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 ذؼهُى االخرًاػُاخذخصص . 3

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚاًل: 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة 

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ 

١، املؿاِٖٝ املشتبط١ ظػشاؾٝا ؾًظطني، ٚاؾػشاؾٝا ايطبٝع١ٝ، ٚاؾػشاؾٝا ايظٝاطٝ .7

ٚجػشاؾٝا ايعُشإ، ٚايب١٦ٝ، ٚاملٛاسد ايطبٝع١ٝ، ٚايظهإ، ٚاؿلاس٠ ايعشب١ٝ اٱط١َٝ٬، 

 ْٚظِ املعًَٛات اؾػشاؾ١ٝ، ٚتاسٜخ ؾًظطني، ٚتاسٜخ ايعا ، ٚتاسٜخ ايعا  ايعشبٞ.
 ظٛاٖش ٚقلاٜا اؾػشاؾٝا ايظٝاط١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚايعُشا١ْٝ.  .2
 ايؼخـ١ٝ املُٝض٠ ٭قًِٝ أٚ فتُع َا. ايتؿاعٌ بني ايتاسٜخ ٚاؾػشاؾٝا املؼهٌ .7
دٚس دساط١ ا٫جتُاعٝات يف تعُٝل اٱذظاغ باشل١ٜٛ ٚاملٛاط١ٓ ٚاملظ٪ٚي١ٝ ايؼخـ١ٝ  .1

 ٚاجملتُع١ٝ.
 خـا٥ف اجملتُع ايؿًظطٝا ٚقلاٜاٙ ٚؼذٜات٘ ايش٥ٝظ١. .1
 خـا٥ف املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ. .2
اطذلاتٝحٝات ٚايتكٓٝات َٚـادس ايتعًِ يف ايتعًِٝ، ٚتـُِٝ ايتعًِ، ٚ، َٚشاذً٘ ايُٓٛ .3

إداس٠ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ، ٚتكِٝٝ ايتعًِ، ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ، ٚايب٦ٝات ايتع١ًُٝٝ، ٚايتعًِ، 

 ايتعًِ.
أطباب ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ ، ٚطشم ٚأطايٝب ايتعًِ املٓاطب١ يًُشذ١ً ايعُش١ٜ .4

 َعٗا.
 تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ.ايتعًِ ٚطشا٥ك٘، ٚ ذلاتٝحٝاتاط .5

 دٚس ايتكٓٝات اؿذٜث١ يف ؼظني َٗاسات ايكشٕ اؿادٟ ٚايعؼشٜٔ. .71

  املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ

ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايــ، ٚأمنا  ايذلب١ٝ ايٓاقذ٠  .7

 ٚاٱبذاع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ.
 اطذلاتٝحٝات كتًؿ١ يتعًِ ا٫جتُاعٝات ت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني املتعًُني.تطٜٛش  .2
 املش١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ. .7
 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .1
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  امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 فاٍ ا٫جتُاعٝات. ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ املتعًِ يف .7
 ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ.أذذث تٓؿٝز املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ يف فاٍ ا٫جتُاعٝات ٚؾل  .2
 ايتعاٌَ َع املؼه٬ت ايـؿ١ٝ ٚؾل أطايٝب ٚتكٓٝات ؾاع١ً. .7
 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .1
 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .1
ٓٗح١ٝ اي٬ص١َ يـكٌ ػخـ١ٝ ايط٬ب ٚانشاطِٗ يف تـُِٝ ا٭ْؼط١ املٓٗح١ٝ ٚاي٬َ .2

 ع١ًُٝ ايتعًِ بؿاع١ًٝ.

  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاطتخذاّ َٗاسات  .7

 .َٔ خ٬ٍ ؾشٜل أٚبـٛس٠ ؾشد١ٜ ايع١ًُٝ ايبرٛث  إجشا٤ .2

 . ايعٌُ ؼت ايلػط .7
 املؼه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .1
 .ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ ايتؿهرل ايٓاقذمماسط١ َٗاسات  .1
 اطتخذاّ ايتطبٝكات اؾػشاؾ١ٝ اؿذٜث١. .2

 َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. .7
 ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ بؿاع١ًٝ ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2
 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠. .7
 هاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا.ايتعبرل عٔ أؾ .1

  :ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 .اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ تب٢ٓ .7
 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتضاّ ب .2
 .ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ .7
 .ايتظاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ .1
 ٗا ٚأخ٬قٝات ايعٌُ ايتعًُٝٞ.تتبع قٛاعذ ايظًٛى امل .1
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 :ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

ٜتٛقع َٔ خشٜخ قظِ تعًِٝ ا٫جتُاعٝات إٔ ٜهٕٛ قادسًا ع٢ً ايعُةٌ ٚايتُٝةض يف طةًو     

 ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، يف فاٍ تذسٜع ا٫جتُاعٝات يًُشذ١ً ا٭طاط١ٝ.

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

 ،املٓؿشدتعًِٝ ا٫جتُاعٝات / ؽـف ايذلب١ٝ / يبهايٛسٜٛغ يف يًرـٍٛ ع٢ً دسج١ ا

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

 . انًمزراخ انرخصصُح:1

 ( 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

 - - 3 3 َباد٨ عًِ ا٫جتُاع 3111

 - - 3 3 تاسٜخ ايؼشم ايكذِٜ 5131

 - - 3 3 تاسٜخ ؿذس ا٫ط٬ّ 5131

 - - 3 3 َذخٌ اىل اؾػشاؾٝا ايطبٝع١ٝ 5132

 - - 3 3 طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ 5214

 5131 - 3 3 تاسٜخ ايذٚي١ ايعباط١ٝ 5231

5232 
هإ يف ايٛطٔ ايب١٦ٝ ٚاملٛاسد ٚايظ

 ايعشبٞ
3 3 - - 

 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

 5231 - 3 3 تاسٜخ املػشب ٚا٫ْذيع 5233

 - - 3 3 جػشاؾ١ٝ ؾًظطني 5234

 - - 3 3 َذخٌ اىل ايعًّٛ ايظٝاط١ٝ 5235

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

5331 
تاسٜخ اؿشٚب ايـًٝب١ٝ )غضٚ 

 ايؿشل١(
3 3 - - 

 - - 3 3 اؾػشاؾٝا ا٫قتـاد١ٜ 5332

 - - 3 3 جػشاؾٝا ايظهإ 5333

 - - 3 3 تاسٜخ ايعا  اؿذٜ  ٚاملعاؿش 5334

 - - 3 3 تاسٜخ ا٫ٜٛبٝني ٚاملُايٝو 5335

 - - 3 3 ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5336

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

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

 - - 3 3 تاسٜخ ايعشب اؿذٜ  5431

 - - 3 3 اؾٝا ايظٝاط١ٝاؾػش 5432

 - - 3 3 جػشاؾٝا ايعُشإ 5433

 5431 - 3 3 تاسٜخ ايعشب املعاؿش 5434

 - - 3 3 جػشاؾ١ٝ ايٛطٔ ايعشبٞ 5435

 - - 3 3 عًِ ا٫ْظإ )ا٫ْثشٚبٛيٛجٝا( 5436

 5214 - 3 3 أطايٝب تذسٜع ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ 5438

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 5499

  5 73 78 اجملُٛع

 انًمزراخ انحزج:. 2

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

ُ      / خاسد اـط١ ايذساط١ٝ يتخــة٘،  اؾاَع١ ٕٛ املةاد٠  نُكةشسات ذةش٠ عًة٢ إٔ ٫ ٜهةٕٛ َلة

 .ٚإٔ ٫ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايتخـف أخش٣ نًُا ٚ/أٚ نٝؿًاايتع١ًُٝٝ َهشسًا يف َكشسات 


