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 انثزايح االكادًَُح:

 انًزحهح االطاطُح االونً "يؼهى صف"ذخصص . 1

 أٚاًل: شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

   ٚايؿِٗاملعشؾ١ 

 خـا٥ف اجملتُع ايؿًظطٝا ٚقلاٜاٙ ٚؼذٜات٘ ايش٥ٝظ١. .1

 عًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ.خـا٥ف املت .2

اطةةذلاتٝحٝات ٚايتكٓٝةةات َٚـةةادس ايةةتعًِ يف ايتعًةةِٝ،    ٚتـةةُِٝ ايةةتعًِ،  ٚ، َٚشاذًةة٘ ايُٓةةٛ .3

، ٚؿعٛبات ايتعًِ، إداس٠ ايتعًِٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ، ٚتكِٝٝ ايتعًِ، ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ، ٚايتعًِ، 

 اٱبذاعٞ. ٚإداس٠ ايتعًِ، ٚايتؿهرل

 ا٭عذاد اؿكٝك١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايعًُٝات عًٝٗا. .4

ايتػز١ٜ ٚجظِ اٱْظةإ، ٚايـةر١ ايعاَة١، ٚايها٥ٓةات اؿٝة١، ٚايعًةّٛ ٚطشا٥ةل تذسٜظةٗا،          .5

 ٚبٝٛيٛج١ٝ اٱْظإ.

قٛاعةةذ ايًػةة١، ٚايٓؼةةا  ايذلبةةٟٛ ايًػةةٟٛ، ٚأٚجةة٘ ايٓؼةةا  ايذلبةةٟٛ ايًػةةٟٛ، ٚايًػةة١ ايعشبٝةة١     .6

 ٚأطايٝب تذسٜظٗا.

أطةباب ايؿةشٚم ايؿشدٜة١ ٚنٝؿٝة١ ايتعاَةٌ      ، ٚطايٝب ايتعًِ املٓاطب١ يًُشذًة١ ايعُشٜة١  طشم ٚأ .7

 َعٗا.

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

اؾٛاْةةةب املعشؾٝةةة١ ايةةةيت تتـةةةٌ باملؿةةةاِٖٝ ٚاملبةةةاد٨ اـاؿةةة١ بايةةةذٜٔ اٱطةةة٬َٞ ٚايعكٝةةةذ٠     .9

 اٱط١َٝ٬.

 ٚأطايٝب تذسٜظٗا. طبٝع١ ايذساطات ا٫جتُاع١ٝ .11

   املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ

 ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايــ. .1

 ؼًٌٝ أمنا  ايتؿهرل ايٓاقذ ٚاٱبذاعٞ ٚايتأًَٞ. .2

 تطٜٛش اطذلاتٝحٝات تعًِ كتًؿ١ ت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني املتعًُني. .3

 ١ُ٥ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ.املش١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل٬ .4

 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .5
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  امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ املتعًِ. .1

 ٚؾل ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث. ٖاتٓؿٝز، ٚتـُِٝ دسٚغ تع١ًُٝٝ مبٛاؿؿات ٚجٛد٠ عاي١ٝ .2

 ى يف تعذٌٜ تعًِ ايطًب١.تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛ .3

 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .5

 .ايــ إداس٠اطتخذاّ اطذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؼه٬ت املتعًك١ يف  .6

تكٝةِٝ املخشجةات ٚتطةٛس املةتعًِ ٚتكةذِٜ      ، ٚتطبٝل أمنا  ايذلب١ٝ ايٓاقذ٠ ٚاٱبذاع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ .7

 ش ذٛشلا.ايتكاسٜ

   / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاطتخذاّ َٗاسات  .1

 .َٔ خ٬ٍ ؾشٜل أٚبـٛس٠ ؾشد١ٜ ايع١ًُٝ ايبرٛث  إجشا٤ .2

 املؼه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .3

 ايعٌُ ؼت ايلػط. .4

 .ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ ايتؿهرل ايٓاقذمماسط١ َٗاسات  .5

 َٗ زات االتص ٍ ٚتك١ٝٓ املدًَٛ ت: 

 ٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘.تٛظ .1

 ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ بؿعاي١ٝ 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

 تعًِٝ. تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ اي .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٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف ايعٌُ. .5

 تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ايعٌُ ايتعًُٝٞ. .6
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 ضٛم ايدٌُ:ث ًْٝ : 

ٞ املشذ١ً ا٭طاط١ٝ ا٭ٚىل ع٢ً ايتعاٌَ َع ايٓظِ ايذلب١ٜٛ املختًؿ١ ٚتطبٝل ْظشا يكذس٠ خشه 

ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ اؿذٜث١ ؾإٕ ٖزٙ املٗاسات طٛف تتٝح شلِ طشم أبٛاب ايعٌُ بايكطاعني ايعاّ 

ٚاـاق يؼػٌ ايٛظا٥ـ يف فاٍ ايتذسٜع يًُشذ١ً ا٭طاط١ٝ ا٭ٚىل يف املذاسغ اؿه١َٝٛ 

ايتذسٜع يف سٜاض ا٭طؿاٍ  يًخشهنيغٛث ٚتؼػٌٝ اي٬ج٦ني، نُا ميهٔ اـاؿ١ ٚٚناي١ ٚ

 .ٚاملعاٖذ اـاؿ١ ٚاؿه١َٝٛ

 / املٓدس :"َدًِ صف"ث يج : َتطًب ت ختصص املسس١ً االض ض١ٝ االٚىل 

"َعًِ  املشذ١ً ا٫طاط١ٝ ا٫ٚىلؽـف ايذلب١ٝ / يًرـٍٛ ع٢ً دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف 

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 123إ ٜتِ بٓحال ) ع٢ً ايطايب ، / املٓؿشد ؿـ"

 

 : . 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
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 1111 - 2 2 (2ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1112

 - - 3 3 سٜاكٝات عا١َ 1111

 - - 3 3 تػز١ٜ ا٫ْظإ 1232

 - - 3 3 عًِ ايٓؿع ايتطٛسٟ 5111

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 78 - - 78 َتطًبات ايتخـف

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 123 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5211

 - - 3 3 طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ 5214

 5211 - 3 3 (2ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5215

 - - 3 3 ا٫دب ايعشبٞ ٚؾْٓٛ٘ 5216

 - - 3 3 (١َٝ٬1 ٚطشا٥ل تذسٜظٗا )ايثكاؾ١ ا٫ط 5217

 - - 2 2 (1ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5218

 - - 3 3 (1ايشٜاكٝات ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5219

 - 1 2 3 (1ايعًّٛ ٚايـر١ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5211

 1112 1 2 3 اؿاطٛب يف ايتعًِٝ 5288

 - - 2 2 اداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

 - - 3 3 رٟٚ اؿاجات اـاؿ١سعا١ٜ   5314

 5217 - 2 2 (2ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5317

 5218 - 2 2 (2ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5318

 5219 - 3 3 (2ايشٜاكٝات ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5319

 5211 1 2 3 (2ايعًّٛ ٚايـر١ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا ) 5311

 - - 2 2 طٝهٛيٛج١ٝ ايًعب 5311

 - - 3 3 ايتؿهرل ا٫بذاعٞ 5316

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايشٜاك١ٝ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا 5416

 - 1 2 3 ايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا 5417

 - - 3 3 املٛطٝك٢ ٚا٫ْاػٝذ ٚطشا٥ل تذسٜظٗا 5418

 - - 3 3 تعذٌٜ ايظًٛى 5412

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425
أٚ  5421

 َتضأَ

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 5499

 - - 2 2 قٛاعذ ايهتاب١ ايعشب١ٝ ٚايذلقِٝ 8242

  9 69 78 اجملُٛع
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 انًمزراخ انحزج:. 2

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


