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 االرشاد انُفظٍ وانرزتىٌذخصص . 2
 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚاًل: 

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ 

بإْتٗا٤ دساط١ بشْاَخ املاجظترل يف اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ، ٜهٕٛ اـشٜخ ع٢ً قذس 

 سا١ٜ بهٌ َٔ َٔ ايؿِٗ ٚايذ

 خـا٥ف ا٭ؾشاد ايُٓا١ٝ٥ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ. .1

 ا٭طاطٝات ٚايٓظشٜات اٱسػاد١ٜ، ٚاملعاسف املشتبط١ بٗا. .2

 َباد٤ٟ ٚأطاطٝات املُاسط١ امل١ٝٓٗ اؾٝذ٠ يف فاٍ اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ. .3

 اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ.املباد٤ٟ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ملُاسط١ ١َٓٗ  .4

 ايتطٛسات ايع١ًُٝ ٚايكلاٜا املعاؿش٠ يف فاٍ اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ. .5

 أطاطٝات ٚأخ٬قٝات ايبر  ايعًُٞ. .6

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ 

باْتٗا٤ دساطة١ بشْةاَخ املاجظةترل يف اٱسػةاد ايٓؿظةٞ ٚايذلبةٟٛ، ٜهةٕٛ اـةشٜخ قةادسًا          

 ع٢ً 

ت ٚاملؼةةه٬ت ايٓؿظةة١ٝ ٚايذلبٜٛةة١ ٚايكٝةةاغ عًٝٗةةا ؿةةٌ املؼةةه٬ت   ؼًٝةةٌ ٚتكٝةةِٝ املعًَٛةةا .1

 يًُظتؿٝذٜٔ.

 ايشبط بني املعاسف املختًؿ١ يف فاٍ اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ ؿٌ املؼه٬ت امل١ٝٓٗ. .2

 إجشا٤ دساط١ عث١ٝ ٚ/ أٚ إعذاد دساط١ ع١ًُٝ َٓٗح١ٝ ذٍٛ َؼه١ً عث١ٝ. .3

 اٍ اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ.تكِٝٝ املخاطش يف املُاسطات امل١ٝٓٗ يف ف .4

ايتخطةةٝط يتطةةٜٛش ا٭دا٤ يف فةةاٍ ايعُةةٌ اٱسػةةادٟ ٚمماسطةة١ َشاذةةٌ ايعًُٝةة١ اٱسػةةاد١ٜ          .5

 َٚهْٛاتٗا.

 املٗاسات ايع١ًُٝ/ امل١ٝٓٗ 

باْتٗا٤ دساطة١ بشْةاَخ املاجظةترل يف اٱسػةاد ايٓؿظةٞ ٚايذلبةٟٛ، ٜهةٕٛ اـةشٜخ قةادسًا          

 ع٢ً 

 ١ ٚاؿذٜث١ يف فاٍ اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ.إتكإ املٗاسات امل١ٝٓٗ ا٭طاطٝ .1

 تٓؿٝز َشاذٌ ايع١ًُٝ اٱسػاد١ٜ ٚؾل ايٓظشٜات اٱسػاد١ٜ ٚايذلب١ٜٛ اؿذٜث١. .2
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 بٓا٤ ايدلاَخ اٱسػاد١ٜ ايؿشد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚتٓؿٝزٖا. .3

 تكِٜٛ ايعٌُ اٱسػادٟ ٚكشجات٘. .4

 إعذاد ايتكاسٜش اٱسػاد١ٜ ٚنتابتٗا. .5

 ٓتك١ً املٗاسات ايتر١ًٜٝٛ/ امل

باْتٗا٤ دساطة١ بشْةاَخ املاجظةترل يف اٱسػةاد ايٓؿظةٞ ٚايذلبةٟٛ، ٜهةٕٛ اـةشٜخ قةادسًا          

 ع٢ً 

 اطتخذاّ املـادس املختًؿ١ يًرـٍٛ ع٢ً املعاسف ٚاملعًَٛات. .1

 ايتٛاؿٌ ايؿعاٍ بأْٛاع٘ ٚأػهاي٘ املختًؿ١. .2

 ايعٌُ يف ؾشٜل، ٚقٝاد٠ ؾشم يف طٝاقات ١َٝٓٗ كتًؿ١. .3

 ٚؾاع١ًٝ.إداس٠ ايٛقت بهؿا٠٤  .4

 ٚكع قٛاعذ َٚ٪ػشات يتكِٝٝ أدا٤ اٯخشٜٔ. .5

اطةةتخذاّ تهٓٛيٛجٝةةةا املعًَٛةةةات مبةةةا ىةةةذّ املُاسطةة١ املٗٓٝةةة١ يف فةةةاٍ اٱسػةةةاد ايٓؿظةةةٞ    .6

 ٚايذلبٟٛ.

 ايتكِٜٛ ايزاتٞ ٚؼذٜذ اٱذتٝاجات ايتع١ًُٝٝ ٚايتذسٜب١ٝ ايؼخـ١ٝ. .7

 ايكذس٠ ع٢ً ايعٌُ ؼت ايلػط ٚاٱيتضاّ ٚاملظ٪ٚي١ٝ. .8

 ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚأُٖٗا  تـاٍا٫َٗاسات 

باْتٗةةا٤ دساطةة١ بشْةةاَخ املاجظةةترل يف اٱسػةةاد ايؿظةةٞ ٚايذلبةةٟٛ، ٜهةةٕٛ يةةذ٣ اـةةشٜخ     

 ايكذس٠ ع٢ً 

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ ٚاؿاطٛب بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يف ايع١ًُٝ اٱسػاد١ٜ. .1

 ايتٛاؿٌ َع ؾ٦ات رٟٚ اٱذتٝاجات اـاؿ١. .2

 ٜٔ ػؿُٜٛا ٚنتابًٝا ٚجًٗا يٛج٘ ٚعدل اٱْذلْت.ايتٛاؿٌ ٚايتؿاعٌ ايٓؼط َع اٯخش .3

 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠ يف اٱسػاد. .4

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .5

 ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ  ا٫ػاٖات

 باْتٗا٤ دساط١ بشْاَخ املاجظترل يف اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ، ٜهٕٛ يذ٣ اـشٜخ 

 ٛ ١َٝٓٗ اٱسػاد ٚايعٌُ اٱسػادٟ.إػاٖات إهاب١ٝ م .1

 ٜتكبٌ املظذلػذٜٔ ٜٚتؿِٗ َؼه٬تِٗ. .2

وةةاؾظ عًةة٢ طةةش١ٜ املعًَٛةةات اـاؿةة١ باملظذلػةةذٜٔ كةةُٔ قٛاعةةذ ايظةةش١ٜ ايةةيت تلةةُٓٗا        .3

 أخ٬قٝات ايعٌُ اٱسػادٟ.
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 ًَتضّ بكٛاعذ ايظًٛى ٚاـًل ايظًِٝ ٚاملٓاطب. .4

 ٜظع٢ يٝهٕٛ منٛرجًا ٚقذ٠ٚ وتز٣ بٗا. .5

 ؿِٗ َعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ ٚاْتُا٤اتِٗ.َتظاَح ٜٚت .6

 جذٟ ٜٚترٌُ املظ٪ٚي١ٝ يف تكذِٜ خذَات اٱسػاد. .7

 

 :ث ًْٝ : ضٛم ايدٌُ

ٜٗةةتِ بشْةةاَخ َاجظةةترل اٱسػةةاد ايٓؿظةةٞ ٚايذلبةةٟٛ بتخةةشٜخ نةةٛادس أنادميٝةة١ َٗٓٝةة١      

٪طظةات  َتخــ١ يف اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ يًعٌُ يف َ٪طظات ايذلب١ٝ ٚايتعًةِٝ ايعةايٞ، ٚامل  

ا٫جتُاع١ٝ، ٚتكذِٜ ا٫طتؼاسات ايؿ١ٝٓ مل٪طظات َٚشانض اٱسػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ، ٚايشعاٜة١  

 ٚغرلٖا.

 شزوط االنرحاق تانثزَايح:
عًةة٢ أذةةذ   نةةإ ذاؿةة٬ً  إراٜكبةةٌ ايطايةةب يًذساطةة١ يذسجةة١ املاجظةةترل يف ٖةةزا ايتخـةةف     .1

 امل٪٬ٖت اٯت١ٝ 

اؾاَعةةات  أٚ َةةٔ إذةةذ٣ذغ املؿتٛذةة١ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف ايذلبٝةة١ َةةٔ جاَعةة١ ايكةة  . أ

 .%( نرذ أد71٢ْعٝ  ٜهٕٛ َعذي٘ ايذلانُٞ )ا٭خش٣ املعذلف بٗا 

ايتٛجٝ٘ ٚاٱسػاد، ايـةر١ ايٓؿظة١ٝ،   دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف أذذ ايتخــات اٯت١ٝ   . ب

ايذلب١ٝ اـاؿة١، عًةِ ايةٓؿع، ايعًةّٛ ايذلبٜٛة١، اـذَة١ ا٫جتُاعٝة١، عًةِ ا٫جتُةاع،          

أدْة٢. ٜهةٕٛ ايكبةٍٛ عًة٢ أطةاغ تٓاؾظةٞ        %( نرةذ 71ذٍ تشانُٞ )ٚمبع، ايؿًظؿ١

 ذظب َعاٜرل ايه١ًٝ. 

 إٔ هتاص ايطايب املكاب١ً ايؼخـ١ٝ بٓحال طبكًا ملعاٜرل ؼذدٖا ؾ١ٓ ايدلْاَخ. .2

  .ه١ًًٜٝتضّ ايطايب بتعًُٝات َٓح دسج١ املاجظترل يف اي .3

َتشةةة ٕ ايػةةة ٌَ ث يجةةةً : َتطًبةةة ت ختصةةةص اإلزغةةة   ايٓدطةةةٞ ٚايرتبةةةٟٛ  َطةةة ز اال 

 :َٚط ز ايسض ي١(

نةإ   إراٜعؿ٢ ايطايب َٔ دساط١ َكشسات يف خطتة٘ ايذساطة١ٝ يذسجة١ املاجظةترل      إٔميهٔ  .1

عٝة  ٫ ٜتحةاٚص ٚصٕ    ،قذ دسطٗا يف َظت٣ٛ عاٍ أٟ بعذ ذـٛي٘ ع٢ً دسج١ ايبهةايٛسٜٛغ 

 .طاعات َعتُذ٠ (9)ٖزٙ املكشسات 

   ع٢ً ايٓرٛ اٯتٞ( طاع١ َٛصع١ 36ٜذسغ ايطايب ) .2
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 جذاٍٚ باملظاقات املكشس٠ ذظب املظاسٜٔ ٚؾُٝا ٜأتٞ 

 انًظالاخ االخثارَح:

   َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ  ( طاع١ َعتُذ21٠ايطايب  )ٜذسغ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ْظشٜات ا٫سػاد ٚتطبٝكاتٗا 6150

 - - 3 3 اؾُعٞاٱسػاد  6151

 - 2 1 3 يف اٱسػادايكٝاغ ايٓؿظٞ  6156

 - - 3 3 اٱسػاد املذسطٞ 6157

 6151، 6157 - 3 3 طاع١( 211) تذسٜب َٝذاْٞ يف اٱسػاد 6158

 - - 3 3 تـُِٝ ايبر  ٚأطايٝب٘ 6162

 6162 - 3 3 ذًك١ ع  يف سطا٥ٌ املاجظترل 6163

  2 19 21 اجملُٛع

 ارَح:انًظالاخ االخرُ

 َٔ بني املظاقات ا٫ت١ٝ    ( طاعات َعتُذ9٠ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 قلاٜا َعاؿش٠ يف اٱسػاد  6152

 - - 3 3 سػاد رٟٚ اؿاجات اـاؿ١ ٚأطشِٖإ 6153

 - - 3 3 ٚا٭طشٟ اٱسػاد ايضٚاجٞ 6154

 الرقه

 مصار الرشالة مصار االمتخاٌ العامل

 ايظاعات املعتُذ٠ املتطًب ايظاعات املعتُذ٠ املتطًب

 21 َظاقات اجباس١ٜ 21 َظاقات اجباس١ٜ 1

 9 َظاقات اختٝاس١ٜ 9 َظاقات اختٝاس١ٜ 2

 6 (2( ، )1ايشطاي١ ) 6 (2( ، )1ذًك١ ع  ) 3

 36 اجملُٛع 36 اجملُٛع 
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايع١ًُٝ اٱسػاد١ٜ 6155

 - - 3 3 اٱػشاف يف اٱسػاد 6159

 - - 3 3 سػاد املٗااٱ 6161

 - - 3 3 ْظشٜات ايؼخـ١ٝ 6161

 6163، 6162 2 1 3 اطتخذاَات اؿاطٛب يف ؼًٌٝ ايبٝاْات 6164

 يظار االيرحاٌ انشايم :

   ١ٓ يف اؾذٍٚ اٯتَٞبٝ  ( طاعات َعتُذ6٠ٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر
 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ذًك١ ع  ) 6198

 6198 - 3 3 (2ذًك١ ع  ) 6199

  - 6 3 اجملُٛع

 ( ساعة211تدريب تحت اإلشراف لمدة ) 

 يظار انزطانح :

 لنجاح في امتحان مناقشتها. إعداد رسالة الماجستيروا

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1سطاي١ ) 6196

 - - 3 3 (2سطاي١ ) 6197

  - 6 6 اجملُٛع

 ( ساعة211تدريب تحت اإلشراف لمدة ) 

 

 

 


