
   
 

  

 

 

 

 

 

 انفئخ انًظزهذفخ انجزَبيج انزذريجي
عذد 

 انجزايج
 يظئىنيخ انزذريت انزقييى يعبييز آنيبد انزُفيذ

 يكبٌ

 انزذريت

يىعذ رُفيذ انجزَبيج 

 انًقززح

انزغذيخ انزاجعخ يٍ 

 انًزذرثيٍ
 األثز انزذريجي قيبص

اعذاد انزقزيز انظُىي 

 وانخطخ انظُىيخ

 رؤصاء االقضاو

(5) 

 

1 

ز انمحتىٌ تجهُ -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه -

 

 اصتماراخ االصتثُان -

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 

 فثزاَز

 

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

قثم تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

رىصيف انًقزراد ورصًيى 

 انًُهج انذراطي

 رؤصاء االقضاو

 و انضادج انىكالء

(5) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

 اصتماراخ االصتثُان -

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 وىفمثز

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 نتذرَثً عهً انمذي انقصُز.وتعذ انثزوامح ا

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

اطزثًبر انىقذ ويىاجهخ 

 ضغىط انعًم

 رؤصاء االقضاو

(5) 

 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

 

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

 

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 

 َىوُى

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

ع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه عقذ مىاقشاخ م -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 نهقيبداد االكبديًيخخطخ انزذريت 



   
 

  

 رًُيخ ثشزيخ

 معُذ

 مذرس مضاعذ

 مذرس

(10) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ  -

 االصتثُان

انمقاتهح  -

 انشخصُح.

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 َىنُى

2018 

 عمم.ورط -

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ  -

انمتذرتُه قثم وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً 

 انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ  -

عاو نهتعزف عهً أثز  2-1انثزوامح مه 

 انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انطىَم .

أطزثًبر انىقذ و يىاجهخ 

 نعًمضغىط ا

 معُذ

 مذرس مضاعذ

 مذرس

(10) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ  -

 االصتثُان

انمقاتهح  -

 انشخصُح.

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 َىنُى

2018 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

عارف ومهاراخ واتجاهاخ تحهُم م -

انمتذرتُه قثم وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً 

 انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ  -

عاو نهتعزف عهً أثز  2-1انثزوامح مه 

 انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انطىَم .

 وانهيئخ انًعبوَخ هيئخ انزذريض خطخ انزذريت العضبء



   
 

  

 

 نغخ اَجهيشيخ

 

انمىظفىن و 

 انعمال

(10) 

2 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

اصتماراخ  -

 االصتثُان

 

 اتهح انشخصُح.انمق -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 

مذرج وحذج 

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 

 اتزَم

2018 

 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

امح مه عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزو -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

أعًبل االطعبفبد 

 االونيخ

 

انمىظفىن و 

 انعمال

(10) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

اصتماراخ  -

 االصتثُان

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 

ج مذرج وحذ

 انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 وىفمثز

2018 

 

 ورط عمم.-

 

 وذواخ . -

 

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

َثً عهً عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذر 1-2

 انمذي انطىَم .

 انجهبس االداري وانًىظفيٍ ثبنكهيخ



   
 

  

 انجزَبيج انزذريجي
انفئخ 

 انًظزهذفخ

عذد 

 انجزايج
 آنيبد انزُفيذ

 يعبييز

 انزقييى

يظئىنيخ 

 انزذريت

 يكبٌ

 انزذريت

يىعذ رُفيذ 

 انجزَبيج انًقززح

انزغذيخ انزاجعخ يٍ 

 انًزذرثيٍ

 قيبص

 األثز انزذريجي

رصًيى و رُظيق انحذائق ثأطزخذاو 

 االورىكبد

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(120) 

 

6 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه -

 

 اصتماراخ االصتثُان -

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

و  مذرج وحذج انتذرَة

 معمم انحاصة االنٍ

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 و مشتم كهُح انزراعح

 

 

 تقاو

 هدوري كم شهزَ

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 رصًيى شجكبد ري

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(00) 

2 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 اصتماراخ االصتثُان -

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 أغضطش

2018 

 فثزاَز

2018 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 خ.مىاقشا -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 إدارح و ريبدح االعًبل انشراعيخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

 اصتماراخ االصتثُان -

 

 انمقاتهح انشخصُح. -

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 

 أغضطش

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

رتُه قثم تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذ -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 Real Time3Dثزَبيج 

 نزُظيق انحذائق

 ثالثيخ االثعبد

 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

2 

تجهُز انمحتىٌ  -

 نتذرَثٍ.ا

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 اصتماراخ االصتثُان -

 انمقاتهح انشخصُح. -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 أغضطش

2018 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 زوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.وتعذ انث

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 انطالة وانخزيجييٍ



   
 

  

 انجزَبيج انزذريجي
انفئخ 

 انًظزهذفخ

عذد 

 انجزايج
 آنيبد انزُفيذ

 يعبييز

 انزقييى

يظئىنيخ 

 انزذريت

 يكبٌ

 انزذريت

يىعذ رُفيذ 

 انجزَبيج انًقززح

انزغذيخ انزاجعخ يٍ 

 انًزذرثيٍ

 قيبص

 األثز انزذريجي

 انزذاوي ثبنُجبربد انطجيخ وانعطزيخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

2 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 ذ انمذرتُه.تحذَ -

 اصتماراخ االصتثُان -

 انمقاتهح انشخصُح. -

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 2018وىفمثز 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 ز.وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُ

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

انزظًيذ ويقبويخ اآلفبد نًحبصيم 

 انخضز رحذ َظى انجيىد انًحًيخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

2 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 نمذرتُه.تحذَذ ا -

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 اكتىتز

2018 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

قذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه ع -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 انًُهج انًزكبيم نضًبٌ طاليخ االغذيخ

ISO/HASSP 

 أشبرح نهًبرطبد انزصُيعيخ انجيذح

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 ُهأعذاد انمتذرت -

 تحذَذ انمذرتُه. -

 

 

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 

 اتزَم

2018 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 انًًبرطبد انزصُيعيخ انجيذح

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

جهُز انمحتىٌ ت -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 

 اتزَم

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

ه قثم تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُ -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 رقييى انًخبطز انًيكزوثيخ نالغذيخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 متذرتُهأعذاد ان -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

 

 

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 مارس و اتزَم

2018 

 

 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 عهً انمذي انقصُز. وتعذ انثزوامح انتذرَثً

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 شزح انزخصه انذونيه نقيبدح انكًجيىرز

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

 

1 

تجهُز انمحتىٌ  -

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 .تحذَذ انمذرتُه -

اصتماراخ االصتثُان  -

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 مارس

2018 

 ورط عمم.-

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

اخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه عقذ مىاقش -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .



   
 

  

 انجزَبيج انزذريجي
انفئخ 

 انًظزهذفخ

عذد 

 انجزايج
 آنيبد انزُفيذ

 يعبييز

 انزقييى

يظئىنيخ 

 انزذريت

 يكبٌ

 انزذريت

يىعذ رُفيذ 

 انجزَبيج انًقززح

انزغذيخ انزاجعخ يٍ 

 انًزذرثيٍ

 قيبص

 األثز انزذريجي

ISO 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 وحذج انتذرَةمذرج 

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 2018اتزَم 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

ثً عهً عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَ 1-2

 انمذي انطىَم .

 سراعخ االَظجخ انُجبريخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 اتزَم

2018 

 .ورط عمم

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 ثزايج إَقبص انىسٌ

 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 اتزَم

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

ذرتُه قثم تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمت -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 انزذاخم ثيٍ انغذاء وانذواء

 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 رتُهأعذاد انمتذ -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 ماَى

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 رغذيخ يزضي انظكز وانضغظ

 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 صُحتانمقاتهح انشخ

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 َىاَز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً عاو  1-2

 انمذي انطىَم .

 رغذيخ يزضي انظزطبٌ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 انثانث تانذور

 

 اتزَم

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 



   
 

  

 انجزَبيج انزذريجي
انفئخ 

 انًظزهذفخ

عذد 

 انجزايج
 آنيبد انزُفيذ

 يعبييز

 انزقييى

يظئىنيخ 

 انزذريت

 يكبٌ

 انزذريت

يىعذ رُفيذ 

 انجزَبيج انًقززح

انزغذيخ انزاجعخ يٍ 

 انًزذرثيٍ

 قيبص

 األثز انزذريجي

 خ انزيبضييٍرغذي

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 وىفمثز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

ارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم تحهُم مع -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

Food Safety 

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 ذاد انمتذرتُهأع -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 اتزَم

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 انقصُز.وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي 

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 انزغذيخ انعالجيخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 شخصُحتانمقاتهح ان

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 صثتمثز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

او نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً ع 1-2

 انمذي انطىَم .

 إكثبر َجبربد انشيُخ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 ذور انثانثتان

 

 َىاَز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 يزاض انذواجٍأ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 َىاَز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

ارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم تحهُم مع -

 وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذي انقصُز.

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 رزثيخ انذواجٍ

طالب 

 وخزَجُه

 انكهُح

(20) 

1 

تجهُز انمحتىٌ 

 انتذرَثٍ.

 أعذاد انمتذرتُه -

 تحذَذ انمذرتُه. -

اصتماراخ االصتثُان 

 تانمقاتهح انشخصُح

وحذج انتذرَة 

 تانكهُح

 مذرج وحذج انتذرَة

 انمثىٍ )و(

 تانذور انثانث

 

 َىاَز

2018 

 ورط عمم.

 وذواخ . -

 مىاقشاخ. -

 

تحهُم معارف ومهاراخ واتجاهاخ انمتذرتُه قثم  -

 ي انقصُز.وتعذ انثزوامح انتذرَثً عهً انمذ

عقذ مىاقشاخ مع انمتذرتُه تعذ تىفُذ انثزوامح مه  -

عاو نهتعزف عهً أثز انثزوامح انتذرَثً عهً  1-2

 انمذي انطىَم .

 


