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 ذخصص انهغح انفزَظُح / فزػٍ: .3

 :١املكدَ

أؿةةةبح تعًةةةِ يػةةة١ إىل جاْةةةب ايًػةةة١ ا٭ّ كةةةشٚس٠ َةةةٔ كةةةشٚسات ٖةةةزا ايعـةةةش، ؾُةةةع ايتكةةةذّ  

ايتهٓٛيةةٛجٞ ايةةزٟ جعةةٌ ايعةةا  نكشٜةة١ ٚاذةةذ٠، أؿةةبح ا٫ْؿتةةال عًةة٢ ايثكاؾةةات ٚاؿلةةاسات       

١ يف تعًةةِ يػةةات جذٜةةذ٠ خاؿةة١  ا٭خةةش٣ كةةشٚس٠. ؾُةةٔ ايبةةذٜٗٞ إٔ تةة٪دٟ ايعٛملةة١ إىل سغبةة١ َتٓاَٝةة  

ايًػةةات ا٭نثةةش تةةذا٫ًٚ يف ايعةةا . ٚطةةتؿتح ٖةةزٙ ايًػةةات اؾذٜةةذ٠ يًؿةةشد ا٭بةةٛاب يًتعةةشف عًةة٢          

اؿلاسات ٚايثكاؾات املختًؿ١ ٚا٫طتؿاد٠ َٔ ايتحاسب املختًؿ١ يًؼعٛب ذٍٛ ايعا . ٚتعًِ أنثش 

أّ اقتـاد١ٜ ٚاييت تظةِٗ بةذٚسٖا    َٔ يػ١ ٜعٛد بايؿٛا٥ذ ع٢ً اجملتُعات بعذٙ جٛاْب طٝاط١ٝ َٓٗا

 يف سؾع َها١ْ اجملتُع بني ايذٍٚ.

ٜٚةةأتٞ طةةشل ايتخـةةف ايؿشعةةٞ يف ايًػةة١ ايؿشْظةة١ٝ يةةًٝيب ذاجةة١ أطاطةة١ٝ يف تةةٛؾرل ايؿشؿةة١  

امل١ُ٥٬ يتعًِٝ ايطًب١ ناؾ١ يػ١ أجٓب١ٝ جذٜذ٠ يتعٛد بايؿا٥ذ٠ ع٢ً اجملتُع ايؿًظطٝا يف ايعذٜةذ  

يٝب ٚايتكٓٝات اؿذٜث١ يف تعًِٝ ايًػات ا٭جٓب١ٝ. ا٭َش ايزٟ طٝظِٗ َٔ اؾٛاْب باطتخذاّ ا٭طا

يف دٚسٙ يف إعةةذاد طًبةة١ َتُٝةةضٜٔ ٜتكٓةةٕٛ يػةة١ أخةةش٣ إىل جاْةةب ايًػةة١ ا٭ّ ٚايةةيت طٝهشطةةْٛٗا يف 

 خذ١َ ايٛطٔ طٛا٤ َٔ ْٛاذٞ طٝاط١ٝ أٚ اجتُاع١ٝ أٚ اقتـاد١ٜ.

ا٫ت ؾة٬ بةذ َةٔ إٔ ٜهةٕٛ شلةا تةأهرلا       ٚاطتُشاسًا يتأهرل ايثةٛس٠ ايتهٓٛيٛجٝة١ يف ناؾة١ اجملة    

ع٢ً طشم ايتعًِٝ املختًؿ١ ٚخاؿ١ طشم تعًِٝ ايًػات ا٭جٓب١ٝ. ؾكةذ تٓٛعةت ايطةشم يتعًةِٝ ايًػةات      

ا٭جٓب١ٝ، ؾُٓٗا ايتكًٝذٟ ٚايزٟ ٜٛؾشٙ ايتعًِٝ ا٭نادميٞ َٚٓة٘ َةا تةٛؾشٙ ايؼةبه١ ايعٓهبٛتٝة١      

َةةٔ ايتطبٝكةةات ؼُةةٌ عًةة٢ ا٭جٗةةض٠    َةةٔ َٛاقةةع َتخــةة١ بتعًةةِٝ ايًػةةات أٚ َةةٔ خةة٬ٍ ايعذٜةةذ   

 ايزن١ٝ.

ٜٚتُٝةةض ٖةةزا ايتخـةةف بأْةة٘ ٜةةذسغ بٓظةةاّ ايتعًةةِٝ املةةذَخ ايةةزٟ تعتُةةذٙ جاَعةة١ ايكةةذغ          

اؿذٜثةة١ يف تعًةةِٝ ايًػةةات ا٭جٓبٝةة١   ١املؿتٛذةة١، ؾٝظةةتخذّ ايطايةةب ناؾةة١ ايٛطةةا٥ٌ ايتهٓٛيٛجٝةة  

٬ؾةا نًٝةًا عةٔ ا٭طةًٛب املتبةع      يتعًِٝ ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ. ٖٚزا طشل جذٜذ يف تعًِٝ ايًػ١ ىتًـ اخت

 يف تعًِٝ ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ يف اؾاَعات ايؿًظط١ٝٓٝ اييت تطشل ٖزا ايتخـف.

 

 َربزات طسح ايربْ َر ٚاْطذ َ٘ َع اإلضرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ:

 باٯتٞ ايٛط١ٝٓ  اٱطذلاتٝح١ٝتتًخف َدلسات ايدلْاَخ ٚاييت تٓظحِ َع 

 ٜٔ ع٢ً ايتٛاؿٌ بأنثش َٔ يػ١ ذ١ٝ.إعذاد أؾشاد يف اجملتُع ايؿًظطٝا قادس .1

 صٜاد٠ ؾشؿ١ ايطايب يف اؿـٍٛ ع٢ً ٚظٝؿ١ يف املظتكبٌ. .2

إغٓا٤ اجملتُع ايؿًظطٝا بأؾشاد َثكؿني َطًعني عًة٢ هكاؾة١ اٯخةشٜٔ ممةا ٜظةاعذ يف تطةٛس        .3

 اجملتُع ٚاْؿتاذ٘.



 

536 

 

 متهةةني أؾةةشاد اجملتُةةع َةةٔ ْظةةخ ع٬قةةات بةةني اجملتُةةع ايؿًظةةطٝا ٚاجملتُعةةات ا٭خةةش٣         .4

ٚايتٛاؿٌ َع أػخاق َةٔ عشقٝةات ٚذلةاسات كتًؿة١ ٚبايتةايٞ املظةاعذ٠ يف ْؼةش ايكلة١ٝ         

 ايؿًظط١ٝٓٝ َٚعاْا٠ ايؼعب ايؿًظطٝا إىل ناؾ١ بكاع ايعا .

ٜضٜةةذ تعًةةِ ايًػةة١ ا٭جٓبٝةة١ َةةٔ ايكةةذسات اٱبذاعٝةة١ يةةذ٣ ايؿةةشد ٚػعًةة٘ قةةادسًا عًةة٢ اطةةتٝعاب     .5

 خدلات ٚطاقات اٯخشٜٔ.

 يعذٜذ َٔ امل٪طظات ٚاملذاسغ ٭ؾشاد ٜتكٕٓٛ ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ.ٚجٛد ذاج١ َاط١ يف ا .6

 :َٛاصد ت ارتسٜر

ًَُةةًا باملٗةةاسات ا٭طاطةة١ٝ يف ايًػةة١ ايؿشْظةة١ٝ، ٚقةةادسًا عًةة٢ َٛانبةة١ ايتطةةٛسات ايعًُٝةة١ يف       .1

 فاي٘.

 .٢ ايتعاٌَ َع ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ قاده١ ٚنتاب١يذٜ٘ قذس٠ عً .2

 بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ.عٌ َٗاسات ا٫تـاٍ ٚايتؿا قادسًا ع٢ً تٛظٝـ .3

 ٢ ايذؾاع عٔ فاي٘، َٚٓؿتح ع٢ً اٯخشٜٔ. هكاؾ١ عشب١ٝ ٚعامل١ٝ، ػعً٘ قادسٶا عً ٚر .4

 ٜتُتع بايثك١ بايٓؿع، ٚتؿهرل َتعُل. .5

 .قادسٶا ع٢ً ايعٌُ كُٔ ؾشٜل .6

قةةادسًا عًةة٢ تٛظٝةةـ ايتكٓٝةةات اؿذٜثةة١ ايةةيت تعةةشف عًٝٗةةا َةةٔ خةة٬ٍ ايتراقةة٘ بايتخـةةف يف   .7

 فاٍ عًُ٘.

ًةِ ايًػة١ ا٭جٓبٝة١ َةٔ قةذس٠ ايؿةشد يف ذةٌ املؼةه٬ت يف ايعذٜةذ َةٔ اجملةا٫ت َٓٗةةا            ٜضٜةذ تع  .8

َٗةةاسات ايةةتؿهرل اجملةةشد، تؼةةهٌٝ املؿةةاِٖٝ، ايـةةباغ١ اٱبذاعٝةة١ يًؿكةةشات، ؾٗةةِ ٚذةةٌ        

 املؼه٬ت...اخل.

 ايسض ي١ ٚاألٖداف ايد ١َ ٚارت ص١ يًربْ َر, ٚاالقتٗ  َع زض ي١ ايه١ًٝ ٚاملؤضط١:

 ايشطاي١ 

طاق١ بؼش١ٜ َ٪ًٖ٘ َٔ ايطًب١ يف فاٍ ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ، قادسٜٔ ع٢ً ايتعاٌَ َع ٖةزٙ  إعذاد 

 ايًػ١ ٚايتٛاؿٌ بٗا، ٚيذِٜٗ إط٬ع ع٢ً ايعذٜذ َٔ ايتكٓٝات اؿذٜث١ يتعًِٝ ايًػات ا٭جٓب١ٝ.

 
 اشلذف ايعاّ 

ؿةا٠٤  ٜظع٢ ايدلْاَخ بـٛس٠ عا١َ إىل إعذاد طًب١ قادسٜٔ ع٢ً ايتٛاؿٌ بايًػة١ ايؿشْظة١ٝ به  

 َٔ خ٬ٍ إَت٬نِٗ يًهؿاٜات املعشؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ. 
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 ا٭ٖذاف اـاؿ١ 

ٜظع٢ بشْاَخ "ايؿشعةٞ يف ايًػة١ ايؿشْظة١ٝ" إىل ؼكٝةل فُٛعة١ َةٔ ا٭ٖةذاف اـاؿة١ َةٔ          

 أُٖٗا َا ًٜٞ 

ايتةةذسٜب عًةة٢ اطةةتخذاّ ٚتٛظٝةةـ ايًػةة١ ايؿشْظةة١ٝ يف َٛاقةةـ كتًؿةة١ يف اؿٝةةا٠ ٚايَٝٛٝةة١          .1

 ٚايع١ًُٝ.

 ٢ً أذذث ايطشم ايعامل١ٝ يف تذسٜع ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ نًػ١ أجٓب١ٝ.ا٫ط٬ع ع .2

 ا٫ط٬ع ع٢ً ايثكاؾ١ ايؿشْظ١ٝ ٚا٫ْؿتال ع٢ً ايعا  ايؿشاْهٛؾْٛٞ. .3

 تطٜٛش ايهؿا٤ات ٚا٫ستكا٤ باملظت٣ٛ ايٛظٝؿٞ يًًُتركني بايتخـف. .4

 .ايتُهٔ َٔ ايتعبرل عٔ  ايزات نتابًٝا ٚػؿًٜٛا بطشٜك١ ط١ًُٝ بايًػ١ ايؿشْظ١ .5

انتظةةةاب املٗةةةاسات ٚاملٛاؿةةةؿات املطًٛبةةة١ يًعُةةةٌ بايؼةةةشنات أٚ املةةةذاسغ أٚ امل٪طظةةةات       .6

 ا٭جٓب١ٝ اييت ٜعتدل اتكإ ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ عٓـشًا أطاطًٝا ملٛظؿٝٗا.

إتاذةةةة١ ايؿشؿةةةة١ يًطًبةةةة١ ٱنُةةةةٌ دساطةةةةاتِٗ ايعًٝةةةةا يف عاٖةةةةذ أٚ جاَعةةةةات ؾشْظةةةة١ٝ أٚ          .7

 ؾشاْهٛؾ١ْٝٛ.

 ات ا٭خش٣ ْٚكٌ َا ٜت٤٬ّ َع هكاؾ١ اجملتُع ايؿًظطٝا.تعضٜض ايتٛاؿٌ ايثكايف َع اؿلاس .8

 تعضٜض َٗاسات ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ يذ٣ ايطًب١. .9

 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠: أٚاًل

 َٔ املخشجات ايتع١ًُٝٝ املٓؼٛد٠ َٔ بشْاَخ "ايؿشعٞ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ"،  َا ًٜٞ  

 تعضٜض َٗاسات ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ ٚايكٝاد٠ يذ٣ ايطايب. .1

 عضٜض ايتٛاؿٌ ايثكايف َع اؿلاسات ا٭خش٣ ْٚكٌ َا ٜت٤٬ّ َع ايثكاؾ١ احمل١ًٝ.ت .2

 تعضٜض ا٫طتٝعاب ٚايتزٚم ا٭دبٞ. .3

انتظةةاب َٗةةاسات ايؿٗةةِ ٚايترًٝةةٌ ٚايتكةةِٜٛ ٚا٫طةةتكباٍ ٚا٫طةةتحاب١ ٚايتٓظةةِٝ ٚايذلنٝةةب     .4

 .ٚإظٗاس املٛاقـ ػاٙ ا٭ػٝا٤

  كشجات املعشؾ١ ايعا١َ 

 بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ٚقٛاعذ ايتٗح١٦. ايتعشف ع٢ً ا٭ؿٛات .1

 ايتعشف ع٢ً ع٬َات ايتٓكٝط. .2

 ؾِٗ املع٢ٓ َٔ ْطل ٚقشا٠٤ ايه١ًُ. .3

 ؾِٗ د٫ي١ ايكٛاعذ ايًػ١ٜٛ. .4

 اٱجاب١ ػؿًٜٛا أٚ نتابًٝا عٔ ا٭ط١ً٦ يف ذٛاس َعني. .5

 ٚكع ا٭ط١ً٦ أٚ ايشد عًٝٗا يف ذٛاس َعني. .6

 أْٛاع ايٓـٛق. سؾع قذسات ايطايب ع٢ً ؾِٗ قت٣ٛ أٟ ْف َٔ كتًـ .7

 ت١ُٝٓ قذس٠ ايطايب ي٬طتحاب١ َع كتًـ ايٓـٛق. .8
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  )اٱدسان١ٝ( املٗاسات ايز١ٖٝٓ

 ٚاٱبذاعٞ(.  ت١ُٝٓ املٗاسات ايعك١ًٝ املختًؿ١) ايتؿهرل ايٓاقذ .1

انتظةةاب ايكةةذسات ٚايعًُٝةةات ايعكًٝةة١ اي٬صَةة١ يتطبٝةةل طةةشم ايةةتعًِ ٚتهاًَةةٗا ٚايةةتؿهرل     .2

 ٍ اىل اطتٓتاجات ٚأذهاّ بـٛس٠ َٓطك١ٝ.ايعًُٞ ٚاملٓطكٞ ايـرٝح يًٛؿٛ

 . ٞجذٜذ٠ يًكلاٜا املتل١ُٓ باحملت٣ٛ ايذساط ٜكذّ أؾهاسًا .3

 ٗا.ت١ُٝٓ قذس٠ ايطايب ي٬طتحاب١ َع املعًَٛات اييت ٜظُع .4

ٛٳ .5  . اٯخشأدا٤ٙ ٚأدا٤  ايطايب ّٜك

 ٜتؿِٗ ايظٝاطات ٚايٓظِ ايتع١ًُٝٝ.  .6

 ٝات١ٝ املختًؿ١. ىتاس املٓاطب َٔ بني ايبذا٥ٌ ؾ٢ املٛاقـ اؿ .7

 وًٌ ايٓـٛق املختًؿ١ ٜٚتزٚقٗا. .8

 ٜٛكح غشض ايهاتب.  .9

 ٜظتٓتخ َعا٢ْ املؿشدات َٔ ايظٝام.  .11

 ٜظتٓبط املع٢ٓ ايلُا.  .11

 ؿظش ايع٬قات بني املؿاِٖٝ ٚاملعاسف ايًػ١ٜٛ. ٜ  .12

 ٜعدل عٔ امللُٕٛ ايٛجذا٢ْ ؾ٢ ايٓف.  .13

 ملختًؿ١. ميٝض اطتخذاّ ايكٛاعذ ايٓر١ٜٛ ؾ٢ املٛاقـ ايتٛاؿ١ًٝ ا .14

 ٜهتؼـ أٚج٘ ا٫خت٬ف ٚأٚج٘ ايتؼاب٘ بني ايثكاؾ١ ا٭ّ ٚايثكاؾ١ ا٭جٓب١ٝ.  .15

 ٜتعشف ع٢ً ا٭دا٤ ايـٛت٢ يًحٌُ بأْٛاعٗا املختًؿ١. .16

 امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ أٚ املٗاسات

 ىطط يًذسغ ؾ٢ ك٤ٛ ْٛاتخ ايتعًِ املظتٗذؾ١. .1

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ.  عًُٝيت يفتهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ  ظتخذّٜ .2

 . يهذل١ْٝٚخذّ اطذلاتٝحٝات َتٓٛع١ يًتعًِٝ ٚايتعًِ ٚا٭ْؼط١ ايـؿ١ٝ ٚاٱٜظت .3

 ٜظتخذّ َٗاسات ايتعًِ ايزات٢. .4

 هذ ايؿهش٠ ايش٥ٝظ١ٝ ٚا٭ؾهاس ايتؿـ١ًٝٝ.  .5

 .١ٜكشأ ايٓف قشا٠٤ جٗش١ٜ ٚقشا٠٤ ؿاَت .6

 ؾِٗ ايٓف ٚنتابت٘.  يفٜٛظـ قٛاعذ ايٓرٛ ٚايـشف  .7

 تؿظرلٙ ٚتزٚق٘. ٜظتخذّ قٛاعذ ايًػ١ ؾ٢ ؼًٌٝ ايٓف ٚ .8

 ٜعدل عٔ َلاَني ايٓـٛق املختًؿ١ َٚعاْٝٗا بـٛت٘.  .9

 ٜطبل قٛاعذ ايٓطل ايظًِٝ ٭ؿٛات ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ عٓذ ايكشا٠٤ ٚايهتاب١. .11

 َٛاقـ تٛاؿ١ًٝ.  يفاملعًَٛات ٚايثش٠ٚ ايًػ١ٜٛ املهتظب١  ٜٛظـ .11

 ٜهتب بًػ١ ط١ًُٝ ؾ٢ املٛاقـ املختًؿ١ ٚا٭غشاض.  .12

 بٍٛ ايتعذد ٚا٫خت٬ف بني اؿلاستني. ٜعدل عٔ آسا٥٘ َع ق .13
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 ٜظتخذّ املؿاِٖٝ ا٭طاط١ٝ يترًٌٝ ايٓـٛق.  .14

 ٜتٛاؿٌ بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ َع غرلٙ بؼهٌ طًِٝ نتاب١ ْٚطكا. .15

 . باطتُشاسوذث َعاسؾ٘ ايًػ١ٜٛ  .16

 .ٚغرلٖاايتكاسٜش...ٚ املًخـاتٚ هتاب١ ايؿكشاتنتطٜٛش املٗاسات اـاؿ١ بايهتاب١،  .17

 هتٛب بؼهٌ َٓطكٞ َٚتُاطو َٚذلابط.تٓظِٝ ايه٬ّ امل .18

ٞ  ٚ سؾع نؿا٠٤ ايطايةب يف ايهتابة١   .19 ا٫طةتٝعاب ايؼةؿٟٛ ٚاحملادهة١ بايًػة١     ٚ ا٫طةتٝعاب ايٓـة

 ايؿشْظ١ٝ.

ٜتعشف ع٢ً ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ ايؼؿٟٛ  أطاطٗا َٚٗاساتٗا. ٜذسى عًُٝة١ ايهتابة١ ٚخـا٥ـةٗا     .21

 .َٚٓتحاتٗا ٚإجشا٤اتٗا

 / ايعا١َ ٓكٛي١املٗاسات امل

 ايٛقت.إداس٠  .1

 ايتعًِ ايزاتٞ. .2

 ٚايتٛاؿٌ. ا٫تـاٍ .3

 ايتعًِ كُٔ فُٛعات. .4

 ايبر  ٚا٫طتٓتاد. .5

 إداس٠ ايؿشٜل. .6

 ذٌ املؼه٬ت. .7

 َٗاسات ا٫تـاٍ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 تطٜٛش َٗاسات ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ يذ٣ ايطايب. .1

 تٛؾرل ايؿشؿ١ يًطايب يًتٛاؿٌ يف ب١٦ٝ ؾشاْهؿ١ْٝٛ. .2

ٚا٫ْذلْةةت مبةةا  اؿاطةةٛبذاّ املةةٛاسد ايتهٓٛيٛجٝةة١ َثةةٌ انتظةةاب َٗةةاسات ا٫تـةةاٍ باطةةتخ .3

ٜتٛاؾل َع َتطًبات ايعـش يتظٌٗٝ عًُٝيت ا٫تـاٍ ٚايتٛاؿٌ َع اؾاَعة١ ٚايب٦ٝة١ احملٝطة١    

 ٚايذساطات ٚا٭عاث يف فاٍ ايتخـف.

ٚاَةةت٬ى  .اطةةتخذاّ طةةشم ا٫تـةةاٍ ايًؿظةةٞ ٚغةةرل ايًؿظةةٞ، املباػةةش ٚغةةرل املباػةةش، ٚغرلٖةةا  .4

 ايطًب١ ايتؿاعٌ ٚاؿٛاس ٚاملٓاقؼ١ ؾُٝا بني عًِ اٱيهذلْٚٞ يتؼحٝعـ طشم ايتَٗاسات تٛظٝ

ٚايعُةٌ بةشٚل ايؿشٜةل     ٚايتظةاَح  ٚريو بٗذف غشغ قِٝ اذذلاّ ايشأٟ ٚايشأٟ اٯخش ٚايتعإٚ

 ٚاٱبذاع. ٚاملبادس٠ ٚاؾُاع١

 هذلْٚٝةة١أٚ اٱي تةةٛؾرل ب٦ٝةة١ تعًُٝٝةة١ ٚتطبٝةةل طةةشم ايتؿاعةةٌ املختًؿةة١ داخةةٌ ايب٦ٝةة١ ايـةةؿ١ٝ        .5

يتركٝةةل ايتؿاعةةٌ اٱهةةابٞ بةةني ا٭ؾةةشاد ) طًبةة١ َٚعًُةةني (، ٚتؼةةحٝع ايةةتعًِ ايةةزاتٞ بعةةشض    

أْؼط١ تع١ًُٝٝ كتًؿ١ تظاعذ ع٢ً تُٓٝة١ َٗةاسات ايةتؿهرل ٚإتبةاع ا٭طةًٛب ايعًُةٞ يف ذةٌ        

 املؼه٬ت ٚتؼحٝع ايتعًِ ايتعاْٚٞ.
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 ايتؿاعٌ َع اجملتُع احملًٞ. .6

ٓٛيٛجٝا املعًَٛات يف ايتٛاؿٌ اٱيهذلْٚةٞ َةع َهْٛةات    اطتخذاّ تكٓٝات ا٫تـا٫ت ٚته .7

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ.

 تطٛسات ايعـش يف ايتعًِٝ ا٫يهذلْٚٞ. آخشكُإ تٛاؿٌ ايطًب١ َع  .8

 :ٚايبعذ ا٭خ٬قٞ ا٫ػاٖات ٚايكِٝ

. تعضٜض ا٫طتٝعاب ٚايتزٚم ا٭دبٞٚ ا٫طتُاع يٰخشٜٔٚ ا٫ذذلاّٚ ايتعإٚٚ تكبٌ هكاؾ١ اٯخشٜٔ

. ايتأٌَ ٚا٫طتؿاد٠ َٔ ايتػز١ٜ ايشاجع١ ٚايٓكذ ايبٓا٤ َٔ ايض٤٬َ ٚاملعًُنيقادسًا ع٢ً  طٝـبح

 ايتعًِ ايزاتٞٚا٫يتضاّ ٚاملؼاسن١ ايؿاع١ً يف عٝع ا٭ْؼط١ ٚ َؿّٗٛ ايعٌُ ايتعاْٚٞ طٝتعضص يذٜ٘

خذّ قذسات٘ ايؼخـ١ٝ ٚايٛطا٥ط ايتهٓٛيٛج١ٝ يًتٛاؿٌ ٝظتط .ايعٌُ بهؿا٠٤ كُٔ ايؿشٜلٚ

يف اؿٝا٠ ايظٝاط١ٝ  . طٝؼاسىا بإهاب١ٝ َع ايلػٛطات، طٝتعاٌَ ايبر  عٔ املعًَٛاتٚ

ٚايثكاؾ١ٝ يف ؾشْظا ٚايذٍٚ ايؿشاْهؿ١ْٝٛ َٚكاسْتٗا مبا ٖٛ َٛجٛد يف ؾًظطني ٚاملؼاسن١ يف 

 . ٚنٌ ٖزا بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ اٯسا٤ ذٍٛ ايكلاٜا املختًؿ١
 

 ث ًْٝ : ضٛم ايدٌُ

ًا إىل ؽشٜخ طًب١ أنؿا٤ ٜتُتعٕٛ مبظت٣ٛ جٝذ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ٜٚٗذف ٖزا ايتخـف أٜل

 يتًب١ٝ اذتٝاجات طٛم ايعٌُ ايؿًظطٝا يف فا٫ت عذ٠ َٓٗا 

 ايعٌُ يف ايـراؾ١. .1

 ايعٌُ يف َهاتب ايذلع١. .2

 ايعٌُ يف ايتذسٜع يف املذاسغ اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١ )املشذ١ً ا٭طاط١ٝ(. .3

 ايعٌُ يف امل٪طظات ا٭جٓب١ٝ. .4

 ٌ يف فاٍ اٱسػاد ايظٝاذٞ ٚايؼشنات ايظٝاذ١ٝ.ايعُ .5

 ايعٌُ يف اٱراع١ ٚايتًؿضٜٕٛ. .6
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 فساٞ:/ ايدسْط١ٝايًغ١ ختصص  ث يج : َتطًب ت

 َٛصع١ نُا ٜأتٞ ( طاع١ َعتُذ٠ 27ايؿشعٞ ٜلِ ) ؽـف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ

 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
 صابقاملتطلب ال

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َذخٌ اىل ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ 8171

 8171 - 3 3 (1َٗاسات ايتٛاؿٌ بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8171

 8171 - 3 3 (2َٗاسات ايتٛاؿٌ بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8271

 8271 - 3 3 (3َٗاسات ايتٛاؿٌ بايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8271

 8271 - 3 3 (1اطتٝعاب ٚتعبرل ػؿٟٛ ) 8371

 8271 - 3 3 (1اطتٝعاب ٚتعبرل نتابٞ ) 8371

 8371 - 3 3 (2اطتٝعاب ٚتعبرل ػؿٟٛ ) 8477

 8371 - 3 3 (2اطتٝعاب ٚتعبرل نتابٞ ) 8478

 8478،  8477 - 3 3 َكذ١َ يف ا٭دب ايؿشْظٞ 8479

  - 27 27 اجملُٛع
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 :ًمزراخانىصُف ذ

 ْعسٟ( 3  ٠تُدض ا ت َد 3: َدخٌ اىل ايًغ١ ايدسْط١ٝ 8171

إىل تعشٜـ ايطايب بايعذٜذ َٔ املؿةاِٖٝ ايًػٜٛة١ ايبظةٝط١، ايتعةشف عًة٢       ظامٜٗذف ٖزا امل

طٝتُهٔ ايطايةب َةٔ ايتعشٜةـ     ايعٛاٌَ ا٫جتُاع١ٝ ايثكاؾ١ٝ يف احملاده١ ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ،

ايةيت وبٗةا   بٓؿظ٘ ٚباٯخشٜٔ، طٝترذث عٔ عا٥ًت٘ باطتخذاّ تعابرل بظٝط١. طٝعدل عةٔ ا٭ػةٝا٤   

أٚ ٜهشٖٗةةا. طةةٝتعشف عًةة٢ أٜةةاّ ا٭طةةبٛع ٚأػةةٗش ايظةة١ٓ ٚا٭سقةةاّ. طةةٝتعشف عًةة٢ ايعذٜةةذ َةةٔ          

ايذلنٝبةات ايكٛاعذٜةة١ ايبظةٝط١ َثةةٌ أدٚات ايتعشٜةـ ٚايـةةؿات ٚاملًهٝة١ ٚايٓؿةةٞ، أذةشف ايًػةة١      

ايؿشْظةة١ٝ ٚطشٜكةة١ نتابتٗةةا ٚيؿظٗةةا بؼةةهٌ طةةًِٝ باٱكةةاؾ١ إىل تـةةشٜـ ايعذٜةةذ َةةٔ ا٭ؾعةةاٍ      

ٜتِ تعضٜض تعًةِ ايطًبة١ َةٔ خة٬ٍ ايعذٜةذ َةٔ ا٭ْؼةط١ اٱيهذلْٚٝة١          ١ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ.ا٭طاطٝ

 . DELF A1ا املكشس أٖذاف اَتراْات اٍزَٓٗا ٚايٛجا١ٖٝ ٜتبع ٖ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (1َٗ زات ايتٛاصٌ يف ايًغ١ ايدسْط١ٝ   8171

 َذخٌ اىل ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ 8171َتطًب طابل 

َةٔ ايترةذث عةٔ عاداتة٘ ايَٝٛٝة١ ٚٚؿةـ ْؿظة٘         ظةام ايب بعذ اجتٝةاص ٖةزا امل  طٝتُهٔ ايط

، طٝعدل أٜلةًا عةٔ ايشٜاكةات ايةيت وةب مماسطةتٗا ٚعةٔ اؿٝٛاْةات املؿلة١ً          ٚاٯخشٜٔ َٔ ذٛي٘

 ٘ طةٝتعشف عًة٢    .يذٜ٘. طٝتُهٔ ايطايب بعذ ا٫ْتٗا٤ َٔ املكشس َٔ ٚؿـ ْؿظ٘ ٚٚؿـ َٔ ذٛية

ٚطٝتُهٔ ايطايب َٔ ايتؿاعٌ يف املٛاقـ  ا٭ؾعاٍ اؾذٜذ٠. ا٭يٛإ ٚايـؿات ٚع٢ً فُٛع١ َٔ

ايؼشا١ٝ٥ املختًؿ١، طٝتُهٔ أٜلًا َٔ ٚؿـ ايظًع ٚايظ٪اٍ عةٔ تؿاؿةٌٝ َتعًكة١ بٗةا باٱكةاؾ١      

ٚطٝتِ تعضٜض تعًِ ايطًب١ َٔ خ٬ٍ ايعذٜذ َٔ ا٭ْؼط١ اٱيهذل١ْٝٚ َٓٗةا   إىل ط٪اي٘ عٔ ا٭طعاس.

 .DELF A1ذاف اَتراْات اٍا املكشس أٖزٜتبع ٖ. ٚايٛجا١ٖٝ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (2َٗ زات ايتٛاصٌ يف ايًغ١ ايدسْط١ٝ   8271

 (1َٗاسات ايتٛاؿٌ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8171َتطًب طابل 

طةٝثشٟ َعحُة٘   ٜٗذف ٖزا املكةشس إىل متهةني ايطايةب َةٔ ٚؿةـ املٓةضٍ ٚغشؾة٘ املتعةذد٠،         

طةةٝتُهٔ َةةٔ ٭هةةاث املٛجةةٛد يف غةةشف املٓةةضٍ ناؾةة١.  ايًػةةٟٛ بايعذٜةةذ َةةٔ ايهًُةةات املتعًكةة١ با 

طٝتطشم إىل َعاْٞ نًُةات ايعذٜةذ َةٔ ايـةؿات      .ـ أؾعاٍ اجملُٛع١ ايثا١ْٝ بضَٔ امللاسعٜتـش

ٚطشم اطتخذاَٗا. طٝتُهٔ َٔ قشا٠٤ خشا٥ط املذٕ ٚؾِٗ ايعذٜةذ َةٔ املعًَٛةات ذةٍٛ ا٭َةانٔ      

ايطايةب عًة٢ ؿةةٝػ١ ايٓؿةٞ. نُةا ٚطةةٝتعشف      طةةٝتعشف املٛجةٛد٠ يف املذٜٓة١ ٚايطةةشم امل٪دٜة١ إيٝٗةا.    

ايطايةةب عًةة٢ اٱع٬ْةةات ايعكاسٜةة١ بأْٛاعٗةةا ٜٚةةتُهٔ َةةٔ ؾُٗٗةةا ٚايتعاَةةٌ َعٗةةا. طٝهتؼةةـ           
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جػشاؾٝةة١ ؾشْظةةا ٚطةةٝتعشف عًةة٢ أزلةةا٤ ايعذٜةةذ َةةٔ املةةذٕ ايؿشْظةة١ٝ. طةةٝهٕٛ قةةادسًا عًةة٢ ؾٗةةِ      

 .DELF A1ا٫ػاٖات ٚؼذٜذ اػاٖ٘ هب ؼكٝل َظت٣ٛ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (3ٛاصٌ يف ايًغ١ ايدسْط١ٝ  َٗ زات ايت 8271

 (2َٗاسات ايتٛاؿٌ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8271َتطًب طابل 

طةٝثشٟ َعحُة٘   ٜٗذف ٖزا املكةشس إىل متهةني ايطايةب َةٔ ٚؿةـ املٓةضٍ ٚغشؾة٘ املتعةذد٠،         

ٔ َةةٔ طةةٝتُهايًػةةٟٛ بايعذٜةةذ َةةٔ ايهًُةةات املتعًكةة١ با٭هةةاث املٛجةةٛد يف غةةشف املٓةةضٍ ناؾةة١.    

طٝتطشم إىل َعاْٞ نًُةات ايعذٜةذ َةٔ ايـةؿات      .ـ أؾعاٍ اجملُٛع١ ايثا١ْٝ بضَٔ امللاسعٜتـش

ٚطشم اطتخذاَٗا. طٝتُهٔ َٔ قشا٠٤ خشا٥ط املذٕ ٚؾِٗ ايعذٜةذ َةٔ املعًَٛةات ذةٍٛ ا٭َةانٔ      

طةةٝتعشف ايطايةب عًة٢ ؿةةٝػ١ ايٓؿةٞ. نُةا ٚطةةٝتعشف      املٛجةٛد٠ يف املذٜٓة١ ٚايطةةشم امل٪دٜة١ إيٝٗةا.    

ايةةب عًةة٢ اٱع٬ْةةات ايعكاسٜةة١ بأْٛاعٗةةا ٜٚةةتُهٔ َةةٔ ؾُٗٗةةا ٚايتعاَةةٌ َعٗةةا. طٝهتؼةةـ           ايط

جػشاؾٝةة١ ؾشْظةةا ٚطةةٝتعشف عًةة٢ أزلةةا٤ ايعذٜةةذ َةةٔ املةةذٕ ايؿشْظةة١ٝ. طةةٝهٕٛ قةةادسًا عًةة٢ ؾٗةةِ      

 .DELF A1ا٫ػاٖات ٚؼذٜذ اػاٖ٘ هب ؼكٝل َظت٣ٛ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (1اضتٝد ب ٚتدبس غدٟٛ   8371

 (3َٗاسات ايتٛاؿٌ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8271َتطًب طابل 

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل متهني ايطايب َٔ ايعذٜذ َٔ املٗةاسات ايتٛاؿة١ًٝ نإعطةا٤ ا٭ٚاَةش     

طٝتُهٔ ايطايب َةٔ ؾٗةِ املهاملةات    ٚايتعبرل عٔ ايشغب١ يف ػ٤ٞ َا ٚتكذِٜ ايٓـٝر١ يٰخشٜٔ. 

ع٢ً ايعذٜذ َٔ املـطًرات اييت طتظاعذٙ يف ع١ًُٝ  طٝتعشف ايطايباشلاتؿ١ٝ بـٛسٖا املتعذد٠. 

 .DELF A2ا املكشس أٖذاف اَتراْات اٍ زٜتبع ٖ ايؼشا٤ َٔ املتاجش املختًؿ١

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (1اضتٝد ب ٚتدبس نت بٞ   8371

 (3َٗاسات ايتٛاؿٌ يف ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 8271َتطًب طابل 

ت اطةتٝعاب ايةٓف ٚايهتابة١ بتعًةِٝ ايطايةب نٝؿٝة١       ٜشنض ٖزا املظةام عًة٢ تطةٜٛش َٗةاسا    

نتاب١ سطةا٥ٌ قـةرل٠ ٚنتابة١ َٜٛٝاتة٘ بظةشد ا٭ذةذاث ايَٝٛٝة١ ٚايب٦ٝة١ احملٝطة١ بة٘. ٚطةٝتُهٔ            

ايطايب يف ٖزا املكشس َٔ ايترذث عٔ ايطكع ٚذا٫تة٘، طةٝعدل عةٔ تٛقعاتة٘ باطةتخذاّ تـةشٜـ       

ٔ َؼةةاعشٙ املختًؿةة١ ٚعةةٔ رنشٜاتةة٘    ا٭ؾعةةاٍ بةةضَٔ املظةةتكبٌ. ٚطةةٝتُهٔ أٜلةةُا َةةٔ ايتعةةبرل عةة      

باطتخذاّ تـشٜـ ا٭ؾعاٍ بضَٔ املاكٞ. ٚطٝتعشف ع٢ً ايشطا٥ٌ ٚايـةٝؼ ايًػٜٛة١ املظةتخذ١َ يف    

نتاب١ ايشطا٥ٌ بأْٛاعٗا، ٚطٝتُهٔ َٔ نتاب١ سطا٥ٌ سزل١ٝ ٚغرل سزل١ٝ يف أنثش َٔ َٛقـ. 
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٬ْةةات املٛجةةٛد٠ يف  ٚطةةٝتُهٔ َةةٔ ؾٗةةِ ٚؼًٝةةٌ إع٬ْةةات ايٛظةةا٥ـ ٚايتعاَةةٌ َعٗةةا طةةٛا٤ اٱع       

 .DELF A2ٜتبع ٖزا املكشس أٖذاف اَتراْات اٍ ٚ اؾشا٥ذ أٚ يف َٛاقع اٱْذلْت...ٚغرلٖا

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (2اضتٝد ب ٚتدبس غدٟٛ   8477

 (1اطتٝعاب ٚتعبرل ػؿٟٛ ) 8371َتطًب طابل 

ايةب. ٜتٓةاٍٚ املظةام    ٜشنض ٖزا املظام ع٢ً تطٜٛش َٗاس٠ احملادهة١ ٚايؿٗةِ ايؼةؿٟٛ يةذ٣ ايط    

تذسٜب ايطايب عًة٢ ايتعةبرل عةٔ سأٜة٘ ػةؿٜٛا يف َٛكةٛعات َتعةذد٠ ٚعًة٢ خةٛض ْكاػةات تتعًةل            

باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚطشد قـ١ يؿًِٝ قذ ػاٖذٙ. نُا ٜٗةذف إىل تأٖٝةٌ ايطايةب عًة٢ َتابعة١ بةشاَخ       

 .DELF B1 َتًؿض٠ ٚإراع١ٝ ٚؾُٗٗا. ٜتبع ٖزا املظام أٖذاف اَتراْات اٍ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: (2ٝد ب ٚتدبس نت بٞ  اضت 8478

 (1اطتٝعاب ٚتعبرل نتابٞ ) 8371َتطًب طابل 

ٜشنض ٖزا املظام ع٢ً تطٜٛش َٗاس٠ اطتٝعاب ايٓف ٚايهتاب١ يذ٣ ايطايةب. ٜتٓةاٍٚ املظةام    

ْظةش ايطايةب يف   نٝؿ١ٝ نتاب١ ْـٛق ط١ًٗ َذلابطة١ َٚكةا٫ت ٚسطةا٥ٌ قـةرل٠ تعةدل عةٔ ٚجٗة١        

ايشطةةةا٥ٌ نْـةةةٛق َهتٛبةةة١  َةةةٔ ؾٗةةةِايطايةةب   هةةةني. نُةةةا ٜٗةةةذف إىل متاس٠َٛاكةةٝع كتةةة 

. ٜتبةع ٖةزا   ايةيت ؼتةٟٛ عًٝٗةا   اٱيهذل١ْٝٚ ٚايٓؼشات ٚاملكا٫ت ٚغرلٖا ٚؾِٗ املعًَٛات ا٭طاط١ٝ 

 .DELF B1املكشس أٖذاف اَتراْات اٍ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: َكد١َ يف اال ب ايدسْطٞ 8479

 (2اطتٝعاب ٚتعبرل نتابٞ ) 8478( ، 2اب ٚتعبرل ػؿٟٛ )اطتٝع 8477 َتطًب طابل

إىل ا٭دب ايؿشْظٞ َٔ خ٬ٍ دساط١ ملكتطؿةات َةٔ ا٭دب ايؿشْظةٞ     ٜعذ ٖزا املظام َذخ٬ً

َةةةٔ اؿكبةةة١ ايٛاقعةةة١ َةةةا بةةةني ايكةةةشٕ ايعؼةةةشٜٔ ٚايكةةةشٕ اؿةةةادٟ ٚايعؼةةةشٜٔ. ٜٚٗةةةذف إىل ؼًٝةةةٌ   

عةشف إىل َؿةاِٖٝ خاؿة١ يف املؿةشدات ٚايٓكةذ      َكطٛعات أدب١ٝ قـرل٠ َٔ ٖزٙ ايؿةذل٠ ايضَٓٝة١ ٚايت  

 .DELF B1ا املكشس أٖذاف اَتراْات اٍزٜتبع ٖ ا٭دبٞ

 


