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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 2114 1 - 1 كتدل ؾٝضٜا٤ عا١َ  * 2116

 - - 3 3 نُٝٝا٤ عا١َ 2124

 2124 1 - 1 كتدل نُٝٝا٤ عا١َ 2125

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

  4 14 18 اجملُٛع

 *  َتطًب ن١ًٝ يتخـف ا٫ْتاد ايٓباتٞ ٚايٛقا١ٜ ؾكط.

 انثزايح االكادًَُح:

 ًُح انزَفُحانرُذخصص . 1
 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚال: 

 :ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة

  كشجات املعشؾ١ ايعا١َ
 املؿاِٖٝ ٚاملـطًرات رات ايع٬ق١ بايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ يف اجملتُع احملًٞ. .1

 .أطع ؼذٜذ أْٛاع ايذلب١ ٚا٭منا  ايضساع١ٝ املٓاطب١ شلا .2

 إجشا٤ات ؼظني ايذلب١  ٚؼذٜذ عٓاؿش ايلعـ ٚعٓاؿش ايك٠ٛ ؾٝٗا. .3

 إجشا٤ات ؽطٝط املؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ يف املٓاطل ايشٜؿ١ٝ. .4

 َتطًبات ت١ُٝٓ اجملتُعات ايشٜؿ١ٝ بؼهٌ تهاًَٞ. .5

 آيٝات ايتعاٌَ َع َـادس املٝاٙ ٚنٝؿ١ٝ اطتثُاسٖا ع٢ً ايٛج٘ ا٭نٌُ. .6

 تاد ايضساعٞ.طشم ايشٟ املث٢ً ٚآهاسٖا ع٢ً اٱْ .7

 أطايٝب َٛاج١ٗ ايترذٜات اييت ميهٔ إٔ تٛاج٘ َظرل٠ ايت١ُٝٓ يف ايكطاع ايشٜؿٞ. .8

 ؼذٜذ طبٝع١ ٚؾشق ا٫طتثُاس يف ايكطاعات ايشٜؿ١ٝ املختًؿ١. .9

 ايتٓٛع املٓاخٞ ٚايطبػشايف ٚأهاسُٖا ع٢ً َظرل٠ ايت١ُٝٓ. .11

 ات ايع٬ق١.ؼذٜذ أٚيٜٛات ايت١ُٝٓ ايشٜؿ١ٝ يف ك٤ٛ ايعذٜذ َٔ املتػرلات ر .11
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  كشجات املعشؾ١ بايعًّٛ رات ايع٬ق١

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب ًَُا بة 

 َباد٨ سعا١ٜ ؿر١ ٚتػز١ٜ اؿٝٛإ. .1

 أطايٝب ا٫طتثُاس ا٭َثٌ يًُٛاسد ايطبٝع١ٝ ٚؾكا ملتطًبات ايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ. .2

 إجشا٤ات  اٱْتاد ٚايتظٜٛل اٯَٔ يًُراؿٌٝ ايضساع١ٝ. .3

 يب١٦ٝ احمل١ًٝ.احملاؾظ١ ع٢ً ط١َ٬ ا .4

 ايتخطٝط ايتُٟٓٛ يف ك٤ٛ املتػرلات احمل١ًٝ ٚايذٚي١ٝ. .5

 إجشا٤ ؼ٬ًٝت ػاًَ٘ يًظٛم احملًٞ يترذٜذ اجملا٫ت ايت١ُٜٛٓ. .6

 عًُٝات اطتـ٬ل ا٭ساكٞ ٚؾكا يًذلانٝب ايطبٝع١ٝ يطبٝع١ ا٭سض. .7

 دٚس املعذات اؿذٜث١ يف تٓؿٝز بشاَخ اطتـ٬ل ا٭ساكٞ. .8

 ١ٝ يف املٓاطل ايشٜؿ١ٝ.َتطًبات ؼكٝل ايتُٓ .9

 عًُٝات ايتـٓٝع ايضساعٞ يف اجملتُعات ايشٜؿ١ٝ ٚاْعهاط٘ ع٢ً ايذخٌ. .11

 تكذٜش اؿاجات املاي١ٝ ٚايبؼش١ٜ يًُؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ. .11

  كشجات املعشؾ١ ايتخــ١ٝ

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً 

 إعذاد اـطط املتعًك١ بايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ ٚإجشا٤ات تٓؿٝزٖا. .1

ت املُٝةةض٠ يًُؿةةاِٖٝ ا٭طاطةة١ٝ ٫قتـةةادٜات ا٭سض ٚاطةةتعُا٫تٗا كةةُٔ  ؼذٜةةذ ايظةةُا .2

 إطاس ْظشٟ ٚعًُٞ.

َشاعةةةةا٠ ايتؼةةةةشٜعات ٚايكةةةةٛاْني ٚا٭ْظُةةةة١ ايةةةةيت تةةةةترهِ يف اطةةةةتعُا٫ت ا٭ساكةةةةٞ    .3

ٚاطةتػ٬شلا ، ٚأهةش ٖةزٙ ايتؼةشٜعات ا٫هةابٞ أٚ ايظةًيب يف دؾةع عحًة١ ايتُٓٝة١ ايشٜؿٝةة١          

 َٚؼاسٜعٗا املختًؿ١.

 نٌ ايتًٛث ايب٦ٝٞ املختًؿ١ َٔ تًٛث اشلٛا٤ َٚـادس املٝاٙ.ؼذٜذ َؼا .4

إعةةاد٠ اطةةتخذاّ بعةةض املةةٛاد ايعادَةة١ بعةةذ َعاؾتٗةةا ، ٚدٚس ايتكٓٝةة١ امل٥٬ُةة١ يف تُٓٝةة١      .5

 اجملتُعات ايٓا١َٝ يف ايضساع١.

 :ث ًْٝ : ضٛم ايدٌُ

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً  

ملضاسع ٚا٭عُاٍ ايضساع١ٝ اـاؿ١ ٚاملضاسع ايعٌُ يف فاٍ ايكطاع ايضساعٞ اـاق، ٚا  .1

 ايعا١ًٝ٥.

ايتٛاؿٌ َع امل٪طظةات غةرل اؿهَٛٝة١ )ا٭ًٖٝة١( َثةٌ اٱغاهة١ ايضساعٝة١ ٚ ايؼةشنات          .2

 ايضساع١ٝ ٚاؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ.
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 ايتعإٚ املثُش َع قطات ايبرٛث ايضساع١ٝ بٛصاس٠ ايضساع١ َٚذٜشٜات ايضساع١ املختًؿ١. .3

رثٝةة١ بـةةؿت٘ باذةة  َتخـةةف يف فةةاٍ اٱْتةةاد ايٓبةةاتٞ ٚ ايتُٓٝةة١   ايكٝةةاّ باٱعُةةاٍ ايب .4

 ايشٜؿ١ٝ.

 ا٫طتؿاد٠ َٔ ػاسب اٯخشٜٔ ْٚكًٗا ٚتٓؿٝزٖا ع٢ً أسض ايٛاقع. .5

 ايعٌُ كُٔ ؾشٜل يف فاٍ ايت١ُٝٓ ايشٜؿ١ٝ. .6

 تٛظٝـ ايتكٓٝات اؿذٜث١ يف عع ٚتبٜٛب ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚؼًًٝٗا ٚتؿظرلٖا. .7

 اس بطشم  َٓاطب١.عشض ٚتكذِٜ ا٭ؾه .8

 إظٗاس قذسات٘ ع٢ً ايتعًِ املظتُش ٚا٫طتؿاد٠ َٔ ػاسب اٯخشٜٔ. .9

 إبشاص َٗاسات قٝاد٠ ت٪ًٖ٘ ٱداس٠ ؾشم عٌُ يف فا٫ت ايت١ُٝٓ املختًؿ١. .11

 ايت١ُٝٓ ايسٜد١ٝ/املٓدس ختصص  ث يجً : َتطًب ت

ايطايةب  عًة٢   ،/املٓؿشدايتُٓٝة١ ايشٜؿٝة١  يًرـٍٛ ع٢ً دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ؽـةف  

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 125إ ٜتِ بٓحال )

 :/ انرخصص انًُفزد . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 81ٖزٙ املكشسات َٔ ) تتهٕٛ

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ81ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (3سٜاكٝات ) 1113

 1112 1 2 3 ٤ ايتطبٝكٞا٫ذـا 1214

 - 1 2 3 عًِ ايٓبات 2111

 2124 1 2 3 َباد٨ عًِ ايذلب١ 2111

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 17 - - 17 َتطًبات ايه١ًٝ

 81 - - 81 َتطًبات ايتخـف

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 125 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - 1 2 3 ايت١ُٝٓ املظتذا١َ 2311

 - 2 - 2 ( / ت١ُٝٓ سٜؿ1١ٝتذسٜب عًُٞ ) 2327

 2111 1 1 2 اطتـ٬ل ا٫ساكٞ 2411

 - - 2 2 ايتعإٚ ٚا٫قشاض ايضساعٞ 2429

 - - 2 2 عٞايتظٜٛل ٚا٫سػاد ايضسا 2431

 - - 2 2 اداس٠ املضاسع 2431

 2327 3 - 3 ( / ت١ُٝٓ سٜؿ2١ٝتذسٜب عًُٞ ) 2444

2463 
ايتخطٝط ا٫قًُٝٞ ٚايت١ُٝٓ 

 ايشٜؿ١ٝ
3 3 - - 

 - - 3 3 اقتـادٜات ا٫ساكٞ ٚاطتعُا٫تٗا 2464

2465 
ايتؼشٜعات ايتٓظ١ُٝٝ ٚايت١ُٝٓ 

 ايشٜؿ١ٝ
2 2 - 3212 

 - 1 1 2 ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ 2469

 3 1 4 َؼشٚع ايتخشد 2499
5313  ،1113 ،

 اْٗا٤ املظت٣ٛ ايثاي 

3212 
اجملتُع ايشٜؿٞ ٚاؿلشٟ 

 ٚايبذٟٚ
3 3 - - 

 - - 3 3 ايتػرل ا٫جتُاعٞ 3214

 - - 3 3 اداس٠ امل٪طظات ا٫جتُاع١ٝ 3313

 - - 3 3 ايعٌُ اؾُاعٞ ايتطٛعٞ 3418

 - - 3 3 َؼه٬ت اداس٠ ايت١ُٝٓ 3413

 - - 3 3 َباد٨ ا٫داس٠ 4111

 - - 3 3 (1َباد٨ ا٫قتـاد ) 4121

 - - 3 3 (1َباد٨ احملاطب١ ) 4131

 4111 - 3 3 اداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ 4211

 4121 - 3 3 ا٫قتـاد ايضساعٞ 4223

 4111 - 3 3 ايشٜاد٠ ٚإداس٠ ا٫عُاٍ ايـػرل٠ 4312
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 4111 - 3 3 إداس٠ ا٫صَات 4426

 1 2 3 كِٝٝ املؼاسٜعؼًٌٝ ٚت 4441
إْٗا٤ املظت٣ٛ 

 ايثاي 

  15 66 81 اجملُٛع

 انًمزراخ انحزج:. 2

/  ( طةةاعات َعتُةةذ٠ َةةٔ أٟ ؽـةةف آخةةش َةةٔ ؽــةةات اؾاَعةة١  6ٜظةةتطٝع ايطايةةب اختٝةةاس )

ُ      خاسد اـطة١ ايذساطة١ٝ يتخــة٘،    ٕٛ املةاد٠ ايتعًُٝٝة١   نُكةشسات ذةش٠ عًة٢ إٔ ٫ ٜهةٕٛ َلة

 .ٚإٔ ٫ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايتخـف ٚ/أٚ نٝؿًا أخش٣ نًُاَهشسًا يف َكشسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


