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 :تزَايح انذتهىو

 دتهىو انتأهُم انتزتىٌ:

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ:٠أٚاًل:  

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قازضا ع٢ً انتػاب املعاضف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بزك

 ك املعطؾ١ ٚايؿِٗ

 ططا٥ل ايتسضٜؼ ايؿعاٍ ٚايتعًِ ايٓؿط. .1

 خكا٥ل املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚايٛجسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ. .2

 ؼسٜس ْظطٜات ايتعًِ ا٭نثط َٓاغب١ يًُٛقـ ايكؿٞ. .3

 اغذلاتٝحٝات تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭قٌٝ. .4

 اغذلاتٝحٝات تعسٌٜ ايػًٛى ٚإزاض٠ ايػطؾ١ ايكؿ١ٝ. .5

 م ايؿطز١ٜ ٚأغبابٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا.ايؿطٚ .6

 ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ ا٭ذسث ٚتٛظٝؿٗا يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. .7

 املٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓك

  ٚأمنا  ايتؿهرل ايٓاقس ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ زاخٌ غطؾ١ ايكـ .1

 ٚاٱبساعٞ ٚايتأًَٞ.

 ًؿ١ ت٤٬ّ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املتعًُني.تطٜٛط اغذلاتٝحٝات تعًِ كت .2

 املط١ْٚ يف اختٝاض أؾهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ.  .3

 ايتأٌَ يف املُاضغات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإقساض ا٭ذهاّ. .4

 كاملٗاضات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 ايتدطٝط يًتسضٜؼ املطتهع ذٍٛ املتعًِ. .1

 ٚؾل ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذسث. ٖاتٓؿٝص  ٚعاي١ٝ تكُِٝ زضٚؽ تع١ًُٝٝ  ٛاقؿات ٚجٛز٠ .2

 تٛظٝـ اغذلاتٝحٝات تعسٌٜ ايػًٛى يف تعسٌٜ تعًِ ايطًب١. .3

 تكُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َطتهع٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 إْتاد ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهط٠. .5

 .ايكـ إزاض٠اغتدساّ اغذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؿه٬ت املتعًك١ يف  .6
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 ك/ ايعا١َي١املٓكٛاملٗاضات 

 اؾُاعٞ. َٗاضات ايعٌُ اغتدساّ .1

 . ايعٌُ ؼت ايهػط .2

 تٛظٝـ املٗاضات اؿٝات١ٝ يف ذٌ املؿه٬ت اييت تٛاج٘ ايطًب١. .3

 مماضغ١ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ٚايتأًَٞ ٚاٱبساعٞ. .4

 ايبرٛث ايع١ًُٝ ٚتٛظٝؿٗا يف ذٌ املؿه٬ت ايذلب١ٜٛ. إجطا٤ .5

 ييت انتػبٗا يف غٝاقات ذكٝك١ٝ.تٛظٝـ املؿاِٖٝ ايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ ا .6

 كَٗاضات ا٫تكاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 تٛظٝـ ا٭زٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ زاخٌ ايكـ ٚخاضج٘. .1

 ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. بؿاع١ًٝايتٛاقٌ ا٫تكاٍ ٚ .2

 اغتهؿاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾسٜس٠ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. .3

 ٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؿطٖا.ايتعبرل عٔ أؾهاض .4

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعس ا٭خ٬قٞ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ.  .1

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتعاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خكٛقٝاتِٗ. .3

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

 ٌُ.ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬م يف ايع .5

 تتبع قٛاعس ايػًٛى املٗين ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ. .6

 ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

ايتسضٜؼ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ ٚايتابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؿػٌٝ اي٬ج٦ني  

   ٚايعٌُ يف امل٪غػات ايذلب١ٜٛ ا٭١ًٖٝ.ايؿًػطٝٓٝني
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  ث يج : َتطًب ت ايربْ َر
 -( غاع١ َعتُس٠ َب١ٓٝ يف اؾسٍٚ اٯتٞك30) ٜتهٕٛ زبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ  َٔ

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ * 0101

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5103

 - - 3 3 عًِ ايٓؿؼ ايتطٛضٟ 5111

 5111 - 3 3 عًِ ايٓؿؼ ايذلبٟٛ 5114

 - - 3 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5300

 - - 2 2 ازاض٠ ايكـ ٚتٓظُٝ٘ 5301

 5300 - 3 3 تكُِٝ ايتسضٜؼ ** 5302

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبري ايعًُٞ 5303

5320 
ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

       - 
ططم ٚأغايٝب َاز٠ 

 ايتدكل***
3 - - - 

 - 1 1 2 (1تطب١ٝ ع١ًُٝ ) 5420

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

 

* ٜهٕٛ َكطض "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكطضا  اغتسضانٝا  يًزصٜٔ مل ٜػزبل شلزِ زضاغزت٘. ٚبٗزصا ٜكزبح       

 ( غاع32.١عسز غاعات ايسبًّٛ بعس زضاغت٘ ملكطض "تعًِ نٝـ تتعًِ" )

  E.L.T Methodology (I)** ٜززسضؽ ايطايززب ايززصٟ ؽككزز٘ يػزز١ الًٝعٜزز١ َكززطض     

( بززس٫ َززٔ تكززُِٝ ايتززسضٜؼ  إنززاؾ١ اىل َكززطض اخززط يف طززطم ٚأغززايٝب ايتززسضٜؼ ٖٚززٛ     5353)

E.L.T Methodology (II) (5450.) 

 *** ٜأخص ٖصا املكطض ا٫ضقاّ ايٛاضز٠ يف اـط١ ايسضاغ١ٝ يسضج١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ايتدكل.

 




