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 تؼهُى االختًاػُاختخصص . 3

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠أٚاًل: 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قازضا ع٢ً انتػاب املعاضف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بزك

 املعطؾ١ ٚايؿِٗك

املؿاِٖٝ املطتبط١ ظػطاؾٝا ؾًػطني  ٚاؾػطاؾٝا ايطبٝع١ٝ  ٚاؾػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ   .0

ٚايب١٦ٝ  ٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ  ٚايػهإ  ٚاؿهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬  ٚجػطاؾٝا ايعُطإ  

 ْٚظِ املعًَٛات اؾػطاؾ١ٝ  ٚتاضٜذ ؾًػطني  ٚتاضٜذ ايعامل  ٚتاضٜذ ايعامل ايعطبٞ.
 ظٛاٖط ٚقهاٜا اؾػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايعُطا١ْٝ.  .5
 ِٝ أٚ فتُع َا.ايتؿاعٌ بني ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا املؿهٌ ايؿدك١ٝ املُٝع٠ ٭قً .6
زٚض زضاغ١ ا٫جتُاعٝات يف تعُٝل اٱذػاؽ باشل١ٜٛ ٚاملٛاط١ٓ ٚاملػ٪ٚي١ٝ ايؿدك١ٝ  .7

 ٚاجملتُع١ٝ.
 خكا٥ل اجملتُع ايؿًػطٝين ٚقهاٜاٙ ٚؼسٜات٘ ايط٥ٝػ١. .8
 خكا٥ل املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ. .9
اغذلاتٝحٝات ٚايتكٓٝات َٚكازض ايتعًِ يف ايتعًِٝ  ِٚ  تكُِٝ ايتعًٚ  َٚطاذً٘ ايُٓٛ .:

إزاض٠ ٚايتكِٜٛ ا٭قٌٝ  ٚتكِٝٝ ايتعًِ  ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ  ٚايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ  ٚايتعًِ  

 ايتعًِ.
أغباب ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ   ٚططم ٚأغايٝب ايتعًِ املٓاغب١ يًُطذ١ً ايعُط١ٜ .;

 َعٗا.
 تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭قٌٝ.٥ك٘  ٚايتعًِ ٚططا اغذلاتٝحٝات .>

 زٚض ايتكٓٝات اؿسٜث١ يف ؼػني َٗاضات ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ. .01
 كاملٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓ

ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ زاخٌ غطؾ١ ايكـ  ٚأمنا  ايذلب١ٝ ايٓاقس٠  .0

 ٚاٱبساع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ.
 عًِ ا٫جتُاعٝات ت٤٬ّ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املتعًُني.تطٜٛط اغذلاتٝحٝات كتًؿ١ يت .5
 املط١ْٚ يف اختٝاض أؾهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ. .6
 ايتأٌَ يف املُاضغات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإقساض ا٭ذهاّ. .7
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 كامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاضات

 ايتدطٝط يًتسضٜؼ املطتهع ذٍٛ املتعًِ يف فاٍ ا٫جتُاعٝات. .0
 ٓؿٝص املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ يف فاٍ ا٫جتُاعٝات ٚؾل ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذسث.ت .5
 ايتعاٌَ َع املؿه٬ت ايكؿ١ٝ ٚؾل أغايٝب ٚتكٓٝات ؾاع١ً. .6
 تكُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َطتهع٠ ع٢ً املتعًِ. .7
 إْتاد ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهط٠. .8
ؾدك١ٝ ايط٬ب ٚانطاطِٗ يف  تكُِٝ ا٭ْؿط١ املٓٗح١ٝ ٚاي٬َٓٗح١ٝ اي٬ظ١َ يككٌ .9

 ع١ًُٝ ايتعًِ بؿاع١ًٝ.

 ك/ ايعا١َاملٓكٛي١املٗاضات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاغتدساّ َٗاضات  .0

 .َٔ خ٬ٍ ؾطٜل أٚبكٛض٠ ؾطز١ٜ ايع١ًُٝ ايبرٛث  إجطا٤ .5

 . ايعٌُ ؼت ايهػط .6
 املؿه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .7
 .ٞٚايتأًَٞ ٚاٱبساع ايتؿهرل ايٓاقسمماضغ١ َٗاضات  .8
 اغتدساّ ايتطبٝكات اؾػطاؾ١ٝ اؿسٜث١. .9

 َٗاضات ا٫تكاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛاتك

 تٛظٝـ ا٭زٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ زاخٌ ايكـ ٚخاضج٘. .0
 ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ بؿاع١ًٝ ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .5
 اغتهؿاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾسٜس٠. .6
 ْٚؿطٖا. ايتعبرل عٔ أؾهاضٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ .7

  :ٚايبعس ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 .اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ تب٢ٓ .0
 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتعاّ ب .5
 .ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خكٛقٝاتِٗ .6
 .ايتػاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكسات اٯخطٜٔ ٚآضا٥ِٗ .7
 ٌ ايتعًُٝٞ.تتبع قٛاعس ايػًٛى املٗين ٚأخ٬قٝات ايعُ .8
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 :ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

ٜتٛقع َٔ خطٜخ قػِ تعًِٝ ا٫جتُاعٝات إٔ ٜهٕٛ قازضا  ع٢ً ايعٌُ ٚايتُٝع يف غًو ايذلب١ٝ  

 ٚايتعًِٝ  يف فاٍ تسضٜؼ ا٫جتُاعٝات يًُطذ١ً ا٭غاغ١ٝ.

 :املٓفس:ث يجُ : َتطًب ت ختصص تدًِٝ االدتُ اٝ ت / 

  املٓؿطزتعًِٝ ا٫جتُاعٝات / ؽكل ب١ٝ / ايذليًركٍٛ ع٢ً زضج١ ايبهايٛضٜٛؽ يف 

 ( غاع١ َعتُس٠ َٛظع١ نُا ٜأتٞك123ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحاح )

 . انًمزراخ انتخصصُح:1

 ( 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

 - - 3 3 عًِ ا٫جتُاع َباز٨ 3100

 - - 3 3 ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ايعا١َ 5204

 - - 2 2 إزاض٠ ايكـ ٚتٓظُٝ٘ 5301

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5336

 - 1 1 2 (1تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5420

 أٚ َتعأَ 5420 2 - 2 (2تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

 5204 - 3 3 أغايٝب تسضٜؼ ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ 5438

 5303 2 1 3 َؿطٚع ايتدطد 5499

 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 َسخٌ اىل اؾػطاؾٝا ايطبٝع١ٝ 8110

 - - 3 3 جػطاؾ١ٝ ايٛطٔ ايعطبٞ 8111

 - - 3 3 تاضٜذ ايؿطم ايكسِٜ 8130

 - - 3 3 جػطاؾ١ٝ ؾًػطني 8210

8212 
ايب١٦ٝ ٚاملٛاضز ٚايػهإ يف ايٛطٔ 

 ايعطبٞ
3 3 - - 

 - - 3 3 َسخٌ اىل ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ 8220

 - - 3 3 تاضٜذ قسض ا٫غ٬ّ 8231

 8231 - 3 3 تاضٜذ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ 8232

 8232 - 3 3 تاضٜذ املػطب ٚا٫ْسيؼ 8236

 8336 - 3 3 تاضٜذ ا٫ٜٛبٝني ٚاملُايٝو 8338

 - - 3 3 اؾػطاؾٝا ا٫قتكاز١ٜ 8310

 - - 3 3 جػطاؾٝا ايػهإ 8311

8336 
تاضٜذ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ )غعٚ 

 ١(ايؿطل
3 3 - - 

 - - 3 3 تاضٜذ ايعامل اؿسٜي ٚاملعاقط 8331

 - - 3 3 تاضٜذ ايعطب اؿسٜي 8333

 - - 3 3 اؾػطاؾٝا ايػٝاغ١ٝ 8410

 - - 3 3 جػطاؾٝا ايعُطإ 8411

 - - 3 3 عًِ ا٫ْػإ )ا٫ْثطٚبٛيٛجٝا( 8415

 8333 - 3 3 تاضٜذ ايعطب املعاقط 8431

  5 73 78 اجملُٛع

 زراخ انحزج:انًم. 2

/  ( غاعات َعتُس٠ َٔ أٟ ؽكل آخط َٔ ؽككات اؾاَع6١ٜػتطٝع ايطايب اختٝاض )

ٕٛ املاز٠ ايتع١ًُٝٝ نُكطضات ذط٠ ع٢ً إٔ ٫ ٜهٕٛ َهُ خاضد اـط١ ايسضاغ١ٝ يتدكك٘ 

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




