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 اٌخشَغُٓشئىْ وؽذح ِزبثؼخ 

 :ِمذِخ

ّالتللذسٗ   ّالتعل٘وللٖفللٖ الودللاص الصللسٖ  ُاهللاو ّير٘للشا  دّساتستللم هٌِللة التوللشٗط 

الوو٘للض إ ئر تعترللش هللي الوِللي ااًغللاً٘ة التللٖ تغللعٔ ئلللٔ فذهللة الفللشد فللٖ يافللة  ًللْا  

ٗغلعٔ  وشٗعل٘ة الاهلة ّراج خلْدا يال٘لة   هلي فل ص تيلذٗوِا يٌاٗلة ت الودتوع يللَ  

اليائوْى يلٔ ُزٍ الوٌِة ئلٔ ّظع  عظ يلو٘ة هتطْسا للعٌاٗة التوشٗع٘ة ّالتلذسٗ  

راج خْدا يال٘لة لاافلة فتلاج الولْاسد الر لشٗة ّسعلن  ُلذاو ياهلة ّالاهلة  الوغتوش 

ّزللذا هتالعللة  .هغللتْٓ هللي الافللافا ّالفعال٘للة ّالدللْدا ايلللٖ ئلللٔللْصللْص لالوٌِللة 

لوتالعة اإّى فشٗدٖ الال٘ةإ ز٘ث تخلت  لتغلِ٘م الخشٗد٘ي ُٖ ّزذا فاصة تُعٌٔ 

العول٘لة  يولا  ى الْزلذا تيلْم  هِام اًتياص الطلرة هي الر٘تة التعل٘و٘ة الداهع٘ة ئلٔ الر٘تلة

العلو٘لة ّالعول٘لة زشصلاو هلي الال٘لة يللٔ ئليلاف  ساجلوتالعة الخلشٗد٘ي ّهعشفلة التطلْ

ِذو الْزلذا ئللٔ فلتر قٌلْاج ت دُزا الصذزلية اتصاص دائوة ّقْٗة هع فشٗدِ٘ا  ّفٖ 

للتْاصللم الوغللتوش هللع فشٗدللٖ الال٘للة ّالوتالعللة الوغللتوشا لِللن ّالعوللم يلللٖ تسغلل٘ي 

لازت٘اخلاج علْا العولم ّرللق لتيلذٗن هدوْيلة  هِلاساتِن دافُن ّسفع يفافتِن ّسللػ 

اج التذسٗر٘ة التٖ تِذو ئلٔ التأُ٘لم الوٌِلٖ للخلشٗد٘ي ّالوغلاُوة فلٖ زلم سالذّ  هي

لِلللن هلللي فللل ص انعلللتفادا هلللي التدلللاس  الٌاخسلللة  جالخرلللشاوٌِ٘لللة ًّيلللم ه لللايلِن ال

ّالذاسعللاج الوغللس٘ة   الرسللْ  اخللشاف للوتو٘للضٗي هللٌِن يوللا تغللعٔ الْزللذا دائوللا  

 .ّالوغتيرم الْظ٘فٖ لخشٗدِ٘ا ّانعتيصائ٘ة الخاصة لغْا العوم
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 ئٔشبء وؽذح شئىْ اٌخشَغُٓ

 
تم تفعيله  يالبيئة والذ وتنمية عالمجتم مةخد لقطاع التنظيمي الهيكل أقسام احد هو

بناء علي موافقة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنعقد  بتاريخ   /    /    
 0222/   0/  02والمعتمد من مجلس جامعة بتاريخ  

         مجلس الكلية المنعقد في بناء علي طنطا  جامعة التمريض بكلية إنشاءه تم فقد وعليه

9/   3  /2116 

 سؤَخ اٌىٍُخ

 
وخذِخ  اٌؼٍٍِّغبالد اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌجؾش  فٍ االلًٍُّواٌزُّض ػًٍ اٌّغزىي اٌّؾًٍ  اإلثذاع

 .اٌّغزّغ ورُّٕخ اٌجُئخ

 

 سعبٌخ اٌىٍُخ
  

 خرخشَظ وىادس ِهُٕ ئًٌفبػٍخ رإدي  أوبدَُّخثٕبء ثُئخ  ئًٌعبِؼخ طٕطب  –رغؼً وٍُخ اٌزّشَض 

 االلًٍُّعىق اٌؼًّ ػًٍ اٌّغزىي اٌّؾًٍ  فٍاٌزّشَض لبدسح ػًٍ إٌّبفغخ ػٍىَ  فٍِزُّضح 

لُُ  ئطبس فٍاٌّجزىش  اٌؼٍٍّرمذَُ اٌخذِبد اٌظؾُخ ٌٍّغزّغ ودفغ ِغُشح اٌجؾش  فٍورغبهُ 

 ِؼزّذح. أوبدَُّخورمبٌُذ اٌّغزّغ ورٌه ِٓ خالي ثشاِظ رؼٍُُّخ ؽذَضخ وفك ِؼبَُش 

 

 سؤَـخ اٌىؽذح

اٌزُّض فٍ رأهًُ خشَغُٓ لبدسَٓ ػًٍ  ئٌٍَغُٓ ثىٍُخ اٌزّشَض عبِؼخ طٕطب وؽذح اٌخش رغؼٍ

 إٌّبفغخ وِىاعهخ رؾذَبد عىق اٌؼًّ

 سعبٌخ اٌىؽذح

اٌخشَغُٓ ثفزؼ لٕىاد ٌٍزىاطً اٌّغزّش ِغ خشَغٍ اٌىٍُخ واٌّزبثؼخ اٌّغزّشح  شئىْ زضَ وؽذح رٍ

ُ ثبؽزُبعبد عىق اٌؼًّ واٌّغبهّخ ِهبساره ٌهُ واٌؼًّ ػٍٍ رؾغُٓ أداءهُ وسفغ وفبءرهُ وسثظ

فٍ ؽً ِشبوٍهُ اٌّهُٕخ ؤمً اٌخجشاد ٌهُ ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ اٌزغبسة إٌبعؾخ ٌٍّزُّضَٓ 

 .هُِٕ
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 أهذاف اٌىؽذح

 لتعزٌز عالقة الخرٌج بكلٌته وجامعته .عزٌز أدوات وآلٌات التواصل مع الخرٌجٌنت .1
 .ز والقصورالمتابعة المستمرة للخرٌجٌن لتحدٌد أوجه التمٌ .2
 .تطوٌر مهارات الخرٌجٌن لمواجهة تحدٌات سوق العمل .3
 .التواصل الفعال مع مؤسسات العمل وجهات التوظٌف .4
المساهمة فً إعداد الدراسات المسحٌة واالستقصائٌة الخاصة بسوق العمل  .5

 .ومستقبل الخرٌجٌن
 .قاعدة بٌانات لخرٌجً الكلٌة إنشاء .6

 
 .ٌجٌن والعمل على مساعدتهم وتقدٌم الدعم الفنًمتابعة تقٌٌم األداء الوظٌفً للخر .7
 .إمداد خرٌجً كلٌة التمرٌض بكل ما هو جدٌد فى مجالً التمرٌض والعلوم الطبٌة .8
اإلعداد الجٌد والتدرٌب المستمر لخرٌجً الكلٌة إلكسابهم المهارات المطلوبة فً  .9

 .سوق العمل
ت سوق العمل بهدف تطوٌر إعطاء التغذٌة الراجعة عن مستوى الخرٌجٌن و احتٌاجا-11

 .مناهج الكلٌة
 
 

 الوحدة هدافا األداء مؤشر المستهدفة القٌمة

 من%  57 استجابة -

 .المقٌدٌن

 حدود فً سنوٌة زٌادة -
12% 

 عن تقل ال استجابة نسبة -

 .المقٌدٌن من%  72

 حدود فً رضا درجة  -
57% 

- 

 عن تقل ال إنجاز نسبة - 

 المستهدف من%  12

 .دورٌة بصفة وتحدٌثه الخرٌجٌن لوحدة إلكترونً قعمو إنشاء -

 السنوي للتحدٌث البٌانات قاعدة على المقٌدٌن الخرٌجٌن استجابة -

 .لبٌاناتهم

 .بالكلٌة الخرٌجٌن لوحدة اإللكترونً الموقع على المترددٌن عدد زٌادة -

 .المطروحة واالستبٌانات الرأي الستطالعات الخرٌجٌن استجابة -

 .المطبقة التواصل وأدوات آلٌات عن رٌجٌنالخ رضا -

 

 للخرٌجٌن بٌانات قواعد وإنشاء الخرٌجٌن بٌانات استكمال -

  مع التواصل وآلٌات أدوات تعزٌز

 الخرٌجٌن
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 مستوى عن رضا نسبة -

 %57 حدود فً الخرٌجٌن

 مستوى عن رضا نسبة -

 %57 حدود فً الخرٌجٌن

 .جٌنالخرٌ مستوى فً العمل أرباب رأي استطالع

 .الدراسٌة البرامج فً الخرٌجٌن رأي استطالع -

 للخرٌجٌن المستمرة المتابعة
 والقصور التمٌز أوجه لتحدٌد

 عن تقل ال حضور نسبة -

 المسجلٌن من%  57

 ال بنسبة اإلجراء إتمام  -

 %12 عن تقل

 .وتطبٌقه للخرٌجٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات مقٌاس إعداد-

 األولوٌات وتحدٌد للخرٌجٌن التدرٌبٌة تاالحتٌاجا بٌانات تحلٌل -

 .التدرٌبٌة

 احتٌاجاتهم على بناء   مهنٌا   لتطوٌرهم للخرٌجٌن التدرٌبٌة الدورات عقد -

 .التدرٌبٌة

 .مقترحاتهم وأخذ األكادٌمٌة للبرامج الراجعة التغذٌة تقدٌم -

 لمواجهة الخرٌجٌن مهارات تطوٌر

 .العمل سوق تحدٌات

 ضوروح استجابة نسبة --

 .المدعوٌن من%  72

 57 عن تقل ال إنجاز نسبة -

 المستهدف من% 

 57 عن تقل ال إنجاز نسبة -

 المستهدف من% 

 التوظٌف مؤتمر فً المشاركة على وحثهم العمل أرباب مع التواصل-

 .الكلٌة تنظمه الذي  السنوي

 رجال ٌحضرها ندوات لتنظٌم الخرٌجٌن شؤون إدارة مع التنسٌق -

 األعمال

 دورات وتقدٌم الطالب ومهارات معارف على للتعرف الشركات رؤساءو
 .لهم

 للخرٌجٌن الوظٌفٌة الفرص تشمل بٌانات قواعد وجود -

 العمل مؤسسات مع الفعال التواصل

 .التوظٌف وجهات

 57 عن تقل ال إنجاز نسبة -

 المستهدف من% 

 57 عن تقل ال إنجاز نسبة -

 المستهدف من% 

 .الكلٌة لخرٌجً المتاحة التوظٌف لفرص حٌةمس دراسات إعداد-

 على ونشرها للخرٌجٌن التوظٌف بفرص الخاصة البٌانات وتحدٌث إعداد -

 موقع

 المتاحة الوظائف متابعة الخرٌجٌن على لٌسهل الوحدة

 الدراسات إعداد فً المساهمة

 الخاصة واالستقصائٌة المسحٌة

 الخرٌجٌن ومستقبل العمل بسوق
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 م وحدة الخريجينومها أنشطة

 .زصش الخشٗد٘ي هي ز٘ث العذد ّ  هايي العوم ّ الوِام الوالف٘ي لِا  1

 .اعتر٘اى آساف الوغتف٘ذٗي ّ ق٘اط هذٓ سظائِن  2

 .زصش الو ايم التٖ تْاخَ الخشٗد٘ي فٔ عْا العوم  3

الْزذا ّٗتن هشاخعتَ  ّ ُذاوئصذاس دل٘م ئساادٕ ٗستْٕ يلٖ ّصف الْزذا ّسعالة ّسؤٗة   4

عٌْٗا هتعوٌا اًداصاج العام الغالق ّ فطة  ئصذاسٍيوا ٗتن  ,يم ث   عٌْاج ّاعتسذاثَ

 .هي يم يام ًْفورش  ّص فٖيوم العام الويرم ّ رلق 

 . ّل٘اًاج فشٗدٔ الال٘ة لأعوافزفع عد ج   5

 .ييذ اختواياج ًّذّاج ّهإتوشاج ّليافاج دّسٗة للخشٗد٘٘ي دافم ّفاسج الال٘ة  6

 .ّديْا هختلف الذفعاج ّاعشُن لذين الشّالػ لٌِ٘ن شٗد٘يالخالو اسية فٔ اقاهة زفم   7

  ّهْقع الال٘ةً ش فذهاج الْزذا يلٖ صفسة  الخشٗد٘ي   8

ّالتعاّى ئً اف هْقع الاتشًّٖ للْزذا ّتسذٗثَ لصْسا دّسٗة ل٘غِم التْاصم هع الخشٗد٘ي    9

 .هعِن

سذٗثة فٖ الودتوع هشاخعة ّتطْٗش سعالة الْزذا ّسؤٗتِا ل ام دّسٕ لوْايرة التطْساج ال  11

 .ّعْا العوم

 .تسذٗذ  ّخَ اليصْس فٖ هْاصفاج الخشٗح ّّظع الخطػ لع خِا هغتير   11

 .تسذٗذ انزت٘اخاج التذسٗر٘ة للخشٗد٘ي لوْايرة تسذٗاج عْا العوم  12

 .تيذٗن الذّساج التذسٗر٘ة الوتخصصة للخشٗد٘ي لتأُ٘لِن هٌِ٘ا  توااٖ هع تسذٗاج عْا العوم  13

شٗد٘ي ّالطلرة الوتْقع تخشخِن الفشص الْظ٘ف٘ة الوتازة لِن غريا  ئسااد ّتْخَ٘ الخ  14

 .لتخصصاتِن

ئً اف قْايذ ل٘اًاج للخشٗد٘ي ت وم ل٘اًاتِن ّهإُ تِن ّهِاساتِن ل٘غِم يلٔ  سلا  العوم   15

 .الْصْص للافافاج ّتْظ٘فِن

ي   هتالعة  ّظا  الطلرة الخشٗد٘ي ّخوع هعلْهاج يي الْظائف التٖ زصلْا يلِ٘ا هي   16

 .اليطاي٘ي العام ّالخاص دافم الوولاة ّفاسخِا

 .)ّسقٖ ّالاتشًّٖ) تْث٘ق الر٘اًاج الخاصة لخشٗدٖ الال٘ة فٖ  سا٘ف فاص   17

ئً اف قْايذ ل٘اًاج ّتسذٗثِا ل ام ت وم  هايي التْظ٘ف ل٘غِم يلٔ الخشٗد٘ي هتالعة   18

 .الْظائف الوتازة لِا

يي ّظائفِن فٖ هْقع الْزذا ّالو اسية فٖ  التْاصم هع  سلا  العوم ّزثِن يلٔ ااي ى  19

 .هإتوش التْظ٘ف الغٌْٕ

التٌغ٘ق هع ئداسا اإّى الخشٗد٘ي لتٌظ٘ن ًذّاج ٗسعشُا سخاص األيواص ّسؤعاف هدالظ   21

 .ئداساج ال شياج للتعشو يلٔ هعاسو ّهِاساج الط  
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ّئداسا هتالعة اإّى الط    ّيالَ الو اسية فٖ زفم فشٗدٖ الداهعة الغٌْٕ لالتٌغ٘ق هع   21

 .الخشٗد٘ي لالداهعة

تاشٗن  ّائم الخشٗد٘ي عٌْٗا ّديْا اليذاهٔ هٌِن لعشض تداسلِن العول٘ة الٌاخسة يلٔ   22

 .صه ئِن الدذد

الوغاُوة فٖ ئيذاد الذساعاج الوغس٘ة ّانعتيصائ٘ة الخاصة لغْا العوم ّهغتيرم   23

 .الخشٗد٘ي

 

 شئىْ اٌخشَغُٓ ئداسح وؽذح

( هي  يعاف ُ٘تة 6ل٘ة ل تْى فذهة الودتوع ّتٌو٘ة الر٘تة ّهذٗش الْزذا ّيذد)ّ تتاْى هي ّي٘م الا

 .التذسٗظ ٗتن افت٘اسُن لْاعطة هذٗش الْزذا

  شئىْ اٌخشَغُٓاٌزجؼُخ اٌفُٕخ و اإلداسَخ ٌىؽذح 

لال٘لة التولشٗط  خاهعلة غٌطلا ُلٖ ّزلذا راج ُ٘الم تٌظ٘ولٖ هعتولذ  ّزذا هتالعلة التْى الخلشٗد٘ي

فٖ ُ٘الم اتْى فذهة الودتوع ّتٌو٘ة الر٘تة ّ تٌظ٘و٘ة هرااشا لْزذا ظواى الدْدا  ّهْثق رّ ترع٘ة

 ُا ّ داف هِاهِا لافافا ّفايل٘ة سإعغة لوا ٗغايذُا يلٔ الي٘ام لذّالو
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  اٌخشَغُٓشئىْ  ئداسح وؽذح 
 

    ػظّذ عُّؼٍأ.د.  ػُّذ اٌىٍُخ   

ٌا..د أَ ئثشاهُُ ػٍٍ اٌغبػٍ  ّغزّغووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌجُئخ و خذِخ ا 

 والء ِظطفٍ ػُذد.  ِذَش اٌىؽذح 

صَٕت فشَذد.  ٔبئت ِذَش اٌىؽذح  

 

أػضبء هُئخ اٌزذسَظ   خّغه ِٓ 

 

 عّش ِجشوند. 

 صَٕت ػبديد 

  ٔغىٌ ثشوخ د.

 ٔبهذ اٌغؾشٌد 

  عهُش ِؾّىد ػجذ اٌؾُّذد.

ا/ عُّش  أُِٓ اٌىٍُخ 

 ا . عهب  -ا .ػالء  -ط ئَٕبا.  ِذَش شئىْ اٌطالة 

  هجخ اٌغّشي  عىشرُش اٌىؽذح /َ 
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 اٌخشَغُٓشئىْ  اٌهُىً اٌزٕظٍُّ ٌىؽذح 

       

  ػُّذ اٌىٍُخ (لبئُ ثأػّبي  )                           ػظّذ عُّؼٍ /.دأ -

 (ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ اٌجُئخ و خذِخ اٌّغزّغ)             ػٍٍ اٌغبػٍ ئثشاهُُ أَ /.دا -

 ( شئىْ اٌخشَغُٓ )ِذَش وؽذح             والء ِظطفٍ ػُذ / د -

 (شئىْ اٌخشَغُٓٔبئت ِذَش وؽذح )                     صَٕت فشَذ     /د  -

 ِغئىي اٌزمُُُ و اٌّزبثؼخ()                 عهُش ِؾّىد       /د -

 وعهبد عىق اٌؼًّ()ِغئىي لٕىاد االرظبي اٌخبسعٍ                               صَٕت ػبدي/د -

 (اٌؼٍٍِّٕغك اٌمغُ  )                                  عّش ِجشون  /د -

 (  ِٕغك اٌزذسَت )                                ٔبهذ اٌغؾشٌ /د -

 (ثىن اٌفُظ طفؾه و اٌغبِؼخ ِىلغ ػًٍ اٌزىاطً )                                                    

 (اٌخشَغُٓ ٍِزمً ألبِه و اٌزخشط ؽفًِغئىي  )                       & ٔغىٌ ثشوخ والء ػُذ/د -

 (ثبٌخشَغُٓ خبطخ ثُبٔبد لبػذح )ِغئىي                                      صَٕت فشَذ/د -

       (  اٌخشَغُِٓذَش شئىْ )                          ا/ ػالء اٌشىثشٌ -

 عىشرُش اٌىؽذح    (                 )                  َ/ هجخ اٌغّشي           -
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 شئىْ اٌخشَغُٓؽذح ثىٔظبَ و ِهبَ اٌؼًّ 
 

 

  شئىْ اٌخشَغُِٓهبَ واخزظبطبد ِذَش وؽذح 

 

  ٍتسعلل٘ش خللذّص  يوللاص الودلللظ ّتْخ٘للَ الللذيْا لعيعللاف ل ختوللا  إ ّئيللذاد هساظللش

فللٖ انختوللا   الْزللذا ئداسايلللٔ هدلللظ فللٖ عللد ج فاصللة ّيشظلِا ّقشاساتلَ ّتغللد٘لِا 

 التالٖ للتصذٗق يلِ٘ا 

  لالتعاّى هع سئ٘ظ الودلظئداسا الْزذا  هتالعة تٌف٘ز قشاساج هدلظ 

 تيللاسٗش هتالعللة العوللم ّانًدللاصاج الذّسٗللة الخاصللة لالْزللذا ّيشظللِا يلللٔ هدلللظ  ئيللذاد

 ااداسا

  لال٘لة التولشٗط   لتذسٗ  الوغلتوشّا التوشٗعٖالتعل٘ن ئيذاد التيشٗش الغٌْٕ يي ً اغ ّزذا

لعللذ يشظللَ يلللٔ هللذٗش ّزللذا ظللواى  الْزللذا  ئداساهعللة غٌطللا خاهعللة  ّتيذٗوللَ لودلللظ خا

 الدْدا 

 ااداسايلٔ خو٘ع األيواص ااداسٗة ّزفع خو٘ع  ّساا ّعد ج هدلظ  اااشاو 

 ْزذا  ئداسا الْزذا ّيشظِا يلٔ هدلظ ل  ٗيْم لانغ   يلٔ خو٘ع الوااتراج الْاسدا ل 

 يلٔ الْزذا ّخو٘ع العاهل٘ي لِا ّتْصٗع العوم يللِ٘ن لولا ٗلشاٍ هٌاعلرا ّلولا  ٗافلم  اااشاو

 زغي ع٘ش العوم ّتسي٘ق األُذاو الوٌ ْدا

 التذسٗر٘للة ّّظللع الخطللػ التذسٗر٘للة ّالدللذّص الضهٌللٖ لتْق٘تللاج  انزت٘اخللاجدساعللة  ئيللذاد

 ظْئَ فٖالرشاهح التذسٗر٘ة 

  الْزذا ئداسالوْافية هدلظ للعوم لالْزذا ُ٘تَ تذسٗظ   يعافتشا٘ر 

  ّاألُللذاو  هللي اللأًِا ت٘غلل٘ش العوللم ّتسي٘للق  ُللذاو الْزللذا  التللٖتٌف٘للز ّتفع٘للم اليللشاساج

 للال٘ة فٖ ظْف ها ٗيشٍ هدلظ الال٘ة  ااعتشات٘د٘ة

 تْلٖ ااداسا التٌف٘زٗة لعول٘اج الْزذا ّ ً طتِا 

 ا لعُلللذاو الوْظلللْية ّتلللْف٘ش اللللذين ااالللشاو يللللٔ تطلللْٗش الرلللشاهح التذسٗر٘لللة ّتسي٘يِللل

 ّااسااد ال صم لِا

  الغٌْٕالي٘ام لعول٘ة هشاخعة  داف فشٗق العوم  
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  شئىْ اٌخشَغُِٓهبَ واخزظبطبد ٔبئت ِذَش وؽذح 

 

خو٘لع انفتصاصلاج ّيل٘لَ خو٘لع الْاخرلاج التلٖ  ٗخلت  اتْى الخشٗد٘ي  ٗاْى لٌائ  هذٗش ّزذا

ف٘ش  ّ فٖ زالة  ى ٌٗ٘  الوذٗش يٌَ ًائرَ  فلٖ  ٕ هلي األهلْس التلٖ لِا الوذٗش فٖ زالة يذم ّخْد األ

 تيع فٖ افتصاصاج الوذٗش

 

 اٌّزبثؼخ واٌزمُُُ ِغئىيِهبَ واخزظبطبد 

 

  هلي التلذسٗ  لدو٘لع  األثلشّظع اعتشات٘د٘اج ّع٘اعاج ّفطػ الوتالعة ّالتي٘٘ن ّق٘اط

  الوغتِذفةالفتاج 

 ٘تسل٘م ّتسذٗذ انزت٘اخاج   دّاجن/تٌف٘ز/تيشٗش ٗتْلٔ هع هذٗش الْزذا تسذٗذ/ّظع/تصو

  األثشالوتالعة ّالتي٘٘ن ّق٘اط   دّاجّيزا 

  ٖالعلو٘لة ّااداسٗللة يللم هللا ٗخل  التي٘لل٘ن ّق٘للاط األثللش للرللشاهح  األقغللامٗتلالع هللع هٌغللي

 التذسٗر٘ة

 ٗات  تياسٗش دّسٗة زْص اعت٘فاف تٌف٘ز الخطػ الخاصة لالوتالعة ّالتي٘٘ن ّق٘اط األثش 

 

 ِهبَ واخزظبطبد ِٕغمٍ األلغبَ اٌؼٍُّخ

  ّاليغللن العلوللٖ ف٘وللا ٗخلل  ترللادص  اللتْى الخللشٗد٘ي ٗاللْى زليللة الْصللم للل٘ي ّزللذا

 لالتذسٗ  الع قةالوعلْهاج ّالر٘اًاج راج 

  الوغتِذفةلام هي الفتاج ّزذا اتْى الخشٗد٘ي  ٗخطش اليغن العلوٖ لغ٘اعاج ّفطػ  

 الفتلاج الوغلتِذفة ٘م ًتائدِا ّئخلشاف الويلال ج هلع ٗيْم لتْصٗع ّخوع انعتر٘اًاج ّتسل 

 ّزذا اتْى الخشٗد٘ي  فٖ اليغن العلوٖ ّفيا لخطة 

  ّزذا اتْى الخشٗد٘ي  ٗتالع فطْاج تسل٘م انزت٘اخاج ّفيا لخطة 

  ّٖق٘لاط  ثشُلا زغل  الخطلة  الْزلذا عيلذُا تٗعاّى هذٗش الْزذا فٖ تي٘ل٘ن اللذّساج التل

 الوْظْية لِزا الغشض



 

13 

 

 ٗ٘الْزذاش الخطْاج ااخشائ٘ة الخاصة لعيذ الذّساج التذسٗر٘ة التٖ تعذ هي  ً طة غ  

  ٗيْم لأداف الوِام الغالية ّها ٗغتدذ هي هِام نصهلة اًدلاص العولم يلولا اقتعلا الساخلة

 ْزذا الّّفيا لٌظام 

 ِهبَ واخزظبطبد ِٕغك اٌزذسَت

 يتالة الخطالاج الشعو٘ة ّتدِ٘ضُا 

 ل٘ي ّاألغشاو الودتوع٘ة الشاغر٘ي فٖ زعْس الذّساج الوعلي يٌِاتغد٘م ل٘اًاج الوتذس 

 زفع الولفاج ّالْثائق الخاصة لالْزذا ّاعتاوالِا 

 يوم ّتسذٗث  سا٘ف لدو٘ع هغتٌذاج الْزذا 

  يتالة تيشٗش  عرْيٖ يوا تن اًداصٍ هي هِام 

 ٘ةالو اسية فٖإ ّالتأيذ هيإ تدِ٘ض انعتعذاداج اللْخغت٘ة للذّساج التذسٗر 

 َظواى تْف٘ش ازت٘اخاج الْزذا هي  دّاج هاتر٘ة ّف ف 

 هتالعة الوااتراج ّالشدّد يلِ٘ا ّ سافتِا 

 ٍتدِ٘ض خذّص األيواص نًعياد هدالظ ااداسا الذّسٗة ّيتالة هساظش الودالظ لعذ اًعياد 

 

 ٌزؾمُك أهذافهب اٌخشَغُٓ آٌُبد وؽذح 

 

والي السصلْص يللٔ الر٘اًلاج الوطلْللة هلي يلذا ئً اف ًظام للوعلْهاج يلي الرلشاهح التذسٗر٘لة ّٗ -1

 :رشًّ ػًٍهصادس 

 

 انعتر٘اًاج ّالويال ج• 

 اعتواسا تي٘٘ن األداف• 

 لسْ  عْا العوم• 

 ّ ً طتِا  الخشٗد٘يالتشّٗح ّااي ى يي ّزذا  -2

 التسذٗذ ّالفِن الصس٘ر لساخاج ّسغراج األعْاا الوغتِذفة ّلصفة  عاع٘ة هي: -3

 الرازث٘ي • 

 الوختلفة الساْه٘ة ّالخاصةج الوغت ف٘اج هإعغا• 
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  عٌْٗاّتسذٗثَ  ّزذا الخشٗد٘ي ئيذاد دل٘م  -4

 تسذٗذ هتطلراج ّّعائم تسي٘ق األُذاو لالخطة التذسٗر٘ة ّرلق هي ف ص:  -5

 تسذٗذ الفتاج الوغتِذفة • 

 الوطلْ  تذسٗرِا يوا لالخطة  اايذادتسذٗذ • 

 تسذٗذ الوْظْياج ّهدانج التذسٗ  • 

 ذٗذ الْعائم ّالتيٌ٘اج التذسٗر٘ة تس• 

 للخطة  الضهٌٖتسذٗذ ااغاس  -6

 اٌزغغًُ ٌٍذوساد اٌزذسَجُخٔظبَ 

 

  الخطة التذسٗر٘ة هسذد لِا األعرْ  الزٕ عتعيذ لَ الذّسا التذسٗر٘ة ّٗتن ئي ى الْ٘م ّالتاسٗخ

 علال٘  قرلم اًعيادُلا لخوغلة  ٗلام يللٔ األقلم يلي غشٗلق  ّهالاى انًعيلاد ّالغاية الوسلذدا 

 الوْظسة  دًاٍ ااي ى

  غشٗق هْقع الال٘ة يلٔ اراة انًتشًا ّصفسة  للذّسا يي غشٗق ااي ى يلٔ ااي ىٗتن

 يلٔ الف٘ظ لْك  الخشٗد٘يّزذا 

 ّ زذا ٗلتن ئفطلاس الوتلذسل٘ي يلي غشٗلق الْفٖ زالة ئلغاف الذّسا التذسٗر٘ة  ّ تأخ٘لِا هي قرم

 م يي ْٗم يوم ّازذًفظ الْعائم الغالية فٖ هْيذ ن ٗي

  خو٘ع الذّساج توٌر اِاداج اخت٘اص  ّ اِاداج زعْس  ّ ئفاداج يلو٘ة هْثية ّهعتوذا 

  

  اعللتواساج التي٘لل٘ن لعللذ الللذّسا هرااللشاإ يوللا  ًوللل ٗلتللضم الو للاسيْى فللٖ الللذّساج التذسٗر٘للة

ٗش ٗلتضهللْى لالتعللاّى هللع اليللائو٘ي يلللٔ ق٘للاط األثللش هللي فلل ص هللل  انعللتواساج  ّ التيللاس

الوطلْلة الوْظسة علفا فٖ الخطة التذسٗر٘ة ّرلق زتلٔ ٗتغلٌٔ لْزلذا التلذسٗ  تيلْٗن األداف 

 عتفادا اليصْٓ للدو٘يلٔ الْخَ الزٕ ٗسيق انع

 

 

  2019-2018وؽذح شئىْ اٌخشَغُٓ ٌؼبَ أغبصاد 
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 سةّنئتٌظ٘وٖ  لِ٘ام غٌطا خاهعاٍ – التوشٗط لال٘ة الخشٗد٘ي لوتالعَ ّزذٍ ئً اف ايتواد -1

 .ّهعتوذٍ هسذثَ تٌف٘زَٗ

 .للْزذا عٌْٗة يوم فطَ ّخْد -2

 يلٔ صفسَ ّ إانلاتشًّٖ للال٘ةهْقع  يلٔ للْزذا  ٗاًَْ ( الخشٗد٘ي م للتْاصم قٌْاج فتر -3

 .)الال٘ة لخشٗدٖ لْك الف٘ظ

 .الْظ٘فٖ التْخَ  هايي هتعوٌة لالخشٗد٘ي الخاصة الر٘اًاج قايذا تسذٗث -4

 24/9/2119ظ٘ف للتْ  الولتئ األّص تن ييذ -7

 تن تسذٗث دل٘م الخشٗد٘ي  -8

ّيوم الخطة التذسٗر٘ة  لولذا  لٌاف يلٖ دساعة انزت٘اخاج  ّتسل٘م انزت٘اخاج التذسٗر٘ة اايذاد  -9

 :ياألتٖ 2121ئلٖ يام  2121عٌت٘ي هي يام 

 

 2121-   2119لعام   التسل٘م اازصائٖ ل زت٘اخاج التذسٗر٘ة
 

  العذد  الفتــــاج الوغتِذفــــــة الــــــذّسا التذسٗر٘ـــــة م

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  CPR -اافاقة اليلر٘ة ّالتٌفغ٘ة  1

 فشاد  –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 –التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة الوشيضا 

  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج  

6675  

٘ة الوِاساج التوشٗع٘ة العول 2

ّااخشافاج التوشٗع٘ة لاألقغام 

 دافل٘ة 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لاليغن الذافلٖ لاغٌَ 

–يظام  –ًغاف  ّتْل٘ذ  – غفاص  –خشازة  –

 هغالق لْل٘ة  

2168 

الوِاساج ااداسٗة ّاااشاف٘ة ّ  3

وُفُخ رغٕت واٌزؼبًِ ِغ أخطبء 

 negligence and    اٌّهٕخ

malpractice 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –ط سئ٘غاج التوشٗ

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

 1500 
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4 TOT  ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط– 

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

1500 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  خْدا الشياٗة الصس٘ة 5

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

1500 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –التوشٗط سئ٘غاج  هاافسة يذّٓ 6

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

1500 

تي٘٘ن ّسياٗة الوشظٖ دافم  7

  قغام العٌاٗة الوشيضا

لأقغام الشياٗة  – فشاد التوشٗط العاهل٘ي 

 الوشيضا

900 

اعتيراص ّغْاسئ إ دّٗة  8

الطْاسئ ّتصٌ٘ف الوشظٖ  

ّسياٗة هشظٔ ااصالاج 

 الوتعذدا

ٗط العاهل٘ي لأقغام انعتيراص  فشاد التوش

 ّالطْاسئ

700 

 عاع٘اج الشياٗة التوشٗع٘ة  9

 دافم  قغام العول٘اج

  690  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام العول٘اج

 عاع٘اج الشياٗة التوشٗع٘ة  11

 وٌاظ٘شال دافم ّزذاج

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام العول٘اج 

 ّّزذاج الوٌاظ٘ش

690  

ألغفاص الورتغشٗي سياٗة ا 11

 ّزذٗثٖ الْندا

  600  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الورتغشٗي

ي٘ف٘ة التعاهم هع هايٌ٘ة الغغ٘م  12

 الالْٕ

ّالشياٗة لوشظٔ الغغ٘م 

 الالْٕ ّئهشاض الالٔ

هغتْنج  –العاهل٘ي لأقغام الغغ٘م الالْٕ 

ه شفاج األقغام ّهغتْنج  قغام  –التذسٗ  

 الالْٕ الصٌايٖ

 

570 

 500هغتْنج  –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيضا خِاص التٌفظ الصٌايٖ ّسياٗة  13
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 ه شفاج العٌاٗة الوشيضا –التذسٗ   هشظٖ التٌفظ الصٌايٖ

تفغ٘ش قشافاج سعن اليل   14

 ّاعتخذام  خِاص الصذهاج

ّ قغام  –لأقغام العٌاٗة الوشيضا  –العاهل٘ي 

ه شفاج  –الطْاسئ هغتْنج التذسٗ  

 األقغام

500  

تفغ٘ش غاصاج الذم ّالتعاهم هع  15

 خِاص غاصاج الذم

 – قغام الطْاسئ  –العاهل٘ي لالعٌاٗة الوشيضا 

 ه شفاج األقغام –هغتْنج التذسٗ  

500  

 –التعاهم هع  خِضا التخذٗش  16

 ًْا  التخذٗش ّالعٌاٗة لعذ 

 التخذٗش

تْنج هغ –العاهل٘ي لأقغام اافاقة ّالعول٘اج 

 ه شفاج األقغام –التذسٗ  

500  

التعاهم هع زانج األغفاص  فٖ  17

 الشياٗة الوشيضا

 –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيضا لعغفاص 

ه شفاج  قغام يٌاٗة  –هغتْنج التذسٗ  

 األغفاص

500  

التعاهم هع هشظٔ الصذس  18

 ّااهشاض الوعذٗة

 –الصذس  –العاهل٘ي لأقغام الصذس 

  ف٘اج الصذسّهغت

120 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  الْندا الطر٘ع٘ة  اٙهٌة 19

 فشاد  –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج ّ قغام ئهشاض 

 الٌغاف ّالتْل٘ذ

104 

 104 ّزذاج الشياٗة األعاع٘ة زضهة الشياٗة األعاع٘ة 21

اصة  يواص التوشٗع٘ة الخ 21

 لاألغفاص فٖ  الغي الوذسعٖ

العاهل٘ي لْزذاج ّهشايض الشياٗة األعاع٘ة 

 ّاألّل٘ة

70 

العاهل٘ي لْزذاج الشياٗة األّل٘ة ّهشايض  التثي٘ف الصسٖ 22

 األهْهة ّالطفْلة

34 
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العاهل٘ي  –هشايض األهْهة ّالطفْلة  التطع٘واج 23

 لوشايض الشياٗة األّل٘ة

34 

 30 للعاهل٘ي لوشايض األهْهة ّالطفْلة ْلةسياٗة األهْهة ّالطف 24

 25  قغام السشّا ّيٌاٗة السشّا سياٗة هشظٔ السشّا  25

التعاهم هع هشظٔ العضص  ثٌاف   26

 ااخشافاج التوشٗع٘ة

ّزذاج رس   –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيض 

 هغت ف٘اج الصذس   –الٌخا  

22 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –وشٗط سئ٘غاج الت العومّظغْغ الْقا  ئداسا 27

 فشاد  –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 –التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة الوشيضا 

  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج

20 

ي٘ف٘ة يتالة الغ٘شا الزات٘ة  28

ّانتصاص  ّئخشاف هياللة العوم

 الفعاص

ه شف٘ي التوشٗط لوختلف األقغام  ّفشٗدٖ 

 ذٗثٖ التخشجالال٘ة ز

20 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  ي٘ف٘ة تدٌ  انزتشاا الْظ٘فٖ 29

 فشاد  –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 –التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة الوشيضا 

  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج

20 
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 التوشٗط يلَ٘ فشٗدٖ ّ انهت٘اص لطلرَ ةالتذسٗر٘ ذّساجال ّ العذٗذ هي ّسػ العوم ئقاهة تن -11

فٖ الوداص التوشٗعٖ ّالصسٖ قام لِا هدوْية هي الغادا  يعاف ُ٘تة التذسٗظ لالال٘ة  ّالتٖ

فشٗق الوداص الصسٖ ُّ٘تَ التوشٗط هي   ئلٔلتيذٗن يذد هي الرشاهح التذسٗر٘ة ّالتعل٘و٘ة 

 :التالٖ الٌسْ يلٔ  الال٘ةفشٗدٖ 

 تاسٗخ انًعياد اعن الوذس  ةالتذسٗر٘ عن الذّسا 

   م د/ صفاف ي٘ذ ا سعن اليل افهرادئ قش

 ّالدشازٖ الراغٌٖ عتار هغايذ ليغن توشٗط 

2/2/2119 

 ذيرذ الفتا  م د/ سظا  ّالاْاس  األصهاجئداسا 

 التوشٗع٘ة عتار هغايذ ليغن  ئداسا الخذهاج 

 

4/2 /2119 

ي٘فَ٘ تدٌ  ّالتعاهم هع 

 الوٌِ٘ة األفطاف

هع هٌغق ّزذا  لالو اسية٘تَ التوشٗط ُ

التذسٗ  ّالتعل٘ن الوغتوش ئداسا الدْدا ّالتسان 

 ّالطْاسئ ّالصذس الداهعةلالعذّٓ  لوغت فٔ 

13/3/2119 

 ئداسا الْقا ّظغْغ العوم

 

   م د/ صفاف الذهشداػ

 التوشٗع٘ة عتار هغايذ ليغن  ئداسا الخذهاج  

 

 

31/3/2119 

ْزذاج هاافسَ العذّٓ دافم ال

ّي٘فَ٘ التخل  هي  الوتخصصة

 الطر٘ةالٌفاٗاج 

 د/  هأً يواص

 هذسط ليغن التوشٗط الراغٌٔ ّالدشازٔ

 

29/4/2119 

 ئداسا الدْدا لالوغت ف٘اج
 التوشٗط

   م د/ ُرَ يواص ير٘ذ

 التوشٗع٘ة عتار هغايذ ليغن ئداسا الخذهاج 

 

2/7 /2119 

 د/ صٌٗ  يادص ي م تصٌ٘ف هشظٔ الطْاسئ

 ّالدشازٖ الراغٌٖط ليغن توشٗط هذس

 

21/8/2119 

 العلوٖفطْاج يتالَ الرسث 

 

 

   م د/  هاص الضفتآّ

 الودتوع صسة عتار هغايذ ليغن توشٗط 

 الورتغشٗي لاألغفاص العٌاٗة

 

9/9/2119 
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 الورتغشٗي لاألغفاص العٌاٗة

 

 د/ صراذ اشاْس

 األغفاصهذسط ليغن توشٗط 

 

28/9/2119 

Basic life support 

Mechanical ventilation 

 ا م  د/ خِ٘اى يرذ         السا٘ن

 د/ُرَ يلٖ صٗي العالذٗي

الث ثاف 

1/11/2119 

International patient safety 

goal 

Infection control in ICU 

 م م/ير٘ش الفاس

 م م/ سقَ٘ الٌداس

األسلعاف 

2/11/2119 

ECG 

Drug calculation and 

administration 

  م/يل٘اف الصع٘ذٕم

 م/ ا٘واف هوذّذ

الخو٘ظ 

3/11/2119 

Basic life support 

 

Patient safety 

 د/ اشٗي هسوذ يرذ اللط٘ف

 د/ صٌٗ  يادص ي م

األزذ 

21/11/2119 

ECG 

DC shock 

انثٌ٘ي  ا م د/صفاف ي٘ذ ع٘ذ ازوذ

21/11/2119 

Mechanical ventilation 

ABG 

 نا لسا٘يرذا م  د/ خِ٘اى 

 ُرَ يلٖ صٗي العالذٗيد/

الث ثاف 

22/11/2119 

Trauma Care  فيرذ اللط٘د/ ا٘شٗي 

 ّالدشازٖ الراغٌٖهذسط ليغن التوشٗط 

 

 الث ثاف

12/11/2119 

 

   

 2020-1920أغبصاد وؽذح شئىْ اٌخشَغُٓ ٌؼبَ 
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ػًّ ثشورىوىي رؼابوْ ثآُ وٍُاخ اٌزّاشَض و ِذَشَاه اٌزشثُاه و اٌزؼٍاُُ الػطابء  -1

 َجُه ٌٍؼبٍُِٓ و اٌطالة ثّذاسط اٌغشثُهدوساد رذس

الػطابء  اٌشاإوْ اٌظاؾُخػًّ ثشورىوىي رؼبوْ ثُٓ وٍُاخ اٌزّاشَض و ِذَشَاه  -2

 ثّغزشفُبد اٌغشثُخ دوساد رذسَجُه 

 ثبٌغشثُخ  ثشورىوىي رؼبوْ ِغ االداسح اٌظذسَخ -3

اػطبء اٌاذوساد اٌزذسَجُاخ اٌاٍ ٔهبَاخ شاهش فجشاَاش طجماب ٌٍخطاخ اٌزذسَجُاخ و راُ   -4

    ىلف ٔظشا ٌظشوف عبئؾخ وىسؤب اٌز

 

 اعزجُبْ ٌزؾذَذ االؽزُبعبد اٌزذسَجُخ ٌخشَغٍ وٍُخ اٌزّشَض عبِؼخ طٕطب  

2020-2021  
 االعُ :

 -ِىبْ اٌؼًّ :

 اٌزٍُفىْ :                                     

 -االًَُّ :
 رشي أه ثؾبعخ الٔؼمبدهب ثبٌىٍُخ(  اٌزٍ) ثبٌىٍُخب ( أِبَ وسشخ اٌؼًّ اٌزً رشي أه َغت أؼمبده√) ِٓ فضٍه ضغ ػالِخ  

  اعُ وسشخ اٌؼًّ َ

 دوساد ػبِخ -أوال :

   اٌؼذوأٍوُفُخ اٌزؼبًِ ِغ اٌغٍىن  1

  اٌىلذ وضغىط اٌؼًّ  ئداسح 2

  ِمبثٍخ اٌؼًّ وئعشاءوُفُخ وزبثخ اٌغُشح اٌزارُخ  3

  واٌىىاسس األصِبدئداسح  4

  اٌؼذوأٍٍىن  اٌغاٌزؼبًِ ِغ وُفُخ  5

   اٌؼٍٍّخطىاد وزبثخ اٌجؾش  6

   negligence and malpractice    ) اٌّهٕخ ) أخطبءوُفُخ رغٕت واٌزؼبًِ ِغ  7

  

 

  ئداسح اٌغىدح ثبٌّغزشفُبد 8

" ورؾمُك اٌزىاصْ ثُٓ اٌؾُبح اٌؼٍُّخ Burn out"  اٌىظُفٍوُفُخ رغٕت االؽزشاق  9

 واٌشخظُخ 

 

 ِزخظظخدوساد  -صبُٔب :

  االعزمجبياٌشػبَخ اٌزّشَضُخ ٌٍؾبالد اٌطبسئخ فً  1

  اٌّزمذَ  األعبعٍ و اٌشئىٌ اٌمٍجٍ اإلٔؼبػ 2

  اٌىالدح و اٌّجزغشَٓ ؽذَضٍ ثبألطفبي اٌؼٕبَخ 3

  اٌطىاسب فٍرظُٕف اٌّشضً  4

  اٌؼٕبَخ ثباطفبي اٌزىؽذ  5

  اٌؼذوي فٍاٌزؾىُ  6

  وِشَض  اٌغُجىثخ اٌظٕبػٍبص اٌزٕفظ ٌّشَض عه اٌزّشَضُخ اٌشػبَخ 7

  ِجبدب لشاءح سعُ اٌمٍت  8
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  اٌّشَض   وأِبْعالِخ  9

 ِمزشؽخ ) اروشهب (  أخشيوسػ ػًّ أو دوساد 

 

............................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

 

 

 عبِؼه طٕطب 

 وٍُخ اٌزّشَض 

 اٌخشَغُٓ وؽذح شئىْ 

 

 ٌىؽذح شئىْ اٌخشَغُٓاٌخطخ اٌزذسَجُخ 

      2021  -2020ٌٍؼبَ اٌغبِؼٍ    

ِذح  الفتــــاج الوغتِذفــــــة الــــــذّسا التذسٗر٘ـــــة م

 اٌزذسَت 

ِىبْ 

 اٌزذسَت 

اٌمبئُ 

 ثبٌذوسح

 اٌزبسَخ

 -اافاقة اليلر٘ة ّالتٌفغ٘ة  1

CPR 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط 

 –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج  –الوشيضا 

  

 َٕبَش هجه ػٍٍ . د 1ِذسط  عبػبد  4

الوِاساج التوشٗع٘ة  2

العول٘ة ّااخشافاج 

 التوشٗع٘ة لاألقغام دافل٘ة 

لٖ لاغٌَ  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لاليغن الذاف

–يظام  –ًغاف  ّتْل٘ذ  – غفاص  –خشازة  –

 هغالق لْل٘ة  

ِذَشَه  عبػبد  4

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د/ سضب ػجذ 

 اٌغالَ

 فجشاَش

الوِاساج ااداسٗة  3

وُفُخ رغٕت ّاااشاف٘ة ّ 

    واٌزؼبًِ ِغ أخطبء اٌّهٕخ

negligence and 

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط 

 هغتْنج التذسٗ  –ج األقغام ه شفا

 3 

 عبػبد

سضب ػجذ د.  1ِذسط 

 اٌفزبػ 

 ِبسط 
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malpractice 

4 TOT  ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط– 

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

ِذَشَه  عبػبد 3

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

 

 هجخ وّبيد. 

 ِبسط

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  خْدا الشياٗة الصس٘ة 5

 هغتْنج التذسٗ  –قغام ه شفاج األ

د/ والء  1ِذسط  عبػبد 3

ِظطفٍ 

 ػُذ

 اثشًَ

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  هاافسة يذّٓ 6

 هغتْنج التذسٗ  –ه شفاج األقغام 

ِذَشَه  عبػبد 3

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د. أِبٍٔ 

 وّبي 

 اثشًَ

تي٘٘ن ّسياٗة الوشظٖ  7

 دافم  قغام العٌاٗة الوشيضا

لأقغام الشياٗة  –ٗط العاهل٘ي  فشاد التوش

 الوشيضا

 ِبَى د/طفبء ػُذ 1ِذسط  عبػبد 4

اعتيراص ّغْاسئ إ دّٗة  8

الطْاسئ ّتصٌ٘ف 

الوشظٖ  ّسياٗة هشظٔ 

 ااصالاج الوتعذدا

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام انعتيراص 

 ّالطْاسئ

ِذَشَه  عبػبد 4

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د. صَٕت 

 ػبدي 

 ِبَى

شياٗة  عاع٘اج ال 9

التوشٗع٘ة دافم  قغام 

 العول٘اج

ِذَشَه  عبػبد  3  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام العول٘اج

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د/صَٕت 

 فشَذ

 َىُٔى

 عاع٘اج الشياٗة  11

 التوشٗع٘ة دافم ّزذاج

وٌاظ٘شال  

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام العول٘اج 

 ّّزذاج الوٌاظ٘ش

د. عهبَ  1ِذسط  عبػبد  3

 اؽّذ

 َىُٔى

سياٗة األغفاص الورتغشٗي  11

 ّزذٗثٖ الْندا

ِذَشَه  عبػبد  2  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الورتغشٗي

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

ٔهٍه د

 اٌىٕذوص

 َىٌُى

ي٘ف٘ة التعاهم هع هايٌ٘ة  12

 الالْٕالغغ٘م 

ّالشياٗة لوشظٔ الغغ٘م 

 الالٔ ّئهشاض الالْٕ

هغتْنج  –العاهل٘ي لأقغام الغغ٘م الالْٕ 

ه شفاج األقغام ّهغتْنج  قغام  –التذسٗ  

 الالْٕ الصٌايٖ

 

 أغغطظ د.سشب اٌغُذ  1ِذسط  عبػبد  4
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خِاص التٌفظ الصٌايٖ  13

ّسياٗة هشظٖ التٌفظ 

 الصٌايٖ

هغتْنج  –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيضا 

 ه شفاج العٌاٗة الوشيضا –التذسٗ  

ِذَشَه  عبػبد  2

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

صَٕت . د

  شؼجبْ

 أغغطظ

تفغ٘ش قشافاج سعن اليل   14

 ّاعتخذام  خِاص الصذهاج

ّاقغام  –لأقغام العٌاٗة الوشيضا  –العاهل٘ي 

ه شفاج  –الطْاسئ هغتْنج التذسٗ  

 انقغام

ششَٓ د.  1ِذسط  عبػبد  2

ِؾّذ ػجذ 

 اٌٍطُف

 عجزّجش

تفغ٘ش غاصاج الذم  15

 جخِاص غاصاّالتعاهم هع 

 الذم

 –اقغام الطْاسئ  –٘ي لالعٌاٗة الوشيضا العاهل

 األقغامه شفاج  –هغتْنج التذسٗ  

ِذَشَه  عبػبد  2

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

 ٔؾىٌد. 

 عؼُذ

 عجزّجش

التعاهم هع  خِضا التخذٗش  16

 ًْا  التخذٗش ّالعٌاٗة  –

 لعذ التخذٗش

هغتْنج  –العاهل٘ي لأقغام اافاقة ّالعول٘اج 

 ه شفاج األقغام –التذسٗ  

 فبطّخد.  1ِذسط  عبػبد  2

 ػجبط

 اوزىثش

التعاهم هع زانج األغفاص   17

 فٖ الشياٗة الوشيضا

 –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيضا لعغفاص 

ه شفاج  قغام يٌاٗة  –هغتْنج التذسٗ  

 األغفاص

ِذَشَه  عبػبد  4

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

.طجبػ د

 شششىس 

 اوزىثش

التعاهم هع هشظٔ الصذس  18

 اض الوعذٗةّااهش

 –الصذس  –العاهل٘ي لأقغام الصذس 

 ّهغت ف٘اج الصذس

د. اِبٍٔ  1ِذسط  عبػبد 3

 ٌطفٍ

 ٔىفّجش

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط  الْندا الطر٘ع٘ة  اٙهٌة 19

 –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج ّ قغام 

 ئهشاض الٌغاف ّالتْل٘ذ

ِذَشَه  عبػبد 3

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د.شُّبء 

 روٍ

 ٔىفّجش

د. ٌىٌه ػجذ  1ِذسط  عبػبد 3 ّزذاج الشياٗة األعاع٘ة زضهة الشياٗة األعاع٘ة 21

 اٌىهبة 

 دَغّجش

 يواص التوشٗع٘ة الخاصة  21

لاألغفاص فٖ  الغي 

 الوذسعٖ

العاهل٘ي لْزذاج ّهشايض الشياٗة األعاع٘ة 

 ّاألّل٘ة

ِذَشَه  عبػبد 3

ٌشئىْ ا

 اٌظؾُخ

د. اَّبْ 

 َىعف 

 دَغّجش
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العاهل٘ي لْزذاج الشياٗة األّل٘ة ّهشايض  التثي٘ف الصسٖ 22

 األهْهة ّالطفْلة

 عُّشحد.  1ِذسط  عبػبد 3

 اٌّضَٓ 

 فجشاَش

العاهل٘ي  –ّالطفْلة  األهْهةهشايض  التطع٘واج 23

 لوشايض الشياٗة األّل٘ة

ِذَشَه  عبػبد  2

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

اثى اًِ د. 

 اٌؼضَ

 ِبسط

د. اِبي  1ِذسط  عبػبد  3 للعاهل٘ي لوشايض األهْهة ّالطفْلة سياٗة األهْهة ّالطفْلة 24

 اٌضفزبوي

 اثشًَ

ِذَشَه  عبػبد  2  قغام السشّا ّيٌاٗة السشّا سياٗة هشظٔ السشّا  25

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

صَٕت د. 

 فشَذ

 ِبَى

التعاهم هع هشظٔ العضص   26

 ثٌاف ااخشافاج 

 لتوشٗع٘ةا

ّزذاج  –العاهل٘ي لأقغام العٌاٗة الوشيض 

 هغت ف٘اج الصذس   –رس  الٌخا  

د.ششَٓ  1ِذسط  عبػبد  3

 ػجذ اٌٍطُف

 َىُٔى

ّظغْغ الْقا  ئداسا 27

 العوم

 –ّي٘ ج التوشٗط  –سئ٘غاج التوشٗط 

 –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة 

  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج –شيضا الو

د. طفبء  1ِذسط  

 اٌذِشداػ 

 َىٌُى

ي٘ف٘ة يتالة الغ٘شا الزات٘ة  28

 ّئخشاف هياللة العوم

ه شف٘ي التوشٗط لوختلف األقغام  

 ّفشٗدٖ الال٘ة زذٗثٖ التخشج

ِذَشَه  

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

 أغغطظ د.والء ػُذ

ي٘ف٘ة تدٌ  انزتشاا  29

 الْظ٘فٖ

 –ّي٘ ج التوشٗط  –اج التوشٗط سئ٘غ

 –هغتْنج التذسٗ   –ه شفاج األقغام 

 فشاد التوشٗط العاهل٘ي لأقغام الشياٗة 

  فشاد التوشٗط العاهل٘ي لالعول٘اج –الوشيضا 

ِذَشَه  

اٌشئىْ 

 اٌظؾُخ

د. اًِ 

 ؽّذي

 عجزّجش

 

   ػُّذ اٌىٍُخ          رُّٕخ  اٌجُئخ   ِذَش وؽذح شئىْ اٌخشَغُٓ            ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ خذِخ اٌّغزّغ و
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 جامعة طنطا  ضبكلية التمريالخريجين  شئون  التنفيذية لوحدة الخطة 
   0202-0202لعام  

  

 اٌّزبثؼخ
فزشح 

 اٌزٕفُز

 ِغئىي

 اٌزٕفُز
 َ اٌهذف إٌشبط ِإشش االٔغبص

اٌّششف اٌؼبَ 

ػًٍ اٌىؽذح 

 سئُظ اٌىؽذح

 َٕبَش
غك ِٕ

 اٌزذسَت

ٌىزشؤٍ الا رؾذَش اٌّىلغ  

 ٌٍىؽذح دوسَب

صَبدح ػذد اٌّزشددَٓ ػًٍ  

اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍىؽذح 

 .اٌخشَغُٓ

ٌىزشؤٍ ٌٍىؽذح الا رؾذَش اٌّىلغ 

ٍزىاطً ِغ اٌخشَغُٓ ٌدوسَب 

 واٌزؼبوْ ِؼهُ

رؼضَض أدواد 

  وآٌُبد اٌزىاطً

 ِغ اٌخشَغُٓ

  

  

  

1 

  

  

  

اٌّششف اٌؼبَ 

ىؽذح ػًٍ اٌ

 ِذَش اٌىؽذح

 فجشاَش

 ِغئىي

  لبػذح

  جُبٔبداٌ

 خبطخاٌ

 ثبٌخشَغُٓ

 

اعزغبثخ اٌخشَغُٓ اٌّمُذَٓ 

ػًٍ لبػذح اٌجُبٔبد ٌٍزؾذَش 

 .اٌغٕىٌ ٌجُبٔبرهُ

ئٔشبء لىاػذ ثُبٔبد ٌٍخشَغُٓ -

رشًّ ثُبٔبرهُ وِإهالرهُ وِهبسارهُ 

ٌُغهً ػًٍ أسثبة اٌؼًّ اٌىطىي 

 ٌٍىفبءاد ورىظُفهُ
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 ِبسط ٌىؽذحِذَش ا 

 ِغئىي

  لبػذح

  جُبٔبداٌ

 خبطخاٌ

  ثبٌخشَغُٓ

اعزىّبي ثُبٔبد اٌخشَغُٓ  

 دلىاػذ اٌجُبٔب وئٔشبء

سضب اٌخشَغُٓ ػٓ آٌُبد  

 .وأدواد اٌزىاطً اٌّطجمخ

ِزبثؼخ أوضبع اٌخشَغُٓ وعّغ 

   ِؼٍىِبد ػٓ ثُبٔبد رىظُفهُ

 اثشًَ ِذَش اٌىؽذح

 ِغئىي

  لبػذح

  جُبٔبداٌ

 خبطخاٌ

 غُٓثبٌخشَ

اعزىّبي األسشُف اٌىسلٍ  

 واإلٌىزشؤٍ ورؾذَضه

رىصُك اٌجُبٔبد اٌخبطخ ثخشَغٍ 

اٌىٍُخ فٍ أسشُف خبص )وسلٍ 

 (.واٌىزشؤٍ
  

 ِبَى ِذَش اٌىؽذح

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

اٌؼًّ  أسثبةاعزطالع سأٌ  

 فٍ ِغزىي اٌخشَغُٓ

اعزطالع سأٌ اٌخشَغُٓ فٍ 

 اٌجشاِظ اٌذساعُخ

ط ٌمُبط أوعه اٌزُّض ئػذاد ِمُب -

واٌمظىس فٍ ِهبساد اٌخشَغُٓ ثٕبء 

 .هُ وعىق اٌؼًّئػًٍ آسا

اٌّغزّشح اٌّزبثؼخ  

ٌٍخشَغُٓ ٌزؾذَذ 

أوعه اٌزُّض 

 واٌمظىس

  

  

  

2 

  

  

  

 َىٌُى-َىُٔه ِذَش اٌىؽذح

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

اعزغبثخ اٌخشَغُٓ  

العزطالػبد اٌشأٌ 

 اٌّطشوؽخ دواالعزجُبٔب

 اٌّمُبط رطجُك
  

 أغغطظ ِذَش اٌىؽذح

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

رؾذَذ أوعه اٌزُّض  

واٌمظىس فٍ ِىاطفبد 

 اٌخشَغُٓ

ئػذاد اٌزؾًٍُ اإلؽظبئٍ ٌٍمُبط 

   واعزخالص إٌزبئظ

اٌّششف اٌؼبَ 

 ػًٍ اٌىؽذح

 ِذَش اٌىؽذح
 

 عجزّجش

 ِغئىي

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

ثبالشزشان ِغ 

اٌجشاِظ 

 األوبدَُّخ

ذَذ أوٌىَبد اٌزؾغُٓ رؾ 

اٌالصِخ ثبٌزٕغُك ثُٓ وؽذح 

اٌخشَغُٓ واٌجشاِظ 

 األوبدَُّخ

ػمذ وسشخ ػًّ ٌّٕغمٍ اٌجشاِظ 

وِٕغمٍ اٌغىدح ٌـ :)ٌزمذَُ اٌزغزَخ 

اٌشاعؼخ ٌٍجشاِظ األوبدَُّخ ػٓ ٔزبئظ 

اٌمُبط ٌزطىَش ٔىارظ رؼٍُ اٌّمشساد 

واٌجشاِظ واعزشارُغُبد اٌزذسَظ ئرا 

ِمزشؽبد اٌجشاِظ ٌّب  ٌضَ األِش / أخز

 (اٌىؽذح ٌٍّغبػذح  ثه  َّىٓ أْ رمىَ

  

اٌّششف اٌؼبَ 

ػًٍ اٌىؽذح 

 ِذَش اٌىؽذح

 أوزىثش

 ؽفًِغئىي 

 و اٌزخشط

  ٍِزمًألبِه 

 اٌخشَغُٓ

 ثبالشزشان ِغ

سضب اٌخشَغُٓ ػٓ  

اٌفؼبٌُخ )ِمُبط َطجك 

 ؤغجخ سضب ال رمً ػٓ( 

70 % 

فً اٌغٕىٌ ٌزىشَُ أوائً ػمذ اٌؾ

اٌخشَغُٓ ورىشَُ اٌجبسصَٓ فٍ عىق 

 اٌؼًّ ِٓ اٌخشَغُٓ

  

  

  

  



 

28 

 

ِغئىٌٍ 

سػبَخ 

اٌشجبة 

 ثبٌىٍُخ

  

  

  

  

اٌّششف اٌؼبَ 

 ػًٍ اٌىؽذح

 ِذَش اٌىؽذح

 شعجزّج

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

سضب اٌخشَغُٓ ػٓ أهذاف  

وِهبَ وأٔشطخ وؽذح 

َطجك   اٌخشَغُٓ )ِمُبط

 (%75ؤغجخ سضب 

مذ ٌمبء رؼشَفٍ ٌٍطالة اٌّزىلغ ػ

رخشعهُ الطالػهُ ػًٍ أػّبي وؽذح 

اٌخشَغُٓ وضشوسح اٌزىاطً ِؼهُ 

 .ثبٌٕغجخ ٌهُ وأهُّزهِغزمجال 

  

اٌّششف اٌؼبَ 

 ِذَش اٌىؽذح
 شعجزّج

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

رمشَش َفُذ ثارّبَ اٌفبػٍُخ  

 وؽضىس اٌطٍجخ

َغُٓ واٌطٍجخ ئسشبد ورىعُه اٌخش

اٌّزىلغ رخشعهُ اٌفشص اٌىظُفُخ 

 طجمب ٌزخظظبرهُ   اٌّزبؽخ ٌهُ
  

اٌّششف اٌؼبَ 

 ِذَش اٌىؽذح
 ٔىفّجش

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

ٔشش لظض إٌغبػ  

واٌزُّض ٌٍخشَغُٓ ػًٍ 

 ِىلغ اٌىؽذح

عّغ لظض إٌغبػ ِٓ اٌخشَغُٓ 

ب وئػبدح رظُّّهب وطُبغزهب ؤششه

 ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍىؽذح
  

 أوزىثش ِذَش اٌىؽذح

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

ئػذاد ورطجُك ِمُبط  

االؽزُبعبد اٌزذسَجُخ 

 ٌٍخشَغُٓ

اعزغبثخ اٌخشَغُٓ  

العزطالػبد اٌشأٌ 

 .اٌّطشوؽخ دواالعزجُبٔب

اعزطالع سأٌ اٌخشَغُٓ فٍ 

 اؽزُبعبرهُ اٌزذسَجُخ

رطىَش ِهبساد 

اٌخشَغُٓ 

اعهخ رؾذَبد ٌّى

 عىق اٌؼًّ

  

  

  

3 

  

  

  

 ٔىفّجش ِذَش اٌىؽذح

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

رؾًٍُ ثُبٔبد االؽزُبعبد  

اٌزذسَجُخ ٌٍخشَغُٓ ورؾذَذ 

 األوٌىَبد

ئػذاد اٌزؾًٍُ اإلؽظبئٍ ٌٍمُبط 

   واعزخالص إٌزبئظ
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 ِذَش اٌىؽذح

دَغّجش

2019-

عجزّجش 

2021 

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

شاِظ واٌج

 األوبدَُّخ

ٔغجخ ِشبسوخ اٌخشَغُٓ فٍ 

 اٌذوساد اٌزذسَجُخ

 رمبسَش رمُُُ اٌذوساد

 اٌزذسَجُخ         

سضب اٌخشَغُٓ ػٓ  

 اٌذوساد

 اػزّبدهبرظُُّ اٌخطخ اٌزذسَجُخ و
  

اٌّششف اٌؼبَ 

 ػًٍ اٌىؽذح

  ِذَش اٌىؽذح

َٕبَش 

2020- 

عجزّجش

2021  

ِغئىي 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

بد اٌزؾغُٓ رؾذَذ أوٌىَ 

ثبٌزٕغُك ثُٓ اٌىؽذح 

 واٌجشاِظ

رمذَُ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ٌٍجشاِظ  

   .األوبدَُّخ وأخز ِمزشؽبرهُ

 -اٌّششف اٌؼبَ 

 ِذَش اٌىؽذح

ػًٍ ِذاس 

رٕفُز اٌخطخ 

 اٌزذسَجُخ

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

ٔغجخ ِشبسوخ أسثبة اٌؼًّ  

 فٍ ِإرّش اٌزىظُف اٌغٕىٌ

اطً ِغ أسثبة اٌؼًّ وؽضهُ اٌزى

اٌّشبسوخ فٍ ِإرّش اٌزىظُف 

 اٌغٕىٌ اٌزٌ رٕظّه اٌغبِؼخ

ٌزىاطً اٌفؼبي ِغ ا

ِإعغبد اٌؼًّ 

 .وعهبد اٌزىظُف

  

4 

  

 ِذَش اٌىؽذح

َٕبَش 

2020-

أغغطظ 

2020 

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

ٔغجخ ِشبسوخ أسثبة اٌؼًّ  

 فٍ إٌذواد

َؾضشهب سعبي  رٕظُُ ٔذواد-

األػّبي وسؤعبء ِغبٌظ ئداساد 

اٌششوبد ٌٍزؼشف ػًٍ ِؼبسف 

وِهبساد اٌطالة ورمذَُ دوساد 

 رذسَجُخ ٌهُ

  

 ِذَش اٌىؽذح

َٕبَش 

2020-

عجزّجش 

2021 

ِغئىي 

لٕىاد 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

ثبٌّشبسوخ 

ِغئىي ِغ 

اٌزمُُُ و 

 اٌّزبثؼخ

وعىد دساعبد رىضؼ  

اٌّزبؽخ فشص اٌزىظُف 

 .ٌخشَغٍ اٌىٍُخ

ئػذاد اٌذساعبد اٌّغؾُخ -

واالعزمظبئُخ اٌخبطخ ثفشص 

 اٌزىظُف اٌّزبؽخ ٌٍخشَغُٓ

اٌّغبهّخ فٍ 

ئػذاد اٌذساعبد 

اٌّغؾُخ 

واالعزمظبئُخ 

اٌخبطخ ثغىق 

اٌؼًّ وِغزمجً 

 اٌخشَغُٓ

  

5 

  

 ِذَش اٌىؽذح

َٕبَش 

2020-

عجزّجش 

2021 

ِٕغك 

اٌزذسَت  

ثبٌّشبسوخ 

ِغئىي ِغ 

ٕىاد ل

ٔشش ثُبٔبد اٌزىظُف  

اٌّزبؽخ ٌٍخشَغُٓ ػًٍ 

 .اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍىؽذح

ئػذاد ورؾذَش ثُبٔبد فشص اٌزىظُف 

اٌّزبؽخ ٌٍخشَغُٓ ؤششهب ػًٍ 

ِىلغ اٌىؽذح ٌُغهً ػًٍ اٌخشَغُٓ 

  و إٌّبعجخ ِزبثؼخ اٌىظبئف اٌّزبؽخ 

  



 

31 

 

االرظبي 

اٌخبسعٍ 

وعهبد 

 عىق اٌؼًّ

 ٌزخظظبره

  

 

   شئىْ اٌخشَغُٓ          ووًُ اٌىٍُخ ٌشئىْ خذِخ اٌّغزّغ ورُّٕخ  اٌجُئخ                 ػُّذ اٌىٍُخِذَش وؽذح 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عبِؼخ طٕطب 

 وٍُخ اٌزّشَض 

 ّزذا اتْى الخشٗد٘ي
 

  دوسح رذسَجُخرمىَُ  اعزّبسح
 اعن الذّسا التذسٗر٘ة:                                   

                           ذس :   تاعن الو

 هااى التذسٗ :                                            تاسٗخ التذسٗ :                           

 

 ظع٘ف خ٘ذ خ٘ذ خذا هوتاص  

     التذسٗر٘ة ّاظسة ّهعلٌة هي لذاٗة التذسٗ  األُذاو 1

     ٗ التذس  ُذاووادا العلو٘ة الويذهة هف٘ذا ّتسيق ال 2

الوادا العلو٘ة هغلغلة لطشٗيلة تغلايذ يللٔ اعلت٘عا   3

 هعلْهاج ّتٌو٘ة الوِاساج الفعل٘ة ال صهة

    

 يلشض الولادا التذسٗر٘لة هٌاعلرة فٖللغة الوغتخذهة ا 4

 للوتذسل٘ي ّثيافتِن ّغر٘عة يولِن
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     الذّسا  ُذاوفتشا الضهٌ٘ة للذّسا هٌاعرة لتغط٘ة ال 5

     س  لالوْاي٘ذ الوسذدا للدلغة التذسٗر٘ةٗلتضم الوذ 6

ٗغللللتخذم الوللللذس   عللللال٘  تذسٗر٘للللة هتٌْيللللة هللللي  7

يول٘للة ّّسػ يوللم  هٌاق للاج ّتطر٘يللاج ّزللانج

 ّغ٘شُا

    

     لالذّسا هٌاعرة ااي مغشٗية  8

 ّااظلافاهااى التذسٗ  هٌاع  هلي ز٘لث الوغلازة  9

 ّالتِْٗة

    

 

 

 

 

 عبِؼخ طٕطب 

 َض وٍُخ اٌزّش

 وؽذح شئىْ اٌخشَغُٓ

 وشف ؽضىس

 

 االًَُّ او اٌفُظ  سلُ اٌزٍُفىْ ِىبْ اٌؼًّ االعُ
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