
 جامعة بنها
 كلية الزراعية

 قسم وقاية النبات

 حشرات اقتصادية( –للدراسات العليا )ماجستير   E  A R Sالمعايير األكاديمية المرجعية 

 
  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 
 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
تعكس من أهم مكونات البرنامج التي   يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات

علييييييييي      نميييييييي  . يحيييييييي ا عييييييييينية        يييييييي        ييييييييي 1

  ملستوى    نملي   إلق   ي   ملحلي.

2. 
 
    يييي ن

 
مييييو  ملوتييييوعنة  ي ن يييي    ييييينطا اًنقيييين

   براييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينم  مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 إلمليييييييييينا عنو ا تهيييييييييين  اس رنتهيييييييييين  م ن  هيييييييييين    سيييييييييي ر تهن 

   ً  ننتهن.

ي ييييييييي أ ميييييييييين يطيييييييييي   اس يييييييييي   إلاتيييييييييين    تً  ن يييييييييي  -3

 ملطت  يي  مييو م ييع مو قيي   يو ةيين  ت   يي     طتهييين 

    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت    ن متو  نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 يةييي   يي ق ييي      و وي ييين   ة   وييي      سييي وا 

  إلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينني 

     م     يئ    لجو اب  القتون ي .

ي  يييييييييييخ م ييييييييييين ث   تطًيييييييييييي ا      ييييييييييي     حييييييييييييو     -4

ريييييييت ي ييييييي    ح  يييييييا   ت نميييييييا مييييييي  م ييييييين   ن عيييييييو ة  

  ن ييييييييي خ  مل  ومييييييييينة   وبييييييييي          ييييييييي   مل ن ييييييييي   

   يييييييييتطن م ن علييييييييي  احيييييييييو م ت ييييييييي  الق ييييييييير    ل  يييييييييو  

    طن    ن  ط ة.

 

  قورييييييييييي  مت  يييييييييير يتسييييييييييدع ع    ييييييييييي   عنم يييييييييي  -5
 
  نييييييييييين

  تًييييييييييوط ة       يييييييييي    سيييييييييي      يييييييييي  م يييييييييين  عيييييييييي  م  

   تطو    نق ن . 

ملم بالقضايا والمحاور المختلفة -1

 ل اآلفات ومكافحتها.عالميا في مجا

علي دراية كافية بتنظيم إدارة النتاج -2

الزراعي محافظا علي أخالقيات المهنة 
ومتماشيا مع األطر األخالقية 

 البيولوجية.

ذو دراية بمبادئ التخطيط وتنمية -3

 البحوث في مجال وقاية النبات.

ذو معرفة كافية في مجال اآلفات -4

 الحشرية ومكافحتها.

دراية مميزة في تقييم المشاكل علي -5

اآلفات  وحلها في مجال مكافحة
 الحشرية.

ذو مهارة في تربية المفترسات -6

 والمتطفالت.

يقيم محتوي التقارير والمقاالت في -7

 مجال التخصص والعلوم المرتبطة.

ذو قدرة علي تحليل النتائج في -8

 الحقل والمعمل 

ذو قدرة الي حد ما علي تفسير -9

في مجال البحث العلمي في  النتائج
 .التخصص

 

 -مهارات المعرفة والفهم:-1

 
النظريات واألساسيات المتعلقة بمجال -أ

 التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة.
التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية -ب

 وانعكاسها علي البيئة.
 التطورات العلمية في مجال التخصص.-ت
والقانونية للممارسة المبادئ األخالقية -ث

 المهنية في مجال التخصص.
الجودة في الممارسة  وأساسياتمبادئ -جـ

 المهنية في مجال التخصص.
 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي-حـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -أ.مهارات المعرفة والفهم:

 
جال النظريات واألساسيات المتعلقة بم-أ

 التعلم وكذا في مجال وقاية النبات
التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية -ب

 وانعكاسها علي البيئة.
التطورات العلمية في مجال وقاية -ت

 .النبات
للممارسة  المبادئ األخالقية والقانونية-ث

 .المهنية في مجال وقاية النبات
الممارسة  مبادئ وأساسيات الجودة في-جـ

 .المهنية في مجال وقاية النبات
 وأخالقيات البحث العلميأساسيات -حـ

 
 ان يعرف ماهية العمل في بحوث الحشرات-
ان يفهم الظروف البيئية التي تعيش فيها -

 وتناسبها. الحشرات
أن يعرف مفاتيح تقسيم الحشرات -

 والقواعد التي يبني عليها التقسيم.
 ان يفهم فسيولوجية الحشرات ووظائفها .-
 أن يفهم قواعد العمل في طائفة النحل.-
أن يعرف أفات المواد المخزونة واآلفات -

 الطبية والبيطرية.
األشجار أن يعرف معلومات عن حشرات -

 الخشبية وحشرات التربة والمياه.
أن يعرف معلومات عن ديدان الحرير  -
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 العلمية للتربية. واألسس

يلم بعالقة الحشرات بمسببات األمراض أن -
 النباتية.

يا معلومات عن فسيولوجأن يعرف -
 وأمراض النحل.

أن يعرف األمراض التي تصيب الحشرات -
وكذلك المفترسات والمتطفالت التي يمكن 

 استخدامها في مجال المكافحة الحيوية.
 ت مقاومة النبات لألصابة الأن يعرف آليا-
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  مستويات األداء العامة

 مواصفات الخريج

 
المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 

 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
من أهم مكونات البرنامج التي تعكس  يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات
 

 

علييييييييي  مييييييييين     ييييييييي  .يسيييييييييتنمي م   ييييييييي  م   ييييييييي  1

مييييييييييي    ييييييييييي  ميييييييييييو   براييييييييييينم  م ن ييييييييييي     نيييييييييييا

   برةنن عل   عي             .

.يبيييييييييرةو علييييييييي     يييييييييي  ملييييييييين يطييييييييي   ملوتييييييييييو  2

مييييييو اس ريييييينة  ا يييييين    م يييييينة خ  م يييييين ث ميييييي  

.         خ
 
   ًنقنة  تثر  طوون

ينييييييييييينط علييييييييييي     نيييييييييييا ميييييييييييو  مل  ومييييييييييينة   ييييييييييي  -3

ع نبييييييييييييييييييييييييي ةن  ي   نتهييييييييييييييييييييييييين     نيييييييييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييييييييييو 

     س ريييييييييييييييييينة  مل مسيييييييييييييييييينة   لج   يييييييييييييييييينة   يييييييييييييييييي

   ال  نةيييييييييييييييييييييييييينة    ت    يييييييييييييييييييييييييينة   د يييييييييييييييييييييييييي  

  مل  ومنة.  ن  خ 

 

  تنييييييييينطر     ملنييييييييينالة    ييييييييي ا من يييييييييخينيييييييي خ -4

 ي ن ي  ييييييييييييي   موييييييييييييين ط  مل  ومييييييييييييينة       ييييييييييييي  

  الي ى.

 

يييييييييييييي عا   نط  ييييييييييييينة مييييييييييييي   ع ييييييييييييين   ييييييييييييينعن  -5

 رت يييييييييي ن    يييييييييي ر   يييييييييي   مل  ييييييييييي    يييييييييي ا م  ييييييييييخ 

  ملوقف ع نمن   ون  مل  ومنة انقو .

 

بالقضايا والمحاور المختلفة ملم -1

 عالميا في مجال اآلفات ومكافحتها.

علي دراية كافية بتنظيم إدارة النتاج -2

الزراعي محافظا علي أخالقيات المهنة 
ومتماشيا مع األطر األخالقية 

 البيولوجية.

ذو دراية بمبادئ التخطيط وتنمية -3

 البحوث في مجال وقاية النبات.

جال اآلفات ذو معرفة كافية في م-4

 الحشرية ومكافحتها.

علي دراية مميزة في تقييم المشاكل -5

اآلفات  وحلها في مجال مكافحة
 الحشرية.

ذو مهارة في تربية المفترسات -6

 والمتطفالت.

يقيم محتوي التقارير والمقاالت في -7

 مجال التخصص والعلوم المرتبطة.

ذو قدرة علي تحليل النتائج في -8

 الحقل والمعمل 

ذو قدرة الي حد ما علي تفسير -9

النتائج في مجال البحث العلمي في 
 .التخصص

 -المهارات الذهنية:-2

 
تحليل وتقييم المعلومات في مجال -أ

 التخصص والقياس عليها لحل المشاكل.
حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر -ب

 بعض المعطيات.
الربط بين المعارف المختلفة لحل -ت

 المشاكل المهنية.
إجراء دراسة بحثية أو كتابة دراسة -ث

 علمية منهجية حول مشكلة بحثية.
تقييم المخاطر في الممارسات المهنية -جـ

 في مجال التخصص.
التخطيط لتطوير األداء في مجال -حـ

 التخصص.
اتخاذ القرارات المهنية في سياقات -خـ

 مهنية متنوعة.

 

 -المهارات الذهنية:-2

 

المعلومات في مجال وقاية تحليل وتقييم -أ
 والقياس عليها لحل المشاكل. النبات

حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر -ب
 بعض المعطيات.

الربط بين المعارف المختلفة لحل -ت
 المشاكل المهنية.

إجراء دراسة بحثية أو كتابة دراسة -ث
 علمية منهجية حول مشكلة بحثية.

نية تقييم المخاطر في الممارسات المه-جـ
 .مجال وقاية النبات في
طيط لتطوير األداء في مجال وقاية التخ-حـ

 .النبات
اتخاذ القرارات المهنية في سياقات -خـ

 مهنية متنوعة.

في مجال  ويحلل المشاكليحدد -1

 التخصص.

يحلل ويقييم المعلومات في مجال -2

 الحشرات.
تقييم وتحليل الظروف البيئية التي يمكن -3

 اإلصابة الحشريةبها ان يتفادي 
يستنبط كيفية تأثر الحشرات بالبيئة -4

 واإلحتياجات الغذائية وأهميتها.

الحشرية حل المشاكل الناجمة عن االفات -5

في الحبوب المخزونة وفي الحقول 
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 والحدائق وآفات الصحة العامة. 

يربط بين علوم الحشرات والعلوم -6

 والمعارف األخري.
 مجال الحشرات تقييم النتائج البحثية في-7
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المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 
 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
من أهم مكونات البرنامج التي تعكس   علي إن:يجب أن يكون الخريج قادرا 

 االحتياجات

 آمييييييييييييييييييييو  مييييييييييييييييييييت  ويسييييييييييييييييييييتطنا   يييييييييييييييييييي ا .1

  مل ن ة  مل        ل ن   .

 رً ييييييت ميييييينى مييييييو ةيييييي   م   يييييي   .يطتيييييينط 2

 ل ا  مل ن ا.

مل نلجييييييييي    مل   ييييييييي .يسيييييييييتطنا   تن  ييييييييينة 3

 مل يييييييييييييييييييين ا عً رنيييييييييييييييييييي  مسييييييييييييييييييييئو    آم يييييييييييييييييييي  

 ب  ا   ن .  

 يييييييييييييي  عنقيييييييييييي   سييييييييييييجا  عوتييييييييييييو .يوييييييييييييف 4

  ل نا   مل  ا.

  ييييييييييييييييييييي ا .ي سييييييييييييييييييييي     تييييييييييييييييييييين         ييييييييييييييييييييي  5

 .م ًني   ن     أ

    ني يييييييي  يييييييييي   م ن ييييييييب.يحيييييييين   ييييييييي    6

      نة.

.يت ييييييييييييييييي ن  مل  وعييييييييييييييييينة    نقوييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييو 7

  مل  ومنة 
 
 ؛ رن ر  م وال

  ملطنة . يت  خ

ميييييييييييييو  مل ييييييييييييين ا    ق  ييييييييييييي   مييييييييييييينى.يحيييييييييييييا 8

 عن يييييييييييييييييييييييييييييييييييتطن ا  ن  ييييييييييييييييييييييييييييييييييينة م ن ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

 
 

المختلفة ملم بالقضايا والمحاور -1

 عالميا في مجال اآلفات ومكافحتها.

علي دراية كافية بتنظيم إدارة النتاج -2

الزراعي محافظا علي أخالقيات المهنة 
ومتماشيا مع األطر األخالقية 

 البيولوجية.

ذو دراية بمبادئ التخطيط وتنمية -3

 البحوث في مجال وقاية النبات.

ذو معرفة كافية في مجال اآلفات -4

 ومكافحتها. الحشرية

علي دراية مميزة في تقييم المشاكل -5

اآلفات  وحلها في مجال مكافحة
 الحشرية.

ذو مهارة في تربية المفترسات -6

 والمتطفالت.

يقيم محتوي التقارير والمقاالت في -7

 مجال التخصص والعلوم المرتبطة.

ذو قدرة علي تحليل النتائج في -8

 الحقل والمعمل 

علي تفسير  ذو قدرة الي حد ما-9

النتائج في مجال البحث العلمي في 
 .التخصص

 -المهارات المهنية:-3

 
إتقان المهارات المهنية األساسية -أ

 والحديثة في مجال التخصص.
 كتابة وتقييم التقارير المهنية.-ب
تقييم الطرق واألدوات القائمة في مجال -ت

 التخصص.

 
 

 -المهارات المهنية:-3

إتقان المهارات المهنية األساسية -أ
 .والحديثة في مجال وقاية النبات

 كتابة وتقييم التقارير المهنية.-ب
واألدوات القائمة في مجال  تقييم الطرق-ت

 .وقاية النبات

 يعد المجموعات الحشرية.-1

 يصمم التجارب ويخططها حقليا ومعمليا.-2

 يصنف الحشرات الي مجموعات.-3

 ات النحلية بآتقان.يمارس العملي-4

 يربي المفترسات والمتطفالت ويطلقها.-5

 يحصر اآلفات الحشرية حقليا.-6

 يكتب التقارير المهنية.-7

يتقن تقييم الطرق واآلدوات في مجال -8

 التخصص.
 فحص العينات وحصر أعراض اإلصابة.-9
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  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة
المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة 

 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 
 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس   يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:
 االحتياجات

 -المهارات العامة والمنتقلة:-4 -المهارات العامة والمنتقلة:-4ملم بالقضايا والمحاور المختلفة - 
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.يسييييييييييييييييييييييييييييييييتطنا  إلا رايييييييييييييييييييييييييييييييي     وييييييييييييييييييييييييييييييييينالة 1

 .ع  نط     رين   مل  ومنة 

 

  سيييييييتطنا مييييييينى    ييييييي  ميييييييو  يت ييييييي أ علييييييي -2

    ا   ن . ملون ط  مل  ومن    

مييييييييييييي   ل  يييييييييييييوط    ييييييييييييي ا   ييييييييييييين يتو بيييييييييييييا -3

.
 
 تتنع     عن   وا     نا       طنة ن

 يييييييييييييييي انن ييييييييييييييينة    ييييييييييييييي ا م يييييييييييييييتحخيسييييييييييييييينةخ -4

 ي نع  .

  آلي رو.. عنات نهي و  -5

  ي   رت ع ا.   ن يس خ    ا -6

.يت ييييييييييييي ن  رح يييييييييييييرا  ي ييييييييييييينة اسييييييييييييي    يييييييييييييي رو -7

  رتأما     ةخ تأ      تأع ن   ي   رت.

 بولم ااااااا  لي .يماااااااواًل يتاااااااو    يي ااااااا  8
  اليأقل   المال ت  للدالا    العمل.

الضاااااال الي  للااااايعل   المهاااااوالا يتمااااا  -9
الااااااواي  لاااااا ال العمااااااال  م اااااال الدالا اااااا  
داالا ال قااااااااا   المهاااااااااوالا   الم ااااااااايرل   اق

 اليتظيمي (.
 

 

 

 
 
 

 عالميا في مجال اآلفات ومكافحتها.

علي دراية كافية بتنظيم إدارة النتاج -2

الزراعي محافظا علي أخالقيات المهنة 
ومتماشيا مع األطر األخالقية 

 البيولوجية.

ذو دراية بمبادئ التخطيط وتنمية -3

 البحوث في مجال وقاية النبات.

ذو معرفة كافية في مجال اآلفات -4

 الحشرية ومكافحتها.

علي دراية مميزة في تقييم المشاكل -5

اآلفات  وحلها في مجال مكافحة
 الحشرية.

ذو مهارة في تربية المفترسات -6

 المتطفالت.و

يقيم محتوي التقارير والمقاالت في -7

 مجال التخصص والعلوم المرتبطة.

ذو قدرة علي تحليل النتائج في -8

 الحقل والمعمل 

ذو قدرة الي حد ما علي تفسير -9

النتائج في مجال البحث العلمي في 
 .التخصص

 
 المختلفة. بأنواعهالتواصل الفعال -أ

استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم -ب
 . الممارسة المهنية

التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية -ت
 الشخصية.

استخدام المصادر المختلفة للحصول -ث
 علي المعلومات والمعارف.

جـ_وضع قواعد ومؤشرات تقييم اداء 
 اآلخرين.

ات العمل في فريق وقيادة فرق في سياق-حـ
 مهنية مختلفة.

 إدارة الوقت بكفاءة.-خـ
 التعلم الذاتي والمستمر.-د

 

 
 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة.-أ

استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم -ب
 الممارسة المهنية .

التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية -ت
 الشخصية.

استخدام المصادر المختلفة للحصول -ث
 علي المعلومات والمعارف.

جـ_وضع قواعد ومؤشرات تقييم اداء 
 اآلخرين.

العمل في فريق وقيادة فرق في سياقات -حـ
 مهنية مختلفة.

 إدارة الوقت بكفاءة.-خـ
 التعلم الذاتي والمستمر.-د

 يتواصل بفاعلية مع البيئة المحيطة.-1

المعلومات ) استخدام تكنولوجيا -2

 إنترنت(-كمبيوتو
يستطيع التقييم الذاتي ويحدد إحتياجاته -3

 البحثية.

 يدير وقتة بأكثر أستفادة.-4

 يعمل في فريق عمل جماعي.-5

ينقل خبرات اآلخرين في الخارج في -6

 مجال وقاية النبات.
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المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة
 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 

المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 
 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 

من أهم مكونات البرنامج التي تعكس    يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:
 االحتياجات

 -أ.مهارات المعرفة والفهم:   
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علييييييييي  مييييييييين     ييييييييي  .يسيييييييييتنمي م   ييييييييي  م   ييييييييي  1

مييييييييييي    ييييييييييي  ميييييييييييو   براييييييييييينم  م ن ييييييييييي     نيييييييييييا

   برةنن عل   عي             .

.يبيييييييييرةو علييييييييي     يييييييييي  ملييييييييين يطييييييييي   ملوتييييييييييو  2

مييييييو اس ريييييينة  ا يييييين    م يييييينة خ  م يييييين ث ميييييي  

.         خ
 
   ًنقنة  تثر  طوون

ينييييييييييينط علييييييييييي     نيييييييييييا ميييييييييييو  مل  ومييييييييييينة   ييييييييييي  -3

ع نبييييييييييييييييييييييييي ةن  ي   نتهييييييييييييييييييييييييين     نيييييييييييييييييييييييييا ميييييييييييييييييييييييييو 

  يييييييييييييييييي     س ريييييييييييييييييينة  مل مسيييييييييييييييييينة   لج   يييييييييييييييييينة 

   ال  نةيييييييييييييييييييييييييينة    ت    يييييييييييييييييييييييييينة   د يييييييييييييييييييييييييي  

  مل  ومنة.  ن  خ 

 

  تنييييييييينطر     ملنييييييييينالة    ييييييييي ا من يييييييييخينيييييييي خ -4

 ي ن ي  ييييييييييييي   موييييييييييييين ط  مل  ومييييييييييييينة       ييييييييييييي  

  الي ى.

 

يييييييييييييي عا   نط  ييييييييييييينة مييييييييييييي   ع ييييييييييييين   ييييييييييييينعن  -5

 رت يييييييييي ن    يييييييييي ر   يييييييييي   مل  ييييييييييي    يييييييييي ا م  ييييييييييخ 

  ملوقف ع نمن   ون  مل  ومنة انقو .

 

 

 

 

المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة  مواصفات الخريج مستويات األداء العامة

 NARSللدراسات العليا )برامج الماجستير( 
المعايير األكاديمية القياسية الدراسات 

 ARSEالعليا)برامج الماجستير( 
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من أهم مكونات البرنامج التي تعكس    يجب أن يكون الخريج قادرا علي إن:

 االحتياجات

 آمييييييييييييييييييييو  مييييييييييييييييييييت  ويسييييييييييييييييييييتطنا   يييييييييييييييييييي ا .1

  مل ن ة  مل        ل ن   .

 رً ييييييت ميييييينى مييييييو ةيييييي   م   يييييي   .يطتيييييينط 2

 ل ا  مل ن ا.

مل نلجييييييييي    مل   ييييييييي .يسيييييييييتطنا   تن  ييييييييينة 3

 مل يييييييييييييييييييين ا عً رنيييييييييييييييييييي  مسييييييييييييييييييييئو    آم يييييييييييييييييييي  

 ب  ا   ن .  

 يييييييييييييي  عنقيييييييييييي   سييييييييييييجا  عوتييييييييييييو .يوييييييييييييف 4

  ل نا   مل  ا.

  ييييييييييييييييييييي ا .ي سييييييييييييييييييييي     تييييييييييييييييييييين         ييييييييييييييييييييي  5

 .م ًني   ن     أ

    ني يييييييي  يييييييييي   م ن ييييييييب.يحيييييييين   ييييييييي    6

      نة.

.يت ييييييييييييييييي ن  مل  وعييييييييييييييييينة    نقوييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييو 7

  مل  ومنة 
 
 ؛ رن ر  م وال

  ملطنة . يت  خ

ميييييييييييييو  مل ييييييييييييين ا    ق  ييييييييييييي   مييييييييييييينى.يحيييييييييييييا 8

 عن يييييييييييييييييييييييييييييييييييتطن ا  ن  ييييييييييييييييييييييييييييييييييينة م ن ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

 
 

 

 -والفهم:أ.مهارات المعرفة   
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