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 انثزايح االكادًَُح 

 ؼزتُح وآداتهاانهغح انذخصص  .1

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠: أٚاًل

( ؼكٝل كشجات ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا)ؽـف ٜتٛقع َٔ ايطايب بعذ اْتٗا٥٘ َٔ َتطًبات 

 اٯت١ٝ ايتعًِ 

  كشجات املعشؾ١ ايعا١َ 

 ايتعشف إىل َظتٜٛات ْظاّ ايًػ١ ايعشب١ٝ. .1

 َعشؾ١ ايكٛاعذ ايٓر١ٜٛ ٚايـشؾ١ٝ. .2

 ايظٛاٖش ا٭دب١ٝ.ٚؿـ املٓاٖخ ايٓكذ١ٜ ٚ .3

 ايتعشٜـ بأبشص املـٓؿات ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ. .4

  )اٱدسان١ٝ( املٗاسات ايز١ٖٝٓ

 ؼذٜذ املؼه٬ت يف ايذسطني ايًػٟٛ ٚا٭دبٞ. .1

 ايكشا٠٤ املعاؿش٠ يًٓـٛق ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ.  .2

 ؼًٌٝ ايٓـٛق ٚػشذٗا. .3

 ايشبط بني ايٓف ٚقٝط٘ اـاسجٞ. .4

 امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 ٚؾل املعاٜرل ايٓر١ٜٛ ٚايـشؾ١ٝ. ٠٤ ايٓـٛق ا٭دب١ٝ ٚنتابتٗاقشا .1

 تكطٝع ايؼعش ايعشبٞ ٚؾكًا يًبرٛس ايؼعش١ٜ يف عًِ ايعشٚض. .2

 تذقٝل ايٓـٛق ا٭دب١ٝ ٚتـٜٛب ا٭خطا٤ ايٛاسد٠ ؾٝٗا. .3

 ايهتاب١ اٱبذاع١ٝ اييت تعدل عٔ ايزات ٚقلاٜا اجملتُع. .4

 ٗا ٚاملٓاطبات ايعا١َ.ايتعبرل ايؼؿٟٛ ٚؾٔ اٱيكا٤ يف املٝذإ امل .5

 تٛظٝـ أدٚات ايبر  ايعًُٞ يف نتاب١ ا٭عاث ايع١ًُٝ. .6

 اطتخذاّ املعاجِ ايًػ١ٜٛ. .7

 / ايعا١َ ٓكٛي١املٗاسات امل

 مماسط١ ايهتاب١ ٚايه٬ّ بايًػ١ ايعشب١ٝ ايؿـٝر١. .1

 نتاب١ املكا٫ت ا٭دب١ٝ بًػ١ ط١ًُٝ. .2

 تٜٓٛع َـادس ايتعًِ ٚٚطا٥ٌ ايتكِٜٛ. .3
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 نٌ اييت تٛاجٗ٘ يف َٗٓت٘ ٚذًٗا.َٛاج١ٗ املؼا .4

 ايتهٝـ َع ٚظا٥ـ بذ١ًٜ عٔ ايٛظٝؿ١ اييت ٜكتلٝٗا ايتخـف. .5

 َٗاسات ا٫تـاٍ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ َع اٯخشٜٔ.  .1

 تعضٜض احملت٣ٛ ايعشبٞ ع٢ً ايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. .2

 ايتعًِ اٱيهذلْٚٞ ٚاطتخذاّ اؿاطٛب يف ايتعًِٝ. .3

 ؿع ٚاؾشأ٠ ٚايؿـاذ١.تعضٜض ايثك١ بايٓ .4

 :ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 ا٫يتضاّ بأخ٬قٝات امل١ٓٗ.  .1

 احملاؾظ١ ع٢ً ايكِٝ ايشٚذ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ. .2

 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف تأد١ٜ ايعٌُ.  .3

 احملاؾظ١ ع٢ً أطشاس ايعٌُ. .4

 ت١ُٝٓ هكاؾ١ ا٫طتُاع ٚأدب اؿٛاس. .5

 اؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ ايك١َٝٛ ٚايذ١ٜٝٓ. .6

 ًٝ : ضٛم ايدٌُث ْ

 ٚميهٔ ـشٜخ قظِ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا إٔ ٜعٌُ يف اجملا٫ت اٯت١ٝ 
 ايتذسٜع يف املذاسغ ايعا١َ ٚاـاؿ١. .1

 اٱراع١ ٚايتًؿضٜٕٛ ٚٚطا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خش٣ املختًؿ١. .2

 ايتذقٝل ايًػٟٛ يف امل٪طظات املختًؿ١. .3

 ايبر  ايعًُٞ. .4
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 :١ٝ ٚآ ابٗ /املٓدس ايًغ١ ايدسبختصص  ث يج : َتطًب ت

 عًةة٢ ،/املٓؿشدايًػةة١ ايعشبٝةة١ ٚآدابٗةةا يًرـةةٍٛ عًةة٢ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ يف ؽـةةف  

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 122ايطايب إ ٜتِ بٓحال )

 

 :/ انرخصص انًُفزد . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 86تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ86ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح . 1.1

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 تندةاملع

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5113

 - - 3 3 تـُِٝ ايتذسٜع 5312

 - - 3 3 إعحاص ايكشإٓ 5323

 - - 3 3 َٓاٖخ ؼًٌٝ ايٓف ا٫دبٞ 8141

 - - 3 3 َـادس ايذساط١ ا٫دب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ 8141

8144 
( )ذت٢ ْٗا١ٜ 1ْـٛق ػعش١ٜ )

 ـش ا٫َٟٛ(ايع
3 3 - - 

 - - 3 3 ؾٕٓٛ ايٓثش ايعشبٞ ايكذِٜ 8241

8241 
( )ذت٢ َطًع 2ْـٛق ػعش١ٜ )

 عـش ايٓٗل١(
3 3 - 8144 

 - - 3 3 عًِ ايب٬غ١ 8243

 - - 3 3 تاسٜخ ا٫دب ايعشبٞ 8244

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 15 - - 15 َتطًبات ايه١ًٝ

 86 - - 86 ـفَتطًبات ايتخ

 - - - - َكشسات ذش٠

 122 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 تندةاملع

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 املأهٛسات ايؼعب١ٝ 8246

 - - 3 3 عًِ أؿٛات ايعشب١ٝ 8247

 - - 3 3 عًِ ايـشف 8248

8249 
أدب ايعـٛس ايتأخش٠ )املُايٝو 

 ٚاؿشٚب ايـًٝب١ٝ ٚايعثُاْٞ(
2 2 - - 

8337 
( )ْظاّ اؾ١ًُ 1عًِ ايٓرٛ )

 ايعشب١ٝ(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 ( )ْظاّ ا٫عشاب(2عًِ ايٓرٛ ) 8339

 - - 3 3 َٓاٖخ ايٓكذ ا٫دبٞ عٓذ ايعشب 8342

 - - 3 3 ايعشٚض ٚا٫ٜكاع 8343

 - - 3 3 يٓكذ ا٫دبٞ اؿذٜ َٓاٖخ ا 8344

 - - 3 3 دساطات يف ا٫دب ايؿًظطٝا 8346

 - - 3 3 ؾٕٓٛ ايٓثش ايعشبٞ اؿذٜ  8347

 - - 3 3 ؼكٝل ايٓـٛق ٚاملخطٛطات 8348

 - - 3 3 ا٭دب ا٫ْذيظٞ 8349

 - - 3 3 ا٫دب املكاسٕ 8441

 8339 - 3 3 ( )ايٓرٛ ايتطبٝكٞ(3عًِ ايٓرٛ ) 8442

8444 
( )ايعـش 3ـٛق ػعش١ٜ )ْ

 اؿذٜ (
3 3 - 8241 

 - - 3 3 عًِ ايًظإ ايعشبٞ 8445

 8344 - 3 3 تطبٝكات ايٓكذ ا٭دبٞ اؿذٜ  8446

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 8499

  2 84 86 اجملُٛع
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 فساٞ: –/ز٥ٝطٞ ايًغ١ ايدسب١ٝ ٚآ ابٗ ختصص زابدً : َتطًب ت 
 

-/س٥ٝظةةٞ  ايًػةة١ ايعشبٝةة١ ٚآدابٗةةا   ؽـةةف يفيًرـةةٍٛ عًةة٢ دسجةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ   

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 128، ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحال )ؾشعٞ

 

 :/ انرخصص انزئُظٍ  . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 66تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 ( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذٍ:66: وذركىٌ يٍ )إخثارَح. يمزراخ ذخصصُح 1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 ةاملعتند

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 إعحاص ايكشإٓ 5323

 - - 3 3 َـادس ايذساط١ ا٫دب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ 8141

8144 
( )ذت٢ ْٗا١ٜ 1ْـٛق ػعش١ٜ )

 ايعـش ا٫َٟٛ(
3 3 - - 

 - - 3 3 ؾٕٓٛ ايٓثش ايعشبٞ ايكذِٜ 8241

8241 
( )ذت٢ َطًع 2ْـٛق ػعش١ٜ )

 (عـش ايٓٗل١
3 3 - 8144 

 - - 3 3 عًِ ايب٬غ١ 8243

 - - 3 3 تاسٜخ ا٭دب ايعشبٞ 8244

 - - 3 3 املأهٛسات ايؼعب١ٝ 8246

 - - 3 3 عًِ أؿٛات ايعشب١ٝ 8247

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 15 - - 15 َتطًبات ايه١ًٝ

 66 - - 66 َتطًبات ايتخـف ايش٥ٝظٞ

 27 ذظب ايتخـف يتخـف ايؿشعٞ َتطًبات ايتخـف ايؿشعٞ

 129 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 ةاملعتند

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 عًِ ايـشف 8248

8337 
( )ْظاّ اؾ١ًُ 1عًِ ايٓرٛ )

 ايعشب١ٝ(
3 3 - - 

 8337 - 3 3 ( )ْظاّ ا٫عشاب(2عًِ ايٓرٛ ) 8339

 - - 3 3 َٓاٖخ ايٓكذ ا٫دبٞ عٓذ ايعشب 8342

 - - 3 3 ايعشٚض ٚا٫ٜكاع 8343

 - - 3 3 َٓاٖخ ايٓكذ ا٫دبٞ اؿذٜ  8344

 - - 3 3 دساطات يف ا٫دب ايؿًظطٝا 8346

 - - 3 3 ؾٕٓٛ ايٓثش ايعشبٞ اؿذٜ  8347

 - - 3 3 ا٫دب املكاسٕ 8441

 8339 - 3 3 ( )ايٓرٛ ايتطبٝكٞ(3عًِ ايٓرٛ ) 8442

8444 
( )ايعـش 3ْـٛق ػعش١ٜ )

 اؿذٜ (
3 3 - 8241 

 - - 3 3 عًِ ايًظإ ايعشبٞ 8445

 5313 2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 8499

  2 64 66 اجملُٛع

 

 :يمزراخ انرخصص انفزػٍ. 2

( طاع١ َعتُةذ٠ ىتاسٖةا ايطايةب َةٔ اذةذ ايتخــةات ايؿشعٝة١ ايةيت تطشذٗةا          27تتهٕٛ َٔ )

 ٣.ايهًٝات ا٫خش
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 ذخصص انهغح انؼزتُح وآداتها )فزػٍ(:
 َٛصع١ نُا ٜأتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ 27ؽـف ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚآدابٗا ايؿشعٞ ٜلِ )

 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 إعحاص ايكشإٓ 5323

 - - 3 3 ا٫دبَٞٓاٖخ ؼًٌٝ ايٓف  8141

 - - 3 3 عًِ ايب٬غ١ 8243

 - - 3 3 تاسٜخ ا٫دب ايعشبٞ 8244

 - - 3 3 عًِ أؿٛات ايعشب١ٝ 8247

 - - 3 3 عًِ ايـشف 8248

8337 
( )ْظاّ اؾ١ًُ 1عًِ ايٓرٛ )

 ايعشب١ٝ(
3 3 - - 

 - - 3 3 دساطات يف ا٫دب ايؿًظطٝا 8346

 - - 3 3 ؾٕٓٛ ايٓثش ايعشبٞ اؿذٜ  8347

  - 27 27 اجملُٛع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 



 

514 

 

 :ًمزراخانىصُف ذ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3املٓٗ ز ايرتبٟٛ:  5113

ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة٢ َؿٗةةّٛ املٓٗةةاد ايذلبةةٟٛ، عٓاؿةةش املٓٗةةاد ايذلبةةٟٛ، أطةةع املٓٗةةاد،    

 تـُِٝ املٓٗاد ٚتكٛمي٘، تطبٝل املٓٗاد ٚتطٜٛشٙ، ايهتاب املذسطٞ ٚديًٝ٘.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ايتدزٜظ:  تصُِٝ 5312

ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة٢ َاٖٝةة١ تـةةُِٝ ايتعًةةِٝ، ٚاـًؿٝةة١ ايٓظشٜةة١ يعًةةِ تـةةُِٝ ايتعًةةِٝ،    

ٚمنارجةة٘، ٚؼذٜةةذ ا٭ٖةةذاف ايذلبٜٛةة١ ايعاَةة١ ٚا٭ٖةةذاف ايظةةًٛن١ٝ اـاؿةة١، ٚؼًٝةةٌ ايؼةةشٚ   

ُة٘، ٚتـةُِٝ ا٫ختبةاسات    اـاسج١ٝ ٚايذاخ١ًٝ يًتعًِٝ، ٚؼًٝةٌ احملتة٣ٛ ايتعًُٝةٞ، َٚبةاد٨ تٓظٝ    

ايترـةةة١ًٝٝ، ٚؼذٜةةةذ اطةةةذلاتٝحٝات ايتعًةةةِٝ، ٚؼذٜةةةذ املةةةٛاد ايتعًُٝٝةةة١، ايٛطةةةا٥ٌ، ٚا٭ْؼةةةط١  

 .ايذلب١ٜٛ، ٚتـُِٝ املٓؼطات ايعك١ًٝ، ٚتـُِٝ عًُٝات ايتكِٜٛ ايتؼهًٝٞ، ٚايتكِٜٛ اؾُعٞ

 ْعسٟ( 3 ٠ض ا ت َدتُد 3إاذ ش ايكسإٓ:  5323

عحض٠ ٚاٱعحةاص ايكشآْةٞ ٚايترةذٟ بةاملعحض٠ ايكشآْٝة١، ٚقةا٫ٚت       ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس َع٢ٓ امل

بعةةض ايعةةشب َعاسكةة١ ايكةةشإٓ، هةةِ ايتعشٜةةـ بايكةةذس املعحةةض َةةٔ ايكةةشإٓ ٚآسا٤ ايعًُةةا٤ يف طةةبب         

اٱعحاص، ٖزا إىل جاْب ايٛقٛف عًة٢ أْةٛاع اٱعحةاص يف ايكةشإٓ ايهةشِٜ، طةٛا٤ أنةإ إعحةاصًا         

 عًًُٝا، أّ تؼشٜعًٝا... اخل، ٚعشض أَث١ً ع٢ً نٌ ْٛع َٓٗا. بٝاًْٝا يػًٜٛا، أّ أْبا٤ ايػٝب، أّ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3َٓ ٖر حتًٌٝ ايٓص األ بٞ:  8141

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس ايتعشٜـ بعٓاؿش ايٓف ا٭دبٞ ا٭طاط١ٝ، ٚأيٛإ كتًؿ١ َٔ ايٓف ا٭دبٞ 

ا٭نةدل َةٔ ٖةزا    َٔ ػعش ٚقـ١ ٚسٚا١ٜ َٚظشذ١ٝ، ٚؼذٜذ عٓاؿش نٌ يٕٛ، ٜٚهشغ ايكظةِ  

املكشس يذساط١ َٓاٖخ ؼًٌٝ ايٓف ا٭دبٞ دساط١ تطبٝك١ٝ، ٚأُٖٗا  املٓةاٖخ ايٓؿظة١ٝ ٚا٫جتُاعٝة١    

 ٚايٛاقع١ٝ ٚايب١ٜٛٝٓ ٚايتها١ًَٝ.

 ْعسٟ( 2ض ا١ َدتُد٠   2َص  ز ايدزاض١ األ ب١ٝ ٚايًغ١ٜٛ:  8141

دبٝةة١ ٚايًػٜٛةة١ ْـٛؿةةًا  ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس ايتعشٜةةـ بأَٗةةات ايهتةةب ايةةيت تتٓةةاٍٚ املةةاد٠ ا٭   

ٚدساطةةات يف ذكةةب صَٓٝةة١ َتتايٝةة١، ٚتطةةٛس َٓةةاٖخ ايتةةأيٝـ يف ا٭دب ٚايًػةة١ ٚأع٬َٗةةا، ٚأٖةةِ           

 املـٓؿات اييت متثًٗا ٚٚطا٥ٌ ا٫ْتؿاع بٗا يف ايبر .
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 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(   ست٢ ْٗ ١ٜ ايدصس األَٟٛ (: 1ْصٛص غدس١ٜ   8144

  ٔ ايعـةٛس  اؾةاًٖٞ ٚؿةذس اٱطة٬ّ ٚا٭َةٟٛ، متهةٔ        ٜٗتِ ٖزا املكشس بذساط١ ْـةٛق َة

ايطايب َٔ ؾِٗ طبٝع١ ايعـش اؾاًٖٞ َٚؼه٬ت٘، نُا متهٓة٘ َةٔ ا٫تـةاٍ ايٛهٝةل بتـةٛس      

ايكـٝذ٠ اؾا١ًٖٝ، ٚذُٝٓةا ٜٓتكةٌ إىل دساطة١ ْـةٛق َةٔ ايعـةشٜٔ اٱطة٬َٞ ٚ ا٭َةٟٛ ىتةاس          

زٜٔ ايعـةشٜٔ نايٓكةا٥ض ٚػةعش    ْـٛؿًا تشؿذ ايظٛاٖش اييت منت يف اؾا١ًٖٝ ٚاطتُشت يف ٖ

ع٢ً ايؼعش يف ٖةزٙ ايؿةذل٠ َةٔ ػةعش ايـةشاع بةني اٱطة٬ّ ٚايؼةشى،          ايػضٍ، نُا تتٓاٍٚ َا جذَّ

 ٚػعش ايؿتٛل، ٚػعش ايؿشم اٱط١َٝ٬ ٚغاؿ١ ػعش اـٛاسد.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3فٕٓٛ ايٓجس ايدسبٞ ايكدِٜ:  8241

يف تطةٛسٙ ايتةاسىٞ ٚايؿةا َةٔ ايعـةش اؾةاًٖٞ إىل       ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس دساط١ ايٓثةش ايعشبةٞ   

ْٗا١ٜ ايكشٕ ايظادغ اشلحشٟ، عٔ طشٜل دساطة١ ْـةٛق كتةاس٠ متثةٌ ٖةزا ايتطةٛس ٚتلةِ أَثًة١         

 ملختًـ ايؿٕٓٛ ايٓثش١ٜ َٔ خطاب١ ٚأَثاٍ ٚسطا٥ٌ َٚكاَات.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(  ست٢ َطًع اصس ايٓٗط١ (: 2ْصٛص غدس١ٜ   8241

 ( ) ذت٢ ْٗا١ٜ ايعـش ا٭َٟٛ (1ْـٛق ػعش١ٜ ) 8144بل َتطًب طا

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً دساط١ ْـٛق متثٌ ايعـش ايعباطٞ يف بذاٜت٘، نُا متثةٌ َظةاٖش   

ايثٛس٠ ع٢ً عُٛد ايؼعش، ٚتشؿذ اػاٖات ايؼعش املختًؿ١ يف ايكشٕٚ ) ايثاْٞ ٚايثاي  ٚايشابع (، 

هةع أهةش ايب٦ٝة١ ا٭ْذيظة١ٝ، ٜٚٗةتِ املكةشس       ٚؽـف َظاذ١ يذساط١ ْـةٛق ػةعش١ٜ أْذيظة١ٝ تع   

 باختٝاس ْـٛق ػعش١ٜ تعهع دٚس ايؼعشا٤ يًتـذٟ يًٗح١ُ ايـًٝب١ٝ ع٢ً ب٬دْا.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3اًِ ايبال ١:  8243

ٜٗتِ ٖزا املكشس بذساط١ ؾشع عًِ ايب٬غ١ َٔ بٝإ َٚعإ ٚبذٜع، َٚا ٜتلُٓ٘ نٌ َٓٗةا َةٔ   

زٙ ايؿةةشٚع بايٓظشٜةةات ايٓكذٜةة١ ٚايًػٜٛةة١ املعاؿةةش٠، إكةةاؾ١ إىل  َـةةطًرات َٚٛكةةٛعات ٚسبةةط ٖةة

 إيكا٤ ايل٤ٛ ع٢ً ا٭طًٛب١ٝ نُٓٗخ جذٜذ ٚدساطتٗا دساط١ ْظش١ٜ ٚأخش٣ تطبٝك١ٝ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ت زٜذ األ ب ايدسبٞ:  8244

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً ؼذٜذ عـٛس ا٭دب ايعشبةٞ، ٬ََٚةح نةٌ عـةش، ٚأبةشص املة٪هشات       

ثكاؾٝةة١ ٚايظةةٛاٖش ايؿٓٝةة١ يف نةةٌ َٓٗةةا، ٜٚعةةشض املكةةشس يًةةْٛٞ ايؼةةعش ٚايٓثةةش، ٜٚتُثةةٌ ايطايةةب    اي

اػاٖات ايؼعش ٚايٓثش َةٔ خة٬ٍ منةارد يهةٌ عـةش، ٜٚشنةض املكةشس عًة٢ ايترة٫ٛت ايبةاسص٠ يف           

 أدبٓا ٚا٭طباب ايها١َٓ ٚسا٤ٖا.
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 ْعسٟ( 2  ٠َدتُد ١ض ا 2املأثٛزات ايػدب١ٝ:  8246

شس ايتعشف إىل ْظشٜةات ا٭دب ايعشبةٞ َٚٓاٖحة٘ َٚذاسطة٘ يف ايعةا ، ٚتعًةِ       ٜتٓاٍٚ ٖزا املك

طشم عع ايٓـٛق َٝذاًْٝا ٚؼًًٝٗا يف فاٍ ) ايؼعش ايًٗحٞ ٚاؿهاٜات ايؼعب١ٝ ٚغرلٖةا (،  

 ايعادات ٚايتكايٝذ ايؼعب١ٝ يف ؾًظطني مبا ٜظِٗ يف تٛذٝذ ايؼعٛس ايعشبٞ. َٚعشؾ١ ٚقشا٠٤

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: اًِ أصٛات ايدسب١ٝ 8247

ٜٗتِ ٖزا املكشس بذساط١ أؿٛات ايعشبٝة١ ٚكاسجٗةا ٚؿةؿاتٗا، َٚعاؾة١ طا٥ؿة١ َةٔ ظةٛاٖش        

)         ايٓطل نايٓدل ٚايتٓػِٝ، ٚعشض بعض قٛاْني ايٓظاّ ايـٛتٞ ناملُاه١ً َٚبذأ ا٫قتـاد 

١ قةةذميًا ٚذةةذٜثًا يف اؿةةذ ا٭دْةة٢ َةةٔ اؾٗةةذ (، ٚايظةةُات ايـةةٛت١ٝ اـاؿةة١ يف ايًةةٗحات ايعشبٝةة  

 تٛصعٗا املهاْٞ ٚتطٛسٖا ايضَاْٞ ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3اًِ ايصسف:  8248

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس دساط١ املٛكةٛعات املتعًكة١ ببٓٝة١ ايهًُة١ َٚةا ٜعذلٜٗةا َةٔ تػةرل ْتٝحة١ ملةا           

ٝضإ ايـشيف ٚاؾاَذ ٚاملؼتل، إكاؾ١ إىل ٜطشأ عًٝٗا َٔ صٜاد٠ أٚ ذزف أٚ إبذاٍ، ٚايتعشٜـ بامل

 َٛكٛعات نايٓظب ٚايتـػرل، ٚاٱع٬ٍ ٚاٱبذاٍ ٚاٱدغاّ ٚايٛقـ ٚاٱَاي١.

ضةةةة ا ت  3أ ب ايدصةةةةٛز ايتةةةةأخس٠  املُ يٝةةةةو ٚاذتةةةةسٚب ايصةةةةًٝب١ٝ ٚايدجُةةةة ْٞ(:    8249

 ْعسٟ( 3  ٠َدتُد

        ٛ اع ا٭دبٝة١ ايةيت ػةاعت    ٜتٓاٍٚ ٖةزا املكةشس ٚؿةؿا يٮذةٛاٍ ايظٝاطة١ٝ يف ٖةزٙ ايؿةذل٠، ٚا٭ْة

 ٚمنارد يهٌ َٓٗا ٚايتعشٜـ بأبشص ا٭ع٬ّ ا٭دب١ٝ ؾٝٗا.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(  ْع ّ ادت١ًُ ايدسب١ٝ(: 1اًِ ايٓشٛ   8337

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل اٱملةةاّ باملـةةطًرات ٚاملؿةةاِٖٝ ايٓرٜٛةة١ ايعاَةة١ نةةاٱعشاب ٚايبٓةةا٤،   

ٚبٝةةإ َؿٗةةَٛٞ اؾًُةةتني   شعٝةة١ يف ا٭زلةةا٤ ٚا٭ؾعةةاٍ،   َٚعشؾةة١ ع٬َةةات اٱعةةشاب ا٭ؿةة١ًٝ ٚايؿ   

 .ا٫زل١ٝ ٚايؿع١ًٝ ْٚظاَُٝٗا ٚامناطُٗا
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 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3( ْع ّ اإلاساب: 2اًِ ايٓشٛ   8339

 ( )ْظاّ اؾ١ًُ ايعشب١ٝ(1عًِ ايٓرٛ ) 8337َتطًب طابل 

ذس ٚاملؼةةتكات ٚنٝؿٝةة١  ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس املٓـةةٛبات ٚاجملةةشٚسات ٜٚعةةشض ملؿةةاِٖٝ املـةة     

إعُاشلةةا، إكةةاؾ١ إىل ايتعشٜةةـ بايعةةذد ٚأذهاَةة٘ ٚبٝةةإ أطةةًٛبٞ ايٓؿةةٞ ٚا٫طةةتؿٗاّ يف اؾًُةةتني   

 ا٫زل١ٝ ٚايؿع١ًٝ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3َٓ ٖر ايٓكد األ بٞ آد ايدسب:  8342

 ٜٗةةةتِ ٖةةةزا املكةةةشس بةةةايتعشٜـ بايؿ٦ةةةات ايةةةيت أطةةةُٗت يف تؼةةةهٌٝ ايٓكةةةذ ايكةةةذِٜ  ايًػةةةٜٛني 

ٚاملتهًُني ٚايؿ٬طؿ١ ٚا٭دبا٤، ٚاختٝاس ْـٛق  ْكذ١ٜ متثٌ كتًـ ايؿ٦ات ٚأبشص ايكلاٜا اييت 

 تٓاٚشلا ايٓكاد ايعشب ايكذا٢َ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ايدسٚض ٚاإلٜك ع:  8343

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس تعشٜـ عًِ ايعشٚض ْٚؼأت٘ َٚٛكةٛعات٘ ٚاملـةطًرات املظةتخذ١َ ؾٝة٘،     

يعشبٞ ايتكًٝذ١ٜ، ٚتطٛسٖا خ٬ٍ ايعـةٛس ايتاسىٝة١ ٚؿة٫ًٛ إىل ايعـةش اؿةذٜ ،      ٚعٛس ايؼعش ا

َٚةةا ظٗةةش ؾٝةة٘ َةةٔ أٚصإ ٚقٛايةةب ػةةعش١ٜ جذٜةةذ٠ نؼةةعش ايتؿعًٝةة١ ) ايؼةةعش اؿةةش (، إكةةاؾ١ إىل     

 ايتعشٜـ بايكاؾ١ٝ ٚأْٛاعٗا َٚا ٜتـٌ بٗا َٔ عٝٛب.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3َٓ ٖر ايٓكد األ بٞ اذتدٜح:  8344

ٜكّٛ ٖزا املكشس ع٢ً قٛسٜٔ أطاطٝني  أٚشلُا دساط١ َٓاٖخ ايٓكةذ ا٭دبةٞ اؿةذٜ  دساطة١     

ْكذ١ٜ، ٚسبط املٓٗخ ايٓكذٟ بضَاْ٘ َٚهاْ٘، ٚأِٖ ٖزٙ املٓةاٖخ  ايًػةٟٛ ٚايتةاسىٞ، ٚايٓؿظةٞ،     

ٚا٫جتُاعٞ، ٚاؾُايٞ، ٚهاُْٝٗا  بٝإ ػًٝات ٖزٙ املٓةاٖخ عًة٢ أدبٓةا ايعشبةٞ اؿةذٜ  ْٚكةذْا       

 دبٞ اؿذٜ  ٚتًُع اهابٝات ريو ايتطبٝل ٚطًبٝات٘.ا٭

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3 زاض ت يف األ ب ايدًططٝين:  8346

ٜكذّ ٖزا املكشس دساطات يف ْؼأ٠ ا٭دب ايؿًظطٝا ٚتطٛسٙ خ٬ٍ ايكشٕ ايعؼشٜٔ، ؾٝتٓاٍٚ 

١، يف جٛاْبٗا ايٓظش١ٜ ايؼعش ايؿًظطٝا ٚايشٚا١ٜ ٚايكـ١ ٚاملظشل ٚؾٔ ايظرل٠ ٚاملكاي١ ايؿًظطٝٓٝ

 ٚايتطبٝك١ٝ، ًَك١ٝ ايل٤ٛ ع٢ً أع٬َٗا َٚٛكٛعاتٗا ٚخـا٥ـٗا ايؿ١ٝٓ.

 

 



 

518 

 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3فٕٓٛ ايٓجس ايدسبٞ اذتدٜح:  8347

ٜتٓاٍٚ َكشس ؾٕٓٛ ايٓثةش ايعشبٞة اؿةذٜ  ايكـة١ ٚايشٚاٜة١ ٚاملظةشذ١ٝ ٚاملكاية١ ٚاـةاطش٠، َٔة ذٝة            

س ايٓكةذ ا٭دبٞة اؿةذٜ      ْؼأتٗا ٚسٚادٖا ٚطبٝعتٗا ٚ تطٛسٖا ٚعٓاؿشٖا ٚأبشص خـا٥ـٗا ايؿ١ٝٓ،َٔ َٓظٛة

ًٝٗا.     ايٓظشٟ ٚ ايتطبٝكٞ، ٜٚٗذف املكشس إىل تعشٜـ ايطايب بٗزٙ ايؿٕٓٛ ٚبآيٝات ؼً

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: حتكٝل ايٓصٛص ٚاملدطٛط ت 8348

١ ا٭َةة١ ٚتطةةٛس َٓةةاٖخ  ٚأُٖٝةة١ ايةةذلاث يف ْٗلةة ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس َعٓةة٢ ؼكٝةةل ايٓـةةٛق   

ايتركٝل، ٚخطٛات ايتركٝل، ٚآيٝة١ َكابًة١ ايٓظةخ اـطٝة١، ٚؼذٜةذ ايٓظةخ١ ا٭ٚيٝة١، ٚايتعةشف         

ع٢ً ؿؿات احملكل، ٚا٭َٛس امله١ًُ يًتركٝل، ٚتطبٝل ايتخطةٝط يتركٝةل نتةاب َةٔ ايةذلاث،      

 هِ تٓؿٝز ع١ًُٝ ايتركٝل بـٛس٠ ؿرٝر١.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: األ ب األْديطٞ 8349

تٓةةاٍٚ ٖةةةزا املكةةةشس َكذَةة١ عةةةٔ جٛاْةةةب اؿٝةةةا٠ ايثكاؾٝةة١ ٚا٫جتُاعٝةةة١ ٚايظٝاطةةة١ٝ يًةةةب٬د    ٜ

ا٭ْذيظ١ٝ، نُا طٝتعشض إىل طشا٥ل ايؼعشا٤ يف ٖزا ايعـش ٚاػاٖاتِٗ ا٭دب١ٝ ٚدٚاعٞ ظٗةٛس  

ص ايؼعشا٤ يف نٌ اػاٙ .نُا طٝعشض أِٖ ايؿٕٓٛ ايؼعش١ٜ ا٭ْذيظ١ٝ شنٌ اػاٙ، َع رنش أب

ُٝةةض٠، هةةِ ْٓتكةةةٌ إىل ؾةةٔ ايتٛػةةٝح ْٚتعةةةشف عًٝةة٘ ٚعًةة٢ أبةةةشص سٚادٙ َةةٔ ا٭ْذيظةةٝني ٚتطةةةٛس         املت

أغشاكةة٘، هةةِ ْٓتكةةٌ يؿةةٔ ايضجةةٌ، ٚأخةةرلا نةةتِ املكةةشس بذساطةة١ أٖةةِ ايؿٓةةٕٛ ايٓثشٜةة١ ا٭ْذيظةة١ٝ        

 .ٚتعشٜـ نٌ قظِ ٚأبشص نتاب٘ َع ا٫طتؼٗاد ببعض منارجِٗ ايٓثش١ٜ يف نٌ ْٛع

 ْعسٟ( 3  ٠ا ت َدتُدض  3 األ ب املك زٕ: 8441

دب املكاسٕ ٚتطٛسٙ عدل ايتاسٜخ، ًٜٚكٞ ايل٤ٛ عًة٢ أػةٗش املٓةاٖخ    ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس ْؼأ٠ ا٭

ٚنٝؿٝة١ منةٛ ٖةزا ايعًةِ      ،يف ذكٌ ايذساطات املكاسْة١ نةاملٓٗخ ايؿشْظةٞ ٚا٭َشٜهةٞ ٚايظة٬يف     

ٚايتعةةشف إىل  ،ٚايـةةعٛبات ايةةيت عاْاٖةةا املختـةةٕٛ يف ٖةةزا اؿكةةٌ ٚمتٝةةض املؿةةاِٖٝ اٱػةةهاي١ٝ    

ٚع٬قةةة١ املٓظةةةٛس   ،املـةةةطًرات املظةةةتخذ١َ يف ايتطبٝكةةةات املكاسْةةة١ يُٓةةةارد ػةةةا٥ع١ يف ايعةةةا      

ٚؼذٜةذ   ،ا٫طتؼشاقٞ با٭دب املكاسٕ، ٚع٬قات ا٭دب ايعشبٞ ايكذِٜ ٚاؿذٜ  باٯداب ا٭خش٣

 ايطشم املختًؿ١ يف نٝؿ١ٝ تٓؿٝز ايتطبٝكات ايٓـ١ٝ املكاس١ْ.
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3:  ايٓشٛ ايتطبٝكٞ( (3 اًِ ايٓشٛ  8442

 )ْظاّ ا٫عشاب( (2عًِ ايٓرٛ ) 8339َتطًب طابل 

ٜذسغ ٖزا املكشس أطةايٝب ايٓةذا٤، ٚأؾعةاٍ ايتعحةب، ٚأؾعةاٍ املةذل ٚايةزّ، ٚأزلةا٤ ا٭ؾعةاٍ          

ٚا٭ؿةةٛات، ٚأطةةًٛب ايؼةةش  ٚايطًةةب، ٚتطبٝكاتٗةةا ٚاطةةتعُا٫تٗا ايًػٜٛةة١، إكةةاؾ١ إىل دساطةة١        

ٌ اييت شلةا قةٌ َةٔ ا٫عةشاب، ٚاؾُةٌ ايةيت يةٝع شلةا قةٌ َةٔ اٱعةشاب، مبةا ٜلةُٔ طةذ               اؾُ

(، عٝ  ٜتُهٔ ايطًب١ َٔ تٛظٝـ 2( ٚعًِ ايٓرٛ )1عًِ ايٓرٛ ) ٜػطٗا َكشساايثػشات اييت   

قٛاعةةذ ايٓرةةٛ تٛظٝؿةةًا طةةًًُٝا ميهةةِٓٗ َةةٔ تطبٝكٗةةا عًةة٢ ايٓـةةٛق املختًؿةة١ يف ايؼةةعش ٚايٓثةةش        

 ٚاؿذٜ ، ٜٚظاعذِٖ ع٢ً ايتعبرل بًػ١ عشب١ٝ ط١ًُٝ.ٕ ايهشِٜ آٚايكش

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(   ايدصس اذتدٜح (: 3ْصٛص غدس١ٜ   8444

 ( )ذت٢ َطًع عـش ايٓٗل١( 2ْـٛق ػعش١ٜ ) 8241َتطًب طابل 

ٜٗتِ ٖزا املكشس بذساط١ ْـٛق كتاس٠ تشؿذ تطٛس ايؼعش ٚاػاٖات٘، ٚبٝإ أهش نةٌ َةٔ   

ٚايثكاؾة١ ايػشبٝة١ يف تطةٛس ايؼةعش، نُةا تشاعةٞ ايٓـةٛق املختةاس٠ دساطة١ ب٦ٝةات           ايذلاث ايعشبةٞ  

ايؼةةعش املختًؿةة١، ٚبةةٛانرل ايتحذٜةةذ يف ايكـةةٝذ٠ اؿذٜثةة١ عًةة٢ أٜةةذٟ سٚادٙ يف نةةٌ َةةٔ ايعةةشام   

 َٚـش.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3اًِ ايًط ٕ ايدسبٞ:   8445

عشبٝةة١ تتٓةةاٍٚ َٛقعٗةةا ايتةةاسىٞ يف  ٜكةةذّ ٖةةزا املكةةشس بٝاْةةات نًٝةة١ عةةٔ ايظةةاٖش٠ ايًػٜٛةة١ اي  

ايًػات ايظةا١َٝ، ٚخـا٥ـةٗا ايزاتٝة١ ٚدساطة١ ايٓظةاّ ايًػةٟٛ مبظةتٜٛات٘ ايـةٛتٞ )ايؿْٛٛيةٛجٞ(          

ٚاملعحُةةةٞ ٚايـةةةشيف ) املٛسؾٛيةةةٛجٞ(، ٚايٓرةةةٟٛ )ايذلنةةةٝيب(، َعتٓٝةةةًا اعتٓةةةا٤ٶ خاؿةةةًا بتٛكةةةٝح  

٢ً املظت٣ٛ ايٓرةٟٛ، ٜٚعةاا َةا    طبٝعتٗا ا٫ػتكاق١ٝ ع٢ً املظت٣ٛ ايـشيف ٚخاؿٝتٗا اٱعشاب١ٝ ع

ٜتعًل بـرلٚستٗا اـاؿ١ َٔ أط١ً٦ بٓظاَٗةا ايهتةابٞ ٚإصدٚاجٝة١ ايؿـةر٢، ٚايًةٗحات ٚٚطةا٥ٌ       

ايعشبٝةة١ يف ايٛؾةةا٤ مبةةذاسغ ايعًةةّٛ ٚايؿٓةةٕٛ ٚاؿلةةاس٠ اؿذٜثةة١. نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املٓةةاٖخ ايًػٜٛةة١           

 اؿذٜث١  املعٝاسٟ ٚايتاسىٞ ٚاملكاسٕ ٚايٛؿؿٞ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: يٓكد اال بٞ اذتدٜحتطبٝك ت ا 8446

  َٓاٖخ ايٓكذ ا٭دبٞ اؿذٜ  8344َتطًب طابل 

ظاٖش٠ ا٭طًٛب ٚايذساط١ ايعًُٝة١ شلةزٙ ايظةاٖش٠ بٛؿةؿٗا فةا٫ً      ي اتعشٜؿ ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس 

 َ ١ يف ؽــةةًٝا بٝٓٝةةًا ٜظةةتعني بعةةذد َةةٔ ايعًةةّٛ ايًػٜٛةة١ ٚايٓكذٜةة١ ٚايب٬غٝةة١ ، ٚاملؿةةاِٖٝ املظةةتخذ

ايترًٝةةٌ ٚتكٓٝةةات ايهؼةةـ عةةٔ اــةةا٥ف ا٭طةةًٛب١ٝ املُٝةةض٠ يًٓـةةٛق ٚايهؼةةـ عةةٔ ْظةةب١      
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ايٓـةةٛق اجملٗٛيةة١ امل٪يةةـ أٚ املختًةةـ عًةة٢ ْظةةبتٗا ، ٚتكةةّٛ ايذساطةة١ عًةة٢ اؾُةةع بةةني املؿةةاِٖٝ   

 . ٚاٱجشا٤ات ايٓظش١ٜ ٚبني ايتطبٝل ايترًًٝٞ ع٢ً دا٥ش٠ َتٓٛع١ َٔ ايٓـٛق ايعشب١ٝ

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠   3ز: َػسٚع ايتدس 8499

 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313َتطًب طابل 

ِ   ياملٗةاسات ايلةشٚس١ٜ   بايطًبة١   ٜٗذف املكةشس إىل تضٜٚةذ   ، ٚتةٛظٝؿِٗ  هتابة١ َؼةاسٜع ؽةشجٗ

  ؛أطاطةٝات نتابة١ املؼةشٚع   ٭طاطٝات ايبر  ايعًُٞ خاؿ١ اؾاْب ايعًُٞ َٓ٘، ٜٚؼتٌُ عًة٢   

ع خطتة٘، ٚعةع َادتة٘، ٚتأيٝؿٗةا، ٚسبطٗةا، ٚؼًًٝةٗا، ٚنٝؿٝة١        اختٝاس َٛكٛع املؼةشٚع، ٚٚكة  

تٛهٝةةل املةةاد٠ ايعًُٝةة١، ٚتشتٝةةب قا٥ُةة١ َـةةادس ايبرةة  َٚشاجعةة٘، َةةع أَثًةة١ تٛكةةٝر١ٝ ٚتطبٝكٝةة١،   

 .تظٌٗ ع٢ً ايطايب أَش نتاب١ َؼشٚع٘


