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 دتهىو انتأهُم انتزتىٌ فٍ يجال االرشاد انتزتىٌ وانُفظٍ:

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠أٚاًل: 

ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ اٱضؾاز  ٜتٛقع َٔ ايطايب بعس اْتٗا٥٘ َٔ َتطًبات بطْاَخ )زبًّٛ

 املككٛز٠ ايتاي١ٝكايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ( ؼكٝل كطجات ايتعًِ 

 املعطؾ١ ٚايؿِٗك 

 ٖصا املػت٣ٛ َٔ خ٬ٍ َعطؾ١ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ٚاغتٝعابٗا  َٓٗا َا ًٜٞك ٜٚتركل

 خكا٥ل ا٭ؾطاز ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ. .1

تٛظٝزـ ايتكٓٝزات َٚكزازض ايزتعًِ     ٚايكزر١ ايٓؿػز١ٝ    ٚٓظطٜات اٱضؾزاز   املؿاِٖٝ املطتبط١ ب .2

ايًعززززب ٚ فززززا٫ت ايكٝززززاؽ ٚؿػزززز١ٝ ٚا٫ْؿعايٝزززز١  َؿززززه٬ت ا٭طؿززززاٍ ايٓٚيف اٱضؾززززاز  

 ايتكِٝٝ ايٓؿػٞ.ٚاٱضؾاز املٗين  ٚاٱضؾاز املسضغٞ  َٚطاذٌ ايُٓٛ  ٚ ٚخكا٥ك٘ 

 أغؼ اٱضؾاز ايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ ٚفا٫ت٘. .3

 أغايٝب اٱضؾاز ايؿطزٟ ٚاؾُعٞ. .4

 اغذلاتٝحٝات ايتكِٝٝ ايٓؿػٞ ٚا٫ختباضات ايٓؿػ١ٝ. .5

 ٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا.أغباب ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚن .6

 اـطط ٚايدلاَخ اٱضؾاز١ٜ.  .7

 ايتكٓٝات اؿسٜث١ ٚاؿاغٛب ٚتٛظٝؿٗا يف ايع١ًُٝ اٱضؾاز١ٜ. .8

 املٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓك

 َٚٓٗا َا ًٜٞك

 ؼًٌٝ املؿه٬ت ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ يًت٬َٝص ٚإهاز اؿًٍٛ شلا. .1

 تكُِٝ ايدلاَخ اٱضؾاز١ٜ ٚتٓؿٝصٖا. .2

 .ؾاز ايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ ْظطٜات اٱض ؼًٌٝ .3

 ٲضؾاز.يا٫ػاٖات اؿسٜث١ ايتأٌَ يف  .4

 املط١ْٚ يف اختٝاض ْظطٜات اٱضؾاز امل١ُ٥٬ يًب١٦ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ. .5

يف قهزاٜا اٱضؾزاز    ايترًٌٝ ٚايذلنٝب ٚإقساض ا٭ذهاّ ٚذٌ املؿه٬ت ٚاؽاش ايكطاضات .6

 .ايٓؿػٞ ٚايذلبٟٛ

 كاملٗاضات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 ٠ ع٢ًكٚاُٖٗا ايكسض

 نتاب١ ايتكاضٜط اـاق١ بتؿدٝل َؿه٬ت ايطًب١  .1

 تٓؿٝص ايؿع١ًٝ اٱضؾاز١ٜ ٚؾل ايٓظطٜات اٱضؾاز١ٜ ٚايذلب١ٜٛ ا٭ذسث. .2
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 ايتعاٌَ َع املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ يًطًب١ ٚؾل أذسث أغايٝب اٱضؾاز. .3

 .ع١ًُٝ ٫نتؿاف ايط٬ب املٖٛٛبني ٚضعاٜتِٗايدلاَخ ايطط ٚاـ تٓؿٝص .4

 ايدلاَخ ٚاـطط اٱضؾاز١ٜ ايع١ًُٝ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ.تٓؿٝص  .5

 تكِٝٝ كطجات ايع١ًُٝ اٱضؾاز١ٜ ٚتكسِٜ ايتكاضٜط ذٛشلا. .6

 ك/ ايعا١َاملٓكٛي١املٗاضات 

 ٚأُٖٗا ايكسض٠ ع٢ًك

 اؾُاعٞ. َٗاضات ايعٌُ اغتدساّ .1

 . ايعٌُ ؼت ايهػط .2

 َؿه٬تِٗ. إضؾاز ايطًب١ ٚذٌ تٛظٝـ َعاضؾ٘ املهتػب١ يف .3

ساّ َٗاضات ٚططا٥ل ايبري ايعًُٞ يف َعاؾ١ املؿزه٬ت اـاقز١ باٱضؾزاز ايذلبزٟٛ     اغتد .4

 ٚايٓؿػٞ.

 كَٗاضات ا٫تكاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 ٚأُٖٗا ايكسض٠ ع٢ًك

 تٛظٝـ ا٭زٚات ايتك١ٝٓ ٚاؿاغٛب بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يف ايع١ًُٝ اٱضؾاز١ٜ. .1

 ايتٛاقٌ َع ؾ٦ات شٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١ . .2

 اقٌ ٚايتؿاعٌ ايٓؿط ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت.ايتٛا٫تكاٍ ٚ .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاضٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؿطٖا. .4

 ايتٛاقٌ َع أغط ايطًب١ ٚإؾطانِٗ يف ذٌ َؿه٬ت أبٓا٥ِٗ. .5

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعس ا٭خ٬قٞ

 ٚأُٖٗاك

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ اٱضؾاز. .1

 .اٱضؾاز أخ٬قٝات ١َٓٗا٫يتعاّ ب .2

 تكبٌ ايطًب١ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؿه٬ت ٚواؾظ ع٢ً غط١ٜ املعًَٛات اـاق١ بِٗ. .3

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

 تبع قٛاعس ايػًٛى املٗين ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ اٱضؾاز.ت .5

 ضٛم ايدٌُث ْٝ : 

ابعزز١ يٛنايزز١ غززٛث ٚتؿززػٌٝ اي٬جزز٦ني  َطؾززس تطبززٟٛ يف املززساضؽ اؿهَٛٝزز١ ٚاـاقزز١ ٚايت  .1

 ايؿًػطٝٓٝني. 
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َطؾس ْؿػٞ ٚتطبٟٛ يف امل٪غػات ا٫جتُاع١ٝ ايعا١ًَ يف فزاٍ اٱضؾزاز ايٓؿػزٞ ٚا٭غزطٟ      .2

 ٚضعا١ٜ نباض ايػٔ ٚشٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١.

َطؾزس ْؿػززٞ يف َطانزع ايكززر١ ايٓؿػز١ٝ ٚاملػتؿززؿٝات ٚاملطانزع ايكززر١ٝ ايتابعز١ يززٛظاض٠       .3

 ايكر١.

 .ػٞ يف َطانع اٱضؾاز ٚزٚض ا٭ٜتاّ َٚطانع ٚععٝات تأٌٖٝ املعاقنيَطؾس ْؿ .4

 َطؾس ْؿػٞ يف ايعٝازات ايٓؿػ١ٝ اـاق١ َٚطانع ايع٬د ايٓؿػٞ. .5

 َطؾس ْؿػٞ تطبٟٛ يف ضٜاض ا٭طؿاٍ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١. .6

  ث يج : َتطًب ت ايربْ َر

ٛ   ٜتهٕٛ زبًّٛ ايتأٖٝزٌ ايذلبزٟٛ يف فزاٍ     ( غزاع١  30َزٔ  )   ٟاٱضؾزاز ايٓؿػزٞ ٚايذلبز

 نُا ٜأتٞكع٢ً َكطضات ؽكك١ٝ اجباض١ٜ  َٚكطضات اختٝاض١ٜ   َٛظع١َعتُس٠ 

 املكسزات ايتدصص١ٝ االدب ز١ٜ:

( َكززطضات زضاغز١ٝ َبٝٓزز١ يف  6( غززاع١ َعتُزس٠ نُكززطضات اجباضٜز١  بٛاقزع )   18ٜزسضؽ ايطايزب )  

 اؾسٍٚ ا٫تٞك

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايكر١ ايٓؿػ١ٝ 3339

5117 
ْظطٜات ا٫ضؾاز ٚايع٬د 

 ايٓؿػٞ ٚتطبٝكاتٗا
3 3 - - 

5119 
( / زبًّٛ 1تسضٜب َٝساْٞ )

 ا٫ضؾاز
3 - 3 - 

5217 
(/ زبًّٛ 2تسضٜب َٝساْٞ )

 ا٫ضؾاز
3 - 3 5119 

 5115 - 3 3 ا٫ضؾاز املسضغٞ 5218

5320 
ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

  6 12 18 اجملُٛع

 

 



 

383 
 

 املكسزات االختٝ ز١ٜ:

( َكزطضات زضاغز١ٝ َزٔ املكزطضات ا٫ختٝاضٜز١ املبٝٓز١       4( غاع١ َعتُس٠   بٛاقزع ) 12ىتاض ايطايب )

 يف اؾسٍٚ ا٫تٞك

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 ب الصابقاملتطل

 عنلي ىظري

5017 
اغتدساَات اؿاغب اٯيٞ يف 

 ا٫ضؾاز ايذلبٟٛ
3 2 1 - 

 - - 3 3 َباز٨ ا٫ضؾاز ايٓؿػٞ ٚايذلبٟٛ 5115

5116 
قهاٜا َعاقط٠ يف ا٫ضؾاز 

 املسضغٞ
3 3 - - 

5118 
ؽطٝط ٚازاض٠ بطْاَخ ا٫ضؾاز 

 املسضغٞ
3 3 - - 

 5218 - 3 3 ا٫ضؾاز املٗين 5219

ك َكطض "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكزطض اغزتسضانٞ يًزصٜٔ مل ٜػزبل شلزِ زضاغزت٘. ٚبٗزصا ٜكزبح         ذظ٬َ١

 ( غاع32.١عسز غاعات ايسبًّٛ بعس زضاغت٘ ملكطض "تعًِ نٝـ تتعًِ" )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




