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 يح االكادًَُح:انثزا

 انًزحهح االطاطُح االونً "يؼهى صف"تخصص . 1

 أٚاًل: شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠

 زك ٜهٕٛ ايطايب قازضا ع٢ً انتػاب املعاضف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

  كٚايؿِٗاملعطؾ١ 

 خكا٥ل اجملتُع ايؿًػطٝين ٚقهاٜاٙ ٚؼسٜات٘ ايط٥ٝػ١. .1

 ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ.خكا٥ل املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿػ .2

اغززذلاتٝحٝات ٚايتكٓٝززات َٚكززازض ايززتعًِ يف ايتعًززِٝ     ٚتكززُِٝ ايززتعًِ   ٚ  َٚطاذًزز٘ ايُٓززٛ .3

  ٚقعٛبات ايتعًِ  إزاض٠ ايتعًِٚايتكِٜٛ ا٭قٌٝ  ٚتكِٝٝ ايتعًِ  ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ  ٚايتعًِ  

 ٚإزاض٠ ايتعًِ  ٚايتؿهرل اٱبساعٞ.

 كٝك١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايعًُٝات عًٝٗا.ا٭عساز اؿ .4

ايتػص١ٜ ٚجػِ اٱْػزإ  ٚايكزر١ ايعاَز١  ٚايها٥ٓزات اؿٝز١  ٚايعًزّٛ ٚططا٥زل تسضٜػزٗا           .5

 ٚبٝٛيٛج١ٝ اٱْػإ.

قٛاعززس ايًػزز١  ٚايٓؿززا  ايذلبززٟٛ ايًػززٟٛ  ٚأٚجزز٘ ايٓؿززا  ايذلبززٟٛ ايًػززٟٛ  ٚايًػزز١ ايعطبٝزز١     .6

 ٚأغايٝب تسضٜػٗا.

أغزباب ايؿزطٚم ايؿطزٜز١ ٚنٝؿٝز١ ايتعاَزٌ        ٚيًُطذًز١ ايعُطٜز١   ططم ٚأغايٝب ايتعًِ املٓاغب١ .7

 َعٗا.

 زٚض ايتكٓٝات اؿسٜث١ يف ؼػني َٗاضات ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ. .8

اؾٛاْزززب املعطؾٝززز١ ايزززيت تتكزززٌ باملؿزززاِٖٝ ٚاملبزززاز٨ اـاقززز١ بايزززسٜٔ اٱغززز٬َٞ ٚايعكٝزززس٠     .9

 اٱغ١َٝ٬.

 طبٝع١ ايسضاغات ا٫جتُاع١ٝ ٚأغايٝب تسضٜػٗا. .10

 ك ٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓامل

 ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ زاخٌ غطؾ١ ايكـ. .1

 ؼًٌٝ أمنا  ايتؿهرل ايٓاقس ٚاٱبساعٞ ٚايتأًَٞ. .2

 تطٜٛط اغذلاتٝحٝات تعًِ كتًؿ١ ت٤٬ّ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املتعًُني. .3

 ١.املط١ْٚ يف اختٝاض أؾهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتعًُٝٝ .4

 ايتأٌَ يف املُاضغات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإقساض ا٭ذهاّ. .5
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 كامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاضات

 ايتدطٝط يًتسضٜؼ املطتهع ذٍٛ املتعًِ. .1

 ٚؾل ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذسث. ٖاتٓؿٝص  ٚتكُِٝ زضٚؽ تع١ًُٝٝ  ٛاقؿات ٚجٛز٠ عاي١ٝ .2

 ١.تٛظٝـ اغذلاتٝحٝات تعسٌٜ ايػًٛى يف تعسٌٜ تعًِ ايطًب .3

 تكُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َطتهع٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 إْتاد ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهط٠. .5

 .ايكـ إزاض٠اغتدساّ اغذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؿه٬ت املتعًك١ يف  .6

تكٝزِٝ املدطجزات ٚتطزٛض املزتعًِ ٚتكزسِٜ        ٚتطبٝل أمنا  ايذلب١ٝ ايٓاقس٠ ٚاٱبساع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ .7

 ايتكاضٜط ذٛشلا.

 ك / ايعا١َٓكٛي١املاملٗاضات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاغتدساّ َٗاضات  .1

 .َٔ خ٬ٍ ؾطٜل أٚبكٛض٠ ؾطز١ٜ ايع١ًُٝ ايبرٛث  إجطا٤ .2

 املؿه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .3

 ايعٌُ ؼت ايهػط. .4

 .ٚايتأًَٞ ٚاٱبساعٞ ايتؿهرل ايٓاقسمماضغ١ َٗاضات  .5

 َٗ زات االتص ٍ ٚتك١ٝٓ املدًَٛ ت: 

 ؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ زاخٌ ايكـ ٚخاضج٘.تٛظٝـ ا٭زٚات ايتك١ٝٓ به .1

 ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ بؿعاي١ٝ ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2

 اغتهؿاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾسٜس٠. .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاضٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؿطٖا. .4

 ٚايبعس ا٭خ٬قٞك  ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ.  .1

 قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.أخ٬ا٫يتعاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خكٛقٝاتِٗ. .3

 ايتػاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكسات اٯخطٜٔ ٚآضا٥ِٗ. .4

 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬م يف ايعٌُ. .5

 تتبع قٛاعس ايػًٛى املٗين ٚأخ٬قٝات ايعٌُ ايتعًُٝٞ. .6
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 ضٛم ايدٌُ:ث ًْٝ : 

٭ٚىل ع٢ً ايتعاٌَ َع ايٓظِ ايذلب١ٜٛ املدتًؿ١ يًراغٛب ْظطا يكسض٠ خطهٞ املطذ١ً ا٭غاغ١ٝ ا 

ٚتطبٝل ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ اؿسٜث١ ؾإٕ ٖصٙ املٗاضات غٛف تتٝح شلِ ططم أبٛاب ايعٌُ 

بايكطاعني ايعاّ ٚاـام يؿػٌ ايٛظا٥ـ يف فاٍ ايتسضٜؼ يًُطذ١ً ا٭غاغ١ٝ ا٭ٚىل يف 

 يًدطهني٬ج٦ني  نُا ميهٔ اـاق١ ٚٚناي١ غٛث ٚتؿػٌٝ ايٚاملساضؽ اؿه١َٝٛ 

 .ايتسضٜؼ يف ضٜاض ا٭طؿاٍ ٚاملعاٖس اـاق١ ٚاؿه١َٝٛ

 / املٓفس::ث يج : َتطًب ت ختصص املسس١ً االض ض١ٝ االٚخل 

املطذًزز١ ا٫غاغزز١ٝ ا٫ٚىل / ؽكززل ايذلبٝزز١ / يًركززٍٛ عًزز٢ زضجزز١ ايبهززايٛضٜٛؽ يف 

 َٛظع١ نُا ٜأتٞك( غاع١ َعتُس٠ 123ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحاح )   املٓؿطز

 

 : . انًمزراخ انتخصصُح1

 ( غاع١ َعتُس٠ َٛظع١ نُا ٜأتٞك78تتهٕٛ ٖصٙ املكطضات َٔ )

 :( طاػح يؼتًذج يثُُح فٍ انجذول اِت78ٍ: وتتكىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ تخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 0111 - 2 2 (2ايًػ١ ايعطب١ٝ ) 0112

 - - 3 3 ضٜانٝات عا١َ 1101

 - - 3 3 تػص١ٜ ا٫ْػإ 1232

 - - 3 3 عًِ ايٓؿؼ ايتطٛضٟ 5111

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 78 - - 78 َتطًبات ايتدكل

 6 6 - - َكطضات ذط٠

 123 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5200

 - - 3 3 ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ايعا١َ 5204

 5200 - 3 3 (2ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5205

 - - 3 3 ا٫زب ايعطبٞ ٚؾْٓٛ٘ 5206

 - - 3 3 (1ايثكاؾ١ ا٫غ١َٝ٬ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5207

 - - 2 2 (1ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5208

 - - 3 3 (1ايطٜانٝات ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5209

 - 1 2 3 (1ايعًّٛ ٚايكر١ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5210

 0102 1 2 3 اؿاغٛب يف ايتعًِٝ 5288

 - - 2 2 ازاض٠ ايكـ ٚتٓظُٝ٘ 5301

 - - 3 3 ضعا١ٜ  شٟٚ اؿاجات اـاق١ 5304

 5207 - 2 2 (2ايثكاؾ١ ا٫غ١َٝ٬ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5307

 5208 - 2 2 (2ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5308

 5209 - 3 3 (2ايطٜانٝات ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5309

 5210 1 2 3 (2ايعًّٛ ٚايكر١ ٚططا٥ل تسضٜػٗا ) 5310

 - - 2 2 غٝهٛيٛج١ٝ ايًعب 5311

 - - 3 3 ايتؿهرل ا٫بساعٞ 5316

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايطٜان١ٝ ٚططا٥ل تسضٜػٗا 5406

 - 1 2 3 ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚططا٥ل تسضٜػٗا 5407

 - - 3 3 املٛغٝك٢ ٚا٫ْاؾٝس ٚططا٥ل تسضٜػٗا 5408

 - - 3 3 تعسٌٜ ايػًٛى 5412

 - 1 1 2 (1تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5420

 2 - 2 (2تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425
أٚ  5420

 َتعأَ

 5303 2 1 3 تدطدَؿطٚع اي 5499

 - - 2 2 قٛاعس ايهتاب١ ايعطب١ٝ ٚايذلقِٝ 8242

  9 69 78 اجملُٛع
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 انًمزراخ انحزج:. 2

/  ( غززاعات َعتُززس٠ َززٔ أٟ ؽكززل آخززط َززٔ ؽككززات اؾاَعزز١  6ٜػززتطٝع ايطايززب اختٝززاض )

ُ      خاضد اـطز١ ايسضاغز١ٝ يتدككز٘     ٕٛ املزاز٠ ايتعًُٝٝز١   نُكزطضات ذزط٠ عًز٢ إٔ ٫ ٜهزٕٛ َهز

 .ٚإٔ ٫ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايتدكل أخط٣ نُا  ٚ/أٚ نٝؿا يف َكطضات  َهطضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




