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 يصادر انرؼهى وذكُىنىخُا انرؼهُىذخصص . 5

 أٚاًل: شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓبػٞ 

   ٚايؿِٗاملعشؾ١ 

املـادس َٚـادس ايتعًِ، املؿاِٖٝ املشتبط١ مبـادس ايتعًِ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ َٓٗا   .7

 َشانض َـادس ايتعًِٚاملهتبات ايتكًٝذ١ٜ ٚايشق١ُٝ، ٚاملـادس املؿتٛذ١، ١ُٝٚ، ايشق

، ٚتـُِٝ تـُِٝ ايؼبهات ايذاخ١ًٝ ٚؿٝاْتٗا، ٚػبهات ايتعًِٚ، ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ

، ػبهات ايتعًِٝ ٚايتعًِ، تـُِٝ ب٦ٝات ايتعًِ ايؿعاي١ٚإْتاد ايٛطا٥ط ايشق١ُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚ

ٚايتعًِٝ ايتكا،  ايتعًِٝ املٗا،، ٚتـُِٝ ايتعًِٝ ايتهاًَٞ، َباد٤٣ ايتـُِٝ ايذاخًٞ

ٚإداس٠ ايتعًِ ايـؿٞ، ٚايبر  ايعًُٞ،  ٚاطذلاتٝحٝات ايتعًِ، ٚايتـُِٝ ايتعًُٝٞ،

رٟٚ ا٫ذتٝاجات ٚاملؼشٚع، ٚؾلا٤ات ايعٌُ، ٚايتعًِ بايعٌُ، ٚايتؿهرل ٚايتأٌَ، ٚ

 ...اخل.ايظ١َ٬ ٚاٯَإاجشا٤ات ٚاؿٛطب١، ٚا٭جٗض٠ ايشق١ُٝ، ٚاـاؿ١، 

املؿاِٖٝ ا٭طاط١ٝ يف ع١ًُٝ ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ،  ٚدٚس ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتذسٜع،  .2

 ٚاطذلاتٝحٝات٘.ٚفا٫ت ايكٝاغ ٚأطايٝب٘، 

 .أِٖ ايٓظشٜات اؿذٜث١ يف ايتٛاؿٌ ايذلبٟٛ .7

١ُٝٝ يف َـادس ايتعًِ ٚأُٖٝتٗا ٚأٖذاؾٗا َٚٗاَتٗا، ٚأدٚاس اختـاؿٞ ٚؾا املـادس ايتعً .1

، ٚتكِٝٝ املـادس ايشق١ُٝ إداستٗا، ٚأِٖ اـذَات اييت تكذَٗا ٚا٭ْؼط١ اييت تٓؿزٖا

 ايتع١ًُٝٝ.

 املؿاِٖٝ املشتبط١ بتؿشٜذ ايتعًِٝ ٚتكٓٝات٘. .1

 .َـادس ايتعًِ يزٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١ .2

ايدلف١ ٚتـُِٝ ؿؿرات ايٜٛب  ٤٣ادَٚبدٚس اؿٛاطٝب يف َظاْذ٠ ايٓؼاطات امل١ٝٓٗ،  .3

 .يتأهرلات اؿشن١ٝ ع٢ً ايها٥ٓاتٚا

 .ايٛطا٥ط ايشق١ُٝ ٚتطبٝكاتٗا عدل ايٜٛب املؿاِٖٝ ٚايتطبٝكات يف فاٍ .4

 .أْٛاع قٛاعذ ايبٝاْات املظتخذ١َ يف إداس٠ ايتعًِٝٚكٛاعذ ايبٝاْات، املؿاِٖٝ املشتبط ب .5

 .ا٭طايٝب اؿذٜث١ يف تذسٜع ايتهٓٛيٛجٝا .71
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   املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ

 ط يتٛؾرل َـادس ايتعًِ اي٬ص١َ.ايتخطٝ .7
 ا٫ذتٝاجات اي٬ص١َ يتٛؾرل ب٦ٝات تعًِ ؾعاي١. ؼًٌٝ  .2
 تكِٝٝ املٛاد املطًٛب١ ٚاختٝاس املٓاطب َٓٗا.  .7
 َٔ َشانض َـادس ايتعًِ. ٚايطًب١ٚكع اـطط اي٬ص١َ يتركٝل اطتؿاد٠ املعًُني   .1

 ١ٝ.ايؿٗشط١ ٚايتـٓٝـ ٚايذلتٝب ملـادس ايتعًِ املاد١ٜ ٚايشقُ  .1
 تطٜٛش اطذلاتٝحٝات ايتعًِٝ ٚايتكِٜٛ.  .2
 ابتهاس منارد تـُِٝ ١ُ٥٬َ.  .3
 ايتأٌَ يف ايتـاَِٝ ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ.  .4
 ؼًٌٝ املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ اـاؿ١ بتذسٜع ايتهٓٛيٛجٝا.  .5

 كشاسات.ت١ُٝٓ َٗاس٠ ايترًٌٝ، ٚايذلنٝب ٚإؿذاس ا٫ذهاّ، ٚذٌ املؼه٬ت، ٚاؽار اي  .71

 

  امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 دٚس َعًِ املباذ  ايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايتك١ٝٓ.إعذاد ٚتطٜٛش   .7
 اْتاد ملـادس تع١ًُٝٝ عاد١ٜ ٚسق١ُٝ.  .2
 تطٜٛش ػبهات ايتعًِ يف ْطام املذسط١ ٚؿٝاْتٗا. .7
 تـُِٝ ب٦ٝات ايتعًِ املٓاطب١ بايتعإٚ َع املعًُني. .1

 ٚاي٬ص١َ يف فاٍ عًُ٘. ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ تطٜٛش قٛاعذ ايبٝاْات ملـادس ايتعًِ .1
  ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ. تطٜٛش ٚؿٝا١ْ َـادس ايتعًِ .2
 تطٜٛش ٚؿٝا١ْ أجٗض٠ ٚتكٓٝات ايتعًِ. .3
 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات ايتذسٜع املعاؿش٠ يف تذسٜع ايتهٓٛيٛجٝا. .4
 تطٜٛش ايب٦ٝات ايؿٝضٜك١ٝ ايـؿ١ٝ بايتعإٚ َع املعًُني. .5

 ٚس١ٜ.اعذاد ٚنتاب١ ايتكاسٜش ايذ .71
 تٛؾرل َٛاؿؿات ايظ١َ٬ ٚا٭َإ، ٚإسػاد اٯخشٜٔ إىل اتباعٗا. .77
 بٓا٤ منارد ٚٚذذات دساط١ٝ ٚؾل املعاٜرل ايش٥ٝظ١ يف فاٍ ايتـُِٝ ايتعًُٝٞ. .72
 بٓا٤ َٓاٖخ َذسط١ٝ ٚؾل ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ املعاؿش٠. .77
 بٓا٤ بشاَخ تذسٜب١ٝ ٚؾل ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ املعاؿش٠. .71
 



 

391 

 

   / ايعا١َي١املٓكٛاملٗاسات 

 اطتخذاّ َٗاسات ايتخطٝط ٚتٓؿٝزٙ. .7
 اؾُاعٞ أٚ ايؿشدٟ. اطتخذاّ َٗاسات ايعٌُ .2
 املؼه٬ت. ذٌ املٓٗخ ايعًُٞ يفتٛظٝـ  .7

 .إجشا٤ ايبرٛث ايع١ًُٝ بـٛس٠ ؾشد١ٜ أٚ َٔ خ٬ٍ ؾشٜل .1
 .ايعٌُ ؼت ايلػط .1
 ٖٓذط١ املٛاقـ بأطًٛب ممٓٗخ. .2
 .مماسط١ َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ ٚاٱبذاعٞ .3
 مماسط١ ايتٛاؿٌ ايؿاعٌ. .4
 مماسط١ إداس٠ ايٛقت بؿاع١ًٝ. .5
 

 َٗ زات االتص ٍ ٚتك١ٝٓ املدًَٛ ت: 

 َٔ خ٬ٍ تكٓٝات ايتٛاؿٌ اؿذٜث١. ايتٛاؿٌ بؿاع١ًٝ ٚ .7

 .ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا .2

 ت١ُٝٓ َٗاسات ايتؿاعٌ ايٓؼط يف ايتعاٌَ َع اٯخشٜٔ. .7
 اجاد٠ تٛظٝـ َٗاسات ايعشض. .1
 ـ ايتكٓٝات املعاؿش٠ بؿاع١ًٝ.تٛظٝ .1

 

 ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ   ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

 .ايتظاَح َع ا٫خت٬ف ٚؾكًا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ .7
  َـادس ايتعًِ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ.تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ   .2
 .تكبٌ اٯخشٜٔ .7
 .املٛكٛع١ٝ يف ايتعاٌَ َع اٯخشٜٔ .1
 ايعٌُ. ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف .1
 .١ٓٗاملا٫يتضاّ بأخ٬قٝات  .2
 تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ايعٌُ.  .3
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 ضٛم ايدٌُ:ث ًْٝ : 

  قادسًا َٚ٪٬ًٖ يًعٌُ ؽـف بهايٛسٜٛغ "َـادس ايتعًِ ٚتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ"ٜـبح خشٜخ  

املذاسغ يف َعًًُا يًُباذ  املتـ١ً باجملا٫ت ايتك١ٝٓ َثٌ  ايتهٓٛيٛجٝا ٚاملباذ  امل١ٝٓٗ  .7

 ٚٚناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ ايٰج٦ني.، اؿه١َٝٛ، ٚاـاؿ١
يف املذاسغ اؿه١َٝٛ، ٚاـاؿ١،  ١ُٝٝ ايتع١ًُٝتعًايُـادس تهٓٛيٛجٞ يًأخـا٥ٞ  .2

 .ٚامل٪طظات ايتع١ًُٝٝ ٚٚناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ ايٰج٦ني
يذلب١ٜٛ َظ٪ٍٚ املـادس ايتع١ًُٝٝ ايشق١ُٝ ٚايعاد١ٜ، ٚايتهٓٛيٛجٝا يف املذاسغ ٚامل٪طظات ا .7

 ٚايتع١ًُٝٝ َٚٓٗا َشانض ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ. 
يف َشنض  ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ، َثٌ  ايعٌُ يًهتب املذسط١ٝ ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ ًاتعًُٝٝ ًاَـُُ .1

، أٚ ؾتح عٌُ امل٪طظات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ املختًؿ١َٚٚشانض ايتذسٜب  ١املٓاٖخ ايؿًظطٝٓٝ

 ١ُٝٝ ايعاد١ٜ ٚايشق١ُٝ.يتـُِٝ املٛاد ايتعً خاق َثٌ  َشنض
 

 / املٓدس :َص  ز ايتدًِ ٚتهٓٛيٛدٝ  ايتدًِٝث يج : َتطًب ت ختصص 

َـةادس ايةتعًِ ٚتهٓٛيٛجٝةا    ؽـةف  ايذلبٝة١ /  يًرـٍٛ ع٢ً دسج١ ايبهةايٛسٜٛغ يف  

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 123ع٢ً ايطايب إ ٜتِ بٓحال ) ، / املٓؿشد ايتعًِٝ

 

 

 

 

 

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 18 - - 18 َتطًبات ايه١ًٝ

 81 - 12 69 َتطًبات ايتخـف

 3 3 - - َكشسات ذش٠

 123 اجملُٛع
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 : . انًمزراخ انرخصصُح1

 ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا ٜأتٞ 81تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ69ٍيٍ ): وذركىٌ إخثارَحيمزراخ ذخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ا٫تـاٍ ايذلبٟٛ  ايٓظشٜات ٚايتطبٝل 5181

 - - 3 3 طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ 5214

 - - 3 3 َشانض َـادس ايتعًِ 5281

 - 1 2 3 إداس٠ املهتبات يف ايعـش ايشقُٞ 5281

 - 2 1 3 تطبٝكات ٚأخ٬قٝات ايتعًِٝ املٗا 5282

 5214 - 3 3 إطذلاتٝحٝات ذذٜث١ يف ايتعًِٝ ٚايتعًِ 5283

5284 
َـادس ايتعًِ يزٟٚ ا٫ذتٝاجات 

 اـاؿ١
3 2 1 - 

 1112 1 2 3 أطاطٝات اؿاطٛب ٚايدلف١ 5285

 1112 1 2 3 شق١ُٝايٛطا٥ط اي 5286

 1112 1 2 3 إداس٠ قٛاعذ ايبٝاْات ايتع١ًُٝٝ 5287

 - - 3 3 تؿشٜذ ايتعًِٝ ٚتكٓٝات٘ 5289

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

 - - 3 3 سعا١ٜ رٟٚ اؿاجات اـاؿ١ 5314

 - 1 2 3 تـُِٝ ايؼبهات ايذاخ١ًٝ ٚؿٝاْتٗا 5381

5381 
تـُِٝ ٚإْتاد ايٛطا٥ط ايشق١ُٝ 

 يتع١ًُٝٝا
3 2 1 5286 

 5214 1 2 3 أطايٝب تذسٜع ايتهٓٛيٛجٝا 5382

 طاع١ 71إْٗا٤  1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425
طاع١  91إْٗا٤ 

 ،5421 

 5312 1 2 3 تـُِٝ ب٦ٝات ايتعًِ ايؿعاي١ 5481

 - - 3 3 املـادس ايذلب١ٜٛ املؿتٛذ١ 5481
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 5181 - 3 3 ٚايتعًِ ػبهات ايتعًِٝ 5482

 - 1 2 3 َباد٨ ايتـُِٝ ايذاخًٞ 5483

 5312 - 3 3 تـُِٝ ايتعًِٝ ايتهاًَٞ 5484

 طاع١ 91إْٗا٤  2 1 3 َؼشٚع ايتخشد 5499

  17 52 69 اجملُٛع

 

 

يؼرًذج َخرارها انطانة يٍ  طاػح( 12يمزراخ ذخصصُح اخرُارَح: وذركىٌ يٍ )  .2.1

 انًمزراخ اِذُح:

رقه 

 قررامل

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايذلب١ٝ املكاس١ْ 5292

 - - 3 3 ايتؿهرل ا٫بذاعٞ 5316

 - - 3 3 ب٦ٝات ايتعًِ ا٫ؾذلاكٞ 5383

5384 
ايكٝاد٠ ٚايشٜاد٠ يف امل٪طظات 

 ايذلب١ٜٛ
3 3 - - 

 - 1 2 3 شا٥ل تذسٜظٗاايذلب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚط 5417

 

 انًمزراخ انحزج:. 2

/  ( طةةاعات َعتُةةذ٠ َةةٔ أٟ ؽـةةف آخةةش َةةٔ ؽــةةات اؾاَعةة١  3ٜظةةتطٝع ايطايةةب اختٝةةاس )

ُ      خاسد اـطة١ ايذساطة١ٝ يتخــة٘،    ٕٛ املةاد٠ ايتعًُٝٝة١   نُكةشسات ذةش٠ عًة٢ إٔ ٫ ٜهةٕٛ َلة

 .خـفٚإٔ ٫ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايت أخش٣ نًُا ٚ/أٚ نٝؿًاَهشسًا يف َكشسات 


