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:مقدمة  

فلل  هللام المؤسسلل  تنفيللا السي سلل ت المئيسلل  التلل  مللن يتل لل  يللتم  األ واتأحلل   تيميميلل  مؤسسلل  ألى البللماما التيميميلل  مثلللت
اليمميل  التيميميل ا البحلث اليممل ا ي مل  سي سل ت فل   والمتمثمل  ويطط ل    سي سل ت ك ف  يالتنف المؤسس   عمي  تيتم  والت 

؛ المؤسس التيميمي  الت  تق م   هام  اماالبم  لتطويموضع وتوثيق وتفييل يط  الب  من  فك نا وعميه المجتمع وتنمي  البيئ 
س  احتي ج ت المجتملع ف عمي  هام البماما ك  تنجح ف  االستف  ة من مؤشمات و الالت عم   التطويموال ب  أن ييتم  هاا 

أوجه االستف  ة من هام المؤشمات تح   الستقماء سوق اليمل المحيط من هام البماماا ومن هن  ك ن ال ب  من اع ا   ماس  
حتل  ب والجماحل   وم ى الح ج  إل  تطويم البمن ما التيميم  لمممحمل  الج مييل  األولل  بالبكل لوميو  فل  الطل؛ وال الالت 

 . مانالبم  الن  ئي  ل اايتسن  تغطيت   تم م  ف  وث ئق التوصيف 
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 :الدراسة عدادإ مجموعة عمل
 : الدراستادارة  مجمىعتأوال : 

 

 عمي  الكمي  عب المنيم محم  أبوزي أ. /  -
 أحتم عب  الستم نبيه ./ أ. -
 أ. ./ أس م  محم  مش   -
   ./ سميم أحم  عب  المجي -
  ./  سي  محم  عب الكميم -
    ./ أحم  مصطف  محمو  -
 

 م يم ممكز تطويم التيميم      
 أست ا األنف واألان والحنجمة      

 مم م أست ا مس ع  الجماح  الي م  
 طب األطف لم     م م  

 أست ا مس ع  الفسيولوجي       
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 الجزء األول

 

 الفكري والمنهجي اإلطـار

 تللدراس
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 :الكمية نبذة عن: أوال

 ال ماسل  اليل م ب ايل  فل  مسمي  البك لوميو  بممحم  ل ماس ا ب أت و ا1991 ع م الكمي  افتت ح تم
 وتلللم 1976 لسلللن  142 مقلللم اللللوزامي لمقلللمام وفقللل  واللللك أسللليوط ج ميللل ل ككميللل  ت بيللل  1992-1993
 تلللم كملل  1995 ينللل يم 2 مللن يللل ب ا الللوا ي جنلللوب لج ميلل  وتبييت للل  أسلليوط ج ميللل  عللن الكميللل  فصللل
 و الللوا ي جنللوب ج ميلل  عللن حلل يث  الكميلل  انفصللمت وقلل  1996 فبمايللم فلل  يللميجين  فيلل  أول تيللميا

 .م2006 أغسط  أول من ب اي  سوه ج ج مي  كمي ت إح ى أصبحت

 جنوبلل  أسللوان مح فظلل  جنللوب حتلل  شللم ال أسلليوط مح فظلل  جنللوب مللن الكميلل  ي ملل  منطقلل  وتمتلل 
 .المح فظ ت هام سك ن تي ا  هم نسم  أمبي  عشم مميون مبيق  م  وتي م
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 :لمدراسة األساسية االفتراضات: ثانيا
 :االفتماض ت من مجموع  عم  ال ماس  تبن 
المجتملع بمسلتوى  لمن لو  وحيل  كسلبيل بتطلويم التيمليم والكميل  الج ميل   امتل إ ملن كلل ايم ن .1

 .المحيط

 .ال ماس  نت ئا تنتفيا  عم ف  والكمي  الج مي   امت إ من كل تي ون .2

 .ال ماس  لتنفيا م مب  ك في  بشمي  موام  توافم .3

 امى فل  ض ء هيئ  ت مي  وميل وني م وج ل ز إمش مك  جميع الي ممين بك ف  المستوي ت من أع .4
 . ل ماس تنفيا م  ج ء ب

 .ال ماس  نت ئا كل لتنفيا ك في  م لي  موام  توافم .5

 .ال ماس ف  تنفيا   واضح مي ييم ب تب ع االلتزام .6

مللللن يللللتل مللللماجييين يلللل مجيين و   ل ماسلللل ب لملللل ى تنفيللللا ملللل  جلللل ءبلللل لتقييم اللللل ومى  االسللللتي ن  .7
 استش ميين  ايميين.

 
 :الدراسة اعداد رابعا: منيجية

 التحميللللللللل" من جيلللللللل  عملللللللل  -اإلسللللللللتماتيجي  ال ماسلللللللل كجللللللللزء مللللللللن – يلللللللل التيميم الكميلللللللل  يطلللللللل  تقللللللللوم
 البيئللل  تحميللل عملل  قلل مت   فللل  المن جيلل  هللام أهميلل  وتكملللن ا"Prospective Analysis"المسللتقبم 
 القللللوة نقلللل ط لتح يلللل  ال ايميلللل  البيئلللل  وتحميللللل المحتمملللل ا والت  يلللل ات الفللللم  لميمفلللل  لمكميلللل  الي مجيلللل 
 مؤيت لل  وتحقيللق الكميلل  اسللتماتيجي  لتنفيللا االنشللط  جميللع بللين التك مللل احلل اث نحللو سلليي ً  ا والضلليف
 وفقلللل ً  االسللللتماتيجي  القلللمامات التيلللل ا سلللميم بأسلللل   تملللل ن  أن للل  كملللل  السلللتماتيجي اا وغ ي ت لللل  المسلللتقبمي 
 اليملللل بسلللوق عتقت للل  فللل  لمكميللل  االسلللتماتيج  لمتيطللليط أس سلللي ً  مللل يتً  وتيتبلللم المحللل  ةا لمميللل ييم

 .الي لم  المستوى ف  القط ع الطب  عم  المستج ات وحمك  المجتميي  التنمي  واحتي ج ت
 ويقللوم" الللنظم مللن ا"عملل  – لممسللتقبل مط ليلل  كون لل  حيللث مللن -" المسللتقبم  التحميللل"  من جيلل وتسللتن 
 مللع وعتقت لل  البيئلل  ال ايميلل  لمكميلل  منظوملل   ماسلل  عملل  قلل  م مللنظم تفكيللم أسللموب عملل  المللن ا هللاا
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 واليلموج ب ليل ت اتيل ا القلمامات االسلتماتيجي  بنل ء عمل  اسل   عممل  مل مو  الي مجي  البيئ  منظوم 
 متيمق بواقع الكمي  ال ايم  والي مج .

 :الدراسة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

 جامعة سوىاج حسب االجراءات التالية: -لكمية الطب البشرى الدراسةىذه تم اعداد 
 المرحمة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:

 التيطلليطت بيل  لفميلق ال مجموعل ت اليملل ك حل ى ب لكميل  ال ماسل اعل ا   مجموعل  عمللتشلكيل  .1
 .ي التيميم اليممي  ف  المصمح  أصح ب األطماف جميع اب لكمي  االستماتيج 

 كلل و وم ومن جيتلها االتيمليم بمف لوم ب لكميل  واليل ممين وميل وني م الت مي  هيئ  أعض ء توعي  .1
 .المجتميي  ال ماس هام  اع ا  ف  المش مكين من

 
 ىن:المرحمة الثانية: تحميل الوضع الرا

 تم اتب ع األلي ت والوس ئل اليممي  لجمع البي ن ت وعمل االحص ئي ت وتحميم   لموصلول الل  تحميلل
والمقلممات ال ماسلي  التل   االك  يميل ا التيصصل ت حيلث الوضلع اللماهن لكلل األقسل م اليمميل ا ملن

 تلوفيم يكفلل بمل  االمبتغل م الح لل  تملك تحقيلق وآليل ت المت حل ا والقل مات واالمك نل تتقوم بت ميس  ا 
ا يل التيميم وأهل اف   وغ ي ت ل  الكميل  مؤيل  لتحقيلق والممكنل  الممغوبل  والييل مات التصومات من ع  

وق  تم الك ف  اط م  ماسل  متك ممل  لمبيئل  الي مجيل  والبيئل  ال ايميل  وفلق لمن جيل  التحميلل البيئل  
والت  يل ات لمكميل  لتصلميم   الفلم  و والضليف القلوة  ا حيث تم تح يل  عن صلمSWOTالمب ع  ب

المصللللفوف  المب عيلللل  لموضللللع الللللماهن لميللللموج ب لصللللي غ  المن سللللب  لمؤيلللل  ولمسلللل ل  الكميلللل  وتح يلللل  
المتبيلل  واليطللط التنفيايلل  التزملل  لتيزيللز يلل  التيميموالسي سلل ت واالسللتماتيجي ت  يلل التيميماالهلل اف 

لت  يللل ات والوصلللول الللل  المسلللتوي نقللل ط القلللوة واسلللتغتل الفلللم  لتقويللل  نقللل ط الضللليف وتفللل  ي ا
القوميل   المجنل الموضلوع  والميمنل  ملن الجلو ة ميل ييم  تحقيلقالمست  ف ال اء الكميل  ممل  يضلمن 

 ا الت بي  لمجن  قط ع ال ماس ت الطبي .لضم ن جو ة التيميم
 :يةالتعميماالحتياجات المرحمة الثالثة: صياغة 
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الصل  مة  تم من تبن  الكمي  لممي ييم األك  يمي  القوميل  بن ءا عم  نت ئا تحميل الوضع الماهنا وم 
مؤيل   ضلوء وفل ا عن المجنل  القوميل  لضلم ن جلو ة التيمليما الت بيل  لمجنل  قطل ع ال ماسل ت الطبيل 

 .ي التيميمتم تح ي  االحتي ج ت ومس ل  الكمي ا 

 :يةالتعميم المرحمة الرابعة: تحديد الغايات واألىداف والسياسات
لمكميلل  بنلل ء عملل  ملل  تللم الوصللول اليلل  مللن نتلل ئا  يلل التيميم  السي سلل ت والغ يلل ت واألهلل اف تللم تح يلل

 التحميل البيئ  لتحقيق مس ل  الكمي .
 

 :لتوصيف البرنامج التعميمى التنفيذية الدراسةالمرحمة الخامسة: صياغة 
 ت واألهل اف تم وضع مجموع  من بماما اليمل الميتمف  والت  يمكن ملن يتل ل  تحقيلق الغ يل .1

 ي التيميم

األنشللط  التزملل  لتحقيللق كللل هلل فا كملل  تللم تح يلل  مسللئولي  التنفيللاا والملل ى  تللم تح يلل   .2
 الزمن  ل  ا وق  موع  ف  الك االستف  ة من عن صم القوةا والفم  المت ح .

 المرحمة السادسة: صياغة خطة المتابعة والتقويم:
مبنلل  عملل  األ اء وأ وات التحقللق لكللل نشلل ط مسللئولي  مت بيلل  األنشللط  ومؤشللمات  تللم تح يلل 
 .المجتميي  ال ماس نت ئا 
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 الراىن لمنظومة الكمية: الوضع: أوالا 
 

 نتائج تحميل الوضع الراىن: . أ
 ب ل يتميلز  الت  القوة نق ط من مجموع  هن ك أن لمكمي  التحميل البيئ  نت ئا أوضحت 

 وتفييم لل  اسللتثم مه  يمكللن والتلل   ايميلل ً  ييلل  األوللل البمنلل ما التيميملل  الللاى تق ملله الكميلل  لمممحملل  الج م
 تلؤثم قل  التل  الضليف نق ط بي  التحميل نت ئا أظ مت وكالك الكمي ا مس ل  يحقق الاى النحو عم 
 المتغيللمات ظللل يلل ا كملل  أنلله فلل التيميموغ ي ت   مسلل ل  الكميلل  تحقيللق فلل  البمنلل ماا وف عميلل  كفلل ءة عملل 

 المت حلل  الفللم  مللن الي يلل  أم م لل  الكميلل  أن التحميللل نتلل ئا أوضللحت ع لميلل ً و  واقميميلل ً  محميلل ً  الماهنلل 
 يلل االتيميم وأهلل اف   غ ي ت لل  وتحقيللق لمكميلل " التن فسلل  الممكللز" تلل عيم فلل  من لل  االسللتف  ة يمكللن والتلل 

 تحلل   ان الكميلل  عملل  يتحللتم والتلل  المحتمملل  الت  يلل ات مللن مجموعلل  هنلل ك وعملل  الج نللب األيللم فلل ن
 .ي التيميموغ ي ت   لمس لت   تحقيق   سبيل ف  مي   التي مل كيفي 
 والضعف القىة نقاط

 الدراسيت المقرراث/  التعليميت البرامج

 نقاط الضعف نقاط القىة م

نهًشحهح اندايعٛح  انذساسٛح ٔانًمشساخ انتعهًٛٙ ايحَنثشا تٕصٛف  .1

 األٔنٗ
انتٕصٛف انًعتًذ يش عهّٛ أكثش 

 سُٕاخ 6يٍ 

 انثشَايح الْذاف انًستٓذفح انتعهى يخشخاخ يصفٕفح يطاتمح  .2

 انتعهًٛٗ
يخشخاخ انتعهى انًستٓذفح اعتًذخ 

عهٗ انحذ األدَٗ يٍ انًعاٚٛش 

 األكادًٚٛح

 ايحَنهثش انذٔسٚح نهًشاخعح يٕثمح اخشاءاخ ٔخٕد  .3

 انذساسٛح انًمشساخ/ًٛٙانتعه
صعٕتح االنتزاو تانتطثٛك انذٔسٖ 

 نٓزِ االخشاءاخ

اختالف ٔخٓاخ انُظش تٍٛ  انخاسخٍٛٛ انًشاخعٍٛ تماسٚش يٍ دجالستفاا  .4

 انًشاخعٍٛ انخاسخٍٛٛ

 صعٕتح االنتزاو تزنك دٔسٚا انسُٕٚح نهتماسٚش َتٛدح ٔانًمشساخ ايحَانثش ٔتطٕٚش تحذٚث  .5

 خالل انتعهًٛٗ ثشَايحتان انًهتحمٍٛ انطالب عذد تطٕستحذٚذ يذٖ   .6

 انًاضّٛ انخًس انسُٕاخ
تطٕس تًمتضٛاخ استثاط ْزا ان

 يكتة انتُسٛك

 انتعهًٛٗ ثشَايحان فٗ انًختهفح انذساسٛح انفشق فٗ انُداذ َسثح تطٕس  .7

 انًاضٛح انخًس انسُٕاخ خالل
استثاط ْزا انتطٕس تانتزاو األلساو 

 انعهًٛح 

 ايحَانثش تطٕٚش فٗ انساتمح انًؤششاخ دالالخ يٍ االستفادج   .8

 انتعهًٛٙ
ٔحذج  اعتًاد رنك عهٗ يستٕٖ أداء

 ضًاٌ اندٕدج
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 الفرص والتهديداث:
 التيديدات الفرص م

 عم وزامة التيميم الي ل  لتطويم بمن ما طتب   .2
 الممحم  الج ميي  األول 

إص ام ال يئ  القومي  لضم ن جو ة التيميم 
واالعتم   لمي ييم أك  يمي  ج ي ة  

  Competency-based NARSب
ام االتح   الي لم  لمتيميم الطب  لبي نه حول إص   عم المجم  األعم  لمج مي ت  .1

 2023االعتماف بيميج  م ام  الطب بي  ع م 
تطوم التيميم الطب  حول الي لم مم  يستوجب   عم لجن  قط ع ال ماس ت الطبي   .3

 .التغييم لمواكب  هاا التطوم
تشكيل لجن  منبثق  من لجن  القط ع لممس ع ة ف    .4

  عم  مستوى الجم ومي  وضع الئح  البمن ما الج ي
   RUMPب

تطوم احتي ج ت سوق اليمل من التيصص ت 
 الطبي  ال قيق 

منبثق  عن تشكيل لجن  ي ص  بكمي ت طب الصيي    .5
لممس ع ة ف  وضع الئح  البمن ما   RUMPبلجن  
 الج ي  

تغييم ي مط  توزيع الكثيم من األمما  عم  
 المستوى الي لم 

مجن  لممس ع ة ف  وضع توصيف ال تكميف هام  .6
   .البمن ما حسب الئح  البمن ما الج ي 

امتف ع سقف طموح ت المجتمع المحيط من 
 الي م ت الطبي 

بمت بي  تطبيق البمن ما مجن  لممس ع ة ال تكميف هام  .7
 الج ي 

 التغيم المطم  ف  تكنولوجي  الميموم ت
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 الوصف العام لموضع الراىن:-ب

 264 :الت مي  ع   أعض ء هيئ  .1
 196  مي ون  أعض ء هيئ  الت مي : .2

 40عم ل   ائم : -الي ممين ب لج  ز اال امى:  .3

 120عم ل  موسمي :  -                              

 2055 ):2017/2018 ال ماس  الي م ف ب الممحم  األول  طتب ع   .4

 واح  بمن ما :الممحم  األول  لطتب الكمي  تق م   الت  التيميمي  البماما .5

 وح ات. ست : الي   الط بع اات الوح ات ع   .6
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فى مدى حاجةة برنةامج المرحمةة الجامعيةة األولةى )الشركاء( استطالع آراء اصحاب المصمحة ثانيا: 
 لمتطوير:

 
 العنصر

% 

 ال نيم م
إل  
 ح  م 

 الطللل   هنللل  سللل بمم س   المتعلقللل األغلللرا  ك فللل   غطللل  البكللل لوس و  لمرحلللل  التعليمللل  البرنللل    هللل   .2
 40 30 30 ؟ع م كمم س 

البرن    التعليم  لمرحل  البك لوس و  بوضلع  الال ل   مكلل الط لل   لل تنميل  المهل سا   توصيفه    .1
 40 40 20 لسوق العم  والتوظيف؟  المختلف  الالز 

 30 42 28 ه  تتم ش   واصف   الخر    ع  تطلب   المجتمع المايط؟  .3
 30 50 20  وس و مثل   المجتمع ف  توصيف و راجع  و ن قش  البرا   التعليمي  ه   ش سك أولي ء األ  .4
 30 40 30 خر جيه ؟  ستوى حول العم  سوق و نظم   المجتمعي  األطراف أساء  ب ستطالع  الكلي  تقوم ه   .5
 30 60 10 التعليمي ؟ البرا    ل المجتمعي  االحتي ج   لتاد د سنو   بدساس  الكلي  تقوم ه   .6
 10 20 70 ه  ترى أن البرن    الا ل  لمرحل  البك لوس و  ف  ح ج  إل  تطو ر؟  .7
 10 20 70 ه  ترى أن البرن    ف  ح ج  إل  تقلي  حجم المع سف الت   اتو ه ؟  .8
 10 20 70 ه  ترى أن البرن    ف  ح ج  إل  ز  دة المه سا  الذهني ؟  .9

 8 20 72 المه سا  المتخصص ؟ ه  ترى أن البرن    ف  ح ج  إل  ز  دة  .20
 14 18 68 ه  ترى أن البرن    ف  ح ج  إل  ز  دة المه سا  الع   ؟  .22
 35 35 30 ه  ترى أن األس لي  المستخد   ف  التدس س والتعلم ف  برن     رحل  البك لوس و   ن سب ؟  .21
 35 35 30    ن سب ؟ه  ترى أن األس لي  المستخد   ف  التقو م ف  برن     رحل  البك لوس و   .23

 
 :تطوير البرنامج التعميمى ومقرراتو الدراسية فى ضوء 

 . 1+6بوضيه الح ل  ب ات ال ماسي المقمم البمن ما التيميم / لتوصيف تقميم لجن  المماجي  ال ايمي   .1
  .1+6بوضيه الح ل  ب ات ال ماسي المقمم البمن ما التيميم / لتوصيف  بالي مج   تقميم المماجع النظيم .2
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التحسين والتعزيز التى إتخذت إعتمادا عمى تقرير المراجع النظير لتوصيف البرنامج التعميمى إجراءات 
 والمقررات الدراسية لطالب المرحمة الجامعية األولى

ستيفاء بتوصيف البرنامج كما جاءت إنقاط عدم  م
 بتقرير المراجع النظير

 التحسين والتعزيزإجراءات 

لبمنللل ما مللل ي تطبيلللق سي سللل  ييكللل  توصللليف ا ال 1
 التيمم الاات  

عتملللل    الللللتيمم  ت للللتم بتطبيللللقوالللللتيمم  لمتلللل مي سللللتماتيجي  إوضللللع واا
 والك من يتل تبن  نظ م النق ط الميتم ةالاات  

ييكللل  توصللليف البمنللل ما مللل ي تطبيلللق سي سللل   ال 
 المتبي  من الكمي  الح يث أنم ط التيمم 

عتمللل    أنملللل ط  ت لللتم بتطبيلللقللللتيمم وا لمتللل مي سلللتماتيجي  إوضلللع واا
وتضللمين الللك فلل  توصلليف مثللل الللتيمم االلكتمونلل   الح يثلل الللتيمم 

 المقممات المكون  لمبمن ما
االسلللتف  ة ملللن  ييكللل  توصللليف البمنللل ما مللل ي ال 

 مص  م الميموم ت المقمي 
عتمللل    ب السلللتف  ة ملللن  ت لللتمواللللتيمم  لمتللل مي سلللتماتيجي  إوضلللع واا

 ثل بنك الميمف  المصمى.م مص  م الميموم ت المقمي 
االسلللتف  ة ملللن  ييكللل  توصللليف البمنللل ما مللل ي ال 

 نظم إ امة الميموم ت
عتم    ب الستف  ة من نظلم  ت تموالتيمم  لمت مي ستماتيجي  إوضع واا
  MISب إ امة الميموم ت

يحتوي توصيف البمن ما عم  م  يوضح إشماك  ال 2
 ت الت ميب المي ان  لمطتب الطتب ف  مج ال

إشلللللماك  المقلللللممات ال ماسلللللي  المكونللللل  لمبمنللللل ماتضلللللمين توصللللليف 
 ت الت ميب المي ان  لمطتبالطتب ف  مج ال

يحتوي توصيف البمن ما عم  م  يوضح إشماك  ال 
 .الطتب ف  البحث اليمم 

إشلللللماك  المقلللللممات ال ماسلللللي  المكونللللل  لمبمنللللل ماتضلللللمين توصللللليف 
 الطتب ف  البحث اليمم  

تقيللليم  أسللل ليبالبمنللل ما وجلللو  يوضلللح توصللليف  ال 3
ومملف  OSPEل والل  OSCEلغيلم تقمي يل  مثلل الل

 الط لب

تقيليم  أسل ليب المقممات ال ماسي  المكون  لمبمن ما تضمين توصيف
االنجلللل ز وممللللف  OSPEل واللللل  OSCEلغيللللم تقمي يلللل  مثللللل اللللل

تيلللل ا قلللللمام بتضلللللمين م ضلللللمن إسلللللتماتيجي  تقلللللويم  Portfolioب ا واا
 .الطتب

ضللللع لللللوائح ومتطمبلللل ت التيللللمج وال مجلللل  لللللم يللللتم و  4
 ضمن البمن ما 

ا والبل ء فل  وضع لوائح ومتطمب ت التيمج وال مج  ضمن البمنل ما
البمنلل ما القللوم  لتلل ميب أطبلل ء اإلمتيلل ز والللاى يللتم تنفيللام  تطللويم

بنلل ءا عملل  كماسلل  األنشللط  التلل  تللم وضللي   بميمفلل  لجنلل  قطلل ع 
البمن ما التل ميب  القلوم   ال ماس ت الطبي ا وسوف يتم تطويم هاا

  Exit Examب بللل يول جميلللع أطبللل ء اإلمتيللل ز إمتحللل ن تيلللمج
 .لمتحقق من "مواصف ت اليميا" ف  هؤالء األطب ء
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للللللم يلللللتم تضلللللمين البمنللللل ما توزيلللللع الللللل مج ت بلللللين  5
السنوات األك  يمي  واإلكمينيكي  لمتأكل  ملن مط بقل  

 وزن ال مج ت لي   الس ع ت 

زيلللللللع الللللللل مج ت بلللللللين السلللللللنوات األك  يميللللللل  تضلللللللمين البمنللللللل ما تو 
 واإلكمينيكي  لمتأك  من مط بق  وزن ال مج ت لي   الس ع ت

عم   foundation stageق تيبيم يجب إطت ال 6
 الممحم  األك  يمي  

  preclinical yearsتغييم المسم  إل  

 ةالتغييم إل  نظ م النق ط الميتم  البمن ما ب لنظ م الفصم  التقمي ى 7
 
 اللوام   17ب مقلم   الت  تم اع ا ه  بإسلتي ام نملواجال ماسي اتنتيج  تحميل إستبي ن مأى الطتب ف  المقمم  .3

 التيملللليم جللللو ة لضللللم ن القوميلللل  ال يئلللل  عللللن الصلللل  م 2009 أغسللللط  الثلللل ن  اإلصلللل ام اإلعتملللل   بلللل ليل
 .واإلعتم  

 تقميم الممتحن الي مج  لمماجي  أنظم  تقويم الطتب. .4
 بللل ليل اللللوام   17ب مقلللم نملللواج بإسلللتي ام حميلللل إسلللتبي ن مأى الطلللتب فللل  أنظمللل  تقلللويم الطلللتبنتيجللل  ت .5

 .واإلعتم   التيميم جو ة لضم ن القومي  ال يئ  عن الص  م 2009 أغسط  الث ن  اإلص ام اإلعتم  
 .لممقممات ال ماسي  متح ني نتيج  تحميل الومق  اإل .6
؛ واتيلللل ا بيلللل  القللللمامات واالجللللماءا فلللل  ن  يلللل  اليلللل م ات ال ماسللللي الطللللتب فلللل  المقللللمم تقللللويم تحميللللل نتلللل ئا  .7

 التصحيحي  ف  ضوء الك
 .ات ال ماسي مق من  تق م نت ئا الطتب ف  المقمم  .8
 الللوام ة اإلمشلل  ات عملل  بنلل ءا تصللميمه تللم الللاى اإلسللتبي ن مللن كجللزءب المجتمييلل  األطللماف إسللتبي ن نتلل ئا .9

 لضم ن القومي  ال يئ  عن الص  م 2009 أغسط  الث ن  اإلص ام اإلعتم   ب ليل الوام   9ب مقم بنمواج
 المنظملل ت فلل  اليللميجين كفلل ءة مسللتوى عللن مضلل ئ م مسللتوى فلل  التقلل م ملل ى عللن  واإلعتملل   التيملليم جللو ة
 ب   ييممون الت 

 مقم بإستي ام نمواج " ل" 3/2/2/1بممفق مقم: ف.ت. كت ب  تقميم المقمم بميمف  القسم الميت  .10
 جللو ة لضللم ن القوميلل  ال يئلل  عللن الصلل  م 2009 أغسللط  الثلل ن  اإلصلل ام اإلعتملل   بلل ليل لللوام ا  16ب

؛ وجملع تقل ميم المقللممات لصلي غ  تقميلم سلنوى علن البمنلل ما التيميمل  ا ويلتم من قشلته فلل  واإلعتمل   التيمليم
يزيلز؛ تشلتمل عمل  ينت ل  بوضلع يطل  لمتطلويم والت مجمل  الكميل  واتيل ا قلمامات اعتمل   فل  هلاا الشلأنا و

 كثيم من أوجه التيزيز والتطويم من   عم  سبيل المث ل ال الحصم:
 تطويم بي  المقممات ال ماسي  بتضمين   نت ئا األبح ث الت  أجميت ب ألقس م اليممي  - أ
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ملن مجملل  الكميل  بلل لقمام  اإلسللتماتيجي  المطلومة إعتمل  إعلل  ة  متل: واللتيمم التيملليم إسلتماتيجي  تطلويم - ب
وفللللل  ن  يلللل  اليللللل م الجللللل مي  ا 4/9/2010بتللللل مي   الُمنيقلللل ة  و 198  بجمسلللللته مقلللللم ب7817مقللللم ب
تم في   اض ف  بي  أس ليب التيميم والتيمم  9/7/2012تم عق  ومش  عمل بت مي   2011/2012

ا وق  تم اعتم   اللك بمجمل  "ج"  4/4/1/10بممفق مقم: ف.ت.لت مي  بي  المقممات ال ماسي  
وملللن مجمللل   ا 12/7/2012  والتللل  عقللل ت بتللل مي  44لجلللو ة بجمسلللته مقلللم با امة وحللل ة ضلللمن ا
 .14/7/2012  والت  عق ت بت مي  226  بجمسته مقم ب9690الكمي  ب لقمام مقم ب

ملن مجمل  الكميل  بلل لقمام  اإلسلتماتيجي  المطلومة إعتمل  إعل  ة  متل: الطلتب تقلويم إسلتماتيجي  تطلويم - ت
 الطتب تقويم إستماتيجي  ا وتوضح4/9/2010بت مي   نيق ةالمُ   و 198  بجمسته مقم ب7816مقم ب
 ال ماسللل  اليللل م ن  يللل  وفللل  ااإلمتح نللل ت نتللل ئا ملللن الطلللتب تظممللل ت ملللع لمتي ملللل المتبلللع النظللل م

 بيللل  الطلللتب تظممللل ت ضلللوء فللل  اإلمتح نللل ت نتللل ئال تصلللحيحي  قلللمامات إتيللل ا تلللم 2009/2010
 ا7775 ا7774ب مقلم اتبل لقمام  الكميل  مجمل  ملن حي التصحي القمامات هام توثيق تم وق   ماست  ا
 ال ماسللللللل  اليللللللل م ن  يللللللل  وفللللللل  ا12/8/2010 بتللللللل مي  والُمنيقللللللل ة  197ب مقلللللللم بجمسلللللللته  7776

 بيللل  الطلللتب تظممللل ت ضلللوء فللل  اإلمتح نللل ت نتللل ئال تصلللحيحي  قلللمامات إتيللل ا تلللم 2010/2011
 عمل  بنل ءا الكميل  عميل  ملن ماتالقلما هلام إعتمل   وتلم "ج" ا4/4/1/12بممفق مقلم: ف.ت.  ماست  
 بتل مي  والُمنيقل ة  211ب مقلم بجمسلته  8327ب مقلم بل لقمام الكميل  مجمل  ملن لله الص  م التفوي 

 نتللللل ئال تصلللللحيحي  قلللللمامات إتيللللل ا تلللللم 2011/2012 ال ماسللللل  اليللللل م ن  يللللل  وفللللل  ا18/5/2011
 الكميلل  مجملل  مللن اماتالقللم  هللام إعتملل   وتللم  ماسللت  ا بيلل  الطللتب تظمملل ت ضللوء فلل  اإلمتح نلل ت

 .10/9/2012 بت مي  والُمنيق ة  228ب مقم بجمسته  9811ب مقم ب لقمام
 المش مك  ف  وضع واع ا  القواع  الي م  والميطط ال ماس  وتوصيف المقممات لج مي  سوه ج - ث
 ملليمالتي شللئون ال ماسللي ا المقللممات/ التيميميلل  البللماما لجنتلل  بميمفلل  المقتمحلل  وضللع وتفييللل القواعلل  - ج

 لممواصلللف ت  اإلمتيللل زب التللل ميب سلللن  ن  يللل  فللل  اليلللميا مواصلللف ت مط بقللل  ملللن لمتحقلللق والطلللتب
  Competency-based NARSب القوميل  الممجيي  األك  يمي  المي ييم بوثيق  الوام ة الميي مي 
 مقلم امبل لقم  كميل  مجمل  ملن والميتمل ة واإلعتمل  ا التيمليم جو ة لضم ن القومي  ال يئ  عن الص  مة

 2017/ 5/ 13 بت مي   294ب مقم بجمسته  431ب
 1/6/2017تحميما ف  

  




