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 االَراج انُثاذٍ وانىلاَحذخصص . 2
 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚاًل: 

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

  كشجات املعشؾ١ ايعا١َ
 املختًؿ١. ايعًّٛ  ا٭طاط١ٝ رات ايـ١ً مبحا٫ت ايضساع١ .1

 املـطًرات ٚاملؿاِٖٝ اؿذٜث١ يف فاٍ ايعًّٛ ايضساع١ٝ. .2

 ايتٓٛع ايٓباتٞ يف ؾًظطني ٚع٬قت٘ بايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ بٛج٘ عاّ. .3

 كٛابط ايتعاٌَ َع كتًـ املؼه٬ت اييت تٛاج٘ قطاعٞ اـلشٚات ٚايؿٛان٘. .4

 عٗا.أْٛاع اٯؾات ايضساع١ٝ اييت تـٝب احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ مبختًـ أْٛا .5

 تكذٜش أ١ُٖٝ اٱْتاد ايٓباتٞ يف دعِ ا٫قتـاد ايٛطا. .6

 يٝات َتابعتٗا .آأطع صساع١ احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ ٚ .7

 إجشا٤ات ايٛقا١ٜ اييت متهٔ َٔ ت٬يف  اٯؾات ايضساع١ٝ ٚايظٝطش٠ عًٝٗا. .8

 أطع َهاؾر١ اؿؼا٥ؽ ٚايٓباتات ايلاس٠ اييت قذ ت٪هش ع٢ً احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ. .9

 ٚؽضٜٔ اؿاؿ٬ت ايضساع١ٝ.أطع قطـ ْٚكٌ  .11

 َعشؾ١ ٚاقع ايضساع١ يف ؾًظطني ٚفا٫ت ايعٌُ يف اٱْتاد ايٓباتٞ. .11

  كشجات املعشؾ١ بايعًّٛ رات ايع٬ق١

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب ًَُا بة  ٚتكتلٞ

املعاسف ا٭طاط١ٝ يًعًّٛ املشتبط١ بايتخـف يٝتُهٔ َٔ ؾِٗ ايتخـةف عًة٢ أطةاغ     .1

 عًُٞ.

 يهُٝٝا٤ رات ايع٬ق١ .ٚا ا٭ذٝا٤أطاطٝات عًُٞ  .2

 تشانٝب ايها٥ٓات ايذقٝك١ ٚعًِ اؿؼشات رات ايع٬ق١ باٯؾات ايضساع١ٝ. .3

 اٯؾات ايضساع١ٝ. باْتؼاسايتٓٛع املٓاخٞ ٚع٬قت٘  .4

 آيٝات اطتخذاّ املٝه١ٓ ايضساع١ٝ يف فاٍ املهاؾر١ ٚايٛقا١ٜ. .5

 تطبٝل ايتكاْات اؿذٜث١ يف فاٍ إْتاد احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ .6

اذتٝاجات ايٓباتات َٔ ايعٓاؿةش ايػزا٥ٝة١ ٚإعةذاد بةشاَخ ايتظةُٝذ املٓاطةب١ دٕٚ       ؼذٜذ  .7

 اٱكشاس باٱْظإ ٚايب١٦ٝ.

 تطبٝل تكاْات إْتاد ايبزٚس ٚإنثاس ايٓباتات ٚاحملاؾظ١ عًٝٗا. .8
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  كشجات املعشؾ١ ايتخــ١ٝ

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً 

ٔ خة٬ٍ اطةتخذاّ ا٭ْةٛاع املٓاطةب١     َة  ،ؼظني إْتاج١ٝ احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ نًُا ْٚٛعةاً  .1

 َٔ احملظٓات ايضساع١ٝ.

تؼخٝف ا٭َشاض ٚاٯؾات اييت تـٝب احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ ٚايتعاٌَ َعٗا َٚهاؾرتٗا  .2

 بايطشم املختًؿ١ اييت ؼاؾظ ع٢ً ط١َ٬ اٱْظإ ٚايب١٦ٝ.

 ؼذٜذ طشم املهاؾر١ املختًؿ١ ايطبٝع١ٝ ٚايهُٝٝا١ٝ٥. .3

 ضساع١ٝ.ؼذٜذ َكادٜش ايع٬جات اي .4

 تٛكٝح إجشا٤ات ايظ١َ٬ ايعا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ٫طتخذاّ املبٝذات. .5

 ؼذٜذ دٚسات ايها٥ٓات اؿ١ٝ املشتبط١ باٯؾات ايضساع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاطٞ َعٗا. .6

 إجشا٤ات ايٛقا١ٜ اييت ٜٓبػٞ َشاعاتٗا يت٬يف اٱؿاب١ باٯؾات ايضساع١ٝ.  .7

 ؿ١ٝ ايتخًف َٓٗا.ؼذٜذ كاطش املبٝذات ع٢ً املٓتحات ايضساع١ٝ ٚنٝ  .8

 عع ا٫دي١ ٚؼذٜذ املخاطش املظتكب١ًٝ اييت قذ تٛاج٘ ايكطاع ايضساعٞ. .9

جةةشا٤ ايبرةةٛث ذةةٍٛ اٯؾةةات ايضساعٝةة١ ٚنتابةة١ ايتكةةاسٜش ٚؼًٝةةٌ ايبٝاْةةات ايضساعٝةة١ يف  إ .11

 ك٤ٛ ايعذٜذ َٔ املتػرلات.

 :ضٛم ايدٌُ :ث ًْٝ 

٭عُةةاٍ ايضساعٝةة١ اـاؿةة١  ا٫طةةتثُاس يف فةةاٍ ايكطةةاع ايضساعةةٞ اـةةاق، ٚاملةةضاسع ٚا    .1

 ٚاملضاسع ايعا١ًٝ٥.

ايعُةةٌ اؾُةةاعٞ ٚتٓظةةِٝ ٚتٛصٜةةع املٗةةاّ ٚاملظةة٪ٚيٝات اٱداسٜةة١ َثةةٌ اٱغاهةة١ ايضساعٝةة١ ٚ       .2

 ايؼشنات ايضساع١ٝ ٚاؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ.

 إداس٠ َشانض ٚقطات ايبرٛث ايضساع١ٝ بٛصاس٠ ايضساع١ َٚذٜشٜات ايضساع١ املختًؿ١.  .3

 ات ايع٬ق١ يف اجملاٍ ايضساعٞايتٛاؿٌ َع اؾٗات ر .4

ْكةةةةٌ اـةةةةدلات اـاسجٝةةةة١ ٚاحملًٝةةةة١ ٚتٛظٝؿٗةةةةا بؼةةةةهٌ ؾعةةةةاٍ يف ايكطةةةةاع ايضساعةةةةٞ    .5

 ايؿًظطٝا.

 .اختٝاس ايبذٌٜ ا٭ْظب َٔ فُٛع١ بذا٥ٌ .6

 ايتخطٝط ايظًِٝ يف فاٍ املهاؾر١ ٚايكطـ ٚايتخضٜٔ. .7

 ؼذٜذ ا٭ٚيٜٛات اييت تِٗ املضاسعني يف ك٤ٛ املتػرلات املٓاخ١ٝ. .8

إعةةذاد بةةشاَخ إسػةةاد املةةضاسعني ٚسؿةةذ ٚتٛؿةةٝـ ايبٝاْةةات ٚؼًًٝةةٗا ٚتؿظةةرلٖا يتكةةِٜٛ     .9

 .بشاَخ ايعٌُ اٱسػادٟ

 عشض ايبٝاْات ٚإعذاد ايتكاسٜش ٚاطتخ٬ق ايٓتا٥خ. .11
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 االْت ز ايٓب تٞ ٚايٛق ١ٜ/املٓدس ختصص  ث يجً : َتطًب ت

عًة٢   ،/املٓؿشدٜة١ ا٫ْتةاد ايٓبةاتٞ ٚايٛقا  يًرـٍٛ ع٢ً دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ؽـةف  

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 137ايطايب إ ٜتِ بٓحال )

 :ص انًُفزد/ انرخص . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 92تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ92ٍ: 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 ا٫ذـا٤ ايتطبٝكٞ 1214

 2124 1 2 3 نُٝٝا٤ عل١ٜٛ 1329

 2125،  2124 1 2 3 نُٝٝا٤ ؼ١ًًٝٝ 1331

 1329 1 2 3 نُٝٝا٤ ذ١ٜٛٝ 1331

 - 1 2 3 عًِ ايٓبات 2111

 - 1 1 2 عًِ اؿٝٛإ 2112

 2124 1 2 3 َباد٨ عًِ ايذلب١ 2111

 2112،  2111 1 2 3 عًِ ايٛساه١ 2213

 2112،  2111 1 2 3 ا٫ذٝا٤ ايذقٝك١ 2214

 2111،  1113 1 2 3 َباد٨ ايشٟ ٚايـشف 2213

 2111 1 1 2 ا٫زلذ٠ ٚخـٛب١ ايذلب١ 2214

 2111 1 1 2 َباد٨ ا٫ْتاد ايٓباتٞ 2215

ظٝل اؿذا٥ل 2217 ٚٓت  ١ٜٓ  2215 1 1 2 ْباتات ايض

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 92 - - 92 َتطًبات ايتخـف

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 137 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 2111 1 1 2 ا٫عؼاب ايلاس٠ ٚايُٓٝاتٛدا 2219

 2111 1 2 3 ا٫َشاض ايٓبات١ٝ 2317

 - 2 2 4 اٯ٫ت ايضساع١ٝ 2318

 2111 - 2 2 ذؿظ ايذلب١ 2319

 2215 1 2 3 عًِ اؿؼشات 2321

 2215 1 1 2 احملاؿٌٝ اؿك١ًٝ 2323

 2215 1 2 3 اػحاس ايؿان١ٗ 2324

 - 2 - 2 (1تذسٜب عًُٞ ) 2327

 2111 1 1 2 اطتـ٬ل ا٫ساكٞ 2411

 2215 1 2 3 ٚاتاـلشا 2427

 - - 2 2 ايضساع١ يف ؾًظطني 2428

 - - 2 2 ايتظٜٛل ٚا٫سػاد ايضساعٞ 2431

 2427 1 2 3 ايضساع١ احمل١ُٝ 2433

 2215 1 1 2 املؼاتٌ ٚإنثاس ايٓبات 2434

 - 1 1 2 ا٫ػحاس اؿشج١ٝ 2435

 2215 1 2 3 ايٓباتات ايطب١ٝ ٚايعطش١ٜ 2438

 1331،  1329 1 2 3 املبٝذات ٚايظ١ُٝ 2439

 2317 1 1 2 ايؿطشٜات 2442

 2317 1 1 2 ايؿرلٚطات ايٓبات١ٝ 2443

 2327 3 - 3 (2تذسٜب عًُٞ ) 2444

 3 1 4 َؼشٚع ايتخشد 2499
،  اْٗا٤ 1113،  5313

 املظت٣ٛ ايثاي 

  37 55 92 اجملُٛع

 انًمزراخ انحزج:. 2

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

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

 .ٚإٔ ٫ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايتخـف أخش٣ نًُا ٚ/أٚ نٝؿًاَهشسًا يف َكشسات 


