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 ًبذة عي القسن

ظشاً نًا ٚغٓذِ انؼانى يٍ ذطٕس صشٚغ فٙ كافح يعاالخ انؽٛاج ٔنًا ذرًرغ تّ انهغح االَكهٛزٚح يٍ َ

ذأخز انرشظًح يٍ االَكهٛزٚح انٗ انؼشتٛح ٔتانؼكش   ػانًٛح ٔاَرغاس ، دػد انضشٔسج انٗ أٌ

تذ يٍ َمم دٔساً سٚادٚاً فٙ ذثادل انًؼهٕياخ ٔانصمافاخ ياتٍٛ انؼشب ٔانغؼٕب ٔاأليى األخشٖ ٔال 

 .ئتذاػاذُا انًكرٕتح فٙ انهغح انؼشتٛح انٗ انؼانى ٔال ٚرى رنك ئال ػٍ طشٚك انرشظًح

نٛضرمثم  2102-2102ذى اصرؽذاز لضى انرشظًح فٙ كهٛح اٜداب/ ظايؼح ٔاصظ فٙ انؼاو انذساصٙ 

َكهٛزٚح  أٔل ٔظثح يٍ طهثرُا األػزاء ٔٚإْهٓى نٛكَٕٕا يرشظًٍٛ يؽرشفٍٛ فٙ انهغرٍٛ انؼشتٛح ٔاال

ُٔٚؼذ ْزا انمضى ئضافح َٕػٛح ظذٚذج نكهٛح اٜداب ٔيٍ األلضاو انمهٛهح انًُاظشج فٙ انعايؼاخ 

 .انؼشالٛح

  

        الزؤٌت 

ذرًصم سؤٚح لضى انرشظًح تفرػ آفاق ظذٚذج أياو طهثرُا األػزاء إلششاء ذشاشُا انصمافٙ ػٍ طشٚك 

ٔانز٘ ْٕ تأيش انؽاظح نًرشظًٍٛ أكفاء ٚعٛذٌٔ انرشظًح ٔيٍ شى ذهثٛح يرطهثاخ صٕق انؼًم 

 انرشظًح يٍ االَكهٛزٚح انٗ انؼشتٛح ٔتانؼكش

                      الزسالت        

ذرًؽٕس سصانح لضى انرشظًح ؼٕل يٕاكثح انؽشكح انؼهًٛح ٔانصمافٛح انرٙ ٚغٓذْا انؼانى ٔظؼم 

ذضٓى فٙ ئششاء شمافح يعرًؼُا ػٍ طشٚك َمم ظايؼح ٔاصظ يٍ تٍٛ يشاكز اإلتذاع األكادًٚٙ انرٙ 

يا ذٕؽم ئنّٛ انؼانى يٍ يؼشفح فٙ كم األؽؼذج ٔكزنك ئتذاػاذُا انفكشٚح ٔانصمافٛح انٗ انؼانى ػٍ 

طشٚك انرشظًح انرٙ أضؽد ٔصٛهح ٔ أداج تُاءج فٙ َمم انًؼهٕيح خاؽح تؼذ اَفراؼُا انصمافٙ 

 .ٔانركُٕنٕظٙ

 األهداف

 َٕٕا يرشظًٍٛ ػهٗ دسظح ػانٛح يٍ انكفاءج نرٕنٙ انرشظًح يٍ ئػذاد طهثح انمضى نٛك

انؼشتٛح انٗ االَكهٛزٚح ٔتانؼكش فٙ يعاالخ انرشظًح انضٛاصٛح ٔانمإََٛح ٔانرعاسٚح 

 .ٔانذُٚٛح ٔانفٕسٚح ٔانؼهًٛح ٔانؾؽفٛح

  ٙذٛضٛش انرشظًح ٔذغعٛؼٓا نإلصٓاو فٙ ئغُاء انؽشكح انصمافٛح َٔمم انرشاز انفكش٘ انؼشال

 .انؼشتٙ انمذٚى ٔانؽذٚس انٗ انهغح االَكهٛزٚح ٔذؼشٚة انؼهٕؤ

  انؼًم ػهٗ االسذماء تًضرٕٖ انرشظًح ٔئذمآَا ػٍ طشٚك انًضاًْح تانًإذًشاخ

 .ٔانُذٔاخ ٔانؽهماخ انذساصٛح

 ئٚالء ئْرًاو خاػ تانهغرٍٛ انؼشتٛح ٔاإلَكهٛزٚح . 

  ٔانًماالخ انًكرٕتح تانهغح االَكهٛزٚح ذغعٛغ طهثح انمضى ػهٗ انؼًم فٙ ذشظًح انثؽٕز

 .نٛضرفٛذ يُٓا أصاذزج انعايؼح ٔطهثح انذساصاخ انؼهٛا

  



       اَفاق الوستقبلٍت لطلبت القسن

  

  كًرشظى،    ًٚكٍ نهطانة انًرخشض يٍ لضى انرشظًح اٌ ُٚؼٍٛ فٙ أ٘ دائشج يٍ دٔائش انذٔنح   0

 .ًرشظًٍٛئر ال ذكاد ذخهٕ أ٘ دائشج يٍ ؼاظرٓا ن    

 أٌ تايكاٌ انطانة انًرخشض أٌ ٚؼًم كًرشظى فٙ أ٘ يكرة يٍ يكاذة انرشظًح ًٔٚكُّ   2

 انٕٓٚحٚفررػ يكرة ذشظًح خاػ تّ تؼذ أٌ ٚؽؾم ػهٗ ْٕٚح انًرشظًٍٛ انؼشالٍٛٛ ْٔزِ     

 .ذكٌٕ يراؼح نكافح خشٚعٙ انمضى    

  صهك انرؼهٛى ٔانرذسٚش ئرا الرضد انضشٔسج ًٚكٍ نهخشٚط انؼًم فٙ  2    

 ًٚكٍ نهطانة انًرخشض ئفادج انًعرًغ تمٛايّ تانرشظًح ْٕٔ فٙ يُزنّ ئرا نى ٚعذ انٕظٛفح     4

  انًُاصثح     

تايكاٌ انطانة انًرخشض يٍ لضى انرشظًح انؼًم يغ انًُظًاخ ٔانغشكاخ انًؽهٛح    5    

 ٔاالظُثٛح 

 ؽاظح نًرشظًٍٛ تاسػٍٛئر ْٙ تايش ان        

 

 انرؽهٛم انشتاػٙ

 

 َماط انضؼف َماط انمٕج

  انشصانح ٔالؼٛح ذؼثش ػٍ طًٕغ انمضى 0

انؽانٙ ٔانًضرمثهٙ ْٔٙ يُضعًح تغكم كثٛش 

 يغ سؤٚح انمضى ٔأْذاف انكهٛح

   ذؼثش انشصانح ػٍ انرٕظّ انؼاو نهمضى2

  ذرؾف انشصانح تانٕضٕغ ٔانغًٕنٛح2

 ذرًٛز األْذاف تانماتهٛح ػهٗ ذهثٛح يرطهثاخ 4

 صٕق انؼًم

  ذؼًم أْذاف انمضى ػهٗ ؼس االنرذسٚضٍٛٛ 5

 ٔانًٕظفٍٛ ػهٗ انثزل ٔانؼطاء  

  ٚفرمش انمضى انٗ انًشاظؼح انذٔسٚح نشصانح 0

 انمضى ٔاألْذاف ٔانشؤٚح  

  ػذو ٔظٕد ذؼأٌ يهًٕس تٍٛ يخشظاخ 2

رٙ ُٚخشط انمضى ٔتٍٛ انًإصضاخ األخشٖ ان

 فٛٓا انخشٚعٌٕ 

  ػذو ذٕظٛف انثؽٕز انرٙ ٚعشٚٓا طهثح 2

 انمضى تغكم ػًهٙ تغٛح االصرفادج يُٓا  

 

 

  



 انرٓذٚذاخ انفشػ

 

  ٔظٕد انًإذًشاخ ٔانُذٔاخ ٔانٕسط 0

ٔتشايط انرذسٚة االنكرشَٔٛح ذرٛػ فشػ ظٛذج 

 نهثاؼصٍٛ نرطٕٚش ايكاَاذٓى انثؽصٛح  

نشصانح ٔسؤٚح ٔأْذاف   انًشاظؼح انغايهح 2

 انمضى تًا ٚرٛػ انفشؽح انًصانٛح نرطٕٚش انمضى  

  ٔظٕد انرؼهٛى االنكرشَٔٙ أذاغ فشؽح طٛثح 2

نراللػ األفكاس تٍٛ ذذسٚضٛٙ انمضى ٔتٍٛ تاؼصٍٛ 

يٍ يخرهف انعايؼاخ انؼشالٛح تًا ٚؾة فٙ 

 ذطٕٚش انماتهٛاخ ٔاأليكاَاخ  

 

ذًكٍ   ذؼذد انًُؾاخ االنكرشَٔٛح نؼذو  0

انثؼض يٍ أدٔاذّ فٙ انرؼايم يؼٓا تانغكم 

 األيصم  

  ػذو ذًكٍ انكادس انرذسٚضٙ يٍ اكًال 2

 انًُاْط انذساصٛح َظشا نكصشج انؼطم انشصًٛح  

  ؽؼٕتح انضٛطشج ػهٗ ؼاالخ انغظ 2

 اإلنكرشَٔٙ  َظشا نؽذاشح انرعشتح  

 

 

 

 

 حالت القسن

 انكادس انرذسٚضٙ نمضى أٔال : 

 

 خ اصى انرذسٚضٙ انهمة انؼهًٙ انرخؾؼ انًالؼظاخ

 

  0 د. هاسى جاسن الحلى اصرار يضاػذ ػهى انهغح انرطثٛمٙ سئٛش انمضى

  2 د. فداء هحسي الوىلى اصرار يضاػذ َمذ ٔذؽهٛم انرشظًح 

  2 د. قاسن جبز عبزة يذسس نغح أنًاَٛح 

  4 م. حٍدر لعٍبً سعد يذسس أدب اَكهٛز٘ 

  5 م. تحسٍي علً حسٍي يذسس انخطاب ذؽهٛم يمشس انمضى

  6 م. دعاء حافظ حسٍي يذسس نغح اَكهٛزٚح 

  7 م. ههٌد هادي  يذسس نغح اَكهٛزٚح 

  8 و و  ػاؽى يٓذ٘ يذسس يضاػذ َمذ ٔذؽهٛم انرشظًح 

  9 و و  سؤٖ دمحم كاظى يذسس يضاػذ الرؾاد 

 

 5 ػذد ؼًهح انًاظضرٛش :        2ػذد ؼًهح انذكرٕساِ : 

 5ؼًهح نمة يذسس :      2ؼًهح نمة األصرار : الٕٚظذ     ؼًهح نمة األصرار انًضاػذ : 

 0ؼًهح نمة انًذسس انًضاػذ : 



 شاَٛا : انًؽاضشٍٚ انخاسظٍٛٛ

 انغٓادج انرخؾؼ انهمة انؼهًٙ اصى انًؽاضش خ

 

 دكرٕساِ لإٌَ اصرار يضاػذ د  صايش يؽٙ  0

 دكرٕساِ ػشتٛح نغح يذسس د  ْذٚح ػهٙ دمحم  2

 ياظضرٛش نغح اَكهٛزٚح يذسس يضاػذ ؽالغ ْاد٘ عكش  2

 ياظضرٛش نغح اَكهٛزٚح يذسس يضاػذ عٓذ ؼايذ ؼًٛذ  4

 ياظضرٛش ػهى انُفش يذسس يضاػذ ؼضٍٛ ظٕاد  5

 

 

 شانصا : انهعاٌ انًغكهح فٙ انمضى

   انهعُح انؼهًٛح0

   انهعُح االيرؽاَٛح2

   نعُح االسعاد انرشت2ٕ٘

   نعُح يُالغح تؽٕز انرخشض4

   انهعُح انصمافٛح5

   نعُح ضًاٌ انعٕدج ٔذمٛٛى انذاء6

   نعُح انغٛاتاخ7

   نعُح ظشد األشاز8

 

 أػذاد انرذسٚضٍٛٛ َضثح انٗ أػذاد انطهثح  -ساتؼا : ْٛكهٛح انمضى 

 04ػذد انرذسٚضٍٛٛ ٔانًؽاضشٍٚ فٙ انمضى =          

  052ًشاؼم كافح : ػذد انطهثح انكهٙ نه         

 25-/  ػذد انرذسٚضٍٛٛ =  انُضثح انفؼهٛح  ػذد انطهثح          

            052  /04  =00  

   2121 – 2109تؽصا خالل انؼاو  00خايضا : خثشج انكادس انرذسٚضٙ فٙ يعال انثؽس : ذى َغش 

        



 ْٛكهٛح لضى انرشظًح صادصا :

 

 

 هكتب رئٍس القسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 صكشذاسٚح انمضى

 

 

 

 انًٕظفٌٕ

 

 

 

 

 

 

 

 يكرة يمشس انمضى

 ذذسٚضٛٙ لضى انرشظًح



 االػرًاد األكادًٚٙ : الذرٕفش ؼانٛا عٓادج اػرًاد أكادًٚٙصاتؼا :

 َماط انضؼف َماط انمٕج

   ٔظٕد يُٓط يركايم نهذساصح األٔنٛح0

  أػذاد انطهثح انًمثٕنٍٛ ٚرُاصة يغ انًُٓط 2

 انؼهًٙ 

 

 

   ػذو انؽؾٕل ػهٗ االػرًاد انكاد0ًٙٚ

 

 انرٓذتذاخ انفشػ

  يؽأنح ذؽذٚس ٔذطٕٚش انًُاْط ٔاألَفراغ 0

ػهٗ انعايؼاخ انًؽهٛح ٔانؼشتٛح تًا ًٚكٍ يٍ 

 انؽؾٕل ػهٗ عٓادج االػرًاد االكادًٚٙ

   ػذو انؽؾٕل ػهٗ عٓادج األػرًاد انكاد0ًٙٚ

 

 

 شايُا : انطهثح 

 انًمثٕنٍٛ :  أػذاد انطهثح 0

 21انًشؼهح األٔنٗ : 

   يؼذالخ انمثٕل  يرغٛشج صُٕٚا2

   َظاو انؼثٕس : يؼًٕل ت2ّ

   انذٔس انصانس : الٕٚظذ4

   َظاو انًمشساخ : ذى انغائّ ٔانؼٕدج انٗ انُظاو انفؾه5ٙ

 

 ذاصؼا : انذساصاخ انؼهٛا    الذرٕافش ؼانٛا فٙ انمضى

 


