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 نرزتُح انخاصح:اذخصص . 4

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚاًل: 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة 

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ 

 خـا٥ف ا٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١ ٚقلاٜاٙ ٚؼذٜات٘ ايش٥ٝظ١. .7
 يٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ.َشاذٌ ايُٓٛ يف اجملا٫ت ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚا .2
ايتعًِٝ ايؿشدٟ ٚاؾُعٞ يٮػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١، ٚتـُِٝ ايتعًِ، ٚايتكٓٝات  .7

(، IEPَٚـادس ايتعًِ يف ايتعًِٝ، ٚاطذلاتٝحٝات ايتعًِ، ٚايدلْاَخ ايذلبٟٛ ايؿشدٟ)

، ٚخطط تعذٌٜ ايظًٛنٞ اٱْظاْٞ، ٚتكِٝٝ ايتعًِ، (IIP)ٚاـطط ايتع١ًُٝٝ ايؿشد١ٜ 

 تكِٜٛ ا٭ؿٌٝ، ٚإداس٠ ايتعًِ، ٚؿعٛبات ايتعًِ، ٚإداس٠ ايتعًِ، ٚايتؿهرل اٱبذاعٞ.ٚاي
تكِٝٝ ا٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١، َٚشاذً٘ ٚأدٚات٘ ٚنٝؿ١ٝ نتاب١ تكشٜش  .1

 ايتكِٝٝ.
إعذاد َٓاٖخ ايذلب١ٝ اـاؿ١ ايؿشد١ٜ ٚاؾُع١ٝ َثٌ  ايدلْاَخ ايذلبٟٛ ايؿشدٟ ٚاـطط  .1

 ١ بٓا٤ٶ ع٢ً ْتا٥خ تكِٝٝ اؿاي١.ايتع١ًُٝٝ ايؿشدٜ
 تعذٌٜ ايظًٛنٞ ٚنٝؿ١ٝ إعذاد خط١ تعذٌٜ ايظًٛى ٚتٓؿزٖا. .2
طشم ٚأطايٝب ايتعًِ املٓاطب١ يًُشذ١ً ايعُش١ٜ، ٚأطباب ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ  .3

 َعٗا.
 دٚس ايتكٓٝات اؿذٜث١ يف ؼظني َٗاسات ا٭طؿاٍ رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١. .4

  ١ ٚايز١ٖٝٓاملٗاسات ايعكًٝ

ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايظًٛن١ٝ ٚايٓؿظ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ يٮػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات  .7

 اـاؿ١ داخٌ ايػشؾ١ ايـؿ١ٝ.
 ؼًٌٝ أمنا  ايظًٛى ٚايتعًِٝ ٚايتعًِ اـاؿ١ با٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١. .2
 تعًُني.تطٜٛش اطذلاتٝحٝات تعًِ خاؿ١ َٚٓؿشد٠ تت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني امل .7
 املش١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ. .1
 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .1
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  امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

ايتخطٝط يًتذسٜع ايؿشدٟ ٚاؾُعٞ املشتهض ع٢ً ْتا٥خ ايتكِٝٝ ٚايتؼخٝف يٮػخاق  .7

 رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١.
ِ املٓٗاد ايذلبٟٛ ايؿشدٟ ٚاـطط ايتع١ًُٝٝ ايؿشدٟ كُٔ اذتٝاجات املتعًِ، تـُٝ .2

 ٚتٓؿٝزٖا ٚؾل ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث.
 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى يف تعذٌٜ تعًِ ايطًب١. .7
 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .1
 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .1
 َتٓٛع١ ؿٌ املؼه٬ت املتعًك١ با٭ػخاق رٟٚ اٱعاق١. اطتخذاّ اطذلاتٝحٝات .2
 تطبٝل أمنا  ايذلب١ٝ اٱبذاع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ، ٚتكِٝٝ املخشجات ٚتكذِٜ ايتكاسٜش. .3

  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 اؾُاعٞ أٚ ايؿشدٟ. اطتخذاّ َٗاسات ايعٌُ .7
 إجشا٤ ايبرٛث ايع١ًُٝ بـٛس٠ ؾشد١ٜ أٚ َٔ خ٬ٍ ؾشٜل. .2

 املؼه٬ت. ذٌ ايعًُٞ يفتٛظٝـ املٓٗخ  .7
 . ايعٌُ ؼت ايلػط .1

 مماسط١ َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ. .1
 َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. .7
 ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ بؿعاي١ٝ ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2
 ايتكٓٝات اؾذٜذ٠. اطتهؼاف ٚتٛظٝـ .7
 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .1

  :ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ا٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١.  .7
 ا٫يتضاّ بايكٛاْني ايٓاظ١ُ اـاؿ١ عكٛم ا٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١. .2
 خـا٥ٝني ايذلب١ٝ اـاؿ١.ا٫يتضاّ بأخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ ٚأ .7
 اذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ ٚاملظاعذ٠ يف تًب١ٝ اذتٝاجاتِٗ. .1
 ايتظاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكًا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. .1
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 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف ايعٌُ. .2
 تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ايعٌُ. .3

 :ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

دسًا َٚة٪٬ًٖ يًعُةٌ بٛؿةؿ٘ َعًُةًا أٚ َتخــةًا أٚ      ٜـبح خشٜخ قظِ ايذلب١ٝ اـاؿ١ قا

َظتؼةةاسًا أٚ َؼةةةشؾًا أٚ َشػةةذًا أٚ َتخــةةةًا يف ايتأٖٝةةةٌ املٗةةا يٮػةةةخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجةةةات    

 اـاؿ١ يف امل٪طظات اٯت١ٝ 

اؿه١َٝٛ، َثٌ  ايعٌُ يف ٚصاسات ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚايؼ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٚايـر١،  .7

 .ٚايعٌُ

ت ايذٚي١ٝ ٚػب٘ اؿه١َٝٛ، َثٌ  ٚناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ اي٬ج٦ني املٓظُات ٚامل٪طظا .2

 )ا٭ْشٚا(، اشل٬ٍ ا٭محش، ايـًٝب ا٭محش، ايْٝٛظٝـ، ايْٝٛظهٛ ...اخل.
 اـرل١ٜ، َثٌ  ععٝات ايذلب١ٝ اـاؿ١.  .7

 اـاؿ١، َثٌ  املذاسغ ٚاملشانض ا٭١ًٖٝ، اييت تكذّ خذَات ايذلب١ٝ اـاؿ١. .1

 شنض أٚ عع١ٝ تٗتِ با٭ػخاق رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١.ايعٌُ اـاق، َثٌ  ؾتح َ .1

 .ايهباس سعا١ٜ دٚس .2

 اؿلا١ْ يف املبهش املبهش ٚاملظتؼؿٝات، اختـاؿٞ يف ايتذخٌ ايتذخٌ َشانض .3
  .املبهش ٚاملظتؼؿٝات ايتذخٌ َشانض يف يٮطش٠ َٚشػذ ا٭طؿاٍ ٚسٜاض

 .ايٓٗاس١ٜ ٚايشعا١ٜ اٱٜٛا٤ َشانض .4
 

 :املٓدس /  ايرتب١ٝ ارت ص١ث يجُ : َتطًب ت ختصص 

 ،املٓؿةةشد/  ايذلبٝة١ اـاؿة١  ؽـةةف ايذلبٝة١ /  يًرـةٍٛ عًة٢ دسجةة١ ايبهةايٛسٜٛغ يف    

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 124ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحال )

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 79 - - 79 تطًبات ايتخـفَ

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 124 اجملُٛع
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 . انًمزراخ انرخصصُح:1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 79تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ79ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

لصاعات ا

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 3111 1 3 3 ا٫جتُاع١ٝ املؼه٬ت 3314

 - 1 3 3 ايٓؿظ١ٝ ايـر١ 3339

 - 1 3 3 ايطؿٌ عٓذ ايظًٛى تعذٌٜ 3343

 - 1 3 3 ايعُش َشاذٌ يف ٚايتٛجٝ٘ اٱسػاد 3417

 - 1 3 3 ايُٓٛ ْؿع عًِ 3449

 - 1 3 3 اـاؿ١ ايذلب١ٝ إىل َذخٌ 5145

5238 
 ايذلب١ٝ يف ٚايتؼخٝف ايتكِٝٝ

 اـاؿ١
3 3 1 5145 

 5145 1 3 3 ٚايـر١ٝ اؾظ١ُٝ اٱعاق١ 5239

 5145 1 3 3 ايبـش١ٜ اٱعاق١ 5249

 5145 1 3 3 ايظُع١ٝ اٱعاق١ 5265

 5145 1 3 3 ايتعًِ ؿعٛبات 5266

 5145 1 3 3 ايعك١ًٝ اٱعاق١ 5267

 - 1 2 2 ق١اٱعا رٟٚ ا٭ػخاق ذكٛم 5268

 5145 1 3 3 املبهش ايتذخٌ 5269

 - 1 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

5329 
 ايذلب١ٝ يف( 1)  َٝذاْٞ تذسٜب

 اـاؿ١
4 1 4 5145 

 5145 1 3 3 ايتٛذذ 5331

 5145 1 3 3 ايظًٛى اكطشابات 5349

 5145 1 3 3 ٚايتؿٛم املٖٛب١ 5358

 5145 1 3 3 ٚايًػ١ ايٓطل اكطشابات 5361

 5145 1 3 3 يف ايتذسٜع ٚأطايٝب َٓاٖخ 5363
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

لصاعات ا

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 (1ايذلب١ٝ اـاؿ١ )

5368 
 يف ايتذسٜع ٚأطايٝب َٓاٖخ

 (2ايذلب١ٝ اـاؿ١ )
3 3 - 5363 

5446 
 ايذلب١ٝ يف( 2)  َٝذاْٞ تذسٜب

 اـاؿ١
4 - 4 

5266 ،5267 ،

5329 

5447 
 ايذلب١ٝ يف( 3)  َٝذاْٞ تذسٜب

 اـاؿ١
4 - 4 5331  ،5446 

5448 
 اـاؿ١ اؿاجات رٟٚ ػادإس

 ٚأطشِٖ
3 3 1 5145 

 5313 2 1 3 ايتخشد َؼشٚع 5499

  14 65 79 اجملُٛع

 انًمزراخ انحزج:. 2

/  ( طاعات َعتُذ٠ َٔ أٟ ؽـف آخش َٔ ؽــات اؾاَع6١ٜظتطٝع ايطايب اختٝاس )

١ُٝٝ ٕٛ املاد٠ ايتعًنُكشسات ذش٠ ع٢ً إٔ ٫ ٜهٕٛ َلُ خاسد اـط١ ايذساط١ٝ يتخــ٘،

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

 :فساٞ –ايرتب١ٝ  ارت ص١/ز٥ٝطٞ ختصص  َتطًب تزابدً : 
 

، ؾشعةةٞ-/س٥ٝظةةٞ ايذلبٝةة١ اـاؿ١ ؽـةةف يًرـةةٍٛ عًةة٢ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف 

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 134ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحال )

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري صاقاتدلنوعة امل

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 68 - - 68 َتطًبات ايتخـف ايش٥ٝظٞ

 27 ذظب ايتخـف ايؿشعٞ َتطًبات ايتخـف ايؿشعٞ

 134 اجملُٛع
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 :/ انرخصص انزئُظٍ  انًمزراخ انرخصصُح .1

 ُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ ( طاع١ َعت68تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ68ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح . 1.1

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايـر١ ايٓؿظ١ٝ 3339

 - - 3 3 تعذٌٜ ايظًٛى عٓذ ايطؿٌ 3343

 - - 3 3 َذخٌ اىل ايذلب١ٝ اـاؿ١ 5145

5238 
ايتكِٝٝ ٚايتؼخٝف يف 

 ايذلب١ٝ اـاؿ١
3 3 - 5145 

 5145 - 3 3 ا٫عاق١ اؾظ١ُٝ ٚايـر١ٝ 5239

 5145 - 3 3 ا٫عاق١ ايبـش١ٜ 5249

 5145 - 3 3 ا٫عاق١ ايظُع١ٝ 5265

 5145 - 3 3 ؿعٛبات ايتعًِ 5266

 5145 - 3 3 ا٫عاق١ ايعك١ًٝ 5267

 5145 - 3 3 ايتذخٌ املبهش 5269

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

5329 
( ايذلب١ٝ 1تذسٜب َٝذاْٞ)

 اـاؿ١
4 1 4 5145 

 5145 - 3 3 ايتٛذذ 5331

 5145 - 3 3 اكطشابات ايظًٛى 5349

 5145 - 3 3 املٖٛب١ ٚايتؿٛم 5358

 5145 - 3 3 اكطشابات ايٓطل ٚايًػ١ 5361

5363 
طايٝب ايتذسٜع يف َٓاٖخ ٚأ

 (1ايذلب١ٝ اـاؿ١ )
3 3 - 5145 

5368 
َٓاٖخ ٚأطايٝب ايتذسٜع يف 

 (2ايذلب١ٝ اـاؿ١ )
3 3 - 5363 

5446 
( ايذلب١ٝ 2تذسٜب َٝذاْٞ)

 اـاؿ١
4 1 4 

5266 ،5267 ،

5329 
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

5447 
( ايذلب١ٝ 3تذسٜب َٝذاْٞ)

 اـاؿ١
4 1 4 5331  ،5446 

5448 
اسػاد رٟٚ اؿاجات 

 طشِٖاـاؿ١ ٚا
3 3 - 5145 

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 5499

  14 54 68 اجملُٛع

 

 :يمزراخ انرخصص انفزػٍ .2

عٝة١ ايةيت تطشذٗةا    ( طاع١ َعتُةذ٠ ىتاسٖةا ايطايةب َةٔ اذةذ ايتخــةات ايؿش      27تتهٕٛ َٔ )

 ت.ايهًٝات ا٫خش٣ ، ٖٚٞ  ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا، ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ٚآدابٗا، ايعًّٛ، ايشٜاكٝا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


