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 انرخصصاخ انفزػُح فٍ كهُح انؼهىو انرزتىَح

  ميهٔ يًطًب١ دساط١ ايتخــات ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ يف ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ

  فساٞ(:  "تسب١ٝ" تدزٜظض يٝب أبسْ َر 

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚال: 

  ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ مبا ٜأتٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسًا

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ  

تـةةُِٝ ايةةتعًِ، ٚايؿةةشٚم ايؿشدٜةة١، ٚطشا٥ةةل ايتةةذسٜع، ٚشاذةةٌ ايُٓةةٛ، املؿةةاِٖٝ املشتبطةة١ مب .1

اطةةةذلاتٝحٝات ايةةةتعًِ، ٚايتكٓٝةةةات َٚـةةةادس ايةةةتعًِ، ٚ، ايةةةتعًِإداس٠ ٚايٛطةةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةةة١، ٚ

 تكِٝٝ ايتعًِ.ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ، ٚ

 طشا٥ل ايتذسٜع ايؿعاٍ ٚايتعًِ ايٓؼط. .2

 ملتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ.خـا٥ف ا .3

 ؼذٜذ ْظشٜات ايتعًِ ا٭نثش َٓاطب١ يًُٛقـ ايـؿٞ. .4

 اطذلاتٝحٝات تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ. .5

 اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى ٚإداس٠ ايػشؾ١ ايـؿ١ٝ. .6

 ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚأطبابٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا. .7

 ات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث ٚتٛظٝؿٗا يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ.ايتكٓٝ .8

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ  

، ٚأمنا  ايتؿهرل ايٓاقذ ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايــ .1

 ٚاٱبذاعٞ ٚايتأًَٞ.

 تطٜٛش اطذلاتٝحٝات تعًِ كتًؿ١ ت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني املتعًُني. .2

 ١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ.املش  .3

 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .4

  املٗاسات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ املتعًِ. .1

 .ٚؾل ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث ٖاتٓؿٝز، ٚتـُِٝ دسٚغ تع١ًُٝٝ مبٛاؿؿات ٚجٛد٠ عاي١ٝ .2

 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى يف تعذٌٜ تعًِ ايطًب١. .3

 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .5
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 .ايــ إداس٠اطتخذاّ اطذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؼه٬ت املتعًك١ يف  .6

   / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 .ؼت ايلػط ٚايعٌُ اؾُاعٞ َٗاسات ايعٌُ اطتخذاّ .1

 تٛظٝـ املٗاسات اؿٝات١ٝ يف ذٌ املؼه٬ت اييت تٛاج٘ ايطًب١. .2

 مماسط١ َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ. .3

 ايبرٛث ايع١ًُٝ ٚتٛظٝؿٗا يف ذٌ املؼه٬ت ايذلب١ٜٛ.  إجشا٤ .4

 تٛظٝـ املؿاِٖٝ ايٓؿظ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ اييت انتظبٗا يف طٝاقات ذكٝك١ٝ. .5

 ت ك١ٝٓ املعًَٛاَٗاسات ا٫تـاٍ ٚت

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. .1

 ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. بؿاع١ًٝايتٛاؿٌ ا٫تـاٍ ٚ .2

 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .4

  :ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ.  .1

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتضاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ. .3

 َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. ايتظاَح .4

 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف ايعٌُ. .5

 عًِٝ.تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايت .6

 ضٛم ايدٌُ ث ًْٝ :

ايتذسٜع يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ ٚايتابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ اي٬ج٦ني ايؿًظطٝٓٝني 

 يف فاٍ ايتخـف.
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  َرث يجً : َتطًب ت ايربْ 

 َٛصع١ نُا ٜأتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ 27ؾشعٞ  ٜلِ ) أطايٝب تذسٜع "تشب١ٝ" َتطًبات

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

ات الصاع

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5113

 - - 3 3 عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ 5114

5214 
طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب 

 ايعا١َ
3 3 - - 

 - 1 2 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5311

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

 5311 - 3 3 تـُِٝ ايتذسٜع 5312

5321 
ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 أٚ َتضأَ 5421 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

 5214 - 3 3 أطايٝب تذسٜع ايتخـف *

  4 23 27 اجملُٛع

 * ٜعتُذ ٖزا املكشس ع٢ً طبٝع١ ايتخـف ايش٥ٝع.
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 ( يتدصص ايًغ١ االصتًٝص١ٜ:سب١ٝ تض يٝب تدزٜظ  أ فساٞ بسْ َر

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚال: 

 ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ مبا ٜأتٞ  ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسًا

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ  

تـةةُِٝ ايةةتعًِ، ٚايؿةةشٚم ايؿشدٜةة١، ٚطشا٥ةةل ايتةةذسٜع، ٚشاذةةٌ ايُٓةةٛ، املؿةةاِٖٝ املشتبطةة١ مب .1

اطةةةذلاتٝحٝات ايةةةتعًِ، ٚايتكٓٝةةةات َٚـةةةادس ايةةةتعًِ، ٚ، ايةةةتعًِاس٠ إدٚايٛطةةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةةة١، ٚ

 تكِٝٝ ايتعًِ.ٚاملٓٗاد ايذلبٟٛ، ٚ

 طشا٥ل ايتذسٜع ايؿعاٍ ٚايتعًِ ايٓؼط. .2

 خـا٥ف املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ. .3

 ؼذٜذ ْظشٜات ايتعًِ ا٭نثش َٓاطب١ يًُٛقـ ايـؿٞ. .4

 ٝحٝات تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ.اطذلات .5

 اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى ٚإداس٠ ايػشؾ١ ايـؿ١ٝ. .6

 ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚأطبابٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا. .7

 ايتكٓٝات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث ٚتٛظٝؿٗا يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. .8

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ  

، ٚأمنا  ايتؿهرل ايٓاقذ اع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايــؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُ .1

 ٚاٱبذاعٞ ٚايتأًَٞ.

 تطٜٛش اطذلاتٝحٝات تعًِ كتًؿ١ ت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني املتعًُني. .2

 املش١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ.  .3

 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .4

  يع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗاملٗاسات ا

 ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ املتعًِ. .1

 ٚؾل ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث. ٖاتٓؿٝز، ٚتـُِٝ دسٚغ تع١ًُٝٝ مبٛاؿؿات ٚجٛد٠ عاي١ٝ .2

 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى يف تعذٌٜ تعًِ ايطًب١. .3

 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 بتهش٠.إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚ .5

 .ايــ إداس٠اطتخذاّ اطذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؼه٬ت املتعًك١ يف  .6
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   / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 .ٚايعٌُ ؼت ايلػط اؾُاعٞ َٗاسات ايعٌُ اطتخذاّ .1

 تٛظٝـ املٗاسات اؿٝات١ٝ يف ذٌ املؼه٬ت اييت تٛاج٘ ايطًب١. .2

 مماسط١ َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ. .3

 ايبرٛث ايع١ًُٝ ٚتٛظٝؿٗا يف ذٌ املؼه٬ت ايذلب١ٜٛ.  شا٤إج .4

 تٛظٝـ املؿاِٖٝ ايٓؿظ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ اييت انتظبٗا يف طٝاقات ذكٝك١ٝ. .5

 ت َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛا

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. .1

 عدل ا٫ْذلْت.ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚ بؿاع١ًٝايتٛاؿٌ ا٫تـاٍ ٚ .2

 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠ يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .4

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ.  .1

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتضاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ. .3

 َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. ايتظاَح .4

 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف ايعٌُ. .5

 تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ. .6

 ضٛم ايدٌُ ث ًْٝ :

ايتذسٜع يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ ٚايتابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ اي٬ج٦ني ايؿًظطٝٓٝني 

 .ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜؽـف يف فاٍ 
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  َرث يجً : َتطًب ت ايربْ 

( طةةاع١ 27يتخـةةف ايًػةة١ ا٫لًٝضٜةة١ ٜلةةِ ) )تشبٝةة١(طةةايٝب تةةذسٜع أ ؾشعةةٞ بشْةةاَخ

 َٛصع١ نُا ٜأتٞ َعتُذ٠ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5113

 - - 3 3 عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ 5114

 - - 3 3 طشا٥ل ايتذسٜع ٚايتذسٜب ايعا١َ 5214

 - 1 2 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5311

 - - 2 2 إداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

5321 
ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

5353 E.L.T Methodology (I) 3 3 - - 

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 أٚ َتضأَ 5421 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

5451 E.L.T Methodology (II) 3 2 1 5353 

  5 22 27 اجملُٛع

 

 

 



 

411 

 

 ايرتب١ٝ ارت ص١  فساٞ(: بسْ َر فساٞ

  َتطًب ت ايربْ َر

 َٛصع١ نُا ٜأتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ 27ٜلِ )ؾشعٞ ايذلب١ٝ اـاؿ١ َتطًبات 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

عات الصا

 املعتندة

الصاعات 

املتطلب  األشبوعية

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 مدخل إلى التربية الخاصة 5145

 5145 - 3 3 اإلعاقة البصرية 5249

 5145 - 3 3 اإلعاقة السمعية 5265

 5145 - 3 3 صعوبات التعمم 5266

 5145 - 3 3 اإلعاقة العقمية 5267

 - - 2 2 إدارة الصف وتنظيمه 5311

 5145 4 - 4 ( في التربية الخاصة7تدريب ميداني ) 5329

 5145 - 3 3 التوحد 5331

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق والمغة 5361

  4 23 27 اجملُٛع
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 :تزَايح انذتهىو

 دتهىو انرأهُم انرزتىٌ:

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚاًل:  

 عاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب امل

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ  

 طشا٥ل ايتذسٜع ايؿعاٍ ٚايتعًِ ايٓؼط. .1

 خـا٥ف املتعًُني ايُٓا١ٝ٥ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاملعشؾ١ٝ ٚايٛجذا١ْٝ ٚاملٗاس١ٜ. .2

 ؼذٜذ ْظشٜات ايتعًِ ا٭نثش َٓاطب١ يًُٛقـ ايـؿٞ. .3

 اطذلاتٝحٝات تكِٝٝ ايتعًِ ٚايتكِٜٛ ا٭ؿٌٝ. .4

 ات تعذٌٜ ايظًٛى ٚإداس٠ ايػشؾ١ ايـؿ١ٝ.اطذلاتٝحٝ .5

 ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚأطبابٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا. .6

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

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ 

، ٚأمنا  ايتؿهرل ايٓاقذ ؼًٌٝ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ داخٌ غشؾ١ ايــ .1

 بذاعٞ ٚايتأًَٞ.ٚاٱ

 تطٜٛش اطذلاتٝحٝات تعًِ كتًؿ١ ت٤٬ّ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني املتعًُني. .2

 املش١ْٚ يف اختٝاس أػهاٍ ايتكِٝٝ امل١ُ٥٬ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ.  .3

 ايتأٌَ يف املُاسطات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإؿذاس ا٭ذهاّ. .4

  املٗاسات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 املتعًِ. ايتخطٝط يًتذسٜع املشتهض ذٍٛ .1

 ٚؾل ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ا٭ذذث. ٖاتٓؿٝز، ٚتـُِٝ دسٚغ تع١ًُٝٝ مبٛاؿؿات ٚجٛد٠ عاي١ٝ .2

 تٛظٝـ اطذلاتٝحٝات تعذٌٜ ايظًٛى يف تعذٌٜ تعًِ ايطًب١. .3

 تـُِٝ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َشتهض٠ ع٢ً املتعًِ. .4

 إْتاد ٚطا٥ٌ تع١ًُٝٝ ؾعاي١ َٚبتهش٠. .5

 .ايــ إداس٠املتعًك١ يف  اطتخذاّ اطذلاتٝحٝات َتٓٛع١ ؿٌ املؼه٬ت .6
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  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 اؾُاعٞ. َٗاسات ايعٌُ اطتخذاّ .1

 . ايعٌُ ؼت ايلػط .2

 تٛظٝـ املٗاسات اؿٝات١ٝ يف ذٌ املؼه٬ت اييت تٛاج٘ ايطًب١. .3

 مماسط١ َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ ٚايتأًَٞ ٚاٱبذاعٞ. .4

 يذلب١ٜٛ.ايبرٛث ايع١ًُٝ ٚتٛظٝؿٗا يف ذٌ املؼه٬ت ا إجشا٤ .5

 تٛظٝـ املؿاِٖٝ ايٓؿظ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ اييت انتظبٗا يف طٝاقات ذكٝك١ٝ. .6

  َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ داخٌ ايــ ٚخاسج٘. .1

 ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. بؿاع١ًٝايتٛاؿٌ ا٫تـاٍ ٚ .2

 يف ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ. اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠ .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .4

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ.  .1

 أخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ.ا٫يتضاّ ب .2

 ايتعاطـ َع ايطًب١ ٚاذذلاّ خـٛؿٝاتِٗ. .3

 ات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ.َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذ ايتظاَح .4

 ا٭َا١ْ ٚاٱخ٬ق يف ايعٌُ. .5

 تتبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ. .6

 ضٛم ايدٌُث ًْٝ : 

ايتذسٜع يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ ٚايتابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؼػٌٝ اي٬ج٦ني  

 ، ٚايعٌُ يف امل٪طظات ايذلب١ٜٛ ا٭١ًٖٝ.ايؿًظطٝٓٝني
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  ت ايربْ َرث يج : َتطًب 
 -( طاع١ َعتُذ٠ َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ 30ٜتهٕٛ دبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ  َٔ )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ * 1111

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5113

 - - 3 3 سٟعًِ ايٓؿع ايتطٛ 5111

 5111 - 3 3 عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ 5114

 - - 3 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5311

 - - 2 2 اداس٠ ايــ ٚتٓظُٝ٘ 5311

 5311 - 3 3 تـُِٝ ايتذسٜع ** 5312

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

5321 
ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

       - 
طشم ٚأطايٝب َاد٠ 

 تخـف***اي
3 - - - 

 - 1 1 2 (1تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5421

 أٚ َتضأَ 5421 2 - 2 (2تشب١ٝ ع١ًُٝ ) 5425

 

* ٜهٕٛ َكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكشسًا اطتذسانًٝا يًةزٜٔ   ٜظةبل شلةِ دساطةت٘. ٚبٗةزا ٜـةبح       

 ( طاع32.١عذد طاعات ايذبًّٛ بعذ دساطت٘ ملكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" )

  E.L.T Methodology (I)ٟ ؽــةة٘ يػةة١ الًٝضٜةة١ َكةةشس   ** ٜةةذسغ ايطايةةب ايةةز  

( بةةذ٫ َةةٔ تـةةُِٝ ايتةةذسٜع، إكةةاؾ١ اىل َكةةشس اخةةش يف طةةشم ٚأطةةايٝب ايتةةذسٜع ٖٚةةٛ     5353)

E.L.T Methodology (II) (5451.) 

 *** ٜأخز ٖزا املكشس ا٫سقاّ ايٛاسد٠ يف اـط١ ايذساط١ٝ يذسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ايتخـف.
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 رزتىٌ فٍ يجال انرزتُح انخاصح:دتهىو انرأهُم ان

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚاًل: 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة 

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ  

 خـا٥ف ايُٓٛ ايبذْٞ ٚاؿشنٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚايعكًٞ يؿ٦ات اٱعاق١ ناؾ١. .1

ايتكٓٝةةات َٚـةةادس ايةةتعًِ يف   ٚيةةتعًِ، ايذلبٝةة١ اـاؿةة١، ٚايتهٝةةـ ٚايشعاٜةة١، ٚؿةةعٛبات ا    .2

ايذلبٝةة١ اـاؿةة١، َٚٓةةةاٖخ ايذلبٝةة١ اـاؿةةة١، ٚايـةةر١ ايٓؿظةةة١ٝ، ٚاملتؿةةٛقني ٚاملٖٛةةةٛبني،      

 .ٚايتكِٝٝ ٚايتؼخٝف ملختًـ ؾ٦ات اٱعاق١، ٚا٫كطشابات ايظًٛن١ٝ، ٚؿعٛبات ايتعًِ

 ١ .ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ ٚا٫ػاٖات اؿذٜث١ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ .3

 طشم ٚأطايٝب ايتعًِ املٓاطب١ يًطًب١ رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١  .4

 .اطذلاتٝحٝات ايتكِٝٝ ايٓؿظٞ، ٚا٭طايٝب ايذلب١ٜٛ اؿذٜث١ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١ .5

 اـطط ٚايدلاَخ ايذلب١ٜٛ يزٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١.  .6

 ايتكٓٝات اؿذٜث١ ٚاؿاطٛب ٚتٛظٝؿٗا يف ايذلب١ٝ اـاؿ١ . .7

 اـاؿ١ ذتٝاجاتع٬د يًُؼه٬ت ايذلب١ٜٛ يزٟٚ ا٫ايتؼخٝف ٚاي .8

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ 

 ؼًٌٝ املؼه٬ت ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ يًت٬َٝز ٚإهاد اؿًٍٛ شلا. .1

 ايط٬ب املٖٛٛبني ٚسعاٜتِٗ خاؿ١ بانتؼافخطط ٚبشاَخ ع١ًُٝ  ؼًٌٝ منارد َٔ .2

 يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١ . ؼًٌٝ ايٓظشٜات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ ٚا٫ػاٖات اؿذٜث١ .3

 سبط املؿاِٖٝ باملٛاقـ ايع١ًُٝ، َٔ خ٬ٍ املكاسْات ٚايترًٌٝ ٚايبٓا٤. .4

  املٗاسات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

تطبٝل املعاٜرل امل١ٝٓٗ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١ داخٌ ايــ َٚٔ خ٬ٍ ايعُةٌ َةع َ٪طظةات     .1

 ايذلب١ٝ اـاؿ١

 ف يف فاٍ تكِٝٝ رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١ تطبٝل َباد٨ ٚطشم ايكٝاغ ايٓؿظٞ ٚايتؼخٝ .2

اطةةتخذاّ أطةةايٝب ايتكةةِٜٛ املختًؿةة١ ٚبٓةةا٤ جةةذاٍٚ املٛاؿةةؿات ٱعةةذاد ا٫ختبةةاسات ايتعًُٝٝةة١     .3

 ٚايٓؿظ١ٝ املختًؿ١.

 ايتعاٌَ َع املؼه٬ت ايٓؿظ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ يًطًب١ َٔ رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١. .4

 ٖا.تٓؿٝز، ١ٚتـُِٝ بشاَخ تشب١ٜٛ تٓاطب رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ .5

 اطتخذاّ َٗاسات ٚطشا٥ل ايبر  ايعًُٞ يف َعاؾ١ املؼه٬ت اـاؿ١ بايذلب١ٝ اـاؿ١. .6
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  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 بؿاع١ًٝ ٚاطتك٬ي١ٝ َع اؾُاع١. ايعٌُ .1

 اؾُاعٞ. َٗاسات ايعٌُ اطتخذاّ .2

 ايعٌُ ؼت ايلػط. .3

 .اطتخذاّ َٗاسات ٚطشا٥ل ايبر  ايعًُٞ يف َعاؾ١ املؼه٬ت .4

  َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 تٛظٝـ ا٭دٚات ايتك١ٝٓ ٚاؿاطٛب بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يف ايذلب١ٝ اـاؿ١. .1

 ايتٛاؿٌ ٚايتؿاعٌ ايٓؼط َع اٯخشٜٔ ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2

 اطتهؼاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾذٜذ٠ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١ . .3

 تًؿ١ ْٚؼشٖا.ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ ك .4

 ايتٛاؿٌ َع أطش ايطًب١ ٚإػشانِٗ يف ذٌ َؼه٬ت أبٓا٥ِٗ. .5

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ايذلب١ٝ اـاؿ١. .1

 ايذلب١ٝ اـاؿ١. ١َٓٗ أخ٬قٝات ايعٌُ يفا٫يتضاّ ب .2

 اؿ١ بِٗ.تكبٌ ايطًب١ ايزٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؼه٬ت ٚواؾظ ع٢ً طش١ٜ املعًَٛات اـ .3

 َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. ايتظاَح .4

 .تبع قٛاعذ ايظًٛى املٗات .5

 ضٛم ايدٌُث ْٝ : 

ايتةةةذسٜع يف املةةةذاسغ اؿهَٛٝةةة١ ٚاـاؿةةة١ ٚايتابعةةة١ يٛنايةةة١ غةةةٛث ٚتؼةةةػٌٝ اي٬جةةة٦ني      .1

 ايؿًظطٝٓٝني. 

تابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؼةػٌٝ  خاؿ١ يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ ٚاي ايعٌُ نُعًِ تشب١ٝ .2

 اي٬ج٦ني ايؿًظطٝٓٝني. 

 ايعٌُ نُختف يف ايذلب١ٝ اـاؿ١ يف َشانض ٚععٝات رٟٚ اؿاجات اـاؿ١. .3

ايعٌُ يف َشانةض ايـةر١ ايٓؿظة١ٝ َٚظتؼةؿٝات ا٭َةشاض ايعكًٝة١ ٚايٓؿظة١ٝ نُخةتف يف          .4

 فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١. 

 ؿاٍ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١.ايعٌُ نُختف يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاؿ١ يف سٜاض ا٭ط .5
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  ث يج : َتطًب ت ايربْ َر

( طةةاع١ َعتُةةذ٠ 31ٜتهةةٕٛ دبًةةّٛ ايتأٖٝةةٌ ايذلبةةٟٛ يف فةةاٍ ايذلبٝةة١ اـاؿةة١  َةةٔ  )   

 نُا ٜأتٞ ع٢ً َكشسات ؽــ١ٝ اجباس١ٜ، َٚكشسات اختٝاس١ٜ،  َٛصع١

 املكسزات ايتدصص١ٝ االدب ز١ٜ:

 يف اؾذٍٚ ا٫تٞ  نُا ٖٛ َبني، ( طاع١ َعتُذ٠ نُكشسات اجباس18١ٜٜذسغ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

5118 
تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ يزٟٚ 

 ا٫ذتٝاجات اـاؿ١
3 2 1 - 

5111 
( / دبًّٛ 1تذسٜب َٝذاْٞ )

 ايذلب١ٝ اـاؿ١
3 - 3 - 

5113 
ا٫سػاد ايٓؿظٞ يزٟٚ 

 ٫ذتٝاجات اـاؿ١ا
3 3 - - 

 - - 3 3 َذخٌ اىل ايذلب١ٝ اـاؿ١ 5145

5211 
ا٫داس٠ املذسط١ٝ ٚايـؿ١ٝ يزٟٚ 

 ا٫ذتٝاجات اـاؿ١
3 3 - - 

5214 
( / دبًّٛ 2تذسٜب َٝذاْٞ )

 ايذلب١ٝ اـاؿ١
3 - 3 5111 

  7 11 18 اجملُٛع

 

 املكسزات االختٝ ز١ٜ:

 ُا ٖٛ َبني  يف اؾذٍٚ اٯتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ ، ن12ىتاس ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

5116 
ؾظٝٛيٛجٝا ا٫عاق١ ٚايعٛاٌَ 

 املظبب١ شلا
3 3 - - 

 - - 3 3تعذٌٜ طًٛى رٟٚ اؿاجات  5117
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 اـاؿ١

 - - 3 3 سعا١ٜ ٚتأٌٖٝ املعاقني بـشٜا 5119

5211 
َٓاٖخ ٚطشا٥ل تذسٜع املتؿٛقني 

 ٚاملٖٛٛبني
3 3 - - 

5212 
طشا٥ل تذسٜع رٟٚ ؿعٛبات 

 ايتعًِ
3 3 - - 

5213 
ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايذلب١ٝ 

 اـاؿ١
3 3 - - 

  َكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكةشس اطةتذسانٞ يًةزٜٔ   ٜظةبل شلةِ دساطةت٘. ٚبٗةزا ٜـةبح         ٬َذظ١

 ( طاع32.١٘ ملكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" )عذد طاعات ايذبًّٛ بعذ دساطت
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 دتهىو انرأهُم انرزتىٌ فٍ يجال االرشاد انرزتىٌ وانُفظٍ:

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠أٚاًل: 

ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ اٱسػاد  ٜتٛقع َٔ ايطايب بعذ اْتٗا٥٘ َٔ َتطًبات بشْاَخ )دبًّٛ

 املكـٛد٠ ايتاي١ٝ ِ ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ( ؼكٝل كشجات ايتعً

 املعشؾ١ ٚايؿِٗ  

 ٜٚتركل ٖزا املظت٣ٛ َٔ خ٬ٍ َعشؾ١ فُٛع١ َٔ املؿاِٖٝ ٚاطتٝعابٗا، َٓٗا َا ًٜٞ 

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

َ  ٚايـةر١ ايٓؿظة١ٝ،   ٚٓظشٜات اٱسػةاد،  املؿاِٖٝ املشتبط١ ب .2 ـةادس ايةتعًِ   تٛظٝةـ ايتكٓٝةات ٚ

ايًعةةةةب ٚ فةةةةا٫ت ايكٝةةةةاغ،َٚؼةةةةه٬ت ا٭طؿةةةةاٍ ايٓؿظةةةة١ٝ ٚا٫ْؿعايٝةةةة١، ٚيف اٱسػةةةةاد، 

 ايتكِٝٝ ايٓؿظٞ.ٚاٱسػاد املٗا، ٚاٱسػاد املذسطٞ، َٚشاذٌ ايُٓٛ، ٚ ٚخـا٥ـ٘،

 أطع اٱسػاد ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ ٚفا٫ت٘. .3

 أطايٝب اٱسػاد ايؿشدٟ ٚاؾُعٞ. .4

 ا٫ختباسات ايٓؿظ١ٝ.اطذلاتٝحٝات ايتكِٝٝ ايٓؿظٞ ٚ .5

 أطباب ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا. .6

 اـطط ٚايدلاَخ اٱسػاد١ٜ.  .7

 ايتكٓٝات اؿذٜث١ ٚاؿاطٛب ٚتٛظٝؿٗا يف ايع١ًُٝ اٱسػاد١ٜ. .8

 املٗاسات ايعك١ًٝ ٚايز١ٖٝٓ 

 َٚٓٗا َا ًٜٞ 

 ؼًٌٝ املؼه٬ت ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ يًت٬َٝز ٚإهاد اؿًٍٛ شلا. .1

 دلاَخ اٱسػاد١ٜ ٚتٓؿٝزٖا.تـُِٝ اي .2

 .ْظشٜات اٱسػاد ايذلبٟٛ ٚايٓؿظٞ  ؼًٌٝ .3

 ٲسػاد.يا٫ػاٖات اؿذٜث١ ايتأٌَ يف  .4

 املش١ْٚ يف اختٝاس ْظشٜات اٱسػاد امل١ُ٥٬ يًب١٦ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ. .5

يف قلةاٜا اٱسػةاد    ايترًٌٝ ٚايذلنٝب ٚإؿذاس ا٭ذهاّ ٚذٌ املؼه٬ت ٚاؽار ايكشاسات .6

 .ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ

  املٗاسات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 ٚاُٖٗا ايكذس٠ ع٢ً 

 نتاب١ ايتكاسٜش اـاؿ١ بتؼخٝف َؼه٬ت ايطًب١  .1

 تٓؿٝز ايؿع١ًٝ اٱسػاد١ٜ ٚؾل ايٓظشٜات اٱسػاد١ٜ ٚايذلب١ٜٛ ا٭ذذث. .2
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 ايتعاٌَ َع املؼه٬ت ايٓؿظ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ يًطًب١ ٚؾل أذذث أطايٝب اٱسػاد. .3

 .١ ٫نتؼاف ايط٬ب املٖٛٛبني ٚسعاٜتِٗعًُٝايدلاَخ ايطط ٚاـ تٓؿٝز .4

 تٓؿٝز ايدلاَخ ٚاـطط اٱسػاد١ٜ ايع١ًُٝ ايؿشد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ. .5

 تكِٝٝ كشجات ايع١ًُٝ اٱسػاد١ٜ ٚتكذِٜ ايتكاسٜش ذٛشلا. .6

  / ايعا١َاملٓكٛي١املٗاسات 

 ٚأُٖٗا ايكذس٠ ع٢ً 

 اؾُاعٞ. َٗاسات ايعٌُ اطتخذاّ .1

 . ايعٌُ ؼت ايلػط .2

 َؼه٬تِٗ. إسػاد ايطًب١ ٚذٌ املهتظب١ يفتٛظٝـ َعاسؾ٘  .3

اطتخذاّ َٗاسات ٚطشا٥ل ايبر  ايعًُٞ يف َعاؾ١ املؼةه٬ت اـاؿة١ باٱسػةاد ايذلبةٟٛ      .4

 ٚايٓؿظٞ.

  َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 ٚأُٖٗا ايكذس٠ ع٢ً 

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

 ؾ٦ات رٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١ . ايتٛاؿٌ َع .2

 ايتٛاؿٌ ٚايتؿاعٌ ايٓؼط ػؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت.ا٫تـاٍ ٚ .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاسٙ بٛطا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؼشٖا. .4

 ايتٛاؿٌ َع أطش ايطًب١ ٚإػشانِٗ يف ذٌ َؼه٬ت أبٓا٥ِٗ. .5

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ

 ٚأُٖٗا 

 ١ مٛ ١َٓٗ اٱسػاد.تب٢ٓ اػاٖات إهابٝ .1

 .اٱسػادأخ٬قٝات ١َٓٗ ا٫يتضاّ ب .2

 ع٢ً طش١ٜ املعًَٛات اـاؿ١ بِٗ. ٚاحملاؾظ١تكبٌ ايطًب١ ايزٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؼه٬ت  .3

 َع ا٫خت٬ف ٚؾكا يًؿِٗ ايٛاعٞ ملعتكذات اٯخشٜٔ ٚآسا٥ِٗ. ايتظاَح .4

 تبع قٛاعذ ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات ١َٓٗ اٱسػاد.ت .5

 ٌُضٛم ايدث ْٝ : 

َشػةةذ تشبةةٟٛ يف املةةذاسغ اؿهَٛٝةة١ ٚاـاؿةة١ ٚايتابعةة١ يٛنايةة١ غةةٛث ٚتؼةةػٌٝ اي٬جةة٦ني    .1

 ايؿًظطٝٓٝني. 



 

411 

 

َشػذ ْؿظٞ ٚتشبٟٛ يف امل٪طظات ا٫جتُاع١ٝ ايعا١ًَ يف فةاٍ اٱسػةاد ايٓؿظةٞ ٚا٭طةشٟ      .2

 ٚسعا١ٜ نباس ايظٔ ٚرٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؿ١.

ٚاملشانةض ايـةةر١ٝ ايتابعة١ يةةٛصاس٠    َشػةذ ْؿظةةٞ يف َشانةض ايـةةر١ ايٓؿظة١ٝ ٚاملظتؼةةؿٝات    .3

 ايـر١.

 .َشػذ ْؿظٞ يف َشانض اٱسػاد ٚدٚس ا٭ٜتاّ َٚشانض ٚععٝات تأٌٖٝ املعاقني .4

 َشػذ ْؿظٞ يف ايعٝادات ايٓؿظ١ٝ اـاؿ١ َٚشانض ايع٬د ايٓؿظٞ. .5

 َشػذ ْؿظٞ تشبٟٛ يف سٜاض ا٭طؿاٍ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١. .6

  ث يج : َتطًب ت ايربْ َر

ٟ   ايتأٖٝةٌ ايذلبةٟٛ يف فةاٍ    ٜتهٕٛ دبًّٛ  ( طةاع١  31َةٔ  )   اٱسػةاد ايٓؿظةٞ ٚايذلبةٛ

 نُا ٜأتٞ ع٢ً َكشسات ؽــ١ٝ اجباس١ٜ، َٚكشسات اختٝاس١ٜ،  َٛصع١َعتُذ٠ 

 املكسزات ايتدصص١ٝ االدب ز١ٜ:

( َكةةشسات دساطة١ٝ َبٝٓةة١ يف  6( طةةاع١ َعتُةذ٠ نُكةةشسات اجباسٜة١، بٛاقةع )   18ٜةذسغ ايطايةب )  

 اؾذٍٚ ا٫تٞ 

 رقه

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 ايـر١ ايٓؿظ١ٝ 3339

5117 
ْظشٜات ا٫سػاد ٚايع٬د 

 ايٓؿظٞ ٚتطبٝكاتٗا
3 3 - - 

5119 
( / دبًّٛ 1تذسٜب َٝذاْٞ )

 ا٫سػاد
3 - 3 - 

5217 
(/ دبًّٛ 2تذسٜب َٝذاْٞ )

 ا٫سػاد
3 - 3 5119 

 5115 - 3 3 ا٫سػاد املذسطٞ 5218

5321 
ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ 

 ٚايتعًِٝ
3 3 - - 

  6 12 18 اجملُٛع
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 املكسزات االختٝ ز١ٜ:

( َكةشسات دساطة١ٝ َةٔ املكةشسات ا٫ختٝاسٜة١ املبٝٓة١       4( طاع١ َعتُذ٠ ، بٛاقةع ) 12ىتاس ايطايب )

 يف اؾذٍٚ ا٫تٞ 

رقه 

 املقرر

 قررعيواٌ امل

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

5117 
اطتخذاَات اؿاطب اٯيٞ يف 

 ا٫سػاد ايذلبٟٛ
3 2 1 - 

 - - 3 3 َباد٨ ا٫سػاد ايٓؿظٞ ٚايذلبٟٛ 5115

5116 
قلاٜا َعاؿش٠ يف ا٫سػاد 

 املذسطٞ
3 3 - - 

5118 
ؽطٝط ٚاداس٠ بشْاَخ ا٫سػاد 

 ٞاملذسط
3 3 - - 

 5218 - 3 3 ا٫سػاد املٗا 5219

  َكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكةشس اطةتذسانٞ يًةزٜٔ   ٜظةبل شلةِ دساطةت٘. ٚبٗةزا ٜـةبح         ٬َذظ١

 ( طاع32.١عذد طاعات ايذبًّٛ بعذ دساطت٘ ملكشس "تعًِ نٝـ تتعًِ" )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


