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 2022 يعماجلا عادبإلا عيبرل ةثلاثلا ةرودلا ةقباسم نوناق

  تالاجملاو فادهألا :لوألا لصفلا

78 56ماجلا عاد*إلا عي-ر ةق*اسم جردنت 
 لRشP يدعسلا كلاملا دLع ةعماج اهتقلطأ DE6لا ىAB@لا تارا<تخالا راطإ 6

78رعملا 8\]كمتلا Yإ ةفداهلاو ،ماع
78 راRتبالاو عاد*إلا ةصرف ةحاتإ لالخ نم ة<تا<حلا مهتاراهم رàطتو ةLلطلل 6̂معلاو 6

6 jةفا 

 ."عادبإلا فغش ييحنل" : راعش تحت كلذو ،ة<نفلاو ة<بدألاو ة<ملعلا تالاجملا

rEأتو 
6 sملا ەذLمتلاو ل<صحتلل ةمئالم ءاوجأ قلخل ةرداA\8 78

 اذs فدهي ذإ ،ملاعلا اهفرع~ DE6لا ىAB@لا تالوحتلا نمز 6
78 ةمsاسملا نم s-̀[\8وملا ةLلطلاو تاLلاطلا 8\]كمت Yإ عو��ملا

 لخاد نم اهنع \Aبعتلا لالخ نم مهتاردقو مهتاراهم رàطت 6
 .ةددعتملا ة<فرعملا تالاجملاو ة<ملعلا تاصصختلا لالخ نمو ،ة<عماجلا تاءاضفلا

  :ة<تآلا راRتبالاو عاد*إلا تالاجم فلتخم ةق*اسملا لمش�

 ؛ة<ناLسإلا وأ ،ةA\8aلجنإلا وأ ،ة<س�رفلا وأ ،ة<غaزامألا وأ ،ة<-�علا* ة\Aصقلا ةصقلاوأ رعشلا •
 ؛\Aصقلا مل<فلا •
 ؛ا~د<مو@لاو ح�ملا •
 ؛ة<ل<كش�لا نونفلا •
 ؛)ءانغلاو فزعلا( �E<سوملا •
 ؛)Application informatique( ة<تامولعملا تاق<بطتلا •
 .)Emotion'Ailes ( نش¦م<نأ •

 ةفدهتسملا ةئفلا :يناثلا لصفلا

78 تاق*اسملا فلتخم حتفت 
 كلاملا دLع ةعماجل ةع*اتلا تاسسؤملا ىدح¬ب 8\]لجسملا تاLلاطلاو ةLلطلا ةفاj هجو 6

7Eرو لماح ^ع ت��� نأ اهل قبس® ملو ة<لصأ تاعاد*إ ^ع نورفوتي نيذلاو ،يدعسلا
r8وAEك<لإ وأ 6

 ةءارقلل ةنجل ^ع رفوتي 6
  .م<يقتلا وأ

 ةريصقلا ةصقلاو رعشلا :ثلاثلا لصفلا

78 تامsاسملا نوكت نأ نكم~  
 وأ ،ة<س�رفلا وأ ،ة<غaزامألا وأ ،ة<-�علا ةغللا* ة\Aصقلا ةصقلاو رعشلا ةق*اسم 6

 ،م<قAEلا تامالع عضاوم ةاعارم عم ،ةàحنلاو ة<ئالمإلا ءاطخألا نم ةم<لس ةغل* ة̀-تكم نوكت نأو ،ة<ناLسإلا وأ ،ةA\8aلجنإلا
L58±ي امj ،تارقفلا 8\]ب ة<غارف تاحاسم دوجو عم ،د�لا نع راوحلا لصفو

 اهيلع فراعتملا ة<لامجلا ط*اوضلا مAEحت نأ 6
 .ةءارقلا ةنجل اهيدل ةئيs فرط نم ،ا<نوAEك<لإ وأ ا<قرو ،تضرع وأ ت��� دق ةكراشملا لامعألا نوكت الأو ،ا<لودو انطو

 .ةق*اسملا ةصنم ^ع قفرم لRش ^ع تاjراشملا لسرت  



 

 
2 

 

 

L58±ي :رحلا رعشلاو رعشلا ةق*اسم -
 ا~دومع اهتا<بأ دa¶ت الأو ،ة<ضورعلا روس@لا نم ة<لاخو ،ا<ق<سوم ةطLضنم نوكت نأ 6

 .رحلا رعشلا نم تناj اذإ ارطس 30و ،ات¹ب 25 ^ع
78 طAEش® :ة\Aصقلا ةصقلا ةق*اسم -

  . ةملj 1500و 1000 8\]ب ام صنلا نوك~ نأ ةكراشملا لامعألا 6

rEوص ل<جس� لالخ نم تامsاسملا م~دقت متaو  
 ةصنملا ^ع بوتكملا صنلا لاسر¿و ،ةد<صقلا ءاقلإل ويد<ف وأ 6

 .ةق*اسملل ة<نوAEك<لإلا

  :ة<تآلا ة<لRشلا ط*اوضلا لامعألا مAEحت نأ بج~

 ؛مس 2.5 تاsاجتالا ةفاj نم شماوهلا نوكت •
 ؛"....." 8\]تجودزم 8\]ب ثحLلا ناونع بتك~ •
  ؛عاد*إلا ىوتحم نع اABعمو اق<قد نوك~ نأ بجaو 16 مجح زرا* طخ* ناونعلا بتك~ •
 تاغلل ةLس±لا* Time New Roman 10و ،ة<-�علا صوصنلل ةLس±لا* Simplified Arabic 12( طخلا مجح •

 )ة<ن¹تاللا

 ريصقلا مليفلا :عبارلا لصفلا

78 طAEش®
 ة<لاع ةدوج* نوك~ نأ بجaو ،قئاقد عبس زواجتت الأو 8\]تق<قد نع هتدم لقت الأ مدقملا \Aصقلا مل<فلا 6

)HD قت ،)قوف امفLزامألا وأ ة<-�علا ةغللا* لامعألا لaع لسرتو ،ىرخألا ة<حلا تاغللا ىدح¬ب وأ ،ة<غAB ك<لإلا ةصنملاAEة<نو 
 .ةق*اسملل

 ةيديموكلاو ةيحرسملا لامعألا :سماخلا لصفلا

78 ة~د<مو@لاو ة<ح�ملا لامعألا لLقت
 ةصنملا ABع اهلاسر¿و ويد<ف لماح ^ع اهل<جس� ةطÑ�a ،ةق*اسملا 6

 الو ةق<قد 30 نع لقت الأو ،ا~د<مو@لل ةLس±لا* قئاقد عبس زواجتت الو 8\]تق<قد نع لقت الأ بج~ امj ،ةق*اسملل ة<نوAEك<لإلا
L58±ي امj ،ة<ح�ملا لامعألل ةLس±لا* ةق<قد 45 زواجتت

 فراعتملا ة<نفلا ط*اوضلا ة~د<مو@لاو ة<ح�ملا لامعألا مAEحت نأ 6
 .ا<لودو ا<نطو اهيلع

  ةيليكشتلا نونفلا :سداسلا لصفلا

78 ،ة<نف لامعأ ةثالث و لمع 8\]ب ام م~دقت كراشم لÔل نكم~  
 عاد*إلل ةروص ذخأ متي نأ ^ع ،6̂<كش�لا نفلا لاجم 6

 .ةق*اسملل ة<نوAEك<لإلا ةصنملا ABع هلاسر¿و

 .ا<لودو ا<نطو اهيلع فراعتملا ة<نفلا ط*اوضلا Ø6ارت نأ ةطÑ�a ةحوتفم عيضاوملا L�Eت 

 )ءانغلاو فزعلا( ىقيسوملا :عباسلا لصفلا

78 ةكراشملا نكم~ 
 8\]تق<قد 8\]ب حواAEي ءانغلا وأ فزعلل ويد<ف ل<جس� لالخ نم )ءانغلاو فزعلا( �E<سوملا ةق*اسم 6

   .ة<نوAEك<لإلا ةصنملا ABع ةق*اسملا ةرادإ Yإ لسرaو ،قئاقد سمخو
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 )Application informatique( ةيتامولعملا تاقيبطتلا :نماثلا لصفلا

78 ةكراشملا نكم~
 تاق<بطت لالخ نم ،)Application informatique( ة<تامولعملا تاق<بطتلا رàطت ةق*اسم 6

 ة<لمع متتو .كلذ ^ع قيبطتلا ةLحاص ةهجلا ضاAEعا مدع ةطÑ�a ،ىرخأ تاهج حلاصل اsذ<فنت مت DE6لا كلتب وأ ،ةثيدح
78 قيبطتلا ط*ار لاسرإ وأ ،APK قيبطتلا فلم ةخس� لاسر¬ب ةكراشملا

 ة<نوAEك<لإلا ةصنملا ABع ،اروش±م ناj اذإ ام ةلاح 6
  .ةق*اسملل

 ) Emotion'Ailes( نشيمينأ :عساتلا لصفلا

78 ةكراشملا نكم~ 
 ثادحألا نم ةعومجم اهللختت DE6لاو ةكرحتملا موسرلا تا<نقت مدختس� DE6لا نش¦م<نأ ةق*اسم 6

78 ةكرحتملا موسرلا تا<نقت اومدختس® نأ 8\]كراشملا ^عو ،ة<قئاثولاو ة<كرحلا
 ABع لسرتو ،مهجاتنإ نم ةئاملا* 50 نم ßAàأ 6

  .ةق*اسملل ة<نوAEك<لإلا ةصنملا

 

  ميكحتلا ةنجل  :رشاعلا لصفلا

 8\]ثحا* ةذتاسأ نم نوكتت DE6لاو ،ةق*اسملا فانصأ نم فنص لj م<كحت ةنجل فرط نم ةزئافلا لامعألا ءاقتنا مت¹س
 ة<بدألاو ة<نفلا عجارملاو ،ةثادحلاو ،كسامتلاو ،قاس�الاو ،ناقتإلاو ،لمعلا ةلاصأ ^ع ءاقتنالا زكتري .8\]صصختم 8\]سراممو
 ةءاضإلاو ،ب<كAEلاو ،راطإلاو ،̀حضولا Yإ ةفاضإ اذs ،لمعلا نم قثب±ت DE6لا لئاسرلاو ،ة<فسلفلاو ة<ملعلاو ة<خaراتلاو
 .عاد*إلل ة<عفنلا ةم<قلا اذكو ،ة<فطاعلا ةنحشلاو ،ة<نفلاو ةA\aبعتلا ةم<قلاو ،عاد*إلاو ،̀عضوملا ةجلاعمو را<تخاو ،ةدوجلاو
jلا بلاط رق~ امAEغو ،ة<ئاهن م<كحتلا ةنجل تارارق نأ* حيشA\ نعطلل ةل*اق. 

  زئاوجلا :رشع يداحلا لصفلا

78 نa¶ئافلل زئاوج ص<صخت مت¹س  
6 jةق*اسملا فانصأ نم فنص ل، jئافلل نوك<س ام¶a78 ن

 ة<قLسألا فانصألا ضع* 6
78 ةعماجلا ل<ثمتل

   .ة<لودلاو ة<نطولا تاق*اسملا 6

  ةكراشملا ةقيرط  :رشع يناثلا لصفلا

78 ةكراشملا با* حتفت 
 كلاملا دLع ةعماجل ةع*اتلا تاسسؤملا ىدح¬ب 8\]لجسملا ةLلطلاو تاLلاطلا ةفاj هجو 6

 . 	/www.creative.uae.ac.ma :ةعماجلا عقوم ^ع ةرامتسالا ةئبعت لالخ نم يدعسلا

r8وAE@لإلا دABaلا* لاصتالا نكم~ تامولعملا نم دa¶مللو ؛2022 يام 28 ل#ق كلذو
 :Y6اتلا 6

actionassociative@uae.ac.ma 

 


