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 تؼهُى انتزتُح اإلطاليُحتخصص . 2

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠:أٚال: 

 زك ٜهٕٛ ايطايب قازضا ع٢ً انتػاب املعاضف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

  املعطؾ١ ٚايؿِٗك

 ١ٝ ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ يًتسضٜؼ يف َطذ١ً ايتعًِٝ ا٭غاغٞ.اٱغ٬َ ٚاملباز٨املؿاِٖٝ  .1

املؿاِٖٝ املطتبط١ بايت٠ٚ٬  ٚايتؿػرل  ٚؽزطٜخ اؿزسٜي  ٚايػزٓس  ٚؾكز٘ ايػزرل٠  ٚايؿكز٘         .2

 ٚايؿطٜع١  َٚطاذٌ ايُٓٛ  ٚاملصاٖب ا٭ضبع١  ٚاملرلاث.

ايعكٝزس٠  أّ  يًُعًَٛات ايٓظط١ٜ يف ٚاقع ذٝات٘ بكٛض٠ قزرٝر١  غزٛا٤ يف فزاٍ    ايطبط بني  .3

 ايعباز٠  أّ ا٭خ٬م  أّ املعا٬َت  أّ غرلٖا.

 خكا٥ل اجملتُع ايؿًػطٝين ٚقهاٜاٙ ٚؼسٜات٘ ايط٥ٝػ١. .4

 خكا٥ل املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ. .5

حٝات اغززذلاتٝٚايتكٓٝززات َٚكززازض ايززتعًِ يف ايتعًززِٝ     ٚتكززُِٝ ايززتعًِ   ٚ  َٚطاذًزز٘ ايُٓززٛ .6

إزاض٠ ٚايتكززِٜٛ ا٭قززٌٝ   ٚتكٝززِٝ ايززتعًِ   ٚاملٓٗززاد ايذلبززٟٛ   ٚايب٦ٝززات ايتعًُٝٝزز١   ٚايززتعًِ  

 ايتعًِ.

أغزباب ايؿزطٚم ايؿطزٜز١ ٚنٝؿٝز١ ايتعاَزٌ        ٚططم ٚأغايٝب ايتعًِ املٓاغب١ يًُطذًز١ ايعُطٜز١   .7

 َعٗا.

 تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭قٌٝ.ايتعًِ ٚططا٥ك٘  ٚ اغذلاتٝحٝات .8

 ت اؿسٜث١ يف ؼػني َٗاضات ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ.زٚض ايتكٓٝا .9

 ك املٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓ

 ؽطٜخ اؿسٜي بعس٠ ططم َٚٔ عس٠ نتب. .1

 .اؿهِ ع٢ً ا٭ذازٜي َٔ قر١ أٚ نعـ .2

 .َٔ خ٬ٍ ايذلجٝح بني أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾِٝٗ ع٢ً تطاجِ ايطٚا٠ إقساض ذهِ .3

 .طعاتٗاذٌ املػا٥ٌ املتعًك١ باملرلاث ٚتطبٝكاتٗا ٚتؿ .4

ؼًٝززٌ املٓززاٖخ ايسضاغزز١ٝ املكززطض٠ إىل َهْٛاتٗززا ا٭غاغزز١ٝ َززٔ َبززاز٨ ٚأؾهززاض َٚؿززاِٖٝ          .5

 ٚذكا٥ل ٚغرلٖا.

ـ  .6 أمنزا  ايذلبٝز١ ايٓاقزس٠      ٚؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ زاخٌ غطؾ١ ايكز

 ٚاٱبساع١ٝ ٚايتأ١ًَٝ.
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 كامل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاضات

 تهع ذٍٛ املتعًِ يف ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايتدطٝط يًتسضٜؼ املط .1

 تٓؿٝص املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ ٚؾل ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذسث. .2

 ايتعاٌَ َع املؿه٬ت ايكؿ١ٝ ٚؾل أغايٝب ٚتكٓٝات ؾاع١ً. .3

 إْتاد ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهط٠. .4

 تكِٝٝ املدطجات ٚتطٛض املتعًِ ٚتكسِٜ ايتكاضٜط ذٛشلا. .5

 ت ايتكِٜٛ املدتًؿ١ يف تكِٜٛ أزا٤ ايطًب١.تٛظٝـ اغذلاتٝحٝا .6

تكزززسِٜ ايُٓزززٛشد يًؿدكززز١ٝ اٱغززز١َٝ٬ نكزززس٠ٚ يًطززز٬ب ٚاجملتُزززع زاخزززٌ ايػطؾززز١ ايكزززؿ١ٝ  .7

 ٚخاضجٗا.

 تٓؿٝص ايبرٛث يف فا٫ت ؽكك٘. .8

 ك/ ايعا١َاملٓكٛي١املٗاضات 

 .اؾُاعٞ ايعٌُاغتدساّ َٗاضات  .1

 .ٜلَٔ خ٬ٍ ؾط أٚبكٛض٠ ؾطز١ٜ ايع١ًُٝ ايبرٛث  إجطا٤ .2

 املؿه٬ت. ذٌ تٛظٝـ املٓٗخ ايعًُٞ يف .3

 . ايعٌُ ؼت ايهػط .4

 .ٚايتأًَٞ ٚاٱبساعٞ ايتؿهرل ايٓاقسمماضغ١ َٗاضات  .5

تطغززٝذ ؾهززط٠ ايعُززٌ ايتطززٛعٞ ٚايعُززٌ َززع فُٛعزز١ نززبرل٠ أٚ قززػرل٠  ـسَزز١ ايٓززاؽ يف     .6

 .كتًـ اجملا٫ت

 َٗاضات ا٫تكاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛاتك

 ٠ ٚؾعاي١ٝ زاخٌ ايكـ ٚخاضج٘.تٛظٝـ ا٭زٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٤ .1

 ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ بؿاع١ًٝ ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2

 اغتهؿاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾسٜس٠. .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاضٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؿطٖا. .4

  :ٚايبعس ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ. .1

 ت ١َٓٗ ايتعًِٝ.أخ٬قٝاا٫يتعاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خكٛقٝاتِٗ. .3

 ايتػاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكسات اٯخطٜٔ ٚآضا٥ِٗ. .4

 .ا٫يتعاّ  ا تعًُ٘ َٔ قِٝ ٚأٚاَط ْٚٛاٖٞ ٚذكٛم ٚٚاجبات ٚق١ً ضذِ ٚاٱذػإ يًحرلإ .5
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   .يعُطإ ٚكتًـ اجملا٫تٱغٗاّ اؿهاضٟ يعًُا٥ٓا يف فا٫ت ايؿهط ٚايتؿطٜع ٚاا تكسٜط .6

 ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

 إٔ ٜهٕٛ َعًُا بايسضج١ ا٭ٚىل ٚا٭ِٖ. .1

 ٚاعظا يف ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚإَاَا ٚخطٝبا يًحُع١. .2

َسضغا يف زٚض ؼؿٝظ ايكزطإٓ ايهزطِٜ ٭ذهزاّ ايزت٠ٚ٬ ٚايتحٜٛزس ٚقؿظزا يًطًبز١ ايكزطإٓ          .3

 ايهطِٜ.

  / املٓفس:: ختصص تدًِٝ ايرتب١ٝ االض ١َٝث يجً : َتطًب ت 

تعًززِٝ ايذلبٝزز١ ا٫غزز١َٝ٬ /  ؽكززل ايذلبٝزز١ / يًركززٍٛ عًزز٢ زضجزز١ ايبهززايٛضٜٛؽ يف  

 ( غاع١ َعتُس٠ َٛظع١ نُا ٜأتٞك123ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحاح )املٓؿطز 

 

  . انًمزراخ انتخصصُح1

 ( غاع١ َعتُس٠ َٛظع١ نُا ٜأتٞك78تتهٕٛ ٖصٙ املكطضات َٔ )

 :( طاػح يؼتًذج يثُُح فٍ انجذول اِت78ٍ: وتتكىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ تخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

ات الصاع

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - - - ذؿظ ايكطإٓ ايهطِٜ 5000

 - - 2 2 عًّٛ ايكطإٓ 5121

 - - 2 2 َسخٌ اىل ايؿك٘ ا٫غ٬َٞ 5122

 - - 2 2 (1عكٝس٠ اغ١َٝ٬ ) 5123

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 78 - - 78 ت ايتدكلَتطًبا

 6 6 - - َكطضات ذط٠

 123 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

ات الصاع

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 2 2 (1ؾك٘ عبازات ) 5124

 5124 - 2 2 (2ؾك٘ عبازات ) 5126

 5123 - 2 2 (2عكٝس٠ اغ١َٝ٬ ) 5127

 - - 3 3 ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ايعا١َ 5204

 - 1 1 2 (1ت٠ٚ٬ ٚػٜٛس ) 5220

 - - 3 3 ؾك٘ ايػرل٠ 5221

 - - 3 3 (1أقٍٛ ؾك٘ ) 5223

 - - 2 2 ايتؿػرل 5224

 5220 1 1 2 (2ت٠ٚ٬ ٚػٜٛس ) 5225

 - - 3 3 (1ؾك٘ اذٛاٍ ؾدك١ٝ ) 5226

 5223 - 3 3 (2أقٍٛ ؾك٘ ) 5227

 - - 3 3 عًّٛ اؿسٜي 5228

 5228 - 3 3 ؽطٜخ اؿسٜي 5229

 - - 2 2 إزاض٠ ايكـ ٚتٓظُٝ٘ 5301

 - - 3 3 ْظاّ اؿهِ يف ا٫غ٬ّ 5321

 - - 3 3 اعحاظ ايكطإٓ  5323

 - - 3 3 (1ؾك٘ َعا٬َت ) 5324

 5226 - 3 3 (2ؾك٘ اذٛاٍ ؾدك١ٝ ) 5326

 5324 - 3 3 (2ؾك٘ َعا٬َت ) 5327

 - 1 1 2 (1تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5420

 - - 3 3 ايع٬قات ايسٚي١ٝ يف ا٫غ٬ّ 5421

 - - 3 3 ؾطم اغ١َٝ٬ 5422

 - - 3 3 ؾك٘ ايعكٛبات 5423

 5204 - 3 3 أغايٝب تسضٜؼ ايذلب١ٝ ا٫غ١َٝ٬ 5424

 أٚ َتعأَ 5420 2 - 2 (2تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

 - - 3 3 َكاض١ْ أزٜإ 5426
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

ات الصاع

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 5303 2 1 3 تدطدَؿطٚع اي 5499

  7 71 78 اجملُٛع

 انًمزراخ انحزج:. 2

/  ( غززاعات َعتُززس٠ َززٔ أٟ ؽكززل آخززط َززٔ ؽككززات اؾاَعزز١  6ٜػززتطٝع ايطايززب اختٝززاض )

ُ      خاضد اـطز١ ايسضاغز١ٝ يتدككز٘     ٕٛ املزاز٠ ايتعًُٝٝز١   نُكزطضات ذزط٠ عًز٢ إٔ ٫ ٜهزٕٛ َهز

 .ٓٛع١ َٔ ايتدكلٚإٔ ٫ تهٕٛ مم أخط٣ نُا  ٚ/أٚ نٝؿا َهطضا  يف َكطضات 

 




