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 إستزاتيجياخ التعليم والتعلم 

ِغّٛػخ ِٓ اإلعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخ ِضً إعزشار١غ١خ  ثئرجبعػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ٠ؼًّ اٌّؼٙذ ػٍٝ رط٠ٛش

اٌزؼ١ٍُ اٌزفبػٍٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغ١ش ِجبشش ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ثبإلظبفخ اٌٝ رط٠ٛش اإلعزشار١غ١خ اٌزم١ٍذ٠خ اٌّج١ٕخ ػٍٝ 

 .اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش

  -إستزاتيجيح التعليم التفاعلي : - 1

اٌزفبػً ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّؾبظش ٚاٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٠ّٚىٓ رطج١ك رؼزّذ اعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌزفبػٍٟ ػٍٝ إعٍٛة 

 ٘زا اٌّفَٙٛ ِٓ خالي ػذح ٚعبئً ِٕٙب اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌؼصف اٌزٕٟ٘.

 -التعليم التعاوني :  –أ 

فشد ٘ٝ إعزشار١غ١خ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌطالة ػٍٝ شىً ِغّٛػبد صغ١شح فٟ رفبػً إ٠غبثٟ ِزجبدي ٠شؼش ف١ٗ وً 

 أٔٗ ِغئٛي ػٓ رؼٍّٗ ٚرؼٍُ ا٢خش٠ٓ ثغ١ٗ رؾم١ك أ٘ذاف ِشزشوخ .

 -وتتميز هذه اإلستزاتيجيح تمميزاخ عديدج مثل :

 ص٠بدح ِؼذالد اٌزؾص١ً ٚرؾغ١ٓ لذساد اٌزفى١ش ػٕذ اٌطالة. -1

 إرغب٘بد اٌطالة ٔؾٛػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚص٠بدح صمخ اٌطالة ثأٔفغُٙ.    ّٓٔٛ ػاللبد إ٠غبث١خ ث١ُٕٙ ِّب ٠ؾغ -2

 ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ ث١ٓ اٌطالة. -3

 

 -التعليم اإللكتزوني :  -ب 

ٚع١ٍخ رذػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾٌٛٙب ِٓ غٛس اٌزٍم١ٓ إٌٝ غٛس اإلثذاع ٚاٌزفبػً ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد ٘ٝ 

رفبػ١ٍخ غ١ٕخ ثبٌزطج١مبد رغّغ وً األشىبي اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽ١ش رؼزّذ ػٍٝ ٚرٙذف إٌٝ إ٠غبد ث١ئخ 

رطج١مبد اٌؾبعجبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚشجىبد اإلرصبي ٚاٌٛعبئػ اٌّزؼذدح فٟ ٔمً اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف ٚرعُ 

إلٔزشٔذ ٚغشف اٌزذس٠ظ اإلفزشاظ١خ ؽ١ش ٠زُ رمذ٠ُ ِؾزٜٛ دسٚط ػجش ا شىجخ اٌّؼٍِٛبدرطج١مبد ػجش ا

 ٚاألششغخ اٌغّؼ١خ ٚاٌف١ذ٠ٛ ٠ّٚىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌٛصٛي إٌٝ ِصبدس اٌزؼ١ٍُ فٟ أٞ ٚلذ ٚأٞ ِىبْ.
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 -العصف الذهني : –خ 

 

٘ٝ غش٠مخ ؽذ٠ضخ ٌزط٠ٛشاٌّؾبظشح اٌزم١ٍذ٠خ فٟٙ رشغغ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚرطٍك اٌطبلبد اٌىبِٕخ ػٕذ 

اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ عٛ ِٓ اٌؾش٠خ ٚاألِبْ ٠غّؼ ثظٙٛس وً ا٢ساء ٚاألفىبس ؽ١ش ٠ىْٛ اٌّزؼٍُ فٟ لّخ اٌزفبػً فٟ 

أفىبسُ٘ ِٚمزشؽبرُٙ اٌّزؼٍمخ  اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ، ؽ١ش ٠مَٛ اٌّؾبظش ثؼشض اٌّشىٍخ ٠ٚمَٛ اٌطالة ثؼشض

ثؾً اٌّشىٍخ ٚثؼذ رٌه ٠مَٛ اٌّذسط ثزغ١ّغ ٘زٖ اٌّمزشؽبد ِٕٚبلشزٙب ِغ اٌطالة صُ رؾذ٠ذاألٔغت ِٕٙب 

ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ر١ٌٛذ أوجش لذس ِٓ ؽزٝ إٌٙب٠خ  ٠ٚؼزّذ ٘زا اإلعٍٛة ػٍٝ إغالق ؽش٠خ اٌزفى١ش ٚإسعبء اٌزم١١١ُ 

 األخش٠ٓ.األفىبس ٚعٛاص اٌجٕبء ػٍٝ أفىبس 

 

 -إستزاتيجيح التعلم الذاتي :  -2

 

ؼزّذ ػٍٝ ل١بَ اٌطٍت ثزؾص١ً اٌّؼبسف ر زٝإعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزارٟ اٌػٍٝ ص٠بدح إرجبع اٌّؼٙذ  ٠ؼًّ

ٚاٌّٙبساد ِؼزّذا ػٍٝ لذسارٗ اٌزار١خ فٟ اٌزؾص١ً ِٓ ِصبدس اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ ِب ٠ؾمك ر١ّٕخ شخص١زخ 

ُ ثٕفغٗ ِّب ٠ؤٍ٘ٗ ٌّزبثؼخ اٌزمذَ ٚاٌزطٛس اٌزٞ ٠ؾذس فٟ ِغبي رخصصٗ ٠ٚمَٛ ٚاٌمذسح ػٍٝ ِٛاصٍخ اٌزؼ١ٍ

 اٌؼذ٠ذ ِٓفٟ  رى١ٍف اٌطالة ثئػذاد رمبس٠ش ٚػشٚض رمذ١ّ٠خ  اٌّؼٙذ ثزطج١ك ٘زا اإلعٍٛة ِٓ خالي

 ِمشساد اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ .

 

 -إستزاتيجيح التعلم التجزيثي : – 3

اٌزؼٍُ اٌزغش٠جٟ فٟ أغٍت اٌّمشساد فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي ل١بَ ٠ؼزّذ اٌّؼٙذ إعزشار١غ١خ 

اٌطالة ثؼًّ رغبسة ِؼ١ٍّخ ٌزطج١ك اٌّؼبسف اٌّىزغجخ فٟ ثؼط اٌّمشساد اٌذساع١خ ثّب ٠ؤدٞ اٌٝ رشع١خ 

١ٌّذأٟ اٌّفب١ُ٘ ٌذٜ اٌطالة ثبإلظبفخ إٌٝ ػًّ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ فٟ اٌّصبٔغ ٚاٌششوبد ٚأ٠عب اٌزذس٠ت ا

 اٌزٞ ٠زُ خالي اٌفزشح اٌص١ف١خ فٟ اٌغٕز١ٓ األخ١شر١ٓ ِٓ ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط.

 

 -إستزاتيجيح التعليم الغيز مثاشز :  - 4

٠ؼزّذ اٌّؼٙذ إعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌغ١ش ِجبشش ِٓ خالي ل١بَ اٌطالة ثؾً ِغّٛػخ ِٓ اٌزّبس٠ٓ اٌزطج١م١خ ػٍٝ 

ساع١خ ٠ٚمَٛ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ أٚ ػعٛ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثّزبثؼخ اٌّؼبسف اٌزٟ رُ رذس٠غٙب ثبٌّمشساد اٌذ

اٌطالة ٚرمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌُٙ فٟ ؽً رٍه اٌّشىالد ، ِّب ٠ؼضص لذسح اٌطالة ػٍٝ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ 

 رٛاعُٙٙ فٟ اٌؾ١بٖ اٌؼ١ٍّخ
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 العصف الذهني ) المناقشاخ( :  -ج 

رشغغ اٌزفى١ش اإلثذاػٟ ٚرطٍك اٌطبلبد اٌىبِٕخ ٘ٝ غش٠مخ ؽذ٠ضخ ٌزط٠ٛش اٌّؾبظشح اٌزم١ٍذ٠خ فٙٝ  

ػٕذ اٌطالة ثؾ١ش ٠ظٙش وً أسائُٙ ٚأفىبسُ٘ ؽ١ش ٠مَٛ اٌّؾبظش ثؼشض اٌّشىٍخ ٠ٚمَٛ اٌطالة ثؼشض 

أفىبسُ٘ ِٚمزشؽبرُٙ اٌّزؼٍمخ ثؾً اٌّشىٍخ صُ ٠مَٛ اٌّؾبظش ػٍٝ إٌّبلشخ ٚرؾذ٠ذ األٔغت ِٓ األفىبس ٌؾً 

ة ػٍٝ إغالق ؽش٠خ اٌزفى١ش ٚإسعبء اٌزم١١ُ ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ر١ٌٛذ أوجش لذس ِٓ اٌّشىٍخ ، ٠ؼزّذ ٘زا األعٍٛ

 افىبس ٚعٛاص اٌجٕبء ػٍٝ أفىبس األخش٠ٓ ٠ٚزُ رٌه فٟ اٌؼذد ِٓ اٌّمشساد اٌذساع١خ .

 

 أستزاتيجيح التعلم الذاتي ) األتحاث أو التقاريز (

ل١بَ اٌطبٌت ثزؾص١ً اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ِؼزّذاً ٠ؼزّذ اٌّؼٙذ ػٍٝ أعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزارٟ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ 

ػٍٝ لذسارٗ اٌزار١خ فٟ اٌزؾص١ً ِٓ ِصبدس اٌزؼٍُ اٌّخزٍفخ ِّب ٠ؾمك ر١ّٕخ شخص١خ ٚاٌمذسح ػٍٝ ِٛاصٍخ 

اٌزؼ١ٍُ ثٕفغٗ ِّب ٠ؤٍ٘ٗ ٌّزبثؼخ اٌزمذَ ٚاٌزطٛس اٌزٞ ٠ؾذس فٟ ِغبي ِخصصٗ ٠ٚطجك اٌّؼٙذ ٘زا األعٍٛة 

 ِٓ خالي األثؾبس.

 

 المشاريع الثحثيح ( –تزاتيجيح التعلم التجزيثي ) التدرية الميداي إس

عزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزغش٠جٟ فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي دساعخ اٌطالة ػٍٝ رٕش١ػ ااٌّؼٙذ  ٠ًّؼ

ٌذٜ اٌطالة ثبإلظبفخ إٌٝ  ؼبسف ٚاٌّٙبساد ٌٍّمشساد اٌّؼ١ٍّخ فٟ ثؼط األلغبَ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ رشع١خ اٌّ

اٌّصبٔغ ٚاٌششوبد ٚرطجك ٘زٖ األعزشار١غ١خ فٟ لغُ ػٍَٛ اٌّٛاد ٚلغُ اٌذساعبد  إٌٝ  ػًّ ص٠بساد ١ِذا١ٔخ

 اٌج١ئ١خ.

 ٙش ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ :ظِب عجك ٠زعؼ أْ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ اٌّؼٙذ ر

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ .1

 اٌزؼٍُ اٌزارٟ .2

 اٌزؼٍُ اٌزغش٠جٟ .3

 -فززُ ِٓ خالي ِب ٠ٍٟ : ٔشبغ اٌطبٌت اٌؼٍّٝرم١١ُ  أِب ػ١ٍّخ

 ٌٍّمشساد أِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساعٟ .1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌؼشٚض اٌزٝ ٠ؼذ٘ب اٌطبٌت ٌٍّمشساد ٚاٌشعبٌخ .2

 ٌٍّمشساد اٌفصً اٌذساعٟ صفأِزؾبْ ٔ .3

 ِٕبلشخ اٌشعبٌخ .4



 

   

 
وحدة ضمان الجودة                                                                                               معهد الدراسات العليا والبحوث  

                                                                             

 
1311314تليفون / فاكس :                                                اإلسكندرية  –طريق الحرية  361العنوان  :   

igsr_qau@alexu.edu.eg :للوحدةلكترون  االبريد ال                            igsr.alexu.edu.eg: للمعهد الموقع اإللكترون    

 
 
 

 اٌشبًِ ٌطالة اٌذوزٛساِٖزؾبْ اإل .5

 

 انماط غيز تقليديح للتعلم 

 -على أنماط عدة للتعلم غٌر التقلٌدي )التعلم الذاتً والتعاونً( مثل:تحتوي إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم 

  العمل ف  مجموعات 

 المشارٌع البحثٌة  -

 تقدٌم تقرٌر من الطالب -

 التدريب على حل المشكالت 

 البدائل لحل المشاكل ( لثقل مهاراتة  فً إتخاذ القرار وطرح   case studyحاالت )  دراسة -

  مهارات التحاور واإلتصال 

 لتنمٌة المهارات عن طرٌق :

 تقدٌم العروضأنماط تقلٌدٌة مثل  -

 جلسات الحوار والمناظراتأنماط غٌر تقلٌدٌة مثل  -

  الزيارات الميدانية 

للمصانع ومحطات معالجة مٌاه الشرب والصرف الصحى والمحمٌات الطبٌعٌة والمناطق  -

 الممٌزة.اإلٌكولوجٌة 

وٌوجد عدة مقررات ٌلتزم الدراسة فٌها القٌام بزٌارات مٌدانٌة لمطابقة الدراسة النظرٌة مع  -

المعالجة  –تكنولوجٌا التخمر   - رٌةلتطبٌقٌة وتكنولوجٌا البٌئة الحضالبٌئة االواقع العلمى منها: 

 تشغٌل المواد -خواص المواد  –لوجٌة للمخلفات والبٌ

  ومهارات اإلتصال والعمل فً فرٌق ٌقوم المعهد بتشجٌع الطالب على تنمٌة المهارات اإلدارٌة

 وذلك من خالل اإلعداد للفاعلٌات المختلفة فً المعهد مثل :

 حفل الخرٌجٌن -1

 المؤتمر العلمً السنوي -2

العدٌد من الندوات والدورات التدرٌبٌة وورش العمل التى ٌتم من خاللها تدرٌب الطالب  -3

 وتأهٌلهم لسوق العمل .

 العمل فى مشروعات بحثٌة -4
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 استراتيجية التعليم و التعلم

 على موائمة أنماط وأساليب التعلم المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة  المعهد عملي -

.Method Definition of Methods 
Intended Learning 

Outcomes 

Interactive lectures Verbal presentation of information by the teacher, in 

which presentation of content is supplemented with Varity 

of questions, interactions, visual aids and instructional 

materials   

 Knowledge and 

Understanding 

Brain storming A method in which a list of ideas, thoughts, or alternative 

solutions that focus on a specific topic or problem is 

generated. 

Brain storming stimulates thought and creativity and is 

often used along with group discussions.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

Problem- based 

learning (PBL) 

is an instructional student-centered approach which uses 

carefully constructed clinical problems as a context for 

students to: define their learning needs, conduct self-

directed enquiry to integrate theory and practice, and 

apply knowledge and skills to develop a solution to a 

defined problem".  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

 General and 

Transferable 

Project- based 

learning 

is a teaching and learning model (curriculum development 

and instructional approach) that emphasizes student-

centered instruction by assigning projects. It allows 

students to work more autonomously to construct their 

own learning, and culminates in realistic, student-

generated products. 

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

 Professional and 

Practical 

 General and 

Transferable 

Web- based learning Web-based learning is associated with learning materials 
 Knowledge and 
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available on in internet. Such educational contains video 

clips, text and exercises, in which students interact with 

the subject with little or no help from the  teacher. 

Understanding 

 Intellectual 

 General and 

Transferable 

Study trip Learning situation outside the regular classroom, in which 

students travel to another location related to the subject of 

the study to see a real case of application   

 Intellectual 

 Professional and 

Practical 

 General and 

Transferable 

Role play Learning activity in which students play out roles in a 

simulated situation that relates to one or more learning 

objectives   

 Intellectual 

 Professional and 

Practical 

 General and 

Transferable 

Case study Method using realistic scenarios that focus on a specific 

issue, topic, or problem. Students typically read, study, 

and react to the case study individually, or in small 

groups.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

 Professional and 

Practical 

 General and 

Transferable 

 

 مصادر التعليم و التعلم:

علدى تدوافر واالسدتخدام االمثدل لمصدادر التعلدٌم والدتعلم  معهددال ٌعمللتحقٌق االهداف المرجوة من انماط التعلٌم والتعلم المتنوعة 

 المتمثلة فى:

 المكتبة -1

 جلسات المناقشة -2



 

   

 
وحدة ضمان الجودة                                                                                               معهد الدراسات العليا والبحوث  

                                                                             

 
1311314تليفون / فاكس :                                                اإلسكندرية  –طريق الحرية  361العنوان  :   

igsr_qau@alexu.edu.eg :للوحدةلكترون  االبريد ال                            igsr.alexu.edu.eg: للمعهد الموقع اإللكترون    

 
 
 

 قاعدة المعلومات اإللكترونٌة -3

 غٌرهاالزٌارات المٌدانٌة للمصانع والمحمٌات و -4

 معامل الحاسب اآللى -5

 االنترنتشبكة  -6

 التقـــــييم :و نظم التقويم 

 مج نظم مختلفة للتقوٌم  بطرق متعددة مثل:اشمل البرت

- Quizzes, drills and practice tests    

- Written exercises  

- Objective written examination  

- Project- based oral presentations 

- Case Studies 

 

Student Assessment Methods: 

 سبيل المثال:على 

Assessment 

Methods 
Definition of Methods 

Measured Intended 

Learning Outcomes 

Quizzes, drills and 

practice tests    

 Quizzes and Drills practice tests are used for formative 

assessment. Drills are verbal question- and- answer period 

during classroom or practical session. Quizzes and practice test 

are short version of written examinations, and are designed to 

prepare students for summative assessment.   

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

 

Written exercises  Written exercise involves asking students to read and then 

answer questions to check their understanding of reading.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 
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Objective written 

examination  

Objective examination is one in which equally, competent 

scores will obtain the same scores. It includes multiple- choice, 

matching, true- false and short answer questions.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

Project report A project involves doing a task such as surveying the 

community or working on team. Students present a report on 

the project after it is completed.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

 Professional and Practical 

 General and Transferable 

Case studies Case studies begin with a variable amount of information 

followed by a series of questions. They simulate problem 

solving or decision- making.  

 Knowledge and 

Understanding 

 Intellectual 

Oral examination Oral examination is a short dialogue conducted between 

examiners and student, in which examiners use probing 

questions that clarify the way of thoughts and degree of 

understanding of student in relation to the learned issues. Oral 

examination used to assess intellectual and transferable skills 

 Intellectual 

 General and Transferable 

Project- based oral 

examination 

It is a form of structured oral examination, in which students 

present the project report.  

 Intellectual 

 General and Transferable 

 

 التعليم و التعلم :الية متابعة تنفيذ استراتيجية 

 تم وضع الٌة لمتابعة تنفٌذ استراتٌجٌة التعلٌم و التعلم و ذلك لضمان جودة االداء و متابعة تنفٌذ الخطة:

 لمتابعة  تنفٌذ الخطة ضمن انشطة المتابعة الداخلٌة معهدتشكٌل فرٌق من وحدة ضمان الجودة بال . 
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  التطوٌر و نتائج استقصاءات الطالبمتابعة االنشطة فى تقارٌر المقررات و  خطة.  

 لخرٌجٌن و المستفدٌنالرأى لمتابعة التقرٌر السنوى للبرنامج و استقصاء.    

 إدارة المعهد.كتابة التقارٌر و رفعها الى تقوم وحدة ضمان الجودة ب  

 

  آليات المراجعة الدورية للبرنامج التعليم 

 .لمقرراتا تقارير .1

 .العلميةسنوية لألقسام ال التقارير .2

 عن البرامج التعليمية المتبعة ومستوى أداء الخريج  المعهدرضا األطراف المعنية داخل وخارج  استقصاء .3

 .م األوراق االمتحانيةيتقرير سنوي عن تقويم الطالب وتقي إعداد .4

 رأى الخريجين فى البرامج .5

 البرامج.رير اتق إعداد .6

 المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج والمقررات. .7

 دراسة احتياجات سوق العمل. .8
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 نقاط الضعف نقاط القوج

 اٌزارٟ ٍزؼٍُ ٌ ِزٕٛػخ  ِصبدس رٛافش 

  اٌّشاعغ اٌؾذ٠ضخ ػذ٠ذ ِٓ  رٛافش

صبدس اٌىزش١ٔٚخ ِٓ خالي شجىخ ّاٌٚ

 اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد،

 إٌٝ خ ػذاد أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٕبعجأ

 األلغبَ، اغٍتأػذاد اٌطالة فٝ 

 ٍُرٛافش اعزشار١غ١خ ٌٍزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼ 

 ٌٍِزؼٍُ ِضً ِزؼذدح ظ أّٔبغ رزعّٓ اٌجشا

عٍغبد إٌّبلشبد ٚإػذاد رمبس٠ش 

  ٚص٠بساد ١ِذا١ٔخ

  اٌزم٠ُٛ ٌٍطالة،ٚعٛد رٕٛع فٟ أعب١ٌت 

  ٕ٘بن ا١ٌبد ٌٍزبو١ذ ػٍٝ رؾمك ٔٛارظ

 اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ 

  ٠ٛعذ ٔظبَ ِزجغ ٌٍزؼبًِ ِغ رظٍّبد

 اٌطالة ِٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد،

  ِٓ ٓ٠زُ ل١بط ِغزٜٛ سظب اٌّغزف١ذ٠

 ،ٚإرخبر ِب٠ٍضَ ٌٍزط٠ٛش خذِبد اٌّىزجخ

  رزجغ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٔظبَ إششان

 اِزؾبْ ٚ فٝ ١١ٓخبسع ١ّٓزؾِٕ

 ِٕبلشبد سعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ.

 ُلبػبد اٌّؾبظشاد رط٠ٛش  ٠ز  ٚ

ٌزؾم١ك ِزطٍجبد اٌؼ١ٍّخ ٚرٌه اٌّؼبًِ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
 

 

 طشق اٌ ئرجبعػذَ ل١بَ وً أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ث

 ثبٌّؼٙذ اٌّخزٍفخ ألعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

  ًػذَ رٛافش اٌذٚس٠بد اٌؼب١ٌّخ ٚػذَ رٛافش و

 ػٍٝ اٌّىزجخ اإلٌىزش١ٔٚخ  لٛاػذ اٌج١بٔبد

 ٔمص فٝ ثؼط االِىب١ٔبد اٌّؼ١ٍّخ ٚعٛد 

 ٌٍزذس٠ت اٌؼٍّٝ

 ٚعٛد ع١بعبد فٝ اٌمعبء ػٍٝ ػٍٝ اٌشغ ِٓ ُ

ِشىالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ إال أٔٗ الرٛعذ دساعخ 

ٌزؾذ٠ذ ِشدٚد ٘زٖ اإلعشاءاد فٝ اٌمعبء ػٍٝ 

 ٘زٖ اٌّشبوً،

  ٝػذَ ا٘زّبَ ػذد وج١ش ِٓ أػعبء ١٘ئٗ رذس٠ظ ف

 ِغبي اٌزؼٍُ اإلٌىزشٚٔٝ،

  أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اعب١ٌت ثؼط ال ٠زجغ ِٓ

خ اٌزؼٍُ اٌزارٝ فٟ رذس٠ظ اٌزؼ١ٍُ اٌؾذ٠ضخ خبص

 ِمشسارُٙ،

  ّب ثػذَ اإلػذاد اٌغ١ذ ٌجشٔبِظ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ

 ٠زٛافك ِغ اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ،

 اٌّٛاسد اٌّخصصخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ لٍخ  
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 :التحسينمقتزحاخ 

 فٟ ِمشسارُٙ. اٌؾذ٠ضخ ألعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُطشق اٌر١ّٕخ لذساد أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٟ إدساط  -

 رٛف١ش ِصبدس ِب١ٌخ ٌض٠بدح اٌذٚس٠بد اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّشاعغ ٚاٌىزت -

 ثبٌّؼٙذ اٌّزبؽٗاٌؼٍّٝ ِٓ اٌّٛاسد  ص٠بدح ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخصصخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش -

 ٌض٠بدح اإلِىب١ٔبدٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌجؾض١خ األخشٜ 

 
 


