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 دتهىو انتأهُم انتزتىٌ فٍ يجال انتزتُح انخاصح:

 ايتدًِ املكصٛ:٠ شتسد تأٚاًل: 

 ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قازضا ع٢ً انتػاب املعاضف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بزك

 املعطؾ١ ٚايؿِٗك 

 خكا٥ل ايُٓٛ ايبسْٞ ٚاؿطنٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚايعكًٞ يؿ٦ات اٱعاق١ ناؾ١. .1

ايتكٓٝززات َٚكززازض ايززتعًِ يف   ٚايذلبٝزز١ اـاقزز١  ٚايتهٝززـ ٚايطعاٜزز١  ٚقززعٛبات ايززتعًِ       .2

ـاقزز١  َٚٓزززاٖخ ايذلبٝزز١ اـاقززز١  ٚايكززر١ ايٓؿػززز١ٝ  ٚاملتؿززٛقني ٚاملٖٛزززٛبني      ايذلبٝزز١ ا 

 .ٚايتكِٝٝ ٚايتؿدٝل ملدتًـ ؾ٦ات اٱعاق١  ٚا٫نططابات ايػًٛن١ٝ  ٚقعٛبات ايتعًِ

 ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫ػاٖات اؿسٜث١ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ . .3

 ا٫ذتٝاجات اـاق١ ططم ٚأغايٝب ايتعًِ املٓاغب١ يًطًب١ شٟٚ  .4

 .اغذلاتٝحٝات ايتكِٝٝ ايٓؿػٞ  ٚا٭غايٝب ايذلب١ٜٛ اؿسٜث١ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ .5

 اـطط ٚايدلاَخ ايذلب١ٜٛ يصٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١.  .6

 ايتكٓٝات اؿسٜث١ ٚاؿاغٛب ٚتٛظٝؿٗا يف ايذلب١ٝ اـاق١ . .7

 ق١اـا ذتٝاجاتايتؿدٝل ٚايع٬د يًُؿه٬ت ايذلب١ٜٛ يصٟٚ ا٫ .8

 املٗاضات ايعك١ًٝ ٚايص١ٖٝٓك

 ؼًٌٝ املؿه٬ت ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ يًت٬َٝص ٚإهاز اؿًٍٛ شلا. .1

 ايط٬ب املٖٛٛبني ٚضعاٜتِٗ خاق١ بانتؿافخطط ٚبطاَخ ع١ًُٝ  ؼًٌٝ مناشد َٔ .2

 ؼًٌٝ ايٓظطٜات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٫ػاٖات اؿسٜث١ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ . .3

 ٛاقـ ايع١ًُٝ  َٔ خ٬ٍ املكاضْات ٚايترًٌٝ ٚايبٓا٤.ضبط املؿاِٖٝ بامل .4

 كاملٗاضات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

تطبٝل املعاٜرل امل١ٝٓٗ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ زاخٌ ايكـ َٚٔ خ٬ٍ ايعُزٌ َزع َ٪غػزات     .1

 ايذلب١ٝ اـاق١

 تطبٝل َباز٨ ٚططم ايكٝاؽ ايٓؿػٞ ٚايتؿدٝل يف فاٍ تكِٝٝ شٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١  .2

ساّ أغززايٝب ايتكززِٜٛ املدتًؿزز١ ٚبٓززا٤ جززساٍٚ املٛاقززؿات ٱعززساز ا٫ختبززاضات ايتعًُٝٝزز١   اغززتد .3

 ٚايٓؿػ١ٝ املدتًؿ١.

 ايتعاٌَ َع املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ يًطًب١ َٔ شٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١. .4

 ٖا.تٓؿٝص  ٚتكُِٝ بطاَخ تطب١ٜٛ تٓاغب شٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاق١ .5

 عًُٞ يف َعاؾ١ املؿه٬ت اـاق١ بايذلب١ٝ اـاق١.اغتدساّ َٗاضات ٚططا٥ل ايبري اي .6
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 ك/ ايعا١َاملٓكٛي١املٗاضات 

 بؿاع١ًٝ ٚاغتك٬ي١ٝ َع اؾُاع١. ايعٌُ .1

 اؾُاعٞ. َٗاضات ايعٌُ اغتدساّ .2

 ايعٌُ ؼت ايهػط. .3

 اغتدساّ َٗاضات ٚططا٥ل ايبري ايعًُٞ يف َعاؾ١ املؿه٬ت. .4

 كَٗاضات ا٫تكاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 زٚات ايتك١ٝٓ ٚاؿاغٛب بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يف ايذلب١ٝ اـاق١.تٛظٝـ ا٭ .1

 ايتٛاقٌ ٚايتؿاعٌ ايٓؿط َع اٯخطٜٔ ؾؿٜٛا ٚنتابٝا ٚجٗا يٛج٘ ٚعدل ا٫ْذلْت. .2

 اغتهؿاف ٚتٛظٝـ ايتكٓٝات اؾسٜس٠ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ . .3

 ايتعبرل عٔ أؾهاضٙ بٛغا٥ٌ كتًؿ١ ْٚؿطٖا. .4

 ِ يف ذٌ َؿه٬ت أبٓا٥ِٗ.ايتٛاقٌ َع أغط ايطًب١ ٚإؾطانٗ .5

  :ا٫ػاٖات ٚايكِٝ ٚايبعس ا٭خ٬قٞ

 تب٢ٓ اػاٖات إهاب١ٝ مٛ ايذلب١ٝ اـاق١. .1

 ايذلب١ٝ اـاق١. ١َٓٗ أخ٬قٝات ايعٌُ يفا٫يتعاّ ب .2

 تكبٌ ايطًب١ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؿه٬ت ٚواؾظ ع٢ً غط١ٜ املعًَٛات اـاق١ بِٗ. .3

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

 .تبع قٛاعس ايػًٛى املٗينت .5

 ضٛم ايدٌُث ْٝ : 

ايتزززسضٜؼ يف املزززساضؽ اؿهَٛٝززز١ ٚاـاقززز١ ٚايتابعززز١ يٛنايززز١ غزززٛث ٚتؿزززػٌٝ اي٬جززز٦ني      .1

 ايؿًػطٝٓٝني. 

خاق١ يف املساضؽ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ ٚايتابع١ يٛناي١ غٛث ٚتؿزػٌٝ   ايعٌُ نُعًِ تطب١ٝ .2

 . اي٬ج٦ني ايؿًػطٝٓٝني

 ايعٌُ نُدتل يف ايذلب١ٝ اـاق١ يف َطانع ٚععٝات شٟٚ اؿاجات اـاق١. .3

ايعٌُ يف َطانزع ايكزر١ ايٓؿػز١ٝ َٚػتؿزؿٝات ا٭َزطاض ايعكًٝز١ ٚايٓؿػز١ٝ نُدزتل يف          .4

 فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١. 

 ايعٌُ نُدتل يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ يف ضٜاض ا٭طؿاٍ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١. .5
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  ْ َرث يج : َتطًب ت ايرب

( غززاع١ َعتُززس٠ 30ٜتهززٕٛ زبًززّٛ ايتأٖٝززٌ ايذلبززٟٛ يف فززاٍ ايذلبٝزز١ اـاقزز١  َززٔ  )   

 نُا ٜأتٞكع٢ً َكطضات ؽكك١ٝ اجباض١ٜ  َٚكطضات اختٝاض١ٜ   َٛظع١

 املكسزات ايتدصص١ٝ االدب ز١ٜ:

 يف اؾسٍٚ ا٫تٞك نُا ٖٛ َبني( غاع١ َعتُس٠ نُكطضات اجباض١ٜ  18ٜسضؽ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 يواٌ املقررع

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َسخٌ اىل ايذلب١ٝ اـاق١ 3120

5108 
تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ يصٟٚ 

 ا٫ذتٝاجات اـاق١
3 2 1 - 

5110 
( / زبًّٛ 1تسضٜب َٝساْٞ )

 ايذلب١ٝ اـاق١
3 - 3 - 

5113 
ا٫ضؾاز ايٓؿػٞ يصٟٚ 

 اجات اـاق١ا٫ذتٝ
3 3 - - 

5201 
ا٫زاض٠ املسضغ١ٝ ٚايكؿ١ٝ يصٟٚ 

 ا٫ذتٝاجات اـاق١
3 3 - - 

5214 
( / زبًّٛ 2تسضٜب َٝساْٞ )

 ايذلب١ٝ اـاق١
3 - 3 5110 

  7 11 18 اجملُٛع

 

 املكسزات االختٝ ز١ٜ:

 ( غاع١ َعتُس٠   نُا ٖٛ َبني  يف اؾسٍٚ اٯتٞك12ىتاض ايطايب )

رقه 

 املقرر

 اٌ املقررعيو

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

5106 
ؾػٝٛيٛجٝا ا٫عاق١ ٚايعٛاٌَ 

 املػبب١ شلا
3 3 - - 

 - - 3 3تعسٌٜ غًٛى شٟٚ اؿاجات  5107
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رقه 

 املقرر

 اٌ املقررعيو

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 املتطلب الصابق

 عنلي ىظري

 اـاق١

 - - 3 3 ضعا١ٜ ٚتأٌٖٝ املعاقني بكطٜا 5109

5211 
َٓاٖخ ٚططا٥ل تسضٜؼ املتؿٛقني 

 بنيٚاملٖٛٛ
3 3 - - 

5212 
ططا٥ل تسضٜؼ شٟٚ قعٛبات 

 ايتعًِ
3 3 - - 

5213 
ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف ايذلب١ٝ 

 اـاق١
3 3 - - 

ك َكطض "تعًِ نٝـ تتعًِ" َكزطض اغزتسضانٞ يًزصٜٔ مل ٜػزبل شلزِ زضاغزت٘. ٚبٗزصا ٜكزبح         ٬َذظ١

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




