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 ذؼهُى انرزتُح اإلطاليُحذخصص . 2

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚال: 

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

  يؿِٗ املعشؾ١ ٚا

 اٱط١َٝ٬ ا٭طاط١ٝ اي٬ص١َ يًتذسٜع يف َشذ١ً ايتعًِٝ ا٭طاطٞ. ٚاملباد٨املؿاِٖٝ  .1

املؿاِٖٝ املشتبط١ بايت٠ٚ٬، ٚايتؿظرل، ٚؽةشٜخ اؿةذٜ ، ٚايظةٓذ، ٚؾكة٘ ايظةرل٠، ٚايؿكة٘،        .2

 ٚايؼشٜع١، َٚشاذٌ ايُٓٛ، ٚاملزاٖب ا٭سبع١، ٚاملرلاث.

 ٜات٘ ايش٥ٝظ١.خـا٥ف اجملتُع ايؿًظطٝا ٚقلاٜاٙ ٚؼذ .3

 خـا٥ف املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ. .4

اطةةذلاتٝحٝات ٚايتكٓٝةةات َٚـةةادس ايةةتعًِ يف ايتعًةةِٝ،    ٚتـةةُِٝ ايةةتعًِ،  ٚ، َٚشاذًةة٘ ايُٓةةٛ .5

إداس٠ ٚايتكةةِٜٛ ا٭ؿةةٌٝ،  ٚتكٝةةِٝ ايةةتعًِ،  ٚاملٓٗةةاد ايذلبةةٟٛ،  ٚايب٦ٝةةات ايتعًُٝٝةة١،  ٚايةةتعًِ، 

 عًِ.ايت

أطةباب ايؿةشٚم ايؿشدٜة١ ٚنٝؿٝة١ ايتعاَةٌ      ، ٚطشم ٚأطايٝب ايتعًِ املٓاطب١ يًُشذًة١ ايعُشٜة١   .6

 َعٗا.

 تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ.ايتعًِ ٚطشا٥ك٘، ٚ اطذلاتٝحٝات .7

 دٚس ايتكٓٝات اؿذٜث١ يف ؼظني َٗاسات ايكشٕ اؿادٟ ٚايعؼشٜٔ. .8

   املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ

 ٠ طشم َٚٔ عذ٠ نتب.ؽشٜخ اؿذٜ  بعذ .1

 .اؿهِ ع٢ً ا٭ذادٜ  َٔ ؿر١ أٚ كعـ .2

 .َٔ خ٬ٍ ايذلجٝح بني أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾِٝٗ ع٢ً تشاجِ ايشٚا٠ إؿذاس ذهِ .3

 .ذٌ املظا٥ٌ املتعًك١ باملرلاث ٚتطبٝكاتٗا ٚتؿشعاتٗا .4

ؼًٝةةٌ املٓةةاٖخ ايذساطةة١ٝ املكةةشس٠ إىل َهْٛاتٗةةا ا٭طاطةة١ٝ َةةٔ َبةةاد٨ ٚأؾهةةاس َٚؿةةاِٖٝ          .5

 غرلٖا.ٚذكا٥ل ٚ

ـ  .6 أمنةا  ايذلبٝة١ ايٓاقةذ٠    ، ٚؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايـة

 ٚاٱبذاع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ.

ًُعًَٛات ايٓظش١ٜ ٚاقع ذٝات٘ بـٛس٠ ؿرٝر١، طةٛا٤ يف فةاٍ ايعكٝةذ٠، أّ ايعبةاد٠،     يسبط  .7

 أّ ا٭خ٬م، أّ املعا٬َت، أّ غرلٖا.
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  ١ٝاملٗٓ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ املتعًِ يف ايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ .1

 ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ. أذذث تٓؿٝز املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ ٚؾل .2

 ايتعاٌَ َع املؼه٬ت ايـؿ١ٝ ٚؾل أطايٝب ٚتكٓٝات ؾاع١ً. .3

 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .4

 ٛشلا.تكِٝٝ املخشجات ٚتطٛس املتعًِ ٚتكذِٜ ايتكاسٜش ذ .5

 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات ايتكِٜٛ املختًؿ١ يف تكِٜٛ أدا٤ ايطًب١. .6

تكةةةذِٜ ايُٓةةةٛرد يًؼخـةةة١ٝ اٱطةةة١َٝ٬ نكةةةذ٠ٚ يًطةةة٬ب ٚاجملتُةةةع داخةةةٌ ايػشؾةةة١ ايـةةةؿ١ٝ  .7

 ٚخاسجٗا.

 تٓؿٝز ايبرٛث يف فا٫ت ؽــ٘. .8

  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاطتخذاّ َٗاسات  .1

 .َٔ خ٬ٍ ؾشٜل أٚس٠ ؾشد١ٜ بـٛايع١ًُٝ ايبرٛث  إجشا٤ .2

 املؼه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .3

 . ايعٌُ ؼت ايلػط .4

 .ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ ايتؿهرل ايٓاقذمماسط١ َٗاسات  .5

تشطةةٝخ ؾهةةش٠ ايعُةةٌ ايتطةةٛعٞ ٚايعُةةٌ َةةع فُٛعةة١ نةةبرل٠ أٚ ؿةةػرل٠  ـذَةة١ ايٓةةاغ يف     .6

 .كتًـ اجملا٫ت

 َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. تٛظٝـ .1

 ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ بؿاع١ًٝ ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2

 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠. .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .4

  :ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 ًِٝ.تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتع .1

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتضاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ. .3

 ايتظاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. .4

 .ا٫يتضاّ مبا تعًُ٘ َٔ قِٝ ٚأٚاَش ْٚٛاٖٞ ٚذكٛم ٚٚاجبات ٚؿ١ً سذِ ٚاٱذظإ يًحرلإ .5
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   .ا٫ت ايؿهش ٚايتؼشٜع ٚايعُشإ ٚكتًـ اجملا٫تٱطٗاّ اؿلاسٟ يعًُا٥ٓا يف فا تكذٜش .6

 ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

 إٔ ٜهٕٛ َعًُا بايذسج١ ا٭ٚىل ٚا٭ِٖ. .1

 ٚاعظا يف ٚصاس٠ ا٭ٚقاف ٚإَاَا ٚخطٝبا يًحُع١. .2

3.    ِ  َذسطا يف دٚس ؼؿٝظ ايكشإٓ ايهشِٜ ٭ذهاّ ايت٠ٚ٬ ٚايتحٜٛذ ٚقؿظةا ايكةشإٓ ايهةشٜ

 .يًطًب١

  / املٓدس : دًِٝ ايرتب١ٝ االضال١َٝختصص تث يجً : َتطًب ت 

تعًةةِٝ ايذلبٝةة١ ا٫طةة١َٝ٬ /  ؽـةةف ايذلبٝةة١ / يًرـةةٍٛ عًةة٢ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف  

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 123ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحال )املٓؿشد 

  . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 78تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ78ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

لصاعات ا

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - - - ذؿظ ايكشإٓ ايهشِٜ 5111

 - - 2 2 عًّٛ ايكشإٓ 5121

 - - 2 2 َذخٌ اىل ايؿك٘ ا٫ط٬َٞ 5122

 - - 2 2 (1عكٝذ٠ اط١َٝ٬ ) 5123

 - - 2 2 (1ؾك٘ عبادات ) 5124

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 ه١ًَٝتطًبات اي

 78 - - 78 َتطًبات ايتخـف

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 123 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

لصاعات ا

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 5124 - 2 2 (2ؾك٘ عبادات ) 5126

 5123 - 2 2 (2عكٝذ٠ اط١َٝ٬ ) 5127

 - - 3 3 طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ 5214

 - 1 1 2 (1ت٠ٚ٬ ٚػٜٛذ ) 5221

 - - 3 3 ؾك٘ ايظرل٠ 5221

 - - 3 3 (1أؿٍٛ ؾك٘ ) 5223

 - - 2 2 ايتؿظرل 5224

 5221 1 1 2 (2ت٠ٚ٬ ٚػٜٛذ ) 5225

 - - 3 3 (1ؾك٘ اذٛاٍ ػخـ١ٝ ) 5226

 5223 - 3 3 (2ؿٍٛ ؾك٘ )أ 5227

 - - 3 3 عًّٛ اؿذٜ  5228

 5228 - 3 3 ؽشٜخ اؿذٜ  5229

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

 - - 3 3 ْظاّ اؿهِ يف ا٫ط٬ّ 5321

 - - 3 3 اعحاص ايكشإٓ  5323

 - - 3 3 (1ؾك٘ َعا٬َت ) 5324

 5226 - 3 3 (2ؾك٘ اذٛاٍ ػخـ١ٝ ) 5326

 5324 - 3 3 (٬َ2ت )ؾك٘ َعا 5327

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 - - 3 3 ايع٬قات ايذٚي١ٝ يف ا٫ط٬ّ 5421

 - - 3 3 ؾشم اط١َٝ٬ 5422

 - - 3 3 ؾك٘ ايعكٛبات 5423

 5214 - 3 3 أطايٝب تذسٜع ايذلب١ٝ ا٫ط١َٝ٬ 5424

 أٚ َتضأَ 5421 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

 - - 3 3 َكاس١ْ أدٜإ 5426

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 5499
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

لصاعات ا

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

  7 71 78 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 ٚ نٝؿًاأخش٣ نًُا ٚ/أَهشسًا يف َكشسات 

 


