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 انثزايح االكادًَُح:

 ذخصص اإلػالو انجذَذ: .1

عةةةذاد ٚخطتةةة٘ ايذساطةةة١ٝ ٱجاَعةةة١ ايكةةةذغ املؿتٛذةةة١ يف  اؾذٜةةةذاٱعةةة٬ّ  ؽـةةةفؿةةةُِ 

ٌ  "ميثةٌ َؿٗةّٛ   ، ذٝة   ٜعٌُ يف اؿكٍٛ اٱع١َٝ٬ ناؾة١  "ؿرؿٞ ػاٌَ" بعةذًا   "ايـةرؿٞ ايؼةاَ

إلاص عٝةع َتطًبةات ايعُةٌ ايـةرؿٞ      قادس ع٢ًجذٜذًا يف ايعٌُ ايـرؿٞ، ؾايـرؿٞ ايؼاٌَ 

 ٌ ٜٓةةتخ ايكـةة١ بأػةةهاٍ كتًؿةة١، ٜٚتعاَةةٌ َةةع ايتكٓٝةةات اؿذٜثةة١ دٕٚ       ؾٗةةٛ ، بؼةةهٌ َتهاَةة

َظةةاعذ٠؛ ؾٗةةٛ ٜـةةٛس ايكـةة١ يًـةةراؾ١، ٜٚٴٓةةتخ ايؿٝةةذٜٛ يًتًؿضٜةةٕٛ، ٚوةةشس ايـةةٛت يٲراعةة١،        

ٚتٓبةةع  ْةةت.ٛطةةا٥ٌ اٱعةة٬ّ املختًؿةة١، ٜٚٓؼةةشٖا عةةدل اٱْذلٚيٜٚهتةةب ايٓـةةٛق بهةةٌ ا٭ػةةهاٍ 

%( َةةٔ ايؼةةباب  61إٔ أنثةةش َةةٔ ) ٚايبرةةٛث ايةةيت ت٪نةةذ   يذساطةةات أُٖٝةة١ ٖةةزا املؿٗةةّٛ َةةٔ ا   

عًةةة٢ اٱْذلْةةةت يف اؿـةةةٍٛ عًةةة٢ ا٭خبةةةاس ٚاملعًَٛةةةات، بعةةةذ َةةةا ناْةةةت    ٕٚايؿًظةةةطٝا ٜعتُةةةذ

 ايؿلا٥ٝات يف ايعكذٜٔ ا٭خرلٜٔ طٝذ٠ املٛقـ.

ٍٛ، ٚايهتابةة١ ايـةةرؿ١ٝ َظةةاقات يف اٱعةة٬ّ، ٚتطبٝكةةات اشلةةاتـ احملُةة  ايتخـةةفٜلةةِ 

ٜٚتُٝةةةض "اٱعةةة٬ّ  اٱْذلْةةةت ٚتطبٝكاتةةة٘.ٚٚاٱراعةةة١ ٚايتًؿضٜةةةٕٛ، ٚايٛطةةةا٥ط املتعةةةذد٠،  ،املختًؿةةة١

ٚا٫طةةتُاع  ،َٚؼةةاٖذ٠ ايةةدلاَخ ايتًؿضْٜٛٝةة١ ،" بأْةة٘ ميهةةٔ اؾُٗةةٛس َةةٔ قةةشا٠٤ ايـةةرـاؾذٜةةذ

٬ٍ ايؼةةةبهات يًةةةدلاَخ اٱراعٝةةة١، ٚاملؼةةةاسن١ ايؿعًٝةةة١ يف ؿةةةٓاع١ ايشطةةةاي١ اٱع٬َٝةةة١ َةةةٔ خةةة  

 ا٫جتُاع١ٝ.

 :ايتدصصممٝصات 

 ع٢ً ايٓرٛ اٯتٞ يف ايه١ًٝ يٝركل عذدًا َٔ املُٝضات  اؾذٜذاٱع٬ّ  ؽـفؿُِ 

 ايؿًظط١ٝٓٝ.  أي ا ٜهشس ايدلاَخٳ املطشٚذ١ يف اؾاَعات -

 أنثش َٔ ْــ املظاقات املطشٚذ١ يف ٖزا ايدلْاَخ ٖٞ َظاقات تطبٝك١ٝ )ع١ًُٝ(.  -

طةةشل فُٛعةة١ َةةٔ ايةةذٚسات    دلْةةاَخ ٜايعًُةةٞ َٓةةز ايظةة١ٓ ا٭ٚىل؛ ؾاي  اعتُةةاد ايتةةذسٜب   -

 َٔ ايتأٌٖٝ ايعًُٞ.  يتركٝل املضٜذا٫ختٝاس١ٜ يًطايب ايتذسٜب١ٝ 

 تأٌٖٝ ؿرؿٝني يًعٌُ يف عٝع ايٛطا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ايتكًٝذ١ٜ ٚاؿذٜث١. -
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 سٜر:ارتَٛاصد ت 

 تًخف ؾُٝا ٜأتٞ مبحُٛع١ َٔ املٛاؿؿات ت اؾذٜذاٱع٬ّ  ؽـفٜتــ خشٜخ 

عةةدل  شقُٝةة١عةة٬ّ ايتكًٝذٜةة١، ٚيٛطةةا٥ٌ اٱعةة٬ّ اي   اٱايكةةذس٠ عًةة٢ ايهتابةة١ ؾُٝةةع ٚطةةا٥ٌ      .1

 اٱْذلْت.

، ٚايتـةٜٛش، َْٚٛتةاد   ايـرؿ١ٝ املٗاسات ايع١ًُٝ اييت وتاجٗا ايـرؿٞ َثٌ ايهتاب١إتكإ  .2

 . اؿاطٛب ايؿٝذٜٛ، ٚايكذسات ايًػ١ٜٛ، ٚاطتخذاّٚايـٛت 

 ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ املختًؿ١.  ؿرؿٞ ػاٌَ ٜعٌُ يف .3

 ايتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛجٝا اييت وتاجٗا ايـرؿٞ يًعٌُ يف املٛاقع ايـرؿ١ٝ اٱيهذل١ْٝٚ.  .4

 إجشا٤ ايبرٛث اٱع١َٝ٬ ٚاطتط٬عات ايشأٟ.  .5

 :تدًِ املكصٛ ٠شتسد ت اي

اٱعةة٬ّ اؾذٜةةذ إٔ ٜةةتُهٔ َةةٔ املعشؾةة١ ٚايتطبٝةةل ايعًُةةٞ عةةدل   ؽـةةفٜتٛقةةع َةةٔ خةةشٜخ 

 اٯت١ٝ  املٗاسات

   املعشؾ١ ٚايؿِٗ

 ع٢ً اـشٜخ إٔ ٜتُهٔ َٔ املعاسف ٚاملؿاِٖٝ اٯت١ٝ 

 أطاطٝات ايعٌُ اٱع٬َٞ يف عٝع فا٫ت٘. .1

 ايذٚس ايزٟ ًٜعب٘ اٱع٬ّ يف فا٫ت اؿٝا٠ املتعذد٠. .2

 .املختًؿ١ أهٓا٤ ايعٌُ املٝذاْٞاملعًَٛات طشم ايتعاٌَ َع َـادس  .3

 .ْ٘ٚٞ ٚاٱراعٞ ٚايتًؿضْٜٛٞ يف طشل قلاٜا اجملتُع َُٖٚٛيهذليٲع٬ّ اٱِ ٗايذٚس امل .4

  املٗاسات ايز١ٖٝٓ )اٱدسان١ٝ(

 ؼًٌٝ َا ٜٓؼش ع٢ً ٚطا٥ٌ اٱع٬ّ ٚايتعبرل عٔ ٚج١ٗ ْظشٙ ؾٝٗا. .1

 املؿاِٖٝ ايٓظش١ٜ بؼهٌ َتٛاص َع ايتطٛس ايتكا. تطٜٛع .2

 ١ ايتعاٌَ َعٗا.اٱع٬ّ، ٚنٝؿٝ ايتٛجٗات ٚايتطٛسات املظتكب١ًٝ يف فاٍ اطتكشا٤ .3

  املٗاسات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 بهؿا٠٤. ا٫جتُاعٞ ٚتطبٝكاتٗا  َٚٛاقع ايتٛاؿٌإداس٠ املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ  .1

 عع ا٭خباس ٚؼشٜشٖا، ٚايعٌُ يف امل٪طظات اٱراع١ٝ ٚايتًؿض١ْٜٝٛ. .2

 اٱخشاد اٱراعٞ ٚايتًؿضْٜٛٞ.باٱكاؾ١ إىل  ٗا،إعذاد ايدلاَخ ٚتكذمي .3

 تطبٝكات اي٬ص١َ يتركٝل ايتٓاؾظ١ٝ يف طٛم ايعٌُاي اطتخذاّ .4
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 اطتخذاّ أذذث ايتكٓٝات يف فاٍ اٱع٬ّ.ٚتطبٝل املعشؾ١ ايع١ًُٝ  .5

 ايعامل١ٝ. ع٢ً ايظاذ١ظتحذات ايثكاؾات املختًؿ١ ٚاملايتؿاعٌ املظتُش َع  .6

 املظٛل املٝذا١ْٝ.ٚ إجشا٤ ايبرٛث اٱع١َٝ٬ ٚاطتط٬عات ايشأٟ .7

  يعا١َاملٗاسات املٓكٛي١/ ا

 َٛانب١ تطٛسات ايعـش يف فاٍ ايتهٓٛيٛجٝا ٚاٱع٬ّ ايشقُٞ. .1

 ؿشٜل. اي بشٚلايعٌُ اؾُاعٞ ٚايعٌُ  .2

 إقا١َ ع٬قات ؾاع١ً َع امل٪طظات رات ايع٬ق١. .3

 اٱبذاعٞ.ٚقذ اايتؿهرل ايَٓٗاسات تٛظٝـ  .4

   َٗاسات ا٫تـاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 .ؿعاٍاؾُاٖرلٟ اي ا٫تـاٍ  .1

 ايتعًِٝ املؿتٛل ٚايتعًِٝ املذَخ يٓكٌ املعشؾ١ ٚتبادٍ اـدلات. اطتخذاّ أمنا  .2

يتعضٜةةةض امل٪طظةةةات اٱع٬َٝةةة١  يف اطةةةتخذاّ ايتكٓٝةةةات اؿذٜثةةة١ ٚايؼةةةبهات ا٫جتُاعٝةةة١      .3

 ايتٛاؿٌ.

 ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ 

 اٱع٬ّ ايذٚيٞ.ٚتعضٜض اؿلٛس ٚايشٚا١ٜ ايٛط١ٝٓ ايؿًظط١ٝٓٝ يف فتُع املعشؾ١  .1

 طٝخ دٚس اٱع٬ّ يف ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ. تش .2

 ا٫يتضاّ مبعاٜرل ايظًٛى املٗا ٚأخ٬قٝات اٱع٬ّ. .3

 يف تطٜٛش اجملتُع َٚٓاقؼ١ َؼه٬ت٘.اٱطٗاّ  .4

 فسص ايدٌُ:ث ْٝ  : 

  ت٢ًٞ ايٓرٛ اٯَتٓٛع١ عؾشق عٌُ ـشهٝ٘  ايتخـفٜتٝح ٖزا 

ٚؿةرـ ٚؾلةا٥ٝات   ْبةا٤  أت ٚنةا٫ َةٔ  ايعٌُ نـرؿٞ يف امل٪طظةات اٱع٬َٝة١ املختًؿة١     .1

 .ٚإراعات ٚغرلٖا

 َٚٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫جتُاعٞ. يهذل١ْٝٚيًُٛاقع اٱ َذٜشًااملختًؿ١ ايعٌُ يف امل٪طظات  .2

 االاالّ ادتدٜد: ختصصث يجً : َتطًب ت 

( 123ٓحال )بع٢ً ايطايب إٔ ٜتِ  يف ا٫ع٬ّ اؾذٜذ ، بهايٛسٜٛغاييًرـٍٛ ع٢ً دسج١ 

 تٞ طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ ناٯ
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 :/ انرخصص انًُفزد انًمزراخ انرخصصُح -ثانثا:

 أتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ َٛصع١ نُا 79ٜتتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ )

 :( طاػح يؼرًذج يثُُح فٍ انجذول اِذ73ٍ: وذركىٌ يٍ )إخثارَحيمزراخ ذخصصُح  .1.1 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 7111 2 1 3 َباد٨ عع ا٫خباس ٚؼشٜشٖا 7111

 7111 - 3 3 ٚطا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚاجملتُع 7112

 7111 2 1 3 ايهتاب١ ا٫ع١َٝ٬ 7216

 7111 2 1 3 ايتـٜٛش ايـرؿٞ ايشقُٞ 7218

 7218 2 1 3 تـٜٛش َتكذّ 7211

 7216،  1113 - 3 3 َٗاسات اع١َٝ٬ بايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ 7211

 7216 2 1 3 ايؼبهات ا٫جتُاع١ٝ 7214

 7111 2 1 3 ْظش٠ عا١َ ع٢ً تكٓٝات ايٜٛب 7215

 7111 2 1 3 ٲراع١ ٚايتًؿضٜٕٛايهتاب١ ي 7216

 7111 2 1 3 ايتـٜٛش َْٚٛتاد ايؿٝذٜٛ 7217

 7111 2 1 3 َْٛتاد ايـٛت 7318

 7318 2 1 3 اْتاد ايكـف اٱراع١ٝ 7319

 7215 2 1 3 ايتـُِٝ اؾشاؾٝهٞ 7321

 7216 2 1 3 ايـراؾ١ ا٫طكـا١ٝ٥ 7322

 7216 2 1 3 ايهتاب١ يٛطا٥ٌ اٱع٬ّ اؿذٜث١ 7323

 7214 2 1 3 ؿراؾ١ اشلاتـ احملٍُٛ 7325

 اجملنوع احلرة اختياري اجباري دلنوعة املصاقات

 21 - 3 18 َتطًبات اؾاَع١

 17 - - 17 َتطًبات ايه١ًٝ

 79 - 6 73 َتطًبات ايتخـف

 6 6 - - َكشسات ذش٠

 123 اجملُٛع
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 7323 2 1 3 أْظ١ُ إداس٠ احملت٣ٛ 7326

 7321 2 1 3 تـُِٝ ايٛطا٥ط ايتؿاع١ًٝ 7328

7329 
إْتاد ايشطّٛ املترشن١ يًُٛاقع 

 ا٫إيهذل١ْٝٚ
3 1 2 7321 

 7214 3 - 3 مح٬ت ايؼبهات اٱجتُاع١ٝ 7412

 7216 2 1 3 إعذاد ايكـ١ ايتًؿض١ْٜٝٛ 7431

 7323 3 - 3 ايٓؼش اٱيهذلْٚٞ 7441

 7326 3 - 3 غشؾ١ ايترشٜش 7441

7442 
َؼشٚع ايتخشد يف اٱع٬ّ اؾذٜذ 

 ٚايٛطا٥ط املتعذد٠
3 1 2 7326 

 7326،  7441 1 - 1 تذسٜب عًُٞ يف اٱع٬ّ اؾذٜذ 7443

  48 25 73 اجملُٛع

 

يؼرًذج َخرارها انطانة يٍ  طاػح( 6يمزراخ ذخصصُح اخرُارَح: وذركىٌ يٍ )  .2.1

 انًمزراخ اِذُح:

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 7111  3 3 ايذعا١ٜ ٚايشأٟ ايعاّ  7113

 7111 - 3 3 َكذ١َ يف اٱع٬ٕ 7215

 7214 - 3 3 ايهتاب١ يًع٬قات ايعا١َ 7212

 7112 - 3 3 ٜات ا٫ع١َٝ٬ايٓظش 7321

 7412، 7323 2 1 3 جا املاٍ عدل ايٛب 7331

 - - 3 3 َٛكٛع خاق 7428
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 انًمزراخ انحزج:. 2

( طةةاعات َعتُةةذ٠ َةةٔ أٟ ؽـةةف آخةةش َةةٔ ؽــةةات اؾاَعةة١      6ٜظةةتطٝع ايطايةةب اختٝةةاس )  

ُةًا ٚ/أٚ  أخةش٣ ن ٕٛ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ َهشسًا يف َكةشسات  نُكشسات ذش٠ ع٢ً إٔ ٫ ٜهٕٛ َلُ

 نٝؿًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


