرحب   م.  وسّ ءشسف .16

 ًبئت زئيج اإلرحب   م.هودّذ  ْض .17

 هدةس شئْى الاةة   ء. كسةن شْل  .18

 هدةس ز بةخ الاةة  ء. ءاود ءثْالخيس .19

  ضْ الفسةك  م.  وسّ سويس .20

 الفسةك  ضْ   م. ءالن ًجيل .21

  ضْ الفسةك   م. ءاود فْ ٍ .22

  ضْ الفسةك  م. هودّذ الوٌشبّي .23
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 : تمسُى يدًىعبث انطالة: يدًىعبث انطالة َتى تحذَذهب ين لبم انزيالء بإتحبد انطالة:ثبنثبً 

 .هاْةخ ثِب هعلْهبد  ي اليليخ ّربزةخ وًشبئِب 

 .كْ  ةوثل زلن الودوْ خ 

 .الٌظن اإلليزسًّيخ ثبلدبهعخ 

  رفعيل الجسةد اإلليزسًّ  لدبهعخ الوٌوْزحءليخ. 

 : خذول انفعبنُبث:رابعبً 

 :ٍخرَح برنبيح  يسئىل تمذَى انحفم و. يحًذ إسًبعُم انًدًىعت األونBCE 

 الويبى / الحدس الوحبضس الْلذ الزبزةخ -اليْم 

 1/9/2018 -السجذ

 ع10-ع9

ء.كسةن شْل : 

 اإلخساناد اإل ازةخ

 ء هجٌ  الجساهح-23هدزج 

 هسكص الزمٌيخ

 ع11-ع10
الومدم/ ربهس العْض  

 هحبضسح  بهخ

 م12-ع11
رسايت : اليليخ و ازح

 ثبلاةة ًّجرٍ  ي اليليخ

 م 1 –م 12
الزعسةف : األلسبم العلويخ

 ثبأللسبم ّالجساهح

 2/9/2018 -األاد
 وًِبن الولفبد م 2 –ع 9

همس ز بةخ الاةة ءهبم 

 3/9/2018 -اإلثٌيي ء هجٌ  الجساهح-23هدزج 

 كليخ الٌِدسخ خْلخ ف  كليخ الٌِدسخ م 2 –ع  9 4/9/2018 –الثةثبن 

 الحسم الدبهع  خْلخ ثبلحسم الدبهع  م 2 –ع  9 5/9/2018 –األزثعبن 

 المسةخ األّليوجيخ ءًشاخ زةبضيخ هزٌْ خ م 2 –ع  9 6/9/2018 –الخويج 

 

 :ئىل تمذَى انحفم و. هبه سهُى خرَح برنبيح سي انًدًىعت انثبنُتCIE 

 الويبى الوحبضس / الحدس الْلذ الزبزةخ -اليْم 

 1/9/2018 -السجذ

 ع10-ع9
الومدم/ ربهس العْض  

 هحبضسح  بهخ

 ة هجٌ  الجساهح-23هدزج 
 ع11-ع10

ء.كسةن شْل : 

 اإلخساناد اإل ازةخ

 هسكص الزمٌيخ

 م12-ع11
الزعسةف األلسبم العلويخ: 

 ثبأللسبم ّالجساهح

 م 1 –م 12
رسايت و ازح اليليخ: 

 ثبلاةة ًّجرٍ  ي اليليخ

 2/9/2018 -األاد
 وًِبن الولفبد م 2 –ع 9

ودزج ثهمس ز بةخ الاةة 

 3/9/2018 -اإلثٌيي ة هجٌ  الجساهح-23

 كليخ الٌِدسخ خْلخ ف  كليخ الٌِدسخ م 2 –ع  9 4/9/2018 –الثةثبن 

 الحسم الدبهع  خْلخ ثبلحسم الدبهع  م 2 –ع  9 5/9/2018 –األزثعبن 

 المسةخ األّليوجيخ ءًشاخ زةبضيخ هزٌْ خ م 2 –ع  9 6/9/2018 –الخويج 
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 :يسئىل تمذَى انحفم د. إسالو إسًبعُم دكتىر لسى انهنذست انكهربُت انًدًىعت انثبنثت 

 الويبى الوحبضس / الحدس الْلذ الزبزةخ -اليْم 

 1/9/2018 -السجذ

 ع10-ع9
الزعسةف األلسبم العلويخ: 

 ثبأللسبم ّالجساهح

ء ثوجٌ  الجساهح -24هدزج 

 الٌْ يخ

 ع11-ع10
رسايت و ازح اليليخ: 

 ثبلاةة ًّجرٍ  ي اليليخ

 م12-ع11

ء.كسةن شْل : 

 اإلخساناد اإل ازةخ

 هسكص الزمٌيخ

 م 1 –م 12
الومدم/ ربهس العْض  

 هحبضسح  بهخ

 كليخ الٌِدسخ خْلخ ف  كليخ الٌِدسخ م 2 –ع  9 2/9/2018 -األاد

 الحسم الدبهع  خْلخ ثبلحسم الدبهع  م 2 –ع  9 3/9/2018 -اإلثٌيي

 4/9/2018 –الثةثبن 
 وًِبن الولفبد م 2 –ع 9

 ء-24ودزج ثهمس ز بةخ الاةة 

 5/9/2018 –األزثعبن  ثوجٌ  الجساهح 

 المسةخ األّليوجيخ ءًشاخ زةبضيخ هزٌْ خ م 2 –ع  9 6/9/2018 –الخويج 
 

 

 :يسئىل تمذَى انحفم د. عبذانًنعى فىدة )انبرايح اننىعُت(  انًدًىعت انرابعت–  

 الويبى الوحبضس / الحدس الْلذ الزبزةخ -اليْم 

 1/9/2018 -السجذ

 ع10-ع9
رسايت و ازح اليليخ: 

 ثبلاةة ًّجرٍ  ي اليليخ

ة ثوجٌ  الجساهح -24هدزج 

 الٌْ يخ

 ع11-ع10
الزعسةف األلسبم العلويخ: 

 ثبأللسبم ّالجساهح

 هسكص الزمٌيخ

 م12-ع11
الومدم/ ربهس العْض  

 هحبضسح  بهخ

 م 1 –م 12

ء.كسةن شْل : 

 اإلخساناد اإل ازةخ

 هسكص الزمٌيخ

 2/9/2018 -األاد
 وًِبن الولفبد م 2 –ع 9

همس ز بةخ الاةة ءهبم 

 3/9/2018 -اإلثٌيي ة هجٌ  الجساهح -24هدزج 

 كليخ الٌِدسخ خْلخ ف  كليخ الٌِدسخ م 2 –ع  9 4/9/2018 –الثةثبن 

 الحسم الدبهع  خْلخ ثبلحسم الدبهع  م 2 –ع  9 5/9/2018 –األزثعبن 

 األّليوجيخالمسةخ  ءًشاخ زةبضيخ هزٌْ خ م 2 –ع  9 6/9/2018 –الخويج 

 

 خبيسبً: اننشبط األول: 

 هحبضساد رعسةفيخ ثبلزْاشي ف  الودبالد الزبليخ:

 .إنهبء اإلخراءاث اإلدارَت 

 .انتعرَف ببنكهُت وتبرَخهب 
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 .انتعرَف ببأللسبو انعهًُت 

 .يحبضرة عبيت 

 سبدسبً: اننشبط انثبنٍ: 

 انغرض ين اننشبط:  .1

 العبهليي ثشئْى الاةة ثبليليخ ّالوزاْ يي هي الاةة.وًِبن الولفبد  ي طسةك ءزثعخ هدوْ بد هي 

 فرَك إنهبء يهفبث انطالة اندذد: .2

 

 ( أ-23)  يذرج يمرهب: األونٍ انًدًىعت  

 

                              الصلس   ثوبى سعد/  ء .1

                                 سبه  شبكس سبل / ء .2

     فزح  سويس زةِبم/ ء .3

                            

 ( ة-23)  يذرج يمرهب: األونٍ انًدًىعت 

  

 خعفس  ْض سبه /  ء .1

   هحوْ  هحوْ  فْشي/ ء .2

 اثساُين هواف  ّالن/ ء .3

 

 ( أ-24)  يذرج يمرهب: انثبنثت انًدًىعت   

 

                           الْزش وثساُين  ةن/  ء .1

                            سعد  اب شيوبن/ ء .2

   بزف  ثوبى هٌبز/ ء .3

                             

 ( ة-24)  يذرج يمرهب: انثبنثت انًدًىعت  

  

  فِو  هحود سِبم/  ء .1

   هحود السيد ّسبم/ ء .2

  غبًن العصةص  جد زشب/ ء .3

 

 داخم انكهُت:سببعبً: اننشبط انثبنث: خىنت 

 فرَك اإلشراف عهٍ اندىنت: .1

a. َزئيج الفسةك   . ءةوي خوع 

b.  . هٌسك الفسةك  جدالوٌعن فْ ح 

c. ضْ الفسةك   . سبزح الجِلْج  
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d. ضْ الفسةك   . هحود هعْض  

e. ضْ الفسةك   . اٌبى  بهس  

f.  ضْ الفسةك  . هحود الشسثبد  

g. ضْ الفسةك  . هحود  جدالحيين  

h. ضْ الفسةك  . ءاود  جدالسةم  

i. ضْ الفسةك   . هداذ سوسح  

j. ضْ الفسةك   . ءسبهخ الساّي  

k. ضْ الفسةك  م. ءاود فْ ح  

l.  ْضْ الفسةك  م. شيوبن هحو  

m.  ًضْ الفسةك  ء. هحود الود  

 

 فعبنُبث اندىنت: .2

a. .)َجبابً د 10  الزدوع ثدْاز كبفيزسةب اليليخ السئيسيخ. )كٍل است الودوْ خ الخبدخ ث 

b.   10.30-10  هدوْ بد فس يخ ّرخويص هسافك ليل هدوْ خ.رمسين الودوْ خ ول   د 

c.  12.30-10.30   .ّالميبم ثبلدْلخ  ل  الوسافميي ّالاةةرْشةع جسةاخ اليليخ 

d.  1.0-12.30 لزْشةع الوشسّثبد ّالعوبئس. ثمب خ األسزبذ الدكزْز زشب  الجدازّيالزدوع هسح ءجسي 

e.  1.30 – 1.0    الٌِدسخ ّربزةخِب. ول  سض رمدةو   ي ءهيبًيبد كليخ 

f. .2.00 – 1.30     رْشةع وسزوبزح رْلعبد الاةة هي اليليخ 

g. 2.30-2.00      اإلسزوبل ول  وسزفسبزاد الاةة 
 

 خىنت داخم انحرو اندبيعٍ:ثبينبً: اننشبط انرابع: 

 فرَك اإلشراف عهٍ اندىنت: .1

 زئيج الفسةك ء.م. . رْكل  ٌت 

 هٌسك الفسةك  .  جدالوٌعن فْ ح 

 ضْ الفسةك   . سبزح الجِلْج  

 ضْ الفسةك   . هحود هعْض  

 الفسةك ضْ    . اٌبى  بهس 

  ضْ الفسةك  . هحود الشسثبد  

 ضْ الفسةك  . هحود  جدالحيين  

 ضْ الفسةك  . ءاود  جدالسةم  

 ضْ الفسةك   . هداذ سوسح  

 ضْ الفسةك   . ءسبهخ الساّي  

 ضْ الفسةك  م. ءاود فْ ح  

  ْضْ الفسةك  م. شيوبن هحو  

  ًضْ الفسةك  ء. هحود الود  
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 فعبنُبث اندىنت: .2

a.  جبابً د 10  ليليخ. )كٍل است الودوْ خ الخبدخ ثَ(.الوجٌ  اإل ازي ل ءهبمالزدوع 

b. .10.30-10  رمسين الودوْ خ ول   د  هدوْ بد فس يخ ّرخويص هسافك ليل هدوْ خ 

c.  12.30-10.30   .ّالميبم ثبلدْلخ  ل  الوسافميي ّالاةة الدبهعخرْشةع جسةاخ 

d.   1.0-12.30 الجدازّي لزْشةع الوشسّثبد ّالعوبئس.الزدوع هسح ءجسي ثمب خ األسزبذ الدكزْز زشب 

e.  1.30 – 1.0   ّربزةخِب. خبهعخ الوٌوْزح  ول  سض رمدةو   ي ءهيبًيبد 

f. .2.00 – 1.30     رْشةع وسزوبزح رْلعبد الاةة هي اليليخ 

g. 2.30-2.00      اإلسزوبل ول  وسزفسبزاد الاةة 

 

 األنشطت انرَبضُت:تبسعبً: اننشبط انخبيس: 

a.  جبابً د 10   ليليخ. )كٍل است الودوْ خ الخبدخ ثَ(.ءهبم الوجٌ  اإل ازي لالزدوع 

b.   10.30-10 ةسغت كل فس  ف  الوشبزكخ ثِب.رمسين الاةة ّالحضْز  ل  األًشاخ السةبضيخ الز 

c. :2.0-10.30       األًشاخ السةبضيخ الواسّاخ 

o .هلعت. 2 د      هة ت كسح دبثْى 

o .هلعت 2 د      هة ت كسح ثةثيخ 

o .طبّلخ 2 د      رٌج طبّلخ 

o .طبّلخ 4 د       شاسًح 

o .للابلجبد(كسح لدم جوبسيخ ثبلوبلخ الوغابح(  

o .ءًشاخ شد الحجل ّاأللعبة الزسفيِيخ   
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 : انبُبنبث انًطهىبت ين انطالة اندذد:عبشراً 

 2012/2012 اندبيعٍ انعبو فٍ ببنكهُت نالنتحبق انًرشحُن نطالة: 

 

 ثِةب الوسةدل الاجة  اليشةف اسةزوبزح لاجب ةخ الوٌوةْزح لدبهعةخ اإلليزسًّة  الوْلع هزبثعخ  ليِن .1

 الاج . اليشف الجيبًبد الخبدخ ثزْليذ ّهيبى

 ولة  الزْخةَ  لةيِن الاجة  اليشةف وخةسان ّثعةد ايٌةَ فة  رفعيلةَ سةيزن الةري الٌظبم جةج هي ّذلك .2

 .كبهلخ األّزاق رمدةن ثن  الدزاسيخ السسْم لسدا  وذًبً  السزةم ثبليليخ الاةة شئْى و ازح

 .السسْم سدا  ّوةوبج الاج  اليشف اسزوبزح ثدّى األّزاق هلف اسزةم ةزن لي:  هلحْظَ .3

 

 كبنتبنٍ: انًطهىبت واألوراق 

 

 .ةعب لِب هب ءّ - العبهخ الثبًْةخ شِب ح ءدل .1

 .الوية  شِب ح ءدل .2

 .المْه  السلن ثابلخ دْزح( 02) .3

 .الجيبًبد هسزْفيبً  الركْز للاةة خٌد-2 ًوْذج .4

 .لجلِب ّهب 1999 لوْاليد( خٌد-6) العسيسةخ الجابلخ .5

 . ليِب زثب يبً  االسن ّكزبثخ ادةثخ شخويخ دْزح( 8)  د  .6

 

 أخري إنً كهُت ين نهتحىَم: 

 

 .فمظاّ هيزت الزحْةةد الوسكصي ثدبهعخ الوٌوْزح  اإلليزسًّ  الزٌسيك هْلع جةج هي ةزن .1

 عشر: رؤسبء فرق انعًم:حبدٌ 

 :  . ءةوي خوعَ + م.  وسّ سويس  فسةك الد بةخ ّاإل ةى .1

 :  . هحود دجسي + ء. ءاود ءثْ الخيس  فسةك األًشاخ السةبضيخ .2

 :  . هحود سعيد + م.  وسّ ءشسف  فسةك الزٌظين ّاإلسزمجبج .3

 :ء.م. . اسبم دةذ + ء. كسةن شْل  فسةك رٌظين الدْالد الداجليخ .4

 :ء.م. . هٌ  الْشةس + م. هودّذ الوٌشبّي ظين الدْالد الخبزخيخفسةك رٌ .5

 :ء.م. . وثساُين ثدزاى + ء. زضْي دجح   فسةك الزْثيك ّاإلشساف .6

 :ء.م. /  وب  الٌديسي +  . فبطوخ العسةبى  فسةك اإلسزعدا  الويداً  .7

 خبنص انشكر وانتمذَر

 أ.د/ يحًذ عبذانعظُى

 

 

 


