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 الالئحت الداخليت دلرحلت البكالىريىس بكليت الرتبيت النىعيت بادلنصىرة 

 وهنيت النصر يج مورمبوفرعيها 

 ايهًية زؤية: 

 -ايتعًِٝ ايتعًِٝ ادتاَعٞ مبحاالت٘ ) خسٜط١ع٢ً  َسَٛق١َهاْ٘  حتكٝل ادتٛد٠ ٚايتُٝص ٚتب٤ٛ 

يف ضٛم  يًُٓافط١ ارتسجيني ٚإعدادخدَ٘ اجملتُع( يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ٚاالعتُاد ,  -ايبرث ايعًُٞ 

 . ٚإقًُٝٝاايعٌُ ستًٝا 

 ايهًية زضاية: 

 ايٓٛع١ٝيف بساَخ ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا يف اجملاالت  ايه١ًٝرتسجيٞ  ٚاملٗين األنادميٞ اإلعداد

,ٚزفع  ٚإقًُٝٝاٚتدزٜبِٗ ع٢ً تٛظٝف َعازفِٗ َٚٗازاتِٗ نٞ تفٞ مبتطًبات ضٛم ايعٌُ ستًٝا  املدتًف١

 َٚػهالت اجملتُع مبا ٜطِٗ يف ذًٗا. امل١ٓٗ بأخالقٝاتَطت٣ٛ ٚعِٝٗ 

 ( أٖداف اي0َادة ) هًية 

 -االقتصاد املٓصيٞ - املٛضٝك١ٝ ايرتب١ٝ - ايف١ٝٓ ايرتب١ٝاملعًِ ايٓٛعٞ يف زتاالت :  إعداد .1

 املطسح ايرتب٣ٛ. –ايرتبٟٛ  اإلعالّ  -تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ  - اآليٞاذتاضب 

 -مناذد ٚطسم ايتدزٜظ -تطٜٛس ايرباَخ ايتع١ًُٝٝ )أضايٝب ٚاضرتاتٝحٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ .2

 ايتكِٜٛ ٚايتكِٝٝ ( مبا ٜتفل ٚ زضاي١ ايه١ًٝ.

 ايتُٝص ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ بايه١ًٝ.  .3

 .ٞٚاإلقًُٝزفع نفا٠٤ ارتسجيني يًُٓافط١ ف٢ ضٛم ايعٌُ احمل٢ً  .4

 تطٜٛس بساَخ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ ف٢ ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ٚاالعتُاد. .5

 . تػحٝع ايبرٛث ايتطبٝك١ٝ ٚايبرٛث ايب١ٝٓٝ ٚتٛجٝٗٗا رتد١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ .6

يتٛفري َصادز جدٜد٠  االضتػاز١ٜيف ايبرث ٚايتدزٜب ٚارتدَات  اجملتُع١ٝ املػازن١تفعٌٝ  .7

 .يًدعِ املادٟ

  .يًه١ًٝ الضتٝفا٤ َتطًبات االعتُاد ذاتٞعٌُ تكِٝٝ ٚتكِٜٛ  .8

 .األنادميٞأٚ  االعتُاد املؤضطٞ .9
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 ( 8َادة)  االقطاّ ايعًُية 

ايرتب١ٝ  -ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  -ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ  ٖٞأقطاّ ع١ًُٝ,  مثا١ْٝتطِ ايه١ًٝ   

املطسح  –اإلعالّ ايرتبٟٛ   -تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ  -اذتاضب اآليٞ  -االقتصاد املٓصيٞ -املٛضٝك١ٝ 

 . َٛشع١ ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:ايرتب٣ٛ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ  .1

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :  

 .ٝـ١ أصــٍٛ ايتـسبـ –أ 

 ٚايصر١ ايٓفط١ٝ. ايرتبٟٛعًِ ايٓفظ  – ب

 .املٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ  – جـ

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  .2

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ : 

 ٚايتصٜٛس ايسضِ –أ 

 ٢.ايتصُِٝ ايصخسفـ-ب

 .ايٓرـت  – د

 .ارتـصف -د

 أغػاٍ ارتػب. -ٖـ

 االغػاٍ ايف١ٝٓ. – ٚ

 .أغػاٍ املعادٕ -ش 

 .ايطباع١ -ح

 .ايٓطٝخ -ط 

  
 

 ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ. .3

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :  

   .ايٓعسٜات ٚايتأيٝف املٛضٝك٢ -أ 

 .املٛضٝك٢ ايعسبٝـ١  -ب 

 . اذتسنٞايصٛيفٝخ ٚاإلٜكاع  -د 

 .األدا٤ –د 

 االقتصاد املٓصيٞ  .4

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ :  

 .ايتػر١ٜ ٚعًّٛ األطع١ُ  –أ 

 .ايٓطٝخ ٚاملالبظ –ب 

 .إداز٠ املٓصٍ –د 

  اآليَٞعًِ اذتاضب  .5

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ : 

 .اضتدداَات اذتاضب اآلىل ف٢ ايتعًِٝ –أ 

 تكٓٝات ايرنا٤ االصطٓاع٢ ف٢ ايتعًِٝ. –ب 
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 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. .6

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ : 

 .تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ –أ 

 

 . ايرتبٟٛ اإلعالّ .7

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ اآلت١ٝ: 

 .ايصراف١ املدزض١ٝ –ا 

 .اإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ ايتع٢ًُٝ –ب 

 املطسح ايرتب٣ٛ .8

 ٜٚطِ ايتدصصات ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ : 

 .املطسح ايرتب٣ٛ –أ 

 

 ايػعب ايدزاضية (3َادة ) 

 :تطِ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ايػعب ايطالب١ٝ ايتاي١ٝ  

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.غعب١  –ا 

 غعب١ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ. –ب 

 غعب١ االقتصاد املٓصىل.-د

 غعب١ َعًِ اذتاضب االىل.-د

 غعب١ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ. -ٖـ

 غعب١ االعالّ ايرتب٣ٛ. -ٚ

 غعب١ املطسح ايرتب٣ٛ.-ش

 ٜٚهٕٛ قبٍٛ ايطالب أٚ إٜكاف ايكبٍٛ بايػعب ايطابل ذنسٖا بٓا٤ ع٢ً قساز َٔ زتًظ ادتاَع١.

 ( 4َادة) ايدزجة ايعًُية 

 َٔ إذد٣ ايػعب ايدزاض١ٝ بايه١ًٝ.اَع١ بٓا٤ ع٢ً طًب زتًظ ايه١ًٝ دزج١ ايبهايٛزٜٛع زتًظ ادتٓ  مي

 َدة ايدزاضة (:5َادة )

 َد٠ ايدزاض١ يٌٓٝ دزج١ ايبهايٛزٜٛع أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ َكط١ُ ع٢ً فصًني دزاضٝني.
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 ( 6َادة) واالَتخإط ايكيد وْظاّ ايدزاضة غسو 

ٜػرتط يكٝد ايطايب اذتصٍٛ ع٢ً دزج١ ايبهايٛزٜٛع ف٢ إذد٣ غعب ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ باالضاف١ إىل  -1

 -ايػسٚط ايعا١َ املٓصٛص عًٝٗا ف٢ ايال٥ر١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ تٓعِٝ ادتاَعات َا ٢ًٜ:

 .اّ االيترامْفظ ع يفاذتصٍٛ ع٢ً ايثا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ َا ٜعادهلا  –أ 

ٚفكــا يًكٛاعــد ايتــ٢  , ايٓحــاح فــ٢ اختبــازات ايكــدزات ايتــ٢ تتعكــد فــ٢ ايتدصصــات ايتــ٢ تتطًــب ذيــو      –ب  

 .ٖا َهتب تٓطٝل ايكبٍٛ بادتاَعاتٜكسز

 .ٜكسزٙ زتًظ ايه١ًٝاجتٝاش االختباز ايػدص٢ اير٣  –د  

ٝلــا عًــ٢ صــٛ ٜثبــت صــالذٝت٘ ملتابعــ١ ايدزاضــ١ ٚايكٝــاّ مبطــ٦ٛيٝات     –د   ٍ ايإٔ ٜهــٕٛ ال٥ك ــا طب  عُــٌ فــ٢ زتــا

 .ايتدزٜظ

َــٔ قــإْٛ تٓعــِٝ   (290يًُــاد٠ )تهــٕٛ اختبــازات ايكــدزات ٚاالختبــازات ايػدصــ١ٝ فــ٢ جًطــات ٚفكــا     -ٖـــ  

 ادتاَعات.

 ٜػرتط يكبٍٛ ايطالب االقطاّ ايع١ًُٝ ع٢ً ايٓرٛ ايتاىل:-ٚ

ٚاالدبٝــ١ غــعب١ ايرتبٝــ١ ايفٓٝــ١: ٜكبــٌ ايطــالب َــٔ اذتاصــًني عًــ٢ ايثاْٜٛــ١ ايعاَــ١ بػــعبتٝ٘ ايعًُٝــ١        -

 ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ ع٢ً إ جيتاش اختبازات ايكدزات.

غعب١ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ: ٜكبٌ ايطـالب َـٔ اذتاصـًني عًـ٢ ايثاْٜٛـ١ ايعاَـ١ بػـعبتٝ٘ ايعًُٝـ١ ٚاالدبٝـ١           -

 ٕ جيتاش اختبازات ايكدزات.ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ ع٢ً ا

غعب١ االقتصـاد املٓـصىل: ٜكبـٌ ايطـالب َـٔ اذتاصـًني عًـ٢ ايثاْٜٛـ١ ايعاَـ١ بػـعبتٝ٘ ايعًُٝـ١ ٚاالدبٝـ١              -

 .ظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُ

ــعب١          - ــ١ ايػـ ــ١ ايعاَـ ــ٢ ايثاْٜٛـ ــًني عًـ ــٔ اذتاصـ ــالب َـ ــٌ ايطـ ــب االىل: ٜكبـ ــِ اذتاضـ ــعب١ َعًـ ــ١ غـ ايعًُٝـ

 )زٜاضٝات , عًّٛ( ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ.

بػـعبتٝ٘ ايعًُٝـ١ ٚاالدبٝـ١    غعب١ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ: ٜكبٌ ايطالب َٔ اذتاصًني ع٢ً ايثاْٜٛـ١ ايعاَـ١    -

 ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ.

٣ٛ: ٜكبــٌ ايطــالب َــٔ اذتاصــًني عًــ٢ ايثاْٜٛــ١ ايعاَــ١ بػــعبتٝ٘ ايعًُٝــ١ ٚاالدبٝــ١  غــعب١ االعــالّ ايرتبــ -

 ظ ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ.ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُ

غــعب١ املطــسح ايرتبــ٣ٛ: ٜكبــٌ ايطــالب َــٔ اذتاصــًني عًــ٢ ايثاْٜٛــ١ ايعاَــ١ بػــعبتٝ٘ ايعًُٝــ١ ٚاالدبٝــ١      -

 ضٓٛات ٚدبًَٛات املعاٖد ايف١ٝٓ ع٢ً إ جيتاش اختبازات ايكدزات.ظ ٚايدبًَٛات ايف١ٝٓ ْعاّ ارتُ

ٜتِ قبٍٛ ايطالب ايٛافدٜٔ ٚفكا يًال٥ر١ جاَع١ املٓصٛز٠ يف ٖرا ايػإٔ مبا ٜتفل َع يًكٛاعد ٚايػسٚط -ش

 . دحددٖا اجملًظ األعًٞ يًحاَعاتاييت

 ت٣ٛ ايع٢ًُ يهٌ َكسز دزاض٢.دحدد زتًظ ايه١ًٝ بعد أخر زأ٣ زتايظ االقطاّ ايع١ًُٝ املتدصص١ احمل -2

 %.75ٜػرتط يدخٍٛ ايطايب االَترإ ف٢ أ٣ َكسز إٔ ٜهٕٛ َطتٛفٝا ْطب١ ذطٛز ال تكٌ عٔ  -3
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مجٝـــع ايػـــعب يطـــالب ٚطايبـــات ايفـــسقتني ايثايثـــ١   يف )ايتـــدزٜب املٝـــدا٢ْ( عًـــ٢ ايتـــدزٜظٜـــتِ ايتـــدزٜب  -4

األضبٛع عًـ٢ َـداز ايعـاّ ٚملـد٠      يفٚايسابع١ باملدازع ايتابع١ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ أٚ غريٖا بٛاقع ّٜٛ ٚاذد 

ٌ     أضبٛع َتصٌ يف  , ٜٚـتِ  ْٗا١ٜ ايفصٌ ايدزاض٢ ايثا٢ْ ٚدحدد زتًظ ايهًٝـ١ َٝعـاد ايتـدزٜب املٝـدا٢ْ املتصـ

ايّٝٛ , ٚتهٕٛ َطـ٦ٛي١ٝ اإلغـساف عًـ٢ تـدزٜب      يفٚايطايبات ع٢ً ايتدزٜظ بٛاقع أزبع ضاعات  تدزٜب ايطالب

َــع األقطــاّ ايعًُٝــ١    بايتٓطــٝلايطــالب عًــ٢ ايتــدزٜظ َٓٛطــ١ بكطــِ ايعًــّٛ ايرتبٜٛــ١ ٚايٓفطــ١ٝ بايهًٝــ١       

 األخس٣.

١ يهٌ عاّ دزاض٢ ٚتٛشع حتطب دزج١ َكسز ايتدزٜب املٝدا٢ْ بهٌ َٔ ايفسقتني ايثايث١ ٚايسابع١ مبا١٥ دزج -5

 ع٢ً ايٓرٛ ايتاىل:

 ايرتبٝـ١  َـٔ  يًُػـسف ارتـازج٢ )  ( 30) ٚ( َدٜس املدزضـ١  10( دزج١ َكط١ُ إىل )70) دزجات أعُاٍ ايط١ٓ

 َػسف داخ٢ً )َٔ ايه١ًٝ أٚ َٔ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ(.( 30) ,(ٚايتعًِٝ

 ( دزج١ ٜتِ ٚضعٗا َٔ خالٍ دت١ٓ َٔ قطِ ايعًّٛ 30دزجات ايػف٣ٛ )ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ. 

ٜبك٢ يإلعاد٠ ايطايب ايساضب ف٢ َكسز ايتدزٜب املٝدا٢ْ ذت٢ ٚيٛ نإ ْاجرا ف٢ مجٝع املكسزات األخس٣  -6

إىل جاْب َا ٜسضب فٝ٘ َٔ  املٝدا٢ْف٢ ايفسق١ ايدزاض١ٝ ايت٢ زضب فٝٗا ع٢ً إٔ ٜعٝد َكسز ايتدزٜب 

بايتدزٜب املٝدا٢ْ املعٍُٛ بٗا ف٢ ن١ًٝ ايرتب١ٝ , ٚتطبل باق٢ أذهاّ ايال٥ر١ ارتاص١ َكسزات أخس٣ فكط

 جاَع١ املٓصٛز٠.

أزبع ضاعات طٛاٍ ايعاّ ف٢ أذد ايتدصصات ايٛازد٠ بارتط١ يًفسق١  ايتدسدٜدزع ايطايب َػسٚع  -7

 .ايسابع١ 

ايفسقــ١ االعًــ٢ إذا نــإ ْاجرــا فــ٢ مجٝــع املكــسزات أٚ نــإ زاضــبا فــ٢ َــا الٜصٜــد عــٔ       إىلٜٓكــٌ ايطايــب  -8

َكــسزٜٔ ٜٚــؤد٣ ايطايــب االَترــإ فُٝــا زضــب فٝــ٘ َــع طــالب ايفسقــ١ ايتــ٢ ٜــدزع فٝٗــا املكــسز , أَــا طــالب       

           ٌ  ايفسق١ ايٓٗا١ٝ٥ ايرٜٔ ٜسضبٕٛ ف٢ َا ال ٜصٜـد عـٔ َكـسزٜٔ فٝعكـد هلـِ دٚز فـإ  فـ٢ غـٗس أنتـٛبس َـٔ نـ

عاّ, ٚإذا تهسز زضٛبِٗ ميترٓٛا فُٝا زضبٛ فٝ٘ َع طالب ايفصٌ ايدزاض٢ اير٣ ٜـدزع فٝـ٘ ٖـرا املكـسز ذتـ٢      

 ٜتِ جناذِٗ فُٝا زضبٛا فٝ٘.

% َٔ دزج١ االَترـإ ايترسٜـس٣ )أٚ   30ٜعترب ايطايب زاضبا ف٢ املكسز اير٣ دحصٌ فٝ٘ ع٢ً دزج١ تكٌ عٔ  -9

 بٝك٢ فكط(.ايتطبٝك٢ إذا نإ االَترإ ٜكتصس ع٢ً ايتط

 ٜكدز جناح ايطايب ضٛا٤ ف٢ املكسز ايٛاذد أٚ ف٢ اجملُٛع ايه٢ً يًُكسزات بأذد ايتكدٜسات اآلت١ٝ: -10

  فأنثس َٔ زتُٛع ايدزجات. 85ممتاش % 

  زتُٛع ايدزجات.% 85إىل أقٌ َٔ % 75جٝد جدا َٔ 

  زتُٛع ايدزجات.% 75إىل أقٌ َٔ % 65جٝد َٔ 

  ٍٛايدزجات. َٔ زتُٛع% 65إىل أقٌ َٔ % 50َكب 
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 ٜٚكدز زضٛب ايطايب بأذد ايتكدٜسٜٔ اآلتٝني:

  زتُٛع ايدزجات.50% إىل أقٌ َٔ 30ضعٝف َٔ % 

  َٔ ٌزتُٛع ايدزجات.30ضعٝف جدا أق َٔ % 

 ( 7َادة) ِايتكيي 

ٜـــتِ تكٝـــِٝ ايطايـــب يف املكـــسزات ايٓعسٜـــ١ ٚايعًُٝـــ١ أٚ ايتطبٝكٝـــ١ بٓـــا٤ عًـــ٢ ايعٓاصـــس ايتايٝـــ١: األعُـــاٍ            

ٚاَترــإ  (, ٚتطبٝكٝــ١ / اَتراْــات غــف١ٝٗ(Quiz)ايفصــ١ًٝ)أعُاٍ يثٝــ١ فسدٜــ١ ٚمجاعٝــ١ , اَتراْــات ضــسٜع١   

٘ل. , ٚتهٕٛ دزجات أعُاٍحتسٜسٟ يًُكسز ٚتٛشع ايدزجات عًٞ ذطب طبٝع١ نٌ َاد٠   ايط١ٓ ٚايػف٣ٛ َٓاصف

  خالٍ دتإ  ًُٓاقػ١ ايػف١ٜٛي  (دزج١ 60أعُاٍ ض١ٓ , ) (دزج١ 40) بايٓطب١ ملػسٚع ايتدسد َٔ

 فالف١ٝ , ٚتطاف دزج١ املػسٚع يًُحُٛع ايرتان٢ُ ٚال تعد َاد٠ زضٛب أٚ جناح.

     املطــتٜٛات اذتاصــٌ عًــ٢ تكــدٜس جٝــد جــدا عًــ٢ األقــٌ فــ٢ مجٝــع       متــٓ  َستبــ١ ايػــسف يًطايــب

 ايدزاض١ٝ.

  ( 8َادة )ِدتإ ايتكيي 

ٚجيـٛش إضـاف١   َـٔ أعطـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ     ٜتِ تكِٝٝ ايطايب ف٢ االَتراْات ايٓعس١ٜ بًحإ تصرٝ  فالف١ٝ 

َــٔ ٜــتِ اختبــاز ايطــالب فــ٢ ادتاْــب ايػــف٢ٗ ٚايتطبٝكــ٢ بًحــإ فالفٝــ١    َصــر  زابــع بايفسقــ١ ايسابعــ١, نُــا 

 ٚدحدد زتًظ ايه١ًٝ بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ االَتراْات ايتطبٝك١ٝ ٚايػف١ٝٗ.ف٢ جًطات أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

  ( 9َادة) ايطاعات ايتدزيطية 

بطاع١ َعتُد٠ ٚاذد٠ أضبٛعٝا, ٚحتطب ايدزٚع ايع١ًُٝ ٚايتطبٝكـات ايعًُٝـ١ ايتـ٢     ايٓعس١ٜ ايطاع١حتطب 

 ضاعات أضبٛعٝا بطاع١ ٚاذد٠ َعتُد3.٠-2ترتاٚح َدتٗا َٔ 

  ( 01َادة ): 

ايتعدٌٜ ف٢ بعض ْصٛص املـٛاد ايـٛازد٠ فـ٢ ٖـرٙ ايال٥رـ١ فـ٢ ذايـ١ ايطـسٚز٠ بٓـا٤ عًـ٢ اقـرتاح زتًـظ             جيٛش 

ــ١ ايكطــاع فُٝــا ال ٜتعــازجل َــع قــإْٛ تٓعــِٝ ادتاَعــات            ايهًٝــ١ َٚٛافكــ١ زتًــظ ادتاَعــ١ دٕٚ ايسجــٛع يًحٓ

 .ٚال٥رت٘ ايتٓفٝر١ٜ
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايتهويد (00)َادة 

ٚ تهــٛد املكــسزات  , ايال٥رــ١ اذتايٝــ١ ايٓعــاّ املتبــع ناَعــ١ املٓصــٛز٠  ٜتبــع ْعــاّ تهٜٛــد املكــسزات ايدزاضــ١ٝ فــ٢   

 :ايدزاض١ٝ ف٢ ايال٥ر١ اذتاي١ٝ نايتايٞ 

 َكسزات ايهٛد

 ادتاَع١ جِ

 ايه١ًٝ ى

 تسب١ٝ ْٗخ ْفظ تسب
 قطِ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

 أصٍٛ تسب١ٝ َٓاٖخ ٚطسم تدزٜظ عًِ ْفظ َػرتى

 م أ م ٕ م ت
 املٓصىلقطِ االقتصاد 

 إداز٠ أعُاٍ املٓصٍ املالبظ ٚايٓطٝخ تػر١ٜ ٚعًّٛ االطع١ُ

 قطِ َعًِ اذتاضب اآلىل ح

 قطِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ فت 

 عسب٢ ْعس صٍٛ ّ ع

 قطِ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ
 َٛضٝك٢ عسب١ٝ ْعسٜات ٚتأيٝف صٛيفٝخ َٛضٝك٢ عاّ

 غٓا٤ أٚز بٝاْٛ

 )غٓا٤ عامل٢(أدا٤  أدا٤ )اٚزنطرتاىل( أدا٤ )بٝاْٛ(

 قطِ االعالّ ايرتب٣ٛ ع

 قطِ تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ تو

 قطِ املطسح ايرتب٣ٛ ع

 ايدزاض١ٝ: ايفسمأنٛاد  

 (ايفسق١ ايسابع١) 4-( ايفسق١ ايثايث١) 3-( ايفسق١ ايثا١ْٝ) 2 -( ايفسق١ األٚىل) 1

 ْعاّ أنٛاد املكسزات:

 ايكطِاذتسف ايداٍ ع٢ً 
ايسقِ ايداٍ عًٞ 

 املكسززقِ 

ايسقِ ايداٍ ع٢ً 

 ايفصٌ

ايسقِ ايداٍ ع٢ً 

 ايفسق١

 1 1 3 فت 

 113ت ف  َثاٍ

 ايفسق١ األٚىل ايثايثاملكسز  االٍٚ ايدزاض٢ ايفصٌ (1خصف ) ضبل ٜع٢ٓ : َا

 

 ( 08َادة )ارتطط ايدزاضية 

 :ايتايٞ ارتاص١ باالقطاّ ايع١ًُٝ ٚذيو ع٢ً ايٓرٛ املكسزات ايدزاض١ٝ جداٍٚ 
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن الرتبيت الفنيت الدراسيتاخلطت 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0زضِ ) 000ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 أضظ تصُيِ  008ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0خصف ) 003ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0ايٓطيج اييدوى ) 004ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 تازيذ ايرتبية ايفٓية وْظسياتٗا 005ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 إدازة َػسوعات صغرية 006ت ف 
 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   711      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0حن  ) 080ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0ايطباعة اييدوية ) 088ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0)األغغاٍ ارتػبية  083ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 تػسيح فى زتاٍ ايفٔ 084ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 فٓوٕ األطفاٍ وايبايغني 085ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 فٓوٕ اذتطازات ايكدمية 086ت ف 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   811      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0تصويس ) 800ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8حن  ) 808ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8ايطباعة اييدوية ) 803ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0أغغاٍ فٓية ) 804ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 ايفٔ املصسى ايكديِ وايكبطى 805ت ف 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اجنًيصيةيغة  803جِ 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0تصُيِ ) 880 ت ف

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8خصف ) 888ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8ايٓطيج اييدوى ) 883ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8أغغاٍ خػبية) 884ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (0أغغاٍ َعادٕ) 885ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 املتخف واملعسض ايفٓى  886ت ف 
 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8تصويس ) 300ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3خصف ) 308ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3ايٓطيج اييدوى ) 303ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 ايفٔ االضالَى وعصس ايٓٗطة 304ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 دزاضات َتخفية 305ت ف 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8تصُيِ ) 380ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3حن  ) 388ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8أغغاٍ َعادٕ) 383ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (8أغغاٍ فٓية ) 384ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 فٓى ْكد وتروم 385ت ف 
 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 
 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   911      اجملُوع

 

  



 

12 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  يفسقة ايسابعةا

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3تصويس ) 400ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (4حن  ) 408ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3اييدوية )ايطباعة  403ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3أغغاٍ فٓية) 404ت ف 

 -- 8 011 81 - 81 -- 8 ايفٔ اذتديح واملعاصس  405ت ف 

 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية 406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدصصيةطسم ايتدزيظ  408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  َادة َتصًة 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 51 31 81 3 0 (4خصف ) 480ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3أغغاٍ َعادٕ ) 488ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3تصُيِ) 483ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (3أغغاٍ خػبية) 484ت ف 

 4 8 011 51 31 81 3 0 (5حن  ) 485ت ف 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - امليداْىايتدزيب  488ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   0111      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن الرتبيت ادلىسيقيت طت الدراسيتاخل

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 41 31 31 8 8 (0) تدزيب مسعوقواعد  000صوٍ 

 3 - 011 - 61 41 **8 - ايفسم املدزضية )انطًيفوٕ( آالت 008صوٍ 

 3 8 011 81 41 41 8 0 (0) صويفيج ومٓاء عسبي 000 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 8 (0)قواعد املوضيكى ايعسبية  008 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 0 عسوض غعسي 000 ّ ع

 3 - 011 - 61 41 8 - (0)تدزيب صوت  000 مٓاء

 4 - 011 - 61 41 *8 - (0) عاملى آية عسبية أو مسبية أو مٓاء عصف #00ّ 

 4 - 1 َادة َتصًة *8 - (0 عصف آية أضاضية )بياْو 080 بياْو
 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   811      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (8) تدزيب مسعو قواعد 080 صوٍ

 4 - 011 - 61 41 **0 - ايفسم املدزضية )زيهوزد( آالت 088صوٍ

 3 8 011 81 41 41 8 0 (8) صويفيج ومٓاء عسبي 080 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 8 (8)قواعد املوضيكى ايعسبية  088 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 0 عسوض َوضيكي 083 عسبى
 3 - 011 - 61 41 8 - (8) تدزيب صوت 080 مٓاء

 - 8 011 61 - 41 - 8 تروم َوضيكى عامليةتازيذ و 080 ْظس

 4 - 011 - 61 41 *8 - (8) عاملى آية عسبية أو مسبية أو مٓاء عصف #08ّ 

 4 - 011 - 61 41 *8 - (0 عصف آية أضاضية )بياْو 080 بياْو

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   0011      اجملُوع

 طايبعدد ايطاعات يهٌ *

 عدد ايطاعات يهٌ زتُٛع١ **

 113عصف آي١ عسب١ٝ نٛد ّ عسب٢ #00ّ

 111عصف آي١ غسب١ٝ نٛد ّ أٚز          

 112غٓـــــــــا٤ نٛد ّ غٓا٤          

 124نٛد ّ عسب٢  عسب١ٝآي١  عصف  #12ّ

 121نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 122نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ  
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (3) تدزيب مسعو قواعد 800 صوٍ

 3 - 011 - 61 41 **0 - تٗاَصاحبو دزضيةَأْاغيد ا 808 صوٍ

 4 - 011 - 61 41 **8 - (أنوزديوٕ)آالت ايفسم املدزضية  803 صوٍ

 - 8 011 61 - 41 - 8 (3) قواعد املوضيكى ايعسبية 800 عسبى

 3 8 011 81 41 41 8 0 (3) صويفيج ومٓاء عسبي 808 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 0 (0)حتًيٌ املوضيكى ايعسبية تازيذ و 803 عسبى

 3 - 011 - 61 41 8 - (3) تدزيب صوت 800 مٓاء

 3 8 011 41 31 31 ** 8 8 (0) ٖازَوْى 800ْظس 

 4 - 011 - 61 41 *8 - (3) عاملى عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء #80ّ 

 4 - 1 َادة َتصًة *8 - (8 عصف آية أضاضية )بياْو 880 بياْو

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800ْفظ 

   0811      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (0) تدزيب مسع 880 صوٍ

 3 - 011 - 61 41 8 - حسني وتعبريإيكاع  888 صوٍ

 3 8 011 81 41 41 8 0 (4) عسبيصويفيج ومٓاء  880 عسبى

 - 8 011 61 - 41 - 8 (4)قواعد املوضيكى ايعسبية  888 عسبى

 8 - 011 - 61 41 8 - نوزاٍ َدزضي قيادة 880مٓاء
 - 8 011 61 - 41 - 8 (0) حتًيٌ املوضيكى ايعامليةتازيذ و 880 ْظس

 3 8 011 41 31 31 ** 8 8 (8)ٖازَوْى  888 ْظس

 4 - 011 - 61 41 *8 - (8 عصف آية أضاضية )بياْو 880 بياْو

 4 - 011 - 61 41 *8 - (4عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء #88ّ
 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   0811      اجملُوع

 زتُٛع١ يهٌ ايطاعات عدد **  ايطاعات يهٌ طايب  عدد*

 214نٛد ّ عسب٢  عسب١ٝآي١  عصف  #21ّ

 211نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 212نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ  

 223نٛد ّ عسب٢  عسب١ٝآي١  عصف  #22ّ

 221نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 222نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ  
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجايجة
 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (8) تدزيب مسع 300 صوٍ
 3 - 011 - 61 41 8 - (0) ازجتاٍ َوضيكي 308 صوٍ
 - 8 011 61 - 41 - 0 ٘ارتاصة يف ايرتبية املوضيكييطسم ا 303 صوٍ
 3 8 011 81 41 41 8 0 (5) صويفيج ومٓاء عسبي 300 عسبى
 3 8 011 41 31 31 8 8 ونوْرتبويٓ  ٖازَوْى 300 ْظس

 - 8 011 61 - 41 - 0 عًِ اآلالت 308 ْظس

 8 - 011 - 61 41 8 - أداء مجاعي آيي أو مٓائي 300ّ ع 
 4 - 011 - 61 41 **8 - (5) عاملى آية عسبية أو مسبية أو مٓاءعصف  #30 ّ

 4 - 1 َادة َتصًة **8 - (3 عصف آية أضاضية )بياْو 380 بياْو

 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َصس وايٓظِ املكازْة تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى 305تسبية 
 - - 1 َادة َتصًة 4 -  ايتدزيب امليداْى 388ى 

   0011      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (3) تدزيب مسع 380 صوٍ

 3 - 011 - 61 41 **8 -- )جيتاز( ملدزضيةايفسم ا آالت 388صوٍ

 - 8 011 61 - 41 - 8 (8) حتًيٌ املوضيكى ايعسبيةتازيذ و 380 عسبى

 3 8 011 81 41 41 8 0 (6) صويفيج ومٓاء عسبي 388 عسبى

 3 8 011 41 31 31 8 8 ونوْرتبويٓ  ٖازَوْى 380 ْظس

 - 8 011 61 - 41 - 8 (8تازيذ وحتًيٌ املوضيكى ايعاملية ) 388ْظس 

 4 - 011 - 61 41 *8 - (3 عصف آية أضاضية )بياْو 380 بياْو

 4 - 011 - 61 41 *8 - (6عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء #38ّ
 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 
 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج

 4 - **ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   0811      اجملُوع

 

  .عدد ايطاعات يهٌ زتُٛع١ ** د ايطاعات يهٌ طايب عد*
 

 312نٛد ّ عسب٢  عسب١ٝآي١  عصف  #31ّ

 311نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 311نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ  

 323نٛد ّ عسب٢  عسب١ٝآي١  عصف  #32ّ

 321نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 321نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ  
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايسابعة
 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (4) تدزيب مسع 400 صوٍ

 3 - 011 - 61 41 8 - (8) ازجتاٍ َوضيكي 408 صوٍ

 3 8 011 81 41 41 8 0 (7) ومٓاء عسبيصويفيج  400 عسبى

 3 8 011 41 31 31 8 8 توشيع آىل ومٓائى 400ْظس 
 3 8 011 41 31 31 8 8 (3) ٖازَوْى 408 ْظس

 4 - 1 َادة َتصًة *8 - ( 4 عصف آية أضاضية )بياْو 480 بياْو

 4 - 011 - 61 41 *8 - (7عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء #40ّ

 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية 406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - - 1 َادة َتصًة 4 - ايتدزيب امليداْى 483ى 

 8 - 1 َادة َتصًة 4 - َػسوع ايتدسج 484ى 

   911      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 3 8 011 41 31 31 8 0 (5) تدزيب مسع 480 صوٍ

 4 -- 011 - 61 41 **8 - ايفسم املدزضية )َاْدويني( آالت  488صوٍ

 3 8 011 81 41 41 8 0 (8) صويفيج ومٓاء عسبي 480 عسبى

 3 8 011 61 31 31 8 8 (4) ٖازَوْى 480 ْظس

 - 8 011 61 - 41 - 8 (3) املوضيكى ايعامليةوحتًيٌ تازيذ  488 ْظس

 4 - 011 - 61 41 *8 - (4 عصف آية أضاضية )بياْو 480 بياْو

 4 - 011 - 61 41 *8 - (8عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء #48ّ
 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 483ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   0811      اجملُوع

 

 عدد ايطاعات يهٌ زتُٛع١ ** د ايطاعات يهٌ طايب عد*
 

 412عصف آي١ عسب١ٝ نٛد ّ عسب٢   #41ّ

 411عصف آي١ غسب١ٝ نٛد ّ أٚز  

 411غٓـــــــــا٤ نٛد ّ غٓا٤   

 422 عسبٞنٛد ّ  عسب١ٝآي١  عصف  #42ّ

 421نٛد ّ أٚز  غسب١ٝآي١  عصف 

 421نٛد ّ غٓا٤  ا٤غٓـــــــــ 
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن االقخصاد ادلنزىل اخلطت الدراسيت

 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 َبادئ عًِ االقتصاد املٓصيي 000م أ 

 4 8 011 61 81 81 3 0 ايتغرية وعًوّ األطعُةَبادئ  000م ت 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ وتطوز األشياء 000م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 3 0 أضظ تصُيِ املالبظ 008م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 3 0 َيهسوبيويوجى األمرية 008م ت 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تسبية مرائية 003م ت 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َٓصييةأجٗصة وأدوات  008م أ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   811      اجملُوع

 ايجاْىٌ ايدزاضى ايفص

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 61 81 81 3 8 نيُياء عطوى 080م ّ 

 4 8 011 61 81 81 3 0 إعداد أطعُة  088م ت 

 - 8 011 81 - 81 - 8 األضسيةإدازة ايعالقات  080م أ 

 4 8 011 61 81 81 3 0 فطيويوجي ايغراء وايتغرية 083م ت 

 4 8 011 61 81 81 3 0 أدوات وَانيٓات اذتيانة 080م ٕ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َكدَة فى عًِ ايٓطيج 088م ٕ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   811      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 61 81 81 8 0 طٗي جتسييب 800م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 إدازة َؤضطات االضسة وايطفوية  800م أ 

 4 8 011 61 81 81 8 8 تسيهو ونسوغي٘ 800م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 8 خيوط وتسانيب ْطجية 808م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 3 8 نيُياء حيوي 808م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 ختطيط وإعداد وجبات 803م ت 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 

   911      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 تغرية إْطإ 880م ت 

 8 8 011 61 81 81 8 0 حفظ األمرية 888م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 تصُيِ وتٓفير َالبظ ايطفٌ 880م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 املٓطوجات وايعٓاية بٗا 888م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 حتًيٌ األمرية 883م ت 

 8 8 011 61 81 81 8 0 إدازة َوازد أضسة وتسغيد اضتٗالى 880م أ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   911      وعاجملُ
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 إدازة أعُاٍ املٓصٍ 300م أ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 ايتداخالت ايغرائية 300م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 أيبإ وَٓتجاتٗا 308م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 تصُيِ وتٓفير املالبظ املٓصيية واملفسوغات  300م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 ايتصُيِ وايتطسيص 308م ٕ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - * ايتدزيب امليداْي 388ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 61 81 81 8 0 تغرية فئات خاصة 380م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 َٓصيية وصٓاعاتأغغاٍ  380م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 دزاضات اقتصادية وَايية 380م أ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ًبطىاملايتروم  388م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 تهٓويوجيا ايٓاْو يف ايٓطيج 383م ٕ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 
 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايسابعة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 61 81 81 8 8 َساقبة جودة األمرية 400م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 تصُيِ وتٓفير املالبظ ارتازجية  400م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 8 تأثيح وتٓطيل املٓصٍ  400م أ 

 4 8 011 61 81 81 8 8 فخص وحتًيٌ األقُػة  408م ٕ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 إيي اإلدازة ايرتبويةاملدخٌ  406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 

   711      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 4 8 011 61 81 81 8 0 تكٓني مرائي 480م ت 

 4 8 011 61 81 81 8 0 طباعة املالبظ واملفسوغات 480م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 8 املالبظ ايرنية  488م ٕ 

 4 8 011 61 81 81 8 0 ايتغرية ايعالجية 488م ت 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن هعلن احلاسب االىل اخلطت الدراسيت

 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 املكسزاضِ  نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 0 تهٓويوجيا املعًوَات 000ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 (0ْظِ تػغيٌ حاضبات ) 008ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 أضاييب ختطيط ايرباَج 003ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 زياضيات 004ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 َعادتة ايٓصوص 005ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 قواعد بياْاتَكدَة يف  006ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 َكدَة فى ايربزتة 007ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتعًيِ االيهرتوْى 005تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   911      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 صياْة اذتاضب 080ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 زياضيات حاضبات 088ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 غبهات اذتاضب 083ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 حتًيٌ وتصُيِ ْظِ املعًوَات 084ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اإلحصائية األضاييب 085ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ْظِ دعِ واختاذ ايكساز 086ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تصُيِ واجٗات ايتفاعٌ 087ح 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 (8ْظِ تػغيٌ حاضبات ) 800ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َتكدّقواعد بياْات  808ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ٖيانٌ ايبياْات وارتوازشَيات 803ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايربزتة املوجٗة حنو ايهائٓات 804ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 (0) ايسضِ باذتاضب 805ح 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايتصُيِ ايتعًيُى 800تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 

   911      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 بسزتة ايػبهات 880ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َعُازية اذتاضبات 888ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 (0بسزتة تطبيكات ) 883ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايواقع االفرتاضي 884ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ستسنات ايبخح 885ح 

 - 8 011 81 - 81 - 8 أضاييب ايتكويِ االيهرتوْى 886تو 
 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   911      وعاجملُ
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 بسزتة َتكدَة 300ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايرناء االصطٓاعى 308ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 (8ايسضِ باذتاضب ) 303ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 حتًيٌ ايبياْات 304ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائط املتعددة 305ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتعًيِ عٔ بعد 304تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 

   911      اجملُوع

 ايجاْىدزاضى ايفصٌ اي

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايسؤية باذتاضب 380ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 أَ ايبياْات 388ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 تصُيِ املواقع 383ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َطتودعات ايبياْات 384ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 (8بسزتة تطبيكات ) 385ح 
 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 
 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  قة ايسابعةايفس

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايٓظِ ايكائُة عًي املعسفة 400ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 بسزتة تطبيكات احملُوٍ 408ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ٖٓدضة ايربزتيات 403ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل فى ايتعًيِ 404ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 تصُيِ واْتاج ايربزتيات ايتعًيُية 405تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية 406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتٓكيب فى ايبياْات 480ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اجتاٖات حديجة فى عًوّ اذتاضب 488ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َعادتة ايًغات ايطبيعية 483ح 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اختباز وضُإ جودة ايربزتيات 484ح 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن حكنىلىجيا الخعلين اخلطت الدراسيت

 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل تهٓويوجيا ايتعًيِ 000تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظِ ايفٗسضة االيهرتوْية 008تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 قواعد ايٓػس االيهرتوْى 003تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 وعية املعًوَاتأ 004تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتعًيِ االيهرتوْى 005تو 
 0 8 011 61 81 81 8 0 (0ْظِ تػغيٌ حاضبات ) 008ح 

 8 8 011 61 81 81 8 8 قواعد بياْاتَكدَة يف  006ح 

 0 8 011 61 81 81 8 8 َكدَة فى ايربزتة 007ح 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   911      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايسضوّ ايتعًيُية ايسقُية 080تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايًوحيةاالجٗصة  088تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 َسانص َصادز ايتعًِ 083تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 أجٗصة ايعسض ايتعًيُية 084تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ْظِ تصٓيف املواد ايتعًيُية 085تو 

 0 8 011 61 81 81 8 8 غبهات اذتاضب 083ح 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   811      وعاجملُ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايتصُيِ ايتعًيُى 800تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 وضائٌ ايتعًِ وارتربات املباغسة 808تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايسضوَات ايتعًيُية املتخسنة 803تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 فٓيات اْتاج ايهتاب املدزضى 804تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتصويس ايسقُى 805تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800 ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808 جِ

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 اضرتاتيجيات ايتعًيِ اإليهرتوْي 880تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 اإليهرتوْي ايهتاب 888تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 حتًيٌ ايٓظِ 883تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 حكائب وَواقف ايتعًِ 884تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 احملاناة وايُٓرجة يف ايتعًيِ 885تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 أضاييب ايتكويِ االيهرتوْي 886تو 
 8 8 011 61 81 81 8 0 املصغسايتدزيظ  883ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   911      وعاجملُ
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 بساَج َعادتة املواد ايصوتية ايسقُية 300تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 َعادتات ايفيديو 308تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 بيئات ايتعًِ االفرتاضية 303تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتعًيِ عٔ بعد 304تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 إدازة أْظُة ايتعًيِ االيهرتوْي 305تو 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - * ايتدزيب امليداْي 388ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز املكسزنود 
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظسيات وقواعد االتصاٍ االيهرتوْي 380تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 ادتداوٍ االيهرتوْية 388تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتعًيُيةايوضائط املتعددة  383تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 صياْة األجٗصة ايتعًيُية 384تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 تصُيِ وبسزتة املواقع االيهرتوْية 385تو 
 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 
 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايسابعة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 َصادز ايتعًِ يًفئات ارتاصة 400تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 أضظ اختياز ايوضائط ايتفاعًية 408تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 ايربزتة باضتدداّ ايرباَج ادتاٖصة 403تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 االيهرتوْية املدزضيةاإلدازة  404تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 تصُيِ وإْتاج ايربزتيات ايتعًيُية 405تو 
 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 

   711      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 احملتوى ايسقُىأدوات تأييف  480تو 

 8 8 011 61 81 81 8 8 االيعاب ايتعًيُية االيهرتوْية 488تو 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ضُإ جودة ايتعًيِ االيهرتوْى 483تو 
 8 8 011 61 81 81 8 8 تطبيكات ايرناء االصطٓاعي ايتعًيُية 485ح 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 
 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 
 غفوى تطبيكى أعُاٍ ضٓة 

 41 41 81 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 لقسن االعالم الرتبىي اخلطت الدراسيت
 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إيي عًوّ ايصخافة 000ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إيي اإلعالّ املدزضي 008ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 اقتصاديات اإلعالّ 003ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ يف اإلذاعة وايتًفصيوٕ 004ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايرتبية اإلعالَيةَدخٌ إىل  005ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ يف ايعالقات ايعاَة 006ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إيي عًوّ املطسح 007ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايرتمجة اإلعالَية 080ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تطبيكات ايرتبية األعالَية 088ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 االتصاٍ َبادئ 084ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تهٓويوجيا االتصاٍ اذتديجة 085ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 اإلعالّ وايتُٓية 086ع 

 8 8 011 61 81 81 8 8 أضظ اإلخساج املطسحي 080ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080 جِ

 - 8 011 81 - 81 - 8  اإلْطإحكوم  084جِ 

   811      ُوعاجمل
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ارترب ايصخفي 800ع 

 8 8 011 61 81 81 8 8 يإلذاعة وايتًفصيوٕايهتابة  808ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َكدَة يف االعالٕ 803ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايسأي ايعاّ وطسم قياض٘ 804ع 

 8 8 011 61 81 81 8 8 فٔ ايهتابة املطسحية وَطسحة املٓاٖج 805ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800 ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 اإلعالّ املدزضي االيهرتوْي 880ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 إْتاج ايرباَج اإلذاعية وايتًفصيوْية 888ع 

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايٓػس االيهرتوْي 883ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 اإلعالّ ايرتبوي وقطايا اجملتُع 884ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املطسحي فٔ ايديهوز 885ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883  ْٗج

 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884  تسبية

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   811      وعاجملُ
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 إدازة أْػطة اإلعالّ املدزضي 300 ع

 8 8 011 61 81 81 8 8 (0حتسيس صخفي) 308 ع

 - 8 011 81 - 81 - 8 األخباز اإلذاعية وايتًفصيوْية 303 ع

 8 8 011 61 81 81 8 8 ايتصويس ايصخفي 304ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظسيات اإلعالّ 305ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 حتًيٌ وْكد َطسحي 305ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 االحتياجات ارتاصةضيهًوجية ذوى  308  ْفظ

 8 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304  ْٗج

 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 

   911      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 8 (8حتسيس صخفي) 380ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتصويس ايتًيفصيوْى 388ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتًفصيوْياإلخساج  383ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 االجتاٖات اذتديجة يف املطسح 387ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383 تسبية

 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384 ْفظ

 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385 ْٗج

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   811      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايسابعة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 وايتًفصيوٕ اإلذاعةدزاَا  400ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايصخفي  اإلخساج 408ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايًغة ايعسبية وايصوتيات  403ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تػسيعات وأخالقيات اإلعالّ 404ع 

 8 8 011 61 81 81 8 8 دزاَا وَطسح ايطفٌ  403 ع

 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية 406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  ايجاْىَادة َتصًة يًرتّ  4 - ايتدسج َػسوع 484ى 

   811      اجملُوع

 ايجاْىايفصٌ ايدزاضى 

 اضِ املكسز نود املكسز
 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايرباَج ايجكافية وايتعًيُية 480ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 اإلعالّ ايدويي 488ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 حًكة حبح إعالَي 483ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 األفالّ ايتطجيًية 484ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 وزغة إْتاج َطسحي 484 ع

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489 ْفظ

 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481 تسبية

 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   0111      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 الرتبىياخلطت الدراسيت لقسن ادلسرح 

  ايفسقة األوىل

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ وتطوزايدزاَا املطسحية 000ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املسئية واملطُوعة-فٓوٕ ايتُجيٌ 008ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 فٔ اإليكاء املطسحي 003ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 املطسح ووضائٌ االتصاٍ ادتُاٖريي 004ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إىل املطسح املدزضي 005ع 

قساءات بايًغة األجٓبية يف زتاٍ  006ع 
 (0ايتدصص)

0 8 81 81 61 011 8 8 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ اىل  وضائٌ اإلعالّ 007ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية  000تسب 

   811      اجملُوع

 ايفصٌ ايدزاضى ايجاْى

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 أضظ االخساج املطسحى 080ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اعداد ممجٌ 088ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ةيَدخٌ إىل ايهتابة املطسح  083ع 

قساءات بايًغة األجٓبية يف زتاٍ  084ع 
 (8ايتدصص )

0 8 81 81 61 011 8 8 

 - 8 011 81 - 81 - 8 اإلعالّ و ايتُٓية 086 ع

 - 8 011 81 - 81 - 8 َٗازات اإلتصاٍ ايفعاٍ 087ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايًغة ايعسبية  080جِ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 حكوم اإلْطإ  084جِ 

   811      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

  ايفسقة ايجاْية

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 جتازب َٔ املطسح ايعسبي 800ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اْتاج و اخساج املطسحيات املدزضية 808 ع

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايعسض املطسحى ضيٓومسافيا 803ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 َدخٌ إىل ايفًهًوز 804ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايسأي ايعاّ و طسم قياض٘ 804ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ايُٓو 800 ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تطبيكات اذتاضب االىل  808جِ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 يغة اجنًيصية 803جِ 

   811      اجملُوع

 ايفصٌ ايدزاضى ايجاْى

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 جتازب َٔ املطسح ايغسبي 880ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املطسح ايتعًيُي 888ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 فٓوٕ اإلضاءة املطسحية 883ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َػسوع َطسحي بايعاَية 884ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املطسحي فٔ ايديهوز 885ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظِ ضياضية و ضياضات اإلعالّ 886ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتدزيظ املصغس 883ْٗج 

 - 8 011 81 - 81 - 8 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية  884تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايوضائٌ ايتعًيُية 880ى 

   911      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايجايجة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظسيات اإلتصاٍ ايجكايف و املطسح 300ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 عسض( –حتًيٌ َطسحي)ْص  308ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 املطسح و قطايا اجملتُع 303ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 تدزيبات اخساج و متجيٌ 304ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ْظسيات اإلعالّ 305ع 
 - 8 011 81 - 81 - 8 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة 308ْفظ 
 - 8 011 81 - 81 - 8 املٓاٖج ايدزاضية 304ْٗج 
 - 8 011 81 - 81 - 8 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة 305تسبية 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 

   811      اجملُوع

 ايفصٌ ايدزاضى ايجاْى

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ْكد فين تطبيكي 380ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايتٓػيط املطسحي 388ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 اإلزجتاٍ يف املطسح 383ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايباْتوَايِ و املوْودزاَا 384ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َطسح مٓائي اضتعساضي 385ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 املدخٌ إيي ايتدطيط ايرتبوي   383تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 عًِ ايٓفظ ايرتبوى 384ْفظ 

 - 8 011 81 - 81 - 8 طسم ايتدزيظ ايعاَة 385ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 388ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

   911      اجملُوع

 

 

  



 

36 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

  ايفسقة ايسابعة

 ايفصٌ ايدزاضى األوٍ

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايدزاَا اذتسنية      400ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 فٓوٕ َطسح ايطفٌ 408ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 وضائٌ اإلعالّ املسئية 405ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 قطايا اعالَية َعاصسة 406ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تػسيعات وأخالقيات اإلعالّ 404ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية 406تسبية 

 8 8 011 61 81 81 8 0 ايفسوم ايفسدية 407ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 طسم ايتدزيظ ايتدصصية 408ْٗج 

 - -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 

 8 -  َادة َتصًة يًرتّ ايجاْى 4 - َػسوع ايتدسج 484ى 

   811      اجملُوع

 ايفصٌ ايدزاضى ايجاْى

 اضِ املكسز نود املكسز

 شَٔ االَتخإ دزجات املكسز عدد ايطاعات

 تطبيكى ْظسى
أعُاٍ ضٓة 
 وغفوى

 تطبيكي ْظسي زتُوع حتسيسي تطبيكى

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايدزاَا ايػعسية  480ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َػسوع َطسحي بايعسبية ايفصخى 488ع 

 8 8 011 61 81 81 8 0 َٓاٖج حبح َتدصصة 483ع 

 - 8 011 81 - 81 - 8 ايصخة ايٓفطية  489ْفظ 

 8 8 011 61 81 81 8 0 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية  481تسبية 

 - 8 011 81 - 81 - 8 تطويس املٓاٖج  480ْٗج 

 4 - ايتدزيب امليداْى 488ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

71  31 011 - - 

 4 - ايتدسج َػسوع 484ى 
 غفوى        أعُاٍ ضٓة

41  61 011 - 8 

   811      اجملُوع
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 

 

 

 

 

 

 

 الالئحت الداخليت دلرحلت البكالىريىسحىصيف هقرراث 

 لكليت الرتبيت النىعيت بادلنصىرة وفرعيها مبيج مور وهنيت النصر
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 حىصيف هقرراث
 هخطلباث اجلاهعت

 ايًغة ايعسبية اسم املقرر:  080جِ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ايتعــسف عًــٞ تًٝــات فٓٝــ١ ٚادبٝــ١ يًػــ١   , ٚاالضاضــ١ٝ املهْٛــ١ هلــا ايتعــسف عًــٞ ايًػــ١ ايعسبٝــ١ ٚايعٓاصــس  

االملـاّ بـبعض اغـهاٍ ايتعـبري األدبٝـ١      , ٚايكدز٠ عًٞ ايهتاب١ ايعسب١ٝ يًتعبري عٔ االفهاز بطسٜك١ ضـ١ًُٝ , ٚايعسب١ٝ

 املهتٛبــ١ بايًػــ١ ايعسبٝــ١ ايفصــرٞ يتفعٝــٌ ايفٗــِ ٚايتدٝــٌ ٚايتفطــري يــدٟ ايطــالب يف زتــاالتِٗ ايتدصصــ١ٝ     

ــ١  ,َطــأي١ ايٓطــل يف ايًػــ١  , َفٗــّٛ ايًػــ١ ٚاْطــاقٗا  ٚتٛضــٝ   املدتًفــ١ , ايًػــ١ ٚايتػــهٌٝ ايثكــايف  , َطــأي١ ايهتاب

 .حتسٜفات ايعا١َٝ يًفصرٞ يف ايكٛاعد ١٦ٖٝٚ ايهًُات, املعحِ ايًػٟٛ

 تطبيكات اذتاضب اآليي اسم املقرر:  808جِ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 -ٚدٚاعـــٞ اضـــتدداَ٘, اضـــتدداّ اذتاضـــب يف ايتعًـــِٝ )نُـــاد٠ دزاضـــ١ٝاذتاضـــب ٚفٛا٥ـــدٙ ايتعًُٝٝـــ١ 

نــأدا٠ يتكــِٜٛ املــٛاد ايدزاضــ١ٝ( , زتــاالت تطبٝكٝــ١ يًراضــب   -نــأدا٠ ذتــٌ املػــهالت   -نٛضــ١ًٝ تعًُٝٝــ١ 

ايبرـــث -املعادتـــات اإلذصـــا١ٝ٥-قٛاعـــد ايبٝاْـــات-ايعـــسٚجل ايتكدميٝـــ١-)َعادتـــ١ ايٓصـــٛص ٚايهًُـــات

 االْرتْت ٚايتعًِٝ , خدَات االْرتْت, اضتدداَات االْرتْت يف ايتعًِٝ.ايرتب١ٝ ارتاص١( , -ايعًُٞ

 ايًغة االجنًيصية اسم املقرر:  803جِ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:
The aim of the course is to teach students at the faculty of Specific Education to:  

 Understand and communicate in familiar situations, about academic topics and issues related to 

key areas in their specializations using correct sentences. 

 Start to manage most situations using English and to describe or express their opinions on topics 

of personal interest such as experiences, events, hopes and ambitions, reasons, and plans. 

 Read and understand information on familiar topics in their areas of specializations. 

 Write simple paragraphs, essays and texts on familiar topics.  

 Translate paragraphs and sentences from and into English. 

 The English course focuses on accuracy and fluency as well as integrating and developing 

the four language skills ( listening, speaking, reading, and writing). The course also focuses on 

improving pronunciation and increasing vocabulary. 

 The content presents a variety of essential topics in the areas of specialization (Computer 

teacher preparation, Art education, Home Economics, Music education ,Educational Media ) to 

ultimately improve students’ ability to communicate orally and in writing. 

 Class activities and teaching strategies include: lecturing , group discussions, reading 

comprehension, guided and free writing, grammar and vocabulary exercises, as well as translation. 

Students are encouraged to use the language throughout the class time. 

 Evaluation is done on a regular basis orally and in writing, weekly, monthly, as well as at 

the end of the term. 

 حكوم االْطإ اسم املقرر:  124جِ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  .ٜتردد ستت٣ٛ املاد٠ عًٞ َطت٣ٛ ادتاَع١
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 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 حىصيف هقرراث

 هخطلباث الكليت

 ايوضائٌ ايتعًيُية اسم املقرر:  221ى  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ تعسٜفٗا, َٚفَٗٛٗا. تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ )اذتدٚد ٚايتداخالت(.

تصٓٝف ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأْٛاعٗا. فٛا٥د اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ.صفات ايٛضـ١ًٝ ايتعًُٝٝـ١ ادتٝـد٠.دٚز    

ايٛضــا٥ٌ ايتعًُٝٝــ١ يف ايعًُٝــ١ ايتع١ًُٝٝ.ايــدٚز ايــرٟ تًعبــ٘ ايٛضــا٥ٌ ايتعًُٝٝــ١ يف يترطــني عًُٝــ١ ايتعًــِٝ           

ــ١. قٛاعـــد   ــا٥ٌ ايتعًُٝٝـ ــاز ايٛضـ ــؤفس٠ يف اختٝـ ــِٝ.   ٚايتعًِ.ايعٛاَـــٌ املـ ــ١ يف ايتعًـ اضـــتدداّ ايٛضـــا٥ٌ ايتهٓٛيٛجٝـ

األضاع ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ يإلعداد ٚاالضتدداّ يًٛضا٥ٌ ايتهٓٛيٛج١ٝ امُلربزت١ يًتعًِٝ. أضـظ اختٝـاز ايٛضـا٥ٌ    

ايتعًُٝٝـــ١. إجـــسا٤ات ٜٓبػـــٞ َساعاتٗـــا عٓـــد اضـــتدداّ ايٛضـــ١ًٝ. االضـــظ ٚاملٗـــازات املطًٛبـــ١ عٓـــد إعـــداد ٚإْتـــاد  

 Instructional Communicationَهْٛات َٓع١َٛ تهٓٛيٛجٝـا ايتعًـِٝ. االتصـاٍ ايتعًُٝـٞ      ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ.

) منــاذد االتصــاٍ  Models Communicationمنــاذد االتصــاٍ -َعٛقاتــ٘(  -أغــهاي٘ _عٓاصــسٙ -)َفَٗٛــ٘

٘  Instructional Designايتصـُِٝ ايتعًُٝـٞ    -منـاذد االتصـاٍ اهلٓدضـ١ٝ(     -ايٓفطـ١ٝ    ايُٓـٛذد  -) َفَٗٛـ

ايتصـُِٝ ايتعًُٝـٞ ٚإْتـاد املٓـاٖخ      -أضـايٝب تصـُِٝ ايـرباَخ ايتعًُٝٝـ١      -ADDIEايعاّ يتصُِٝ ايتعًـِٝ  

 .بعض مناذد ايتصُِٝ ايتعًُٝٞ عرب اإلْرتْت -باضتدداّ ايٛضا٥ط املتعدد٠

 ايتدزيب امليداْي اسم املقرر:  422ى  | 322ى  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟ ٜعد ايتدزٜب املٝداْٞ َهْٛا أضاضٝا َٔ َهْٛـات بسْـاَخ إعـداد املعًـِ, ٖٚـٛ اجملـاٍ        ٜتطـُٔ مجٝـع    ايـر

املهْٛــات األخــس٣ إلعــداد املعًــِ ايتدصصــ١ٝ ٚايرتبٜٛــ١. ٜٗــدف إىل إٔ ٜهتطــب ايطــالب ايهفاٜــات ايتدصصــ١ٝ           

طـٝط ٚايتٓفٝـر ٚايتكـِٜٛ; بػٝـ١     ٚايرتب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ ٚايثكاف١ٝ, مبـا تتطـُٓ٘ َـٔ َعـازف ٚاتاٖـات َٚٗـازات يًتد      

متهــِٓٗ َــٔ أدا٤ َٗــاَِٗ بٛصــفِٗ َعًُــني أنفــا٤, َٚسغــدٜٔ َٚــٛجٗني; َٚــٔ فــِ تتطــُٔ خــربات ايتــدزٜب         

 املٝداْٞ:

 ايتدزٜظ املصػس بايفسق١ ايثا١ْٝ. -

 طسم ايتدزٜظ يهٌ ختصص ع٢ً ذد٠ يف ايفسقتني ايثايث١ ٚايسابع١. -

املتصـ١ً نُـا ٚزدت فـ٢    يتدزٜب املٝداْٞ بايفسق١ ايثايث١ ٚايسابع١ َد٠ ّٜٛ نٌ أضبٛع, باإلضاف١ يًفرت٠  -

 .ٖرٙ ايال٥ر١

 

 َػسوع ايتدسج اسم املقرر:  424ى  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 .ٜتردد بٓا٤ عًٞ َا ٜطع٘ نٌ بسْاَخ َٔ ايرباَخ املكد١َ بٓا٤ عًٞ طبٝع١ ْٚٛع ايدزاض١ ف٢ ايربْاَخ
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 حىصيف هقرراث

 قسن العلىم الرتبىيت والنفسيت

 

 َدخٌ إىل ايعًوّ ايرتبوية اسم املقرر:  000تسب  كود املقرر:

 
 Introduction to Educational Sciencesَدخٌ اىل ايعًوّ ايرتبوية 

 :ٜٚطِ ايتدصصات ايرتب١ٜٛ ايثالف١ نايتاىل 

 َدخٌ إىل عًِ ايٓفظ Introduction to Psychology  

أٖداف عًِ ايٓفظ.تـازٜذ عًـِ ايٓفظ.َٝـادٜٔ ٚفـسٚع عًـِ ايٓفظ.َـدازع عًـِ        -َٛضٛع عًِ ايٓفظ   

األضــظ ايبٝٛيٛجٝــ١    -ايٓفظ.طــسم ايدزاضــ١ ٚايبرــث يف عًــِ ايٓفظ.عالقــ١ عًــِ ايــٓفظ بــايعًّٛ األخــس٣.         

أضـظ  -٦ٝـ١.  ادتٗاش ايعصيب ٚايػدد ٚاهلسَْٛات ٚتأفريٖا ع٢ً ايطًٛى.ايٛزاف١ ٚايب-ٚايفطٝٛيٛج١ٝ يًطًٛى 

ــدٚافع         ــ١ ايــ ــ١ دزاضــ ــًٛى أُٖٝــ ــع ايطــ ــاْٞ . دٚافــ ــًٛى اإلْطــ ــري ايطــ ــ١ٝ.ْعسٜات تفطــ ــًٛى ايٓفطــ ايــــدٚافع 0ايطــ

ْعسٜـــــــــات ايدافعٝـــــــــ١., االْفعـــــــــاالت َهْٛـــــــــات ايعًُٝـــــــــ١  -ايـــــــــدٚافع االجتُاعٝـــــــــ١. -ايفطـــــــــٝٛيٛج١ٝ. 

فعاالت.اْفعــاالت: ارتــٛف,  االْفعايٝــ١.ايٓعسٜات املفطــس٠ يالْفعاالت.ايعالقــ١ بــني ايــدافع ٚاالْفعــاالت.منٛ االْ    

ــا١ْٝ   ــ١ٝ.قٝاع  –تعسٜفـــات ايػدصـــ١ٝ. -ٚايػطـــب, ٚاذتـــب, ٚايػـــري٠. ايػدصـــ١ٝ اإلْطـ أٖـــِ ْعسٜـــات ايػدصـ

 ايػدص١ٝ.

  َبادئ ايرتب١ٝPrinciples of Education  

ــا     ــ١ ) َفَٗٛٗـ ــهاهلا  -ايرتبٝـ ــٗا  –أغـ ــا (  –خصا٥صـ ــع    -ٚظٝفتٗـ ــ١ ٚاجملتُـ ــني ايرتبٝـ ــ١ بـ  -ايعالقـ

املعًــِ  -ارتــرب٠ فًطــفتٗا ٚعالقتٗــا بايرتبٝــ١   -األدٚاز ايرتبٜٛــ١ يًُؤضطــات االجتُاعٝــ١   -؟ ايرتبٝــ١ ملــاذا 

 املػهالت االجتُاع١ٝ . -١َٓٗٚ ايتعًِٝ 

  ايتدزٜظ ًِْ  An Introduction to the Science of Teachingاملدخٌ إىل ِع

ٓٗخ ايدزاض٢ قدميا  ٚذدٜثا  , أضظ َفّٗٛ املٓاٖخ ايدزاض١ٝ ٚتازخيٗا ٚأٖدافٗا َٚهْٛاتٗا ٚأْٛاعٗا , امل

بٓا٤ املٓاٖخ , عالق١ املٓٗخ املدزضٞ بايتدطٝط , املٓٗخ َٚٛانب١ ايتطٛز املعسف٢ ف٢ غت٢ اجملاالت , فّٗٛ 

ايتدزٜظ ٚتطٛزٙ عرب ايعصٛز , أ١ُٖٝ ايتدزٜظ نعًِ َٔ ايعًّٛ امل١ُٗ ف٢ ْكد املعسفـ١ ٚايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ 

ُلا ْاجرلا , َٛاصفـات املعًِ ادتٝد , أِٖ , َٗازات ايتدزٜظ ايت٢ ٜ ٓبػ٢ ع٢ً املعًِ اَتالنٗا يه٢ ٜهٕٛ َعً

 -َٗاز٠ طسح األض١ً٦  -َٗاز٠ ايػسح ٚإفاز٠ ايدافعٝـ١ -َٗازات ايتدزٜظ : َٗاز٠ حتطري ايدزٚع ٚإعدادٖا 

 ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ .َٗاز٠ اضتدداّ  -َٗـاز٠ اضتدداّ ايتعصٜص -َٗاز٠ إداز٠ ايصف  -َٗاز٠ إداز٠ املٓاقػـ١ 
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 ضيهًوجية ايُٓو اسم املقرر:  800ْفظ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ُٛٓضٝهٛيٛج١ٝ اي Developmental Psychology 

تعسٜــــف ضــــٝهًٛج١ٝ ايُٓــــٛ , ايعٛاَــــٌ املــــؤفس٠ يف ايُٓــــٛ ٚايكــــٛاْني اذتانُــــ١ يًُٓــــٛ َٚاٜرتتــــب عًــــ٢  

ايٓعسٜــات املفطــسٙ يًُٓــٛ , َساذــٌ ايُٓــٛ املدتًفــ١ َــٔ ذتعــ١   االخــتالالت يف َطــازات جٛاْــب ايُٓــٛ املدتًفــ١ .  

االخصاب إيٞ ْٗا١ٜ َسذ١ً املساٖك١.ايُٓٛ ٚايتهٝف ايٓفطٞ االجتُاعٞ عٓد ايطفٌ . تطٛز ايتفهري عٓد ايطفٌ 

ٚ ٚاملساٖل ) ْعس١ٜ بٝاجٝ٘ يًُٓٛ ايعكًٞ ( , املساٖك١ َعٓاٖا ٚطبٝعتٗا ٚبعض خصا٥صٗا , , املػهالت االْفعاي١ٝ 

 ايطًٛن١ٝ املستبط٘ بهٌ َسذ١ً َٔ َساذٌ ايُٓٛ َٔ ايطفٛي١ اي٢ً املساٖك١ .

 

 ايتدزيظ املصغس اسم املقرر:  883ْٗج  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ايتدزٜظ املصػسMicro Teaching 

َـا١ٖٝ ايتدزٜظ املصػس , خطٛاتــ٘ , خصا٥ص٘ , َعٌُ َٗازات ايتدزٜظ املصػس , أْٛاع ايتدزٜظ املصػس  

َٚصاٜا نٌ ْٛع , َٗازات ايتدزٜظ املصػس , َساذٌ ايتدزٜظ املصػس , غـسٚط ايتـدزٜظ املصـػس , اختٝـاز احملتـ٣ٛ      

, تصُِٝ ايب٦ٝـ١ ايصـف١ٝ املٓاضـب١ يًتـدزٜظ      ٚتٓعُٝ٘ ٚحتًًٝ٘ , اختصاٍ امل١ُٗ ايتع١ًُٝٝ ٚتٓفٝرٖا بدق١ نا١ًَ

املصــػس , منــاذد ايتــدزٜظ املصــػس , اختــصاٍ ارتــرب٠ ايتدزٜطــ١ٝ فــ٢ املٛاقــف ايتعًُٝٝــ١ , ْعــِ حتًٝــٌ ايتفاعــٌ             

ٚتفاعٌ ايف٦ات , إعداد ٚتٗٝص َعُـٌ ايتدزٜظ املصػس ٚايتدزٜب عًـ٢ اضـتدداّ األجٗـص٠ يًتـدزٜب عًـ٢ َٗـازات       

ًّا, ت٦ٝٗ  .  ١ ايطالب الضتكباٍ ايرتب١ٝ املٝدا١ْٝ ف٢ ايفسق١ ايثايث١ايتدزٜظ عًُ

 

 األصوٍ اإلجتُاعية يًرتبية اسم املقرر:  884تسبية  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  األصٍٛ االجتُاع١ٝ يًرتب١ٝFundamentals of EducationSocial   

ايرتبٝــ١  -األٖــداف يف ايرتبٝــ١   -ايثكافــ١ ٚايرتبٝــ١   -َفٗــّٛ ايرتبٝــ١ ٚاألصــٍٛ ايــيت تطــتٓد إيٝٗــا    

دٚز األضـــس٠ يف ايعًُٝـــ١  -جـــٛد٠ ايعًُٝـــ١ ايتعًُٝٝـــ١  -َالَـــ  ايرتبٝـــ١ املعاصـــس٠  -عٝـــ١ ٚايتٓػـــ١٦ االجتُا

 .ايتفاعٌ االجتُاعٞ ٚايطًط١ ايتع١ًُٝٝ -ايرتب١ٜٛ 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.eg/citations?view_op=search_authors&hl=ar&mauthors=label:fundamentals_of_education
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 ضيهًوجية ذوى االحتياجات ارتاصة اسم املقرر:  308ْفظ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ضٝهٛيٛج١ٝ ذ٣ٚ االذتٝاجات ارتاص١ Special NeedsPsychology of  

َكد١َ يف عًِ ْفظ ايطفـٌ ارتـاص : املتفـٛم عكًٝـا , املٖٛـٛب , املطـطسب اْفعايٝـا , املتدًـف عكًٝـا  ,           

ــٕٛ َــٔ ذ٣ٚ           ــتعًِ , املٖٛٛب ــا  , ايطفــٌ ايتٛذــد ٣, ايطفــٌ ذٚ صــعٛبات اي املعــٛم جطــدٜا , ايهفٝــف , املعــام اعٝ

فعايٝــا, , تعــدٌٜ ايطــًٛى ,األضــظ ايٓعسٜــ١ ايتــ٢ صــعٛبات ايــتعًِ . خصــا٥ص األطفــاٍ املطــطسبني ضــًٛنٝا ٚاْ

االضــرتاتٝحٝات ايعاَــ١   -ٜطــتٓد ايٝٗــا تعــدٌٜ ايطــًٛى ,َبــاد٤٣ تعــدٌٜ ايطــًٛى, قٝــاع ايطــًٛى ٚتطبٝكاتــ٘      

 يتعدٌٜ ايطًٛى ٚايفٓٝات ارتاص١ بهٌ اضرتاتٝح١ٝ. ٚدٚز ايتعًِٝ ايٓٛعٞ يف ذٌ ٖرٙ املػهالت .

 

 املٓاٖج ايدزاضية اسم املقرر:  304ْٗج  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 املٓاٖخ املدزض١ٝ School Curricula 

َهْٛات املٓٗخ , املٓٗخ املدزض٢ ٚاملٓٗخ ايتع٢ًُٝ , املٓٗخ ايػاٌَ ايتها٢ًَ , ْعسٜات املٓٗخ , ب١ٝٓ املـٓٗخ   

املدزض٢ ٚعٓاصسٙ , تٓعُٝات املٓاٖخ , أْٛاع املٓاٖـخ , املـٓٗخ ايتهـا٢ًَ ٚاملـٓٗخ ادتص٥ـ٢ َٚـٓٗخ ايٛذـدات , املٓـاٖخ        

ٓــاٖخ ٚإعــدادٖا , املٓاٖـــخ ايدزاضــ١ٝ ٚاذتاضــب اآلىل , املٓاٖـــخ      ايدزاضــ١ٝ ٚزتتُــع املعسفــ١ , ايتهاَــٌ فــ٢ بٓــا٤ امل     

 ايتكًٝد١ٜ ٚاملٓاٖـخ اإليهرت١ْٝٚ , تهاٌَ املٓاٖخ َع املهْٛات األخس٣ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ . 

 

 تازيذ ْظاّ ايتعًيِ فى َصس وايٓظِ املكازْة اسم املقرر:  305تسبية  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  تازٜذ ْعاّ ايتعًِٝ ف٢ َصس ٚايٓعِ املكاز١ْHistory of Education and Comparative Education  

 -ايتعًـِٝ يف َصـس ايفسعْٛٝـ١     -يف اجملتُعات ايبدا١ٝ٥  -تازٜذ ايرتب١ٝ َٛضٛع١ َٚٓٗح١ ٚأ١ُٖٝ 

 -عًـٞ ٚذًفـا ٙ   ايتعًـِٝ يف َصـس يف فـرت٠ اذتًُـ١ ايفسْطـ١ٝ فـ٢ عٗـد ستُـد          -ايتعًِٝ يف َصـس اإلضـال١َٝ   

ايتعًِٝ ٚايثكاف١ يف َصس بعـد فـٛز٠    -(  1922-1882ايتعًِٝ ٚايثكاف١ يف َصس يف عٗد اإلذتالٍ ايربٜطا٢ْ )

 . 1952ٜٛيٝٛ  23

ــ١ : أٖــدافٗا ْٚػــأتٗا     ــ١ ٚايكــٟٛ ايثكافٝــ١     -َفٗــّٛ ايرتبٝــ١ املكازْ ــاٖخ   -ايرتبٝــ١ املكازْ َٝــادٜٔ َٚٓ

ْعـــاّ  -يعاَـــ١ يًتعًـــِٝ يف ايـــدٍٚ ايسأاايٝـــ١ ٚايػـــٝٛع١ٝ ٚايعسبٝـــ١ ايطـــُات ا -ايبرـــث يف ايرتبٝـــ١ املكازْـــ١ 

ْعاّ  -ْعاّ ايتعًِٝ يف ايٝابإ  -ْعاّ ايتعًِٝ يف ايصني  -ْعاّ ايتعًِٝ يف فسْطا  -ايتعًِٝ يف اجنًرتا 

 .ايتعًِٝ يف ايٛالٜات املترد٠ األَسٜه١ٝ
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 ايرتبوياملدخٌ إيي ايتدطيط  اسم املقرر:  383تسبية  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ٟٛاملدخٌ إيٞ ايتدطٝط ايرتبIntroduction to Educational Planning  

 -صــٍٛ ايتدطــٝط ايرتبــٟٛ ٚأْٛاعــ٘ َٚتطًباتــ٘    -ايتدطــٝط ايرتبــٟٛ َفَٗٛــ٘ ٚأُٖٝتــ١ ٚأٖدافــ٘   

صـعٛبات ايتدطـٝط ايرتبـٟٛ     -أضـظ ايتدطـٝط ايرتبـٟٛ ٚغـسٚط٘      -َداخٌ ايتدطٝط ٚمناذج٘ ٚأضايٝب٘ 

 -ايتدطــٝط يتطــٜٛس )املٓــاٖخ   -ايتدطــٝط ايرتبــٟٛ يف ايــبالد ايعسبٝــ١   -ايتدطــٝط ايرتبــٟٛ  أجٗــص٠ -

 َساذٌ ٚضع ارتط١ ايرتب١ٜٛ -إلعداد املعًِ ٚتدزٜب٘(  -أضايٝب ٚطسم ايتعًِٝ  -اإلداز٠ املدزض١ٝ 

 

 عًِ ايٓفظ ايرتبوى اسم املقرر:  384ْفظ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  عًِ ايٓفظ ايرتب٣ٛ Educational Psychology 

َاذا ٜكدّ عًـِ ايـٓفظ ايرتبـٟٛ    -عالقت٘ مبحاالت عًِ ايٓفظ االخس٣  –تعسٜف عًِ ايٓفظ ايرتب٣ٛ 

ايـتعًِ بـني   -غـسٚط ايـتعًِ   -أْـٛاع ايـتعًِ    –تعسٜف٘  –ظاٖس٠ ايتعًِ -عٓاصس املٛقف ايتع٢ًُٝ  –يًُعًِ 

ايتطبٝكــات -ْعسٜــ١ ضــهٝٓس  -سٜــ١ فٛزْــدٜو  ْع-ْعسٜــ١ بــافًٛف   -املٓعــٛز االزتبــاط٢ ٚاملٓعــٛز املعسفــ٢  

-ْعس١ٜ ادتػتًط  –املٓعٛزاملعسف٢ -ايرتب١ٜٛ يًٓعسٜات ايطًٛن١ٝ  املٓعـٛز  -ْعس١ٜ تٗٝـص املعًَٛـات   -

ايــتعًِ باملالذعــ١ . ٜٚتطــُٔ ادتاْــب ايتطبٝكــٞ تطبٝكــات تسبٜٛــ١ عًــ٢ ْعسٜــات ايــتعًِ     –االجتُــاع٢ يًــتعًِ 

 املدتًف١  

 

 طسم ايتدزيظ ايعاَة املقرر: اسم  385ْٗج كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 طسم ايتدزٜظ ايعا١َ General Teaching Methods 

َفٗــّٛ طسٜكــ١ ايتــدزٜظ , ايتــدزٜظ بــني ْكــٌ املعسفــ١ ْٚكــد املعسفــ١ , طــسم ايتــدزٜظ ٚاضــرتاتٝحٝات             

ايتـدزٜظ , ايطسٜكــ١ ٚاألضــًٛب ٚاالضــرتاتٝح١ٝ ٚاملــدخٌ , دٚز املعًــِ فـ٢ طسٜكــ١ ايتــدزٜظ قــدميلا ٚذــدٜثلا , طـــسم   

إلبـداع , أٖـِ ايطـسم ايعاَـ١ يًتـدزٜظ :      ايتدزٜظ ٚت١ُٝٓ املعازف ٚاملٗازات ٚايٛجداْٝات , طـسم ايتدزٜظ ٚت١ُٝٓ ا

خـسا٥ط املفـاِٖٝ    –ذـٌ املػـهالت    –ايعصف ايـر٢ٖٓ   –االنتػاف املٛج٘  –االنتػاف  –املٓاقػ١  –احملاضس٠ 

ايتعًــِٝ اإليهرتْٚـ٢ , اختٝــاز األْطـب َــٔ    –املػـسٚع   –متثٝـٌ ايــدٚز   –ايتعًـِٝ ايتٓافطــ٢   –ايتعًـِٝ ايتعــا٢ْٚ   –

 ات املٛقف ايتدزٜط٢ . طسم ايتدزٜظ ٚفك ا ملتػري

 

 

 



 

44 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 املدخٌ إيي اإلدازة ايرتبوية اسم املقرر:  406تسبية  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  املدخٌ إيٞ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛIntroduction to the educational administration  

أٖــِ  -ايعصــٛز تطــٛز ايفهــس اإلدازٟ عــرب    -َفٗــّٛ اإلداز٠ ٚأُٖٝتٗــا ٚأبعادٖــا ٚٚظا٥فٗــا َٚٝادٜٓٗــا    

 -ْػــأ٠ ٚتطــٛز اإلداز٠ ايتعًُٝٝــ١    -أضــظ َٚبــادئ اإلداز٠ ايرتبٜٛــ١    -ايٓعسٜــات ايــيت تفطــس عًُٝــ١ اإلداز٠    

عًُٝـــات اإلداز٠ ايتعًُٝٝـــ١ ) ايتدطـــٝط  -ايكٝـــاد٠ ايرتبٜٛـــ١ ٚاالتصـــاٍ اإلدازٟ  -ْعسٜـــات اإلداز٠ ايتعًُٝٝـــ١ 

 زات (اختاذ ايكسا –اإلغساف ٚايتٛجٝ٘ ايرتبٟٛ  –ٚايتٓعِٝ 

 

 ايفسوم ايفسدية اسم املقرر:  407ْفظ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ايفسٚم ايفسد١ٜIndividual Differences 

-تعسٜــف ايفــسٚم ايفسدٜــ١    -َاٖٝــ١ ايفــسٚم ايفسدٜــ١ )    ــاذا تــدزع ايفــسٚم ايفسدٜــ١ ( خصــا٥ص     - مل

 -املٓعــٛز ايتكًٝـــدٟ يًـــرنا٤   -اذتدٜثـــ١(  –تبــأٜ ايٓعـــس٠ إيــٞ ايـــرنا٤ )ايتكًٝدٜــ١     -ايفــسٚم ايفسدٜـــ١  

ْعسٜــ١ ايعٛاَــٌ  - -ْعسٜــ١ ايعــاًَني  -املٓعــٛز ايػــري تكًٝــدٟ يًــرنا٤ ,ْعسٜــات املٓعــٛز ايهُــٞ يًــرنا٤  

ْعسٜـات  -منٛذد ايتهـٜٛٔ ايعكًـٞ دتًفـٛزد     -ايطا٥ف١ٝ يثٛزْدٜو فسٚجل ْعس١ٜ ايعٛاٌَ املتعدد٠ يثسضتٕٛ 

-املٓعــٛز املعــسيف يًــرنا٤    ــص ا   - -ملعًَٛــات خصــا٥ص اتــاٙ تٗٝ ــٞ املعــسيف ٚايعًُٝــات     - ايٓػــاط ايعكً

ايفـسٚم  –ايـتفهري بأْٛاعـ٘ , بعـض منـاذد تٗٝـص املعًَٛـات        –ايـرانس٠ بأْٛاعٗـا    –االدزاى  –االْتبـاٙ   –املعسف١ٝ 

أْـٛاع ايـرنا٤ات    -َطـًُات ٚفـسٚجل ايٓعسٜـ١     -ْعس١ٜ ايرنا٤ات املتعـدد٠  -ايفسد١ٜ ٚ ايرنا٤ ايٛجداْٞ 

 املتعًُني ايتطبٝل ايرتبٟٛ يٓعس١ٜ ايرنا٤ات املتعدد٠ ايتعسف عًٞ ذنا٤ات-

 

 طسم ايتدزيظ ايتدصصية اسم املقرر:  408ْٗج  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  طسم ايتدزٜظ ايتدصص١ٝTeaching Methods for Specialized Disciplines 

ايفسم بـني طـسم ايتـدزٜظ ايعاَـ١ ٚايتدصصـ١ٝ , املفاضـ١ً بـني طـسم ايتـدزٜظ عٓـد االختٝـــاز, َعـاٜري              

حتدٜــد األْطــب َــٔ طـــسم ايتــدزٜظ , تصــٓٝف طـــسم ايتدزٜـــظ ايتــ٢ تٓاضــب نــٌ ختصــص َــٔ ايتدصصــات           

اإلعــالّ ايرتبــ٣ٛ ,  –ىل اذتاضـب اآل  –ايرتبٝـ١ املٛضــٝك١ٝ   –ايرتبٝـ١ ايفٓٝــ١   –ايٓٛعٝـ١ ايتايٝــ١ : االقتصـاد املٓــصىل   

تٛظٝــف طــسم ايتــدزٜظ ٚاضــرتاتٝحٝات٘ ٚمناذجــ٘ رتدَــ١ نــٌ ختصــص َــٔ ايتدصصــات ايطــابك١ , ايتــدزٜب         

ايتطبٝك٢ ف٢ َعُـٌ املٗـازات ٚفك ـا يهـٌ ختصـص انـادمي٢ , تٛظٝـف َعُـٌ املٗـازات فـ٢ إتكـإ ايتـدزٜظ ٚزبـط              

 ذيو بايرتب١ٝ املٝدا١ْٝ . 
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 ايصخة ايٓفطية املقرر:اسم   489ْفظ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ايصر١ ايٓفط١ٝMental health 

-َعــاٜري ايطــ١ٜٚٛ ٚايةضــ١ٜٛ –ايصــر١ ايٓفطــ١ٝ ٚعًــِ ايــٓفظ االجيــاب٢   –تعسٜــف ايصــر١ ايٓفطــ١ٝ 

ــ١ٝ   ــات ايػدصـ ــ١ٝ  -ْعسٜـ ــاع ايػدصـ ــايٝب قٝـ ــ٢  -أضـ ــل ايٓفطـ ــّٛ ايتٛافـ ــ٢   –َفٗـ ــل ايٓفطـ ــات ايتٛافـ َعٛقـ

 َكدَــ١ عــٔ األَــساجل -ايهبــت ( تــابع َعٛقــات ايتٛافــل ايٓفطــ٢ ) اذتٝــٌ ايدفاعٝــ١ (      –ايصــساع  –)االذبــاط 

االَـساجل ايرٖاْٝـ١ )منـاذد (    -ايٓفط١ٝ ٚايرٖاْٝـ١ ٚايطـٝهٛبات١ٝ ٚايطهٛضـَٛات١ٝ .االَـساجل ايتفطـ١ٝ )منـاذد (      

 ايصر١ ايٓفط١ٝ ف٢ األضس٠ ٚاملدزض١ . -ايطٝهٛبات١ٝ ٚ األَساجل ايطهٛضَٛات١ٝ 

 

 األصوٍ ايفًطفية يًرتبية اسم املقرر:  481تسبية  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  األصٍٛ ايفًطف١ٝ يًرتب١ٝPhilosophical Fundamentals of Education  

منــاذد َــٔ ايفًطــفات  -اذتاجــ١ إيــٞ فًطــف١ ارتــرب٠ ايرتبٜٛــ١  -ايفًطــف١ ٚايرتبٝــ١ ٚفًطــف١ ايرتبٝــ١ 

االتــاٙ  -فًطــف١ ايرتبٝــ١ اإلضــال١َٝ  -ايفًطــف١ ايربمجاتٝــ١ (  -ايفًطــف١ ايٛاقعٝــ١  -)ايفًطــف١ املثايٝــ١ 

املعسفـ١ ٚايرتبٝـ١    -جـٕٛ دٜـٟٛ (    –فًطف١ ايرتب١ٝ عٓد ) ابـٔ ضـٝٓا٤    -ٚاالتاٙ احملافغ ف٢ ايرتب١ٝ ايتكد٢َ 

 .ادتاْب ارتًكٞ يفًطف١ ايرتب١ٝ  -

 تطويس املٓاٖج اسم املقرر:  480ْٗج  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  تطٜٛس املٓاٖخCurriculum Development 

َفٗــّٛ ايتطــٜٛس بصــف١ عاَــ١ ٚتطــٜٛس املٓــاٖخ بصــف١ خاصــ١ , دٚاعــ٢ تطــٜٛس املٓــاٖخ ايكا٥ُـــ١ , أضــظ         

تطٜٛس املٓاٖخ , خطـٛات تطـٜٛس املٓـاٖخ , تطـٜٛس املٓـاٖخ قـدميلا ٚذـدٜثلا ,أضـايٝب ايتطـٜٛس فـ٢ املٓـاٖخ املدزضـ١ٝ ,             

ملٓاٖــخ , االتاٖـات املعاصــس٠ فـ٢ تطـٜٛس      األضايٝب ايتكًٝد١ٜ ف٢ تطٜٛس املٓاٖخ , األضايٝب اذتدٜث١ ف٢ تطـٜٛس ا 

ًّا .   املٓاٖخ املدزض١ٝ , مناذد َٔ املٓاٖخ املطٛز٠ ف٢ بعض ايدٍٚ املتكد١َ تعًُٝ
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 حىصيف هقرراث

 قسن الرتبيت الفنيت

 

 (0زضِ ) اسم املقرر:  000ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ما ًد٤٣ ال٣ُم الٟىُت باألبٌُ وألاؾىص( مشل  ج٣ضًم زبراث ٞىُت وججاعب في ج٣ىُاث ألابٌُ وألاؾىص و)٧ل

 -الخضٍعب ٖلى ٖمل صعظاث ْلُه باأل٢الم الغنام اهخ٣اال مً الٛام٤ للٟاجذ وال٨ٗـ  -ألا٢الم الغنام بضعظاتها 

٤ ٖمل ٦غو٦ُاث لبٌٗ ألاق٩ا٫  ال٢ت الك٩ل بالٟغاٙ وؤَمُخه ًٖ ٍَغ جىيُذ مٟاَُم الغؾم والٗىانغ الك٩لُت ٖو

ت الدجم الهىضؾُت فى  صعاؾت الخٍُى والك٩ل والدجم وال٣ُم الجمالُت واليؿب واإلالمـ واإلاىٓىع  -مؿاخاث مخىٖى

ٖمل  -والاو٩ٗاؽ ٖملُا مً زال٫ ٖمل اؾ٨دكاث باأل٢الم الغنام حٗخمض ٖلى اؾخسضام الخِ الخاعجي ٣ِٞ. 

ٖمل  -األ٢الم الغنام وصعظاتها صعاؾاث لىماطط مً الُبُٗت الهامخت )ألاق٩ا٫ الهىضؾُت البؿُُت( صازل اإلاغؾم ب

 صعاؾاث لبٌٗ ؤوعا١ ألاشجاع وألاق٩ا٫ اإلاىظىصة في الُبُٗت .

 أضظ تصُيِ  اسم املقرر:  008ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ماَُت الخهمُم ،ؤَمُت الخهمُم في الٟىىن الدك٨ُلُت وؤؾـ بىاء الٗمل الٟني . صعاؾت للٗىانغ الُبُُٗت 

نُاٚتها باؾخسضام ؤؾلىب الخدبحر بالى٣ُت . صعاؾت ٖملُت ٖىانغ مً الُبُٗت باؾخسضام ؤلام٩اهاث وجدلُلها وبٖاصة 

ت . ٖىانغ الخهمُم ، ألاؾـ الجمالُت وؤلاوكاثُت للخهمُم  صعاؾت للٗىانغ الُبُُٗت  -الدك٨ُلُت للخٍُى اإلاخىٖى

اإلاؿاخاث . صعاؾت للؼزاٝع ؤلاؾالمُت وجدلُلها وجدلُلها وبٖاصة نُاٚتها بإؾلىب ًجم٘ بحن الخى٣ُِ والخسُُِ وجدبحر 

ت .    وبٖاصة نُاٚتها بإؾلىب ظضًض إلهخاط ٖىانغ ظضًضة مخىٖى

 (0خصف ) اسم املقرر:  003ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ش والخاماث اإلاؿخسضمت في الدك٨ُل الخؼفي . الخاماث اإلاؿخسضمت في  مٟهىم وحٍٗغ٠ الخٝؼ وجُىعٍ ٖبر الخاٍع

نها . الخهاثو الٗامت والدك٨ُلُت للُحن . بٖضاص  الدك٨ُل الخؼفي : ماَُت الُحن ، وجغ٦ُبها ال٨ُمُاجي ، و٦ُُٟت ج٩ٍى

ضاص الُُىاث . َغ١ الدك٨ُل الخؼفي  ا إٖل ضاص الُُىاث . الكغوٍ الىاظب جىاَٞغ الُُىاث للدك٨ُل ألاصواث الالػمت إٖل

٣ت الدك٨ُل بالخ با٫ . الخُب٤ُ الٗملي حك٨ُل ق٩ل زؼفي بؿُِ مىخٓم اؾُىاوي الهُئت بك٩ل ٖام والتر٦حز ٖلى ٍَغ

٣ت الخبا٫  ب ٖلى ٦ُُٟت جىؾُ٘  -بٍُغ ٣ت الخبا٫ للخضٍع حك٨ُل ق٩ل زؼفي بؿُِ مىخٓم مسغوَي م٣لىب الهُئت بٍُغ

ب ٖلى ٦ُُٟت جىؾُ٘ وج٤ًُ الك٩ -الك٩ل  ٣ت الخبا٫ للخضٍع ل . حك٨ُل ق٩ل زؼفي بؿُِ مىخٓم بُط ي الهُئت بٍُغ

ُت بك٩ل ٖام والتر٦حز ج٣ىُاث اإلاالمـ ) ج٣ىُت الخى٣ُِ  ؼ  –الخ٣ىُاث اإلاٗالجت لألؾُذ الخٞؼ ج٣ىُت  –ج٣ىُت الخدٍؼ

 .الخضف (
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 (0ايٓطيج اييدوى ) اسم املقرر:  004ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلاكِ في  –البرؽ  –اللخمت  –اإلاهُلخاث اليسجُت ) الؿضاء  -حٍٗغ٠ اليؿُج ، و السجاص ، والٟغ١ بُنهما 

خي لٟني اليؿُج ، والسجاص ٖبر الٗهىع  -الٗضة ... الخ (  –الباب  –هى٫ اإلاىًضة  ألاصواث  -إلادت مىظؼة ًٖ الخُىع الخاٍع

 ، والخاماث اإلاؿخٗملت في اليؿُج ، والسجاص ، وبضاثل جل٪ الخاماث.

٣ت ٖمل الىى٫ الُضوي البؿُِ ، واإلاغ  ٍغ زىام الخاماث الُبُُٗت،  -٦ب ) اإلاخدغ٥ (ؤهىإ ألاهىا٫ ، َو

 والهىاُٖت اإلاؿخسضمت في اليؿُج ، والسجاص والٟغ١ بُنهما .

جهمُم ، وجىُٟظ بٌٗ اللىخاث الٟىُت في مجالي اليؿُج  -ؤق٩ا٫ اليؿُج الؿاصة - -الترا٦ُب اليسجُت 

 والسجاص ، ًخد٤٣ ٞيها جُب٤ُ ال٣ُم الجمالُت ، وؤلابضاُٖت .

 تازيذ ايرتبية ايفٓية وْظسياتٗا اسم املقرر:  005ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا،  خى للتربُت الٟىُت فى الٗالم، ؤنى٫ التربُت الٟىُت ومهاصَع ش التربُت الٟىُت واَمُت صعاؾخه ، الخُىع الخاٍع جاٍع

اث التربُت الٟىُت.  عواص التربُت الٟىُت، هٍٓغ

 َػسوعات صغريةإدازة  اسم املقرر:  006ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ؼ اإلااؾؿاث الهٛحرة  -الخٍٗغ٠ بُبُٗت اإلااؾؿاث الهٛحرة وألاَمُت الا٢خهاصًت لها  ماقغاث هجاح  -حٍٗؼ

كل اإلااؾؿاث الهٛحرة  ت  -الخسُُِ للبضء في مكغوٕ ججاعي ؤو نىاعى  -ٞو صعاؾت  -ؤهىإ وؤهماٍ ال٣ُاصاث ؤلاصاٍع

 عوح ألا٢ضام والٗىامل اإلاازغة.جىمُت  -الىىاحي ألاؾاؾُت للماؾؿاث 

خماصاث اإلاؿدىضًت ويغاثب الضزل  بصعا٥ ؤَمُت ومٟهىم صعاؾت  -ال٣ضعة ٖلى ٞهم ٖىانغ خؿاباث اإلاساػن والٖا

ال٣ضعة ٖلى صعاؾت ٧ل ٖىهغ مً الٗىانغ ألاؾاؾُت  -بصعا٥ الٗىانغ ألاؾاؾُت التى جدىحها صعاؾت الجضوي  -الجضوي 

 لضعاؾت الجضوي.

 (0حن  ) اسم املقرر:  080ت ف  ر:كود املقر 

 الخىن٠ُ:

 
ا
: ٖىانغ بىاء الك٩ل الىدتى اإلاجؿم )الخٍُى . حجم ال٨خل . الًىء والٓل. اللىن فى الٗمل الىدتى. ال٣ُم  أول

 الؿُدُت واإلالمؿُت(

 
ا
 : ألاؾـ الجمالُت للٗمل الىدتى اإلاجؿم . )ؤلا٣ًإ . الاجؼان . الٟغاٙ . الخىاؾب . وخضة الٗمل الىدتى . ثاهيا
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ا
-ؤصواث حك٨ُل الُحن .  -: ) الُحن وبم٩اهُاث الدك٨ُل ( : َبُٗت الُحن ، وجدًحٍر وؤٖضاص ٌ للٗمل الىدتى  ثالثا

ىؾُِ مغخلي فى الدك٨ُل . ٖمل ال٣الب الجبـ لخمشا٫ زُىاث ٖمل جمشا٫ مً الُحن اإلادغو١ . اؾخسضام الُحن ٧

 مجؿم مً الُحن

 -جدًحر الُحن وبٖضاصٍ للٗمل الىدتى  -: عجاثً الىع١ ، والىع١ اإلا٣ىي ٦مضزل لٟهم الدك٨ُل الىدتى املحتوى العملي

هُاث الدك٨ُل زُىاث ٖمل جمشا٫ مً الُحن اإلادغو١ . اؾخسضام الُحن ٧ىؾُِ مغخلي فى الدك٨ُل . الهلها٫ وبم٩ا

 ٖمل ال٣الب الجبـ لخمشا٫ مجؿم مً الُحن -الىدتي ٦سامت بضًلت للُحن 

 (0ايطباعة اييدوية ) اسم املقرر:  088ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ؤَضاٝ ماصة َباٖت اإلايؿىظاث. الٗىامل التى ًجب مغاٖاتها فى جهمُم  -اإلاهاعاث ألاؾاؾُت فى جهمُم َباٖت اإلايؿىظاث 

 ؤهىإ الخ٨غاعاث. جهمُم َباٖت اإلايؿىظاث وجىػَ٘ الىخضاث .  -ؤهىإ الخهمُم  -َباٖت اإلايؿىظاث 

٣ت الاؾخيؿل. ٣ت الاؾخيؿل  -الُباٖت بٍُغ ٣ت الُباٖت باالؾخيؿل  -ماَُت الُباٖت بٍُغ ؤَم ألصواث اإلاؿخسضمت م٘ ٍَغ

٣ت الُباٖت باالؾخيؿل  - ٣ت الُباٖت باالؾخيؿل  -ؤَم الخاماث اإلاؿخسضمت م٘ ٍَغ بُت لٍُغ الُباٖت  -اإلاضازل الخجٍغ

٣ت ال٣ٗض والغبِ  ٣ت ال٣ٗض والغبِ  -)الهباٚت ( بٍُغ ؤَم ألصواث والخاماث  -ماَُت الُباٖت ) الهباٚت( بٍُغ

٣ت ال٣ٗض والغبِ ا ٣ت  -إلاؿخسضمت م٘ الُباٖت ) الهباٚت( بٍُغ ٣ت الُباٖت ) الهباٚت( بٍُغ بُت لٍُغ اإلاضازل الخجٍغ

 ال٣ٗض والغبِ .

 (0األغغاٍ ارتػبية ) اسم املقرر:  083ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غة فى اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للدك٨ُل باألزكاب. اإلاهاعاث ألاؾاؾُت و٦ُُٟت الخٗامل م٘  الخهمُم والخىُٟظ. ألازكاب اإلاخٞى

  زكاب الُبُُٗت والهىاُٖت اإلاؿخىعصة . ، ألا البِئت اإلادلُت . ؤقٛا٫ ال٣كغة والخُُٗم وؤَم ألصواث اإلاؿخسضمت

ت اإلاؿخسضمت فى حك٨ُل وحكُٛل ألازكاب. الٗملُاث الهىاُٖت البؿُُت لدكُٛل ألازكاب . اإلاهاعاث  ؤَم ألاصواث الُضٍو

ؤقٛا٫ ال٣كغة  -لٗملُاث له٤ ال٣كغة. الضَاهاث والدكُُب للمكٛىالث الخكبُت. ؤقٛا٫ ألاع٦ذ الُضوي  ألاؾاؾُت

 والخُُٗم.

 

 تػسيح فى زتاٍ ايفٔ اسم املقرر:  084ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ذ  ٟاث ٖلم الدكٍغ  -الجهاػ اإلاٟهلي-الجهاػ الٗٓمى  -مغ٦باث الجؿم التي جخى٠٢ ٖلُه َُئخه الٓاَغة -م٣ضمت وحٍٗغ

ًالث الغؤؽ  -الجهاػ الًٗلي  ًالث الُٝغ الٗلىي  -٩َُل ٖو ًالث الُٝغ الؿٟلى  -٩َُل ٖو ٩َُل  -ٖٓام ٖو

ًالث الجظٕ  ً عؾم ؤظؼاء لجؿم ؤلاوؿان  -الخىاػن وجىػَ٘ الضًَ واليؿب للُٟل والغظل واإلاغؤة  -ٖو باث  -جماٍع الخضٍع

 الخُب٣ُُت
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 فٓوٕ األطفاٍ وايبايغني املقرر:اسم   085ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟا٫  -ماَُت الخٗبحر والخٗبحر الٟني  ٟا٫  -الخٍٗغ٠ بًٟ الُٟل وؤَمُت صعاؾت ٞىىن ألَا مغاخل همى  -زهاثو عؾىم الَا

با (  ٟا٫ . ؤوال :مغخلت ما ٢بل الخسُُِ . ) جبضؤ مً ؾً الىالصة بلى ؾً الشاهُت ج٣ٍغ ت ٖىض ألَا زاهُا : ال٣ضعة الخٗبحًر

با (  زالشا : مغخلت جدًحر الـمضع٥ الك٨لي . ) جبضؤ مً  0مغخلت الخسُُِ . ) جبضؤ مً ؾً الشاهُت بلى ؾً الغابٗت ج٣ٍغ

با (،  با ( ، عابٗا : مغخلت اإلاـضع٥ الكـــ٨لي . ) جبضؤ مً ؾً الؿابٗت بلى ؾً الخاؾٗت ج٣ٍغ الغابٗت بلى ؾً الؿابٗت ج٣ٍغ

با (، ؾاصؾا : مغخلت الخٗبحر زامؿا : مغخلت مداولت الخ ٗبحر الىا٢عي. ) جبضؤ مً ؾً الخاؾٗت بلى ؾً الخاصًت ٖكغ ج٣ٍغ

با (  الىا٢ٗــــي . ) وجبضؤ مً ؾً الخاصًت ٖكغ بلى ؾً الشالشت ٖكغ ج٣ٍغ

 فٓوٕ اذتطازات ايكدمية اسم املقرر:  086ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غوٝ وكإتها  الٟغ١ بحن الٟىىن البضاثُت ال٣ضًمت ، والٟىىن  -، وؤبغػ مجاالتها ، ووْاثٟها مٟهىم الٟىىن البضاثُت ، ْو

ت وزهاثهها ألاؾلىبُت  -ؤَم الؿماث التي جمحز الٟىىن البضاثُت  -البضاثُت الخضًشت   -عؾىم ال٨هٝى والى٣ىف الصخٍغ

ٟا٫ ، والٟىىن الخضًشت واإلاٗانغة .  ٖال٢ت الٟىىن البضاثُت بٟىىن ألَا

ش وخًاعة بالص الغاٞضًً  الٟىىن في  الًٟ الغوماوى.. -الًٟ الُىهاوى  -ٖهغ ما ٢بل الخاٍع

 (0تصويس ) اسم املقرر:  800ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غ و عؾم مىيٕى ًٖ الُبُٗت الهامخت ؤو اخض اإلاىاْغ  -م٣ضمت ًٖ الغؾم باأللىان اإلااثُت  الخٗٝغ ٖلى ؤصواث الخهٍى

ا ٖلى مىانٟاث الخامت الُبُُٗت مً البِئت  غ اإلااجي،  -للخٗٝغ مهاٍع ا للخهٍى ت وجدًحَر ٦ُُٟت ججهحز ألاؾُذ اإلاخىٖى

ت ماَُتها و٦ُُٟت مؼط ألالىان صعاؾت واؾخسضامها وطل٪ بةهخاط ؤٖما٫ مخ٩املت ،م٘ ج٨ملت عؾم  ألالىان اإلااثُت ومٗٞغ

ت  -اإلاىيٕى الؿاب٤  غي وم٩ىهاجه البهٍغ ىاث ٖىانغ الٗمل الٟني الخهٍى اث الخٍُى وألاق٩ا٫ ، ٖمل صعاؾاث لخ٩ٍى عمٍؼ

الى٣ُت والخِ والهُئت  -مً الُبُٗت الهامخت م٘ حٛحر الٗىانغ اإلاغؾىمت مً هاخُت الدجم واإلالمـ وال٨شاٞت الًىثُت 

ت ٦ُُٟت اؾخسضامها والٟغ١ بُنها )الك٩ل الخاعجي ( ، صعاؾت لىان وبحن الكٟاُٞت وال٨شاٞت في ألا ألالىان الجىاف ومٗٞغ

دُت ، الًىء وال٣ُمت واللىن)عجلت ألالىان ، جض٤ٞ ال٠ُُ اللىوي (  اإلالمـ واليؿُج ،الخحز اإلا٩اوي  -اإلااثُت وألالىان الٍؼ

 الؼمان والخغ٦ت . -)والًٟاء والدجم او ال٨خلت ( 

 

 (8حن  ) اسم املقرر:  808ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ً الىدتى الباعػ و  اث  صعاؾت مٗاًحر الخ٩ٍى  هدخُت مؿخىخاة مً الٟىىن اإلاسخلٟت ٢ضًما وخضًشا.6الٛاثغ مً زال٫ ظضاٍع
ت . - ل٠ُ ومؿخىي البروػ بما ًدىاؾب م٘ مؿاخت الجضاٍع  صعاؾت الٗال٢اث بحن الك٩ل و الاعيُت فى هدذ الٍغ

اث مؿخىخاة مً الًٟ اإلاهغي ال٣ضًم . -  جُب٤ُ الاؾالُب الٟىُت للىدذ الباعػ فى ٖمل ظضاٍع
ل٠ُ واإلاؿاخاث اإلاؿُدت بما ًد٤٣ الابضإ الٟنى فى فى مجا٫ الىدذ الباعػ . -  الخغوط مً ال٣الب الخ٣لُضي لك٩ل الٍغ
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 (8ايطباعة اييدوية ) اسم املقرر:  803ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سُت  ت بالبهماث: هبظة جاٍع ٣ت الُباٖت الُضٍو ت  -ٍَغ بالبهماث. ؤَم اإلامحزاث مهاصع البهماث. ؤؾلىب الُباٖت الُضٍو

خباعاث الىاظب مغاٖاتها وألازغ الجمالي لها.  ت بالبهماث. ألاصواث اإلاؿخسضمت وؤَم الٖا ٣ت الُباٖت الُضٍو والُٗىب في ٍَغ

٣ت الُباٖت  ت بالبهماث وال٣ُم الجمالُت الىاججت ٖنها. زُىاث الٗمل في ٍَغ الخاماث اإلاؿخسضمت في الُباٖت الُضٍو

ت بالبهما  .ثالُضٍو
سُت  ت بال٣الب : هبظة جاٍع ٣ت الُباٖت الُضٍو ٣ت  -ٍَغ ت بال٣الب. ؤَم اإلامحزاث والُٗىب فى ٍَغ ؤؾلىب الُباٖت الُضٍو

خباعاث الىاظب مغاٖاتها وألازغ الجمالى لها. الخاماث اإلاؿخسضمت  ت بال٣الب. ألاصواث اإلاؿخسضمت وؤَم الٖا الُباٖت الُضٍو

ت بال٣الب وال٣ُ ت بال٣الب.فى الُباٖت الُضٍو ٣ت الُباٖت الُضٍو  م الجمالُت الىاججت ٖنها. زُىاث الٗمل فى ٍَغ

 (0أغغاٍ فٓية ) اسم املقرر:  804ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

مضزل بلى ألاقٛا٫ الٟىُت ومسخل٠ الخاماث اإلاؿخسضمت ؤهىإ الىع١ اإلاسخلٟت ومهاصع اؾخلهام اإلاكٛىلت الٟىُت . ؤزغ 

ب في جهمُم وجىٟظ اإلاكٛىلت الٟىُت . مهاعاث الىؾاثِ اإلااصًت ٖلى  غ١ الخجٍغ جهمُم اإلاكٛىلت الٟىُت واججاَاث َو

ب الُالب ٖلى الُغ١ اإلاسخلٟت لدك٨ُل الىع١ لخىُٟظ اإلاكٛىالث  بٖضاص ألاصواث والىع١ لخىُٟظ اإلاكٛىلت الٟىُت . جضٍع

 الٟىُت .

 ىاص اإلاؿتهل٨ت والخىل٠ُ بحن ؤ٦ثر مً زامت وماصة مؿتهل٨ت .٢ضعاث مهمم اإلاكٛىلت الٟىُت بخٟهم إلم٩اهُاث الخاماث واإلا

 جهمُم للمكٛىلت الٟىُت اإلاغاص جىُٟظَا . بٖضاص وججهحز الُالب لُبُٗت للىع١ الهالح لخىُٟظ الخهمُم اإلاٗض للمكٛىلت.
بُت بالىع١ وبٌٗ الخاماث اإلاًاٞت للمكٛىلت .  هماطط ججٍغ

 املصسى ايكديِ وايكبطى ايفٔ اسم املقرر:  805ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت ال٣ضًمتالٟىىن والٗ  الٟىىن والٗماعة فى الٗهغ ال٣بُى.، و  ماعة في الخًاعة اإلاهٍغ

  

 (0تصُيِ ) اسم املقرر:  880ت ف كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

_ ال٣ُمت _ الكضة ( مضزل بلى الخهمُم اللىوي وصوعٍ في الًٟ الدك٨ُلي . حٍٗغ٠ اللىن والخىام اإلادضصة للىن ) ال٨ىه 

باث ٖلى اؾخسضام ؤلىان  ت والخ٩امل اللىوي والخإزحر الؿ٩ُىلىجي للىن. جضٍع وقغح الضاثغة اللىهُت وقغح ألالىان الشاهٍى

 الجىاف في جهمُماث خغة .
ُت مً ألالىان ألاؾاؾُت وجىُٟظ باث ٖلى ٖملُاث زلِ اللىن والخضعط اللىوي واؾخسغاط وججٍغب ألالىان الٟٖغ  جضٍع

غ١  غ١ مؼط ألالىان و الخىاػن اللىوي صازل الٗمل الٟني وجىيُذ الاججاَاث َو الضاثغة اللىهُت . ال٣ُم الدك٨ُلُت للىن َو

جاث اللىهُت وبٖضاص جهمُماث ٞىُت جمهُضا لخى٢ُ٘  ما٫ الٟىُت. جىُٟظ الخضٍع ب في الخهمُماث اللىهُت لبٌٗ ألٖا الخجٍغ

جىُٟظ بٌٗ  -هاعاث الٟىُت لًبِ الخهمُم مً زال٫ اإلاماعؾاث الٗملُتألالىان ٖليها ، بلى ظاهب ا٦دؿاب اإلا

ت   -الخهمُماث الٟىُت اإلالىهت باالؾخٟاصة مً الخبراث اإلا٨دؿبت م٘ جىظُه ٨ٞغ الُالب هدى اؾخٗما٫ ٢ُم لىهُت مخىٖى

 مسخل٠ ألالىان اإلاخ
ً
ٗضصة والتي جسضم بٖضاص جهمُم جهاجي ٦مكغوٕ وجىُٟظ بدُض ًدؿم بالجضة والابخ٩اع مؿخسضما

 الخهمُم وبزغاط الٗمل الٟني في نىعة ٢ابلت للٗغى .
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 (8خصف ) اسم املقرر:  888ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ألاؾالُب اإلاسخلٟت إلاٗالجت ألاؾُذ  -مغاظٗت ألاؾالُب التي اؾخسضمذ في الدك٨ُل واإلاٗالجت الؿُدُت لألق٩ا٫ 

٣ت  ٣ت ظضًضة مشل ٍَغ ُت ، وصعاؾت ٍَغ الخُب٤ُ الٗملي ألاو٫ لدك٨ُل ق٩ل  -الدك٨ُل الخؼفي بخ٣ىُت الكغاثذالخٞؼ

الخُب٤ُ الٗملي الشاوي لدك٨ُل ق٩ل زؼفي بخ٣ىُت  -مٗالجت ؾُذ الك٩ل الخؼفي بخ٣ىُت الخٟغ  -زؼفي بخ٣ىُت الكغاثذ 

٤ ، اإلاى  -مٗالجت ؾُذ الك٩ل الخؼفي بخ٣ىُت ؤلاياٞت الباعػة  -الكغاثذ  ت ، ج٣ىُاث الجٟاٝ والخٍغ ً الخغاٍع اٍػ

 والُالءاث الؼظاظُت .

 (8ايٓطيج اييدوى ) اسم املقرر:  883ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

قغح وجىُٟظ الترا٦ُب اليسجُت  -الخٗٝغ ٖلى الترا٦ُب اليسجُت اإلاغ٦بت  -الخٗٝغ ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُت لًٟ اليؿُج 

ت له  غ١ الخماؾ٪ اإلاخىٖى ت له . ججاعب ٖلى وؿُج -للخابؿتري َو غ١ الخماؾ٪ اإلاخىٖى  الخابؿتري َو

ت واَم الخاماث  ت له و٦ُُٟت الخهى٫ ٖلى جإزحراث مخىٖى غ١ الخماؾ٪ اإلاخىٖى قغح وجىُٟظ الترا٦ُب اليسجُت للىبغة َو

 اإلاًٟلت لخىُٟظَا .

ت  ججاعب ٖلى  -الا٣ٞى قغح وجىُٟظ الترا٦ُب اليسجُت للؿىما٥  -ججاعب ٖلى الىى٫ لخىُٟظ وؿُج الىبغة وجإزحراتها اإلاخىٖى

الخٗٝغ ٖلى ألاصواث اإلاؿخسضمت فى ٖملُت اليؿُج مً هى٫ اليؿُج وججهحٍز لٗملُت  -الىى٫ لخىُٟظ الؿىما٥ الا٣ٞى 

 ججاعب اولُت البخ٩اع جهمُم اإلاكغوٕ . -اليسج 

ت التى جم صعاؾتها م٘ ا  ت التى جىُٟظ اإلاكغوٕ النهاجى بساماث مسخلٟت واؾخسضام ج٣ىُاث اليؿُج اإلاخىٖى لخاماث اإلاخىٖى

٠ُ الخهمُم . ُت جْى  جالءم ٧ل جغ٦ُب وؿجى وازخُاع ألالىان اإلاخىا٣ٞت م٘ هٖى

 (8أغغاٍ خػبية) اسم املقرر:  884ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 : )ألازكاب ومهاصع الخهى٫ ٖليها(. مهاصع ألازكاب. ج٣ؿُم ألازكاب و جج٠ُٟ ألازكاب
ً
 -ؤهىإ ألازكاب  - ؤوال

  الخاماث اإلا٨ملت لألزكاب.

  مخ٣ضم ( -زاهُا : )ؤقٛا٫ ألاع٦ذ الُضوي  

 : )الدك٨ُل الٟنى بغوٕ ألاشجاع(  
ً
٤  -زالشا ال٣ُم الجمالُت لٟغوٕ ألاشجاع. اإلاضازل الخهمُمُت بٟغوٕ ألاشجاع ٞو

ُٟي. الخاماث الالػمت للدك٨ُل الٟنى بٟغوٕ ألاشجاع. ألاصواث اإلاؿخسضمت في ا ٣ت الٗمل الٛغى الْى لدك٨ُل. ٍَغ

  والخجمُ٘ والدكُُب النهاجي. 

 (0أغغاٍ َعادٕ) اسم املقرر:  885ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

حٍٗغ٠ ؤقٛا٫ اإلاٗاصن ، و ؤهىإ اإلاٗاصن اإلاؿخسضمت في الدك٨ُل الٟني ، والهُئاث التي جىظض ٖليها اإلاٗاصن . الخىام 

الٗامت للمٗاصن ، والخهاثو الدك٨ُلُت للمٗاصن . ألاؾالُب الٟىُت لدك٨ُل اإلاكٛىالث اإلاٗضهُت ، جُب٣ُاث جمهُضًت 

    ألؾلىب الًِٛ ٖلى الغ٢اث٤ اإلاٗضهُت الغ٣ُ٢ت

ٜ  -الخُب٤ُ الٗملي: مكغوٕ يِٛ ٖلى ع٢اث٤ الىداؽ ؤو الالىمىُىم  ج٣ىُت الخٟغ ٖلى اإلاٗاصن باألخماى ، ج٣ىُت جَٟغ

 خٟغ ٖلى ع٢اث٤ الىداؽ باألخماى . ج٣ىُاث اإلاٗالجت وبزغاط اإلاكٛىالث اإلاٗضهُت -اإلاٗاصن 
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 املتخف واملعسض ايفٓى  اسم املقرر:  886ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت  -ؤهىإ اإلاٗاعى في التربُت الٟىُت وؤَضاٞها  -واإلاٗغى  الٟغ١ بحن اإلاخد٠ و مٟهىم اإلاٗاعى واإلاخاخ٠ اث٠ التربٍى الْى

مخُلباث اإلاخاخ٠ واإلاٗاعى  . صعاؾت م٣ُاؽ الغؾم وعٞ٘ اإلا٣اًِـ والضعاؾاث الخانت واإلاىٓىع  -للمخاخ٠ واإلاٗاعى 

 .بٌٗ ؤؾالُب الٗغى في الىؾاثل الخٗلُمُت .الخٗلُمُت والٟىُت ومؿخلؼماتها واإلاٗاعى٢ىاٖض جىُٓم اإلاخاخ٠  .الخٗلُمُت

ً اعة وجد٤ُ٣ .ؤؾالُب الضٖىة للؼاثٍغ م اإلاٗغى الخٗلُمي .ؤَضاٞها بظغاءاث لخِؿحر الٍؼ هماطط مً  .وجُب٣ُها مٗاًحر ج٣ٍى

 جهمُم وجىُٟظ مجؿماث ) ما٦ُذ ( بم٣ُاؽ عؾم مٗحن. -جهامُم وجسُُِ اإلاٗاعى 

 

 (8تصويس ) اسم املقرر:  300ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سُت  تي مً الىاخُت الخاٍع غ الٍؼ ت مغجبُت بخل٪ الخ٣بت ، حٗلُم الُالب ٦ُُٟت  -صعاؾت الخهٍى ٍغ ج٣ضًم مهُلخاث جهٍى

غ١ ازخُاٍع  -ال٣ماف وجدًحٍر ججهحز ؾُذ  دُت وم٩ىهاتها َو ؤهىإ اإلاظًباث واإلاسٟٟاث  -حٍٗغ٠ الُالب ؤهىإ الٟغف الٍؼ

ً ج٣ىم ٖلى الخضٍعب ٖلى زلِ ألالىان ٖلى ؾُذ ال٣ماف لخىيُذ الُٗىب  ت مً الخماٍع ا، مجمٖى و٦ُُٟت ازخُاَع

ت مً الضعاؾاث باؾخسضام زامت ألالىان -واإلامحزاث  دُت جغجبِ بٟىىن الترار مشل صعاؾت اإلاىٓغ الُبُعي  بهخاط مجمٖى الٍؼ

ا مهضعا للثراء الٟني  ىاث مً الُبُٗت الهامخت مً زال٫ البِئت الكٗبُت واإلادلُت اإلادُُت للُالب باٖخباَع او صعاؾت ج٩ٍى

ً اإلاىيٕى  - ً الا  -ٖغى هماطط مً ؤٖما٫ اإلاهىعٍحن الٗاإلاحن وجىيُذ ؤؾالُبهم الٟىُت م٘ ج٨ملت جلٍى هتهاء مً جلٍى

 واللىخت وحٗلُم الُالب ٦ُُٟت حكُُبها وبياٞت اللمؿاث النهاثُت ٖليها ٦مغخلت ؤزحرة .

 

 (3خصف ) اسم املقرر:  308ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث اإلا٣غع ، ومغاظٗت ألاؾالُب التي اؾخسضمذ في الدك٨ُل واإلاٗالجت الؿُدُت لألق٩ا٫ . صعاؾت  الخٗٝغ ٖلى مدخٍى

َغ١ نب الجبـ آلهُت ؤخاصًت ال٣الب ، وآلهُت زىاثُت ال٣الب وجج٠ُٟ ال٣ىالب حك٨ُل ألازخام وألا٣ًىهاث ونىاٖت 

 ٢ىالب لها . 

ُت الًِٛ في ال٣الب . جدًحر البُاهاث الُُيُت ، والُُىاث الؿاثلت ، الخُب٤ُ الٗملي : لدك٨ُل ق٩ل زؼفي بخ٣ى

الدك٨ُل بخ٣ىُت بالًِٛ بال٣الب واإلاٗالجت بخ٣ىُت ال٨كِ في  -ومٗالجت ؾُذ الك٩ل الخؼفي بخ٣ىُت البُاهت واله٣ل .

ٜ . -البُاهت   الدك٨ُل ق٩ل زؼفي واإلاٗالجت بخ٣ىُت الخَٟغ

 (3ايٓطيج اييدوى ) :اسم املقرر   303ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سُت والٟىُت اإلاخسههت في جهيُ٘ السجاص ٖبر الٗهىع  ألاصواث والخاماث وألاهىا٫ اإلاؿخٗملت  -م٣ضمت ًٖ اإلاضاعؽ الخاٍع

ت و٦ُُٟت جُب٣ُها -في بهخاط السجاص الُضوي  ت الُضٍو  ؤهىإ ال٣ٗض الىبٍغ

ت  اث بال٣ٗض الُضٍو ما٫ مً اليؿُج الىبغي ٖغى  -بج٣ان مهاعة جىُٟظ الىبٍغ ابخ٩اع جهمُماث  -نىع ملىهت وهماطط أٖل

الخىُٟظ  -جُب٤ُ الخهمُم ٖلي وع١ اإلاغبٗاث الخام بالسجاص الُضوي  -مؿخدضزت لخىُٟظَا في نىعة مٗل٣اث وؿُجُت 

الدكُُب  -الٗملي لبٌٗ الخهمُماث وصعاؾت الخإزحراث الجمالُت في ال٣ُ٘ اإلاىخجت ٧لىخاث ٞىُت مىخجت مً السجاص 

 النهاجي للسجاص واؾخيخاط ؤَم ُٖىب ومك٨الث جىُٟظ.
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 ايفٔ االضالَى وعصس ايٓٗطة اسم املقرر:  304ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الٟىىن والٗماعة في الٗهىع ؤلاؾالمُت )ؤمىي ، ٖباس ى، ٞاَمى ...... ( ، اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والضًيُت التي مغ 

ى ( مً –الٗهىع الىؾُى في ؤوعوبا )الًٟ الغوماوؿ٩ى  -47ختى ال٣غن  44ألاوعوبُت بضاًت ال٣غن بها اإلاجخم٘  الًٟ ال٣َى

غ . ٖهغ النهًت اإلاب٨غ في ألاعاض ي اإلاىسًٟت زم في اًُالُا زم ٞلىعاوـ  ٖهغ النهًت  -زال٫ الٗماعة والىدذ والخهٍى

ٞغوؿا  –ٖهغ النهًت زاعط اًُالُا )ؤإلااهُا  -لنهًت في اًُالُا ؤوازغ ٖهغ ا -الظَبي في اًُالُا في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ 

ىلىض -َىلىضا (  – َغاػ والغ٧ى٧ى )ٖماعة  -ا َغاػ الباعو٥ في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ في اًُالُا وبالص الكما٫ بلج٩ُا َو

غ  (.وجهٍى

 دزاضات َتخفية اسم املقرر:  305ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٤ اإلاخد٠ ، ٖلم  اإلاخاخ٠ ، وؾاثل الٗغى اإلاخدُٟت، ؤلاياءة اإلاخدُٟت ، ؤهىإ اإلاخاخ٠، صعاؾاث جُب٣ُُت لىماطط حٍٗغ

 مخدُٟت.

 (8تصُيِ ) اسم املقرر:  380ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ضصة للىن ) ال٨ىه _ ال٣ُمت _ حٍٗغ٠ باإلا٣غع ومضزل بلى الخهمُم اللىوي وصوعٍ في الًٟ الدك٨ُلي وقغح الخىام اإلاد

باث ٖلى مؼط ألالىان .. ت والخ٩امل اللىوي وقغح هٓم الخ٨غاع اإلاسخلٟت . جضٍع ......... ( .الضاثغة اللىهُت وقغح ألالىان الشاهٍى

غ١ مؼط ألالىان و ٦ُُٟت  ب في هماطط جهمُمه مسخلٟت . ال٣ُم الدك٨ُلُت للىن َو للىنى٫ بلى اللىن اإلاُلىب والخجٍغ

ما٫ الٟىُت جد٤ُ٣ الخىاػن اللىوي صازل الٗم ب في الخهمُماث اللىهُت باأٖل غ١ الخجٍغ جىُٟظ  -ل الٟني ، اججاَاث َو

زُِ لىهُت جد٤٣ الكٟاُٞت اللىهُت وجىُٟظ ججاعب لىهُت . بٖضاص وجىُٟظ إلاسخل٠ هٓم الخ٨غاع وجىُٟظ زُِ لىهُت ٖلُت 

 َا .مخابٗت وجىظُه الُالب ؤزىاء بٖضاص جهمُماث ٞىُت ووي٘ زُِ لىهُت لها وجىُٟظ -

 (3حن  ) اسم املقرر:  388ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الدك٨ُل اإلاباقغ بالجبـ ) الجو ( . 

ؤؾاؾُاث اؾخسضام الجبـ فى الدك٨ُل  -َبُٗت زامت الجبـ . َغ١ واؾخسضاماث زامت الجبـ فى الدك٨ُل الٟنى. 

غ١ الدكُُب والهُاهت.   حك٨ُل الجبـ بالهب . -الىدتى َو

 : الىدذ اإلاباقغ فى ألازكاب .  -الدك٨ُل اإلاباقغ بالجبـ 
ً
 زاهُا

 الٗىاًت بإصواث الىدذ ٖلى الخكب وبٖضاص الخكب البلضي لٗمل جمشا٫.  -ؤهىإ ألازكاب الهالخت للدك٨ُل الىدتى. 
٣ت هدذ ألازكاب. نباٚت وحكُُب الدك٨ُالث الىدخُت الخكبُت.  ٍَغ
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 (8أغغاٍ َعادٕ) املقرر:اسم   383ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

دت اإلاٗضهُت ( ماَُت ؤقٛا٫ اإلاٗاصن وبم٩اهاث جُب٣ُها في اإلاجا٫ التربىي. ماَُت الكغاثذ اإلاٗضهُت   : ) ؤقٛا٫ الكٍغ
ً
ؤوال

ت اإلاؿخسضمت فى الدك٨ُل. الدك٨ُل  و٦ُُٟت بٖضاصَا . دت اإلاٗضهُت . ؤَم ألاصواث الُضٍو ؤلام٩اهاث الدك٨ُلُت للكٍغ

   بالكغاثذ م٘ ٖضم وظىص ؤعيُت. الدك٨ُل بالكغاثذ م٘ وظىص ؤعيُت وبياٞت بٌٗ اإلا٨مالث اللىهُت. 

بُت لدك٨ُل وحكُٛل الؿل٪. ؤَم ألاصواث اإلاؿخسضمت فى الدك : اإلاضازل الخجٍغ
ً
٨ُل. جإزحر اللىن فى ال٣ُم الدك٨ُلُت زاهُا

 الىاججت .

 : ) بقٛا٫ اإلاُىا الباعصة( . حٍٗغ٠ اإلاُىا الباعصة واإلاىاص ألاؾاؾُت للمُىا الباعصة 
ً
اإلاضازل الخهمُمُت اإلاالثمت لألقٛا٫  -زالشا

  اإلاُىا. الًىابِ الٟىُت والخ٣ىُت ألقٛا٫ اإلاُىا الباعصة .

 (8أغغاٍ فٓية ) املقرر:اسم   384ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٠ُ زاماث  مضزل بلى ألاقٛا٫ الٟىُت ومسخل٠ الخاماث اإلاؿخسضمت ) ظلىص َبُُٗت ونىاُٖت ، عؾم ٖلى الؼظاط ، جْى

َغ١ ن٣ل ؾُذ الجلىص باؾخسضام مىاص الخُُٛت للمكٛىلت الجلضیت ، مهاصع الخهى٫ ٖلى الجلىص و٦ُُٟت  -...... ( 

ت الجلىص الُبُُٗت الخجهحز الؿُخي  للٗمل ٖليها وبم٩اهُت بياٞت زاماث مؿاٖضة لها . ألاصواث اإلاؿخسضمت في ػزٞغ

والهىاُٖت وبم٩اهیاجھا ، وألاؾالُب اإلاسخلٟت وؤلام٩اهُاث الدك٨ُلُت للجلض الُبُعي والجلض الهىاعي . مهاعاث حكُٛل 

ت ألاقٛا٫  ُاث ه٣ل الؼزاٝع بلى ؾُذ الجلضج٣ى -الخش٣ُب ، ... (  -الجلىص الُبُُٗت والهىاُٖت ) الخًٟحر وج٣ىُاث ػزٞغ

ب ٖلي الخهمي لبٌٗ الىماطط . ٖملُاث حكُُب الجلىص وؤلازغاط الٟني والخ٣ني ، الجلضًت  جُب٤ُ ؤؾالُب الخجٍغ

ت الُالب للٗمل الٟني اإلاىٟظ في نىعة جهاثُت ، وبٖضاص اإلاكٛىلت الٟىُت للٗغى والاؾخسضام  .بمٗٞغ

 

 ْكد وتروم فٓى اسم املقرر:  385ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اجه ، ومىاهجه  إل ٖلى الضعاؾاث ، والبدىر في مجا٫ الى٣ض الٟني  -الخٍٗغ٠ بمٟهىم الى٣ض ، والخظو١ الٟني وهٍٓغ ؤلَا

ما٫ الٟىُت ، وال٨خابت ٖنها. ومىا٢كت ال٣ُم  -والجما٫  الجمالُت في جىمُت مهاعاث الُالب في مجا٫ ٢غاءة ، وجدلُل ألٖا

 هماطط مىخ٣اة مً ٖهىع مسخلٟت .

 (3تصويس ) اسم املقرر:  400ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غ١ الهُاٚت والخاماث  ُحن الٗغب لخىيُذ ألاؾالُب والخ٣ىُاث َو ت  -صعاؾت ؤٖما٫ ا بٌٗ لٟىاهحن الخغ ٞو ٖمل مجمٖى

اإلاؿخسضمت وألالىان والخ٣ىُاث اإلاخاخت التي جدىاؾب م٘ مً ؤلاؾ٨دكاث والضعاؾاث اإلاغجبُت باإلاىيٕى م٘ جىيُذ الخامت 

جىُٟظ اخض ألا٩ٞاع التي ٣ًضمها الُالب م٘ مغاٖاة الخىٕى فى اؾخسضام اإلاؿاخت والخىٕى في اؾخسضام  -ال٨ٟغة اإلا٣ترخت 

ت والخهىنُت الٗغبُت ُت م٘ مغاٖاة الخٟاّ ٖلى الهٍى  .الاججاَاث الخٞغ
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 (4حن  ) ملقرر:اسم ا  408ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٣ت الىدذ ٖلى  اإلادىع ألاو٫ : الىدذ فى ألاحجاع . ؤهىإ ألاحجاع اإلاؿخسضمت فى الىدذ. ؤصواث الىدذ ٖلى ألاحجاع. ٍَغ

ت.  ت. ؤٖما٫ الترمُم والهُاهت للمىدىجاث الدجٍغ  ألاحجاع.حكُُب ون٣ل اإلاىدىجاث الدجٍغ

ماَُت الخاماث الهىاُٖت . البالؾدُ٪ ومكخ٣اجه وبم٩اهاث  -الهىاُٖت اإلادىع الشاوى : الىدذ باؾخسضام الخاماث 

 الدك٨ُل الىدتى

 الدك٨ُل البىاجى باإلاٗاصن الخاماث الهىاُٖت اإلاسل٣ت ـ البىلِؿتر 
 ٖغى ومىا٢كت ؤوعا١ الٗمل وج٣ُُم الخُب٣ُاث الٗملُت. -الخىل٠ُ واإلاؼط بحن الخاماث الهىاُٖت اإلاسخلٟت  

 (3ايطباعة اييدوية ) اسم املقرر:  403ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 : ماَُت َباٖت اإلايؿىظاث وام٩اهاث جُب٣ُها فى اإلاجا٫ التربىي 
ً
 مٟاَُم ومهُلخاث الُباٖت الٟىُت. -ؤوال

سُت  ٣ت اإلاىهىجِب الُباُٖت: هبظة جاٍع  : ٍَغ
ً
٣ت  -زاهُا ٣ت اإلاىهىجِب الُباُٖت. ؤَم اإلامحزاث والُٗىب فى ٍَغ اإلاىهىجِب ٍَغ

خباعاث الىاظب مغاٖاتها وألازغ الجمالى لها. الخاماث الُباُٖت اإلاؿخسضمت فى  الُباُٖت. ألاصواث اإلاؿخسضمت وؤَم الٖا

٣ت اإلاىهىجِب الُباُٖت. ٣ت اإلاىهىجِب الُباُٖت وال٣ُم الجمالُت الىاججت ٖنها. زُىاث الٗمل فى ٍَغ  ٍَغ

٣ت الُباٖت بالى٣ل الخغاعي :   : ٍَغ
ً
سُت زالشا ٣ت  -هبظة جاٍع ؤؾلىب الُباٖت بالى٣ل الخغاعي. ؤَم اإلامحزاث والُٗىب فى ٍَغ

خباعاث الىاظب مغاٖاتها وألازغ الجمالى لها. الخاماث الُباُٖت  الُباٖت بالى٣ل الخغاعي. ألاصواث اإلاؿخسضمت وؤَم الٖا

٣ت الُباٖت بالى٣ل الخغاعي .اإلاؿخسضمت فى الُباٖت بالى٣ل الخغاعي وال٣ُم الجمالُت الىاججت ٖنها. زُىا  ث الٗمل فى ٍَغ

 (3أغغاٍ فٓية) اسم املقرر:  404ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُٟها في مجا٫ ألاقٛا٫ الٟىُت ) الجلىص  ؾ٠ٗ الىسُل ..  –ألازكاب  –ؤَم الخاماث الُبُُٗت اإلادلُت والتي ًم٨ً جْى

ا (  حَر ضاص للخىل٠ُ بحن الخاماث  -ٚو البُئُت اإلاسخلٟت والغبِ بحن َبُٗت الخهمُم ومىاؾبت الخامت . َغ١ اإلاهاعاث وؤلٖا

٠ُ الخاماث  باث خغة ٦ىماطط مبضثُت لخهمُماث مهٛغة ، م٘ مغاٖاة جْى جىُٟظ اإلاكٛىالث الٟىُت في نىعة جضٍع

ب في الخاماث اإلاؿته ل٨ت والُبُُٗت اإلاؿتهل٨ت في ابخ٩اع ؤٖما٫ ٞىُت ببضاُٖت لها نٟه ظمالُت وهُٟٗت . البدض والخجٍغ

ت الاوسجام بحن الخاماث م٘ بًٗها البٌٗ . الخاماث الهالخت لخىُٟظ اإلاكٛىلت الٟىُت ، اإلاهاعاث  للخىنل بلى مٗٞغ

والخ٣ىُاث الٟىُت الخضًشت في ألاقٛا٫ الٟىُت بالخاماث اإلاخٗضصة وؤلاخؿاؽ ب٣ُمتها الجمالُت . الجم٘ بحن الخاماث 

بُٗت الخهمُم اإلاىٟظ  . اإلاسخاعة َو
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 ايفٔ اذتديح واملعاصس  اسم املقرر:  405ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

صعاؾت م٣اعهت بحن مٟهىم الخضازت واإلاٗانغة و الخٗٝغ ٖلى الاججاَاث الخضًشت في الًٟ الدك٨ُلي مً زال٫ ٖغى 

غ والىدذ الخضًض  ٖكغ ختى الخغب الٗاإلاُت الاججاَاث الٟىُت مىظ جهاًت ال٣غن الشامً  -للمضاعؽ الٟىُت في الخهٍى

ت ، الىخكُت  -الىا٢ُٗت  -الشاهُت ال٨الؾ٨ُُت الجضًضة الغوماوؿُت  ت ، ما بٗض الخإزحًر الخ٨ُٗبُت ) البُىلُت ،  -الخإزحًر

ت  -ال٩ىالط ، والخدلُلُت ( ، اإلاؿخ٣بلُت الضاصًت  ضًت ) الُبُُٗت ، الهىضؾُت ، الخٗبحًر ت ، الخجٍغ الُت، الخٗبحًر الؿٍغ

ت ،البىاثُت(،ألاب  .جضًت، الخاقحزم ،الؿىبغماجُت ، ؤلاًجاٍػ

الاججاَاث الٟىُت مىظ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ختى آلان )الخضإ البهغي ، الًٟ الخغ٧ي ،ًٞ الًىء ،ًٞ البىب ، 

ى ، الخجهحز في الىا٢ُٗت الاظخماُٖت ،الًٟ الُٟغي ، ما ٞى١ الىا٢ُٗت ،ًٞ الُٟضًى وال٨مبُىجغ ،ًٞ الخجمُ٘ ،ًٞ ألاع 

 الٟغاٙ ،..(

 (4خصف ) اسم املقرر:  480ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث اإلا٣غع ، ومغاظٗت ألاؾالُب التي اؾخسضمذ في الدك٨ُل واإلاٗالجت الؿُدُت لألق٩ا٫ .  الخٗٝغ ٖلى مدخٍى

بُت اؾخ٨كاُٞت ٖلى ؤؾالُب الدك٨ُل الخضًشت ،والتي ٌٗخمض  -صعاؾت الاججاَاث الخضًشت للخٝؼ اإلاٗانغ  جُب٣ُاث ججٍغ

 ٖليها الًٟ الخؼفي اإلاٗانغ بك٩ل ؤؾاس ي. 

جُب٣ُاث وصعاؾت لخ٣ىُاث الجٟاٝ  -: لدك٨ُل ق٩ل زؼفي مبخ٨غ مؿخىحى مً الٟىىن اإلاٗانغة  التطبيق العملي

.٤  والخٍغ

ضًت جغ٦ُبُت الخُب مٗالجت ؾُذ الك٩ل الخؼفي بإؾالُب مؿخدضزت ، ومىالٟت بحن  -٤ُ الٗملي الشاوي ألق٩ا٫ ججٍغ

صعاؾت جُب٣ُُت ٖملُت لتر٦ُب زلُاث الُالءاث الؼظاظُت وج٣ُىاث جُب٣ُها ٖلى ألاق٩ا٫  -ألاؾالُب الخ٣لُضًت 

تها.  ُت، وؤؾالُب حؿٍى  الخٞؼ

غ١ حكُٛلها ؤهىإ ألاٞغان ال٨هغباثُت ، وؤظؼ  - ٤ الشاوي وصعظاث  -ائها ، وؤلا٦ؿؿىاعاث اإلا٨ملت لها، َو الخٍغ٤ ألاو٫ والخٍغ

ت الٟساع في صعظاث الخغاعة اإلاسخلٟت. -الخغاعة اإلاىاؾبت  ُت في الٟغان ، وحؿٍى ما٫ الخٞؼ  عم ألٖا

 (3أغغاٍ َعادٕ ) اسم املقرر:  488ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

،ٜ : ألاع٦ذ والخَٟغ
ً
اإلاضازل الخهمُمُت  -حٍٗغ٠ ألاع٦ذ واإلاىاص ألاؾاؾُت والخاماث اإلاٗضهُت اإلاالثمت ألقٛا٫ ألاع٦ذ ؤوال

 اإلاالثمت لألقٛا٫ ألاع٦ذ. الًىابِ الٟىُت والخ٣ىُت ألقٛا٫ ألاع٦ذ.

: لخام اإلاٗاصن، حٍٗغ٠ لخام اإلاٗاصن، واإلاىاص ألاؾاؾُت لٗملُاث لخام اإلاٗاصن، ؤصواث لخام اإلاٗاصن 
ً
الًىابِ  -زاهُا

ما٫ لخام اإلاٗاصن. ىامل ألامان أٖل  الٟىُت والخ٣ىُت ٖو
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 (3تصُيِ) اسم املقرر:  483ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سُت ًٖ الكب٨ُاث ٦إؾاؽ في جىُٟظ  -مغاظٗت ألاؾالُب التي اؾخسضمذ في م٣غعاث الخهمُم اللىوي الؿاب٣ت  هبظة جاٍع

ُت التي بنى ٖليها الٟىان ه الهىضؾُت  الخهمُماث الؼزٞغ  -ججاعب ؤولُت لخهمُماث حٗخمض ٖلى الكب٨ُت  -اإلاؿلم ػزاٞع

نها بلىهحن م٨ملحن .صعاؾت  الخُب٤ُ الٗملي ألاو٫ جهمُم إلاجؿماث َىضؾُت لىهُت ٌٗخمض ٖلى الكب٨ُاث الهىضؾُت وجلٍى

  –قٗاع ؤؾاؾه الٗىهغ الٟنى  –الكٗاع ) قٗاع ؤؾاؾه ال٨خابت 
ً
 . قٗاع ٌكخمل ٖلى ألازىحن مٗا

 (3أغغاٍ خػبية) اسم املقرر:  484ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 -ؤصواث  –ؤؾالُب جىُٟظ(، الخٟغ ٖلى الخكب )زاماث  -ؤصواث  –ألازكاب اإلاهىٗت، الخُُٗم بالهضٝ )زاماث 

بُت فى الخىل٠ُ بحن ج٣ىُاث ألاقٟا٫ الخكبُت.، ؤؾالُب جىُٟظ(  مماعؾاث ججٍغ

 (5حن  ) املقرر:اسم   485ت ف  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ٤ الخجٍغب في  -الدك٨ُل الخؼفي باؾخسضام الضٖاثم ُت مبخ٨غة ًٖ ٍَغ الدك٨ُل اإلاجؿم ، إلهخاط ؤٖما٫ زٞؼ

غ١  -ؤهىإ ال٣ىالب واؾخسضاماتها  -الخ٣ىُاث اإلاىٟظة  ألاؾالُب ، والخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في بىاء ال٣ىالب ، َو

زهاثو ، وبم٩اهُاث الُُىاث اإلاؿخسضمت في نب  -ال٣ىالب زهاثو ، وبم٩اهُاث نب  -الخج٠ُٟ 

 ال٣ىالب.

  نب ال٣ىالب الجبؿُت البؿُُت واإلاغ٦بت . -جدًحر الُُىاث الؿاثلت الخانت بالهب 

 . بٖضاص جهامُم مبخ٨غة جدىاؾب م٘ بم٩اهُاث زامت الُحن ، وجىُٟظَا باؾخسضام ال٣ىالب 

 ُت اإلالىهت ، وؤهىإ ألا٧اؾ ا واؾخسضاماتها .البُاهاث الخٞؼ غ١ جدًحَر  ُض اإلاسخلٟت ، َو

  غ١ جُب٣ُها ، وخغ٢ها ، وم٩ىهاتها ؾىاء الكٟاٞت ، ؤو اإلاٗخمت ، وألا٧اؾُض اؾخسضاماث الجلحزاث اإلاسخلٟت ، َو

ا . حَر  اإلالىهت ٚو

  إل ٖلى بٌٗ الخجاعب في ٞىىن الخًاعة ؤلاؾالمُت إل ٖلى هماطط إلاكاَحر الخؼاٞحن اإلاٗانٍغ -الَا ً ، ومً الَا

ُت . -الترار الخؼفي اإلادلي  ما٫ الخٞؼ  ون٠ وجدلُل وه٣ض وج٣ُُم ألٖا
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 حىصيف هقرراث

 قسن الرتبيت ادلىسيقيت

 (0قواعد وتدزيب مسع ) اسم املقرر:  000صوٍ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 قواعذ :

 اإلاىؾ٣ُي. -

 الهىث اإلاىؾ٣ُي وزهاثهه. -

 ٖىانغ اإلاىؾ٣ُي . -

 ألاق٩ا٫ ؤلا٣ًاُٖت . -

 اإلاحزان  واهىاٖه وبقاعاجه . -

 الخِ اإلاؼصوط . –زِ اإلااػوٍع  –اإلااػوٍع  -

- .  ؤهىإ الىبر والًٍٛى

ً اإلاىؾ٣ُي )اإلاضعط اإلاىؾ٣ُي ( -  الخضٍو

 ؤؾماء الخٍُى واإلاؿاٞاث والخٍُى ؤلاياُٞه وبقاٍع الشماهُه. -

 اإلاٟاجُذ اإلاىؾ٣ُُت . -

ه. -  ألانىاث البكٍغ

ل . -  ٖالماث الخدٍى

اعمىهُه مً)اإلاؿاٞاث واهىاٖها  -  (.8.......4بؿُُه ومغ٦به ولخىُت َو

 الىه٠ جىن ٦غوماجُ٪ والىه٠ جىن صًاجىهُ٪ . -

 ا لغباٍ وؤهىاٖه وجإزحر الىبرواإلااػوٍع الىا٢هه. -

 الى٣ُه بإهىاٖها. -

 الؿاللم وؤهىاٖها ال٨بحر بإهىاٖه والهٛحر بإهىاٖه . -

 تذريب السمع:

اعمىهُا .اإلاؿاٞاث مً ألاولي للخامؿه ٦بحر ونٛحر ناٖض  - ابِ لخىُا َو  َو

ً بؿُُه. - ً ب٣ًاُٖت في مىاٍػ  ؤلا٣ًاٖاث وجماٍع

ً بةقاعاث اإلاحزان . -  ؤصاء الخماٍع

ا بام . - ً في مٟخاحي نى٫ ال٨مان ٞو  ٢غاءٍ جماٍع

ً في ؾلم صو/٥  -  ٚىاء جماٍع

ً جدخىي ٖلي اإلاؿاٞاث التي جم صعاؾتها  . -  ٚىاء جماٍع

 بمالء لخني في خضوص الخمـ وٛماث . -
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 ايفسم املدزضية )انطًيفوٕ( آالت اسم املقرر:  008صوٍ  املقرر: كود

 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.

 (0) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  000 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ب ٖليها ً للخضٍع ىاء جماٍع  ٚىاء الاظىاؽ الاؾاؾُه فى اإلاىؾ٣ُى الٗغبُه ٚو

  ا بَى  ٚىاء م٣ام عاؾذ نٗىصا َو

 ( فى م٣ام عاؾذ 2ٚىاء ٖضص ً  ( جماٍع

 ( مىشح مخىٕى الًغوب وفى اإلا٣اماث الاؾاؾُه4ٚىاء ٖضص ) 

 ( ٣َُى٢ه 4ٚىاء ٖضص ) 

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

  الًغوب الٗغبُه فى محزان زىاجى ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ا٣ً ً ً امالء جماٍع ب ٖلى جضٍو ً اإلا٣غعٍالخضٍع  اُٖه فى اإلاىاٍػ

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

 بؿُُه ً ً امالء لخني مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ فى مىاٍػ ً جماٍع ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 

 (0)قواعد املوضيكى ايعسبية  اسم املقرر:  008 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

    ل  ٖالماث الخدٍى

   ؤهىإ ألابٗاص 

  ألاظىاؽ في اإلاىؾ٣ُى الٗغبُت 

   غ  الخهٍى

  م٣ام الغاؾذ 

 صعاؾت  الًغوب الٗغبُه فى محزان زىاجى 

 عسوض غعسي اسم املقرر:  000 ّ ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الخٍٗغ٠ بٗلم الٗغوى 

 ٗوىغ اإلاهُلخاث الخانه بٗلم ال 

 الاؾباب والاوجاص والٟىانل 
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 الخٟهُالث الٗغويُه 

 )ال٣اب البِذ الكٗغي)الخام_اإلاجؼئ _اإلاكُىع_اإلاهمذ_اإلاضوع 

  اظؼاء البِذ الكٗغي 

 الؼخاٞاث والٗلل 

 الضواثغ الٗغويُه 

 بدىع الكٗغ 

 اهىإ ال٣ىافى 

 (0)تدزيب صوت  اسم املقرر:  000 مٓاء كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 Vaccaiأغنيتين من كتاب  -

 Panofka op.85أو   Lutgenأو  Concone op.9تمرين من كتب  2اختيار عذد  -

 (0عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  00#ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى

 (8) تدزيب مسعو قواعد اسم املقرر:  080 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 قواعذ :

 جُب٤ُ ٖلي ال٣ىاٖض التي جم صعاؾتها ؾاب٣ا. -

 بقاعاث ؤلازخهاع .  -

 وؾاثل الخٓلُل. -

 الخلُاث. -

 الؿاللم ال٨غوماجُ٪ . -

 الخإلٟاث الشالزُه وبهدؿاباتها . -

 ؤ٢اعب الؿاللم ال٨بحر والهٛحر . -

 تذريب سمع:

 ظمُ٘ اإلاؿاٞاث مً الاولي للشامىه َاعمىهُا ولخىُا و٦بحر ونٛحر . -

 ن ( في الىي٘ ألاؾاس ي. -ػ -م -الخإلٟاث الشالزُت )٥ -

ه  -  ؤؾاؽ الؿلم مً وٛمه "ال" صًابؼون.مٗٞغ

 ال/م(. -ٚىاء الؿاللم ٥،م ؾلم )صو/٥ -

ً البؿُُه . -  بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وب٣ًاعي طا٦ٍغ في اإلاىاٍػ

ً لخىُت حكمل ظمُ٘ وٛماث الؿلم اإلاىؾ٣ُي . -  بمالءجماٍع

ً لخىُه في الؿلم ال٨بحر والهٛحر  .  -  ٚىاء جماٍع
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 ايفسم املدزضية )زيهوزد( آالت اسم املقرر:  088صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.

 (8) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  080 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ا بَى  ٚىاء م٣ام جهاوهض نٗىصا َو

 ( فى م٣ام جهاوهض2ٚىاء ٖضص ً  ( جماٍع

 ( مىشح مخىٕى الًغوب وفى اإلا٣اماث الاؾاؾُه4ٚىاء ٖضص ) 

  ( ٣َُى٢ه 4)ٚىاء ٖضص 

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

 الًغوب الٗغبُه فى محزان زالسى وعباعى ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ٍاإلا٣غع ً ً ا٣ًاُٖه فى اإلاىاٍػ ً امالء جماٍع ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

 امالء لخني ً ً جماٍع ب ٖلى جضٍو ً بؿُُه الخضٍع  مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ فى مىاٍػ

 (8)قواعد املوضيكى ايعسبية  اسم املقرر:  088 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

   بُاحى   (   –هىآزغ -اإلا٣اماث ألاؾاؾُت  )جهاوهض 

  ٞهُله م٣ام البُاحى -ٞهُله م٣ام الغاؾذ 

 صعاؾت  الًغوب الٗغبُه فى محزان زالسى وعباعى 

 عسوض َوضيكي اسم املقرر:  083 عسبى كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

  صعاؾت اإلا٣اَ٘ اللُٟٓه 

 )ى٫ ل_م٣ُ٘ ٢هحر_اإلا٣ُ٘ الَا  ج٣ؿُم الجمل وال٩لماث الى م٣اَ٘ لُٟٓه)م٣ُ٘ ٍَى

 هماطط للمحزان الُبُعى لبٌٗ الخٟاُٖل 

 الخُٟٗالث الانلُه وبضاثلها 

  ه والخٗبحر ٖنها بالٗالماث اإلاىؾ٣ُُه  الا٣ًاُٖه ، وامشله ٖنهاصعاؾت الخٟاُٖل الكٍٗغ

 صواثغ بدىع الكٗغ وجُٟٗالتها والخٗبحر ٖنها بالٗالماث اإلاىؾ٣ُُه 

  صاثغة اإلاخ٣اعب 

 صاثٍغ الهؼط 

 صاثغة الىاٞغ 
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 (8) تدزيب صوت اسم املقرر:  080 مٓاء كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 Vaccaiأغنيت من كتاب  -

 Panofka op.85( أو 8 – 1من رقم ) Concone op.9اختيار تمرين من كتب  -

 تروم َوضيكى عامليةتازيذ و اسم املقرر:  080 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ش اإلاىؾ٣ُى في الخًاعاث ال٣ضًمت  -  جاٍع

ت  -  )هٓغي + اؾخمإ(صعاؾت ألاوع٦ؿترا وؤهىإ ألانىاث البكٍغ

 .ي )هٓغي + اؾخمإ وجظو١(الغوماهد٩ُالٗهغ ؤَم الهُٜ آلالُت والٛىاثُت في ٖهغ الباعو٥ والٗهغ ال٨الؾ٩ُي و  -

 (8عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  08#ّ  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى

 (0 عصف آية أضاضية )بياْو اسم املقرر:  080 بياْو كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

1-Scales   )يها وؤصاء  –: ؾلم )صو ال٨بحر ؾلم )نى٫ ال٨بحر( في هُا١ ألاو٦خاٝ الىاخض م٘ ؤصاء الؿاللم الهٛحرة بىٖى

 ألاعبُج في ويٗه ألاؾاس ي .

2- Preliminary Books :  مً ؤي مً ال٨خب الخالُت : 5ازخُاع ٖضص ً  جماٍع

John Thompson book1 – John Schum –Michael Aaron –I.fletcher . 

3- Longo A  : مً نٟدت ً  . 7:4ازخُاع زالزت جماٍع

4- Bartok (mikrokosmos)  : 5ازخُاع ٖضص  ً ً مً جمٍغ  40:  4جماٍع

5- Gzernyanna Studies . ِازخُاع صعاؾخحن ٣ٞ : 

6- Sight Reading . 

 (3) تدزيب مسعو قواعد اسم املقرر:  800 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 قواعذ :

 ن. –ػ  -م -اإلاؿاٞاث ٥مغاظٗه  -

 الخإلٟاث الشالزُه وبه٣الباتها . -

 الخإلٟاث الغباُٖت وبه٣الباتها. -

غ. -  مغاظٗه الخهٍى

غ . الؿلم الخماس ي  . -  الخهٍى

 الؿلم الؿضاس ي . -

 اإلا٣اماث ال٨يؿُت . -

غ اإلا٣اماث ال٨يؿُت. -  جهٍى
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 تذريب سمع : 

اعمىهُا . -  ظمُ٘ اإلاؿاٞاث ٥،م،ث لخىُا َو

 اؾخسضام ؤلا٣ًاٖاث في وخضٍ الىىاع بىاهدُه .  -

 ج٣اؾُم صازلُه  ٖلي هه٠ الىخضٍ. -

 ن (في الىي٘ ألاؾاس ي . –ػ  -م -الخإلٟاث الشالزُت )٥ -

٤ ال صًابؼون وجإل٠ الضعظه ألاولي. - ه الؿاللم ًٖ ٍَغ  مٗٞغ

 صًيُت (. –ههُٟه  –الخمُحز بحن ال٣ٟالث )جامه  -

 نى٫ /٥(. -ال/م –ٚىاء الؿاللم ٥،م )صو/٥  -

 ٚىاء ؤلخان في الؿاللم الؿاب٣ت . -

ا بام وصو ؤلُى  . -  ٢غاءٍ في مٟخاح نى٫ ال٨مان ٞو

ً بؿُُه ومغ٦به . -  بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وطا٦ٍغ في مىاٍػ

 بمالء لخني في الؿاللم الؿاب٣ه . -

 .  3م٣ابل 2و 2م٣ابل 3اإلا٣ابالث  -

 تٗاَصاحبو دزضيةَأْاغيد ا اسم املقرر:  808 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ني ...عاًدحن ...... زلي الؿالح ناحي (وكُض ؤو اجىحن. - ني مشل ) بالصي ....َو  اهاقُض  حٗبر ًٖ ؤلاهخماء الَى

 وكُض ٌٗبر ًٖ بخترام بقاعاث اإلاغوع. -

 ُٖض ألام(. –ؤُٖاص الُٟىله  –ؤهاقُض مىاؾباث )صًني  -

 وكُض ًٖ الُبُٗه وظمالها مشل )ٚغص ًا ًٖٟىعي .......(. -

 وكُض حٗلُمي لالَٟا٫ مشل )الهباح .......( . -

 . 2م٣ابل 3مشل ال٣ُاع و......ؤو م٣ابالث ب٣ًاُٖه  ryم٣ابل   dtgوكُض ًدخىي ٖلي م٣ابالث ب٣ًاُٖه  -

 .وكُض خغ مً بزخُاع الُالب قٍغ له َضٝ حٗلُمي ًخم مً زالله حٛحر ؾلى٦ُاث زاَئه -

 (أنوزديوٕ)آالت ايفسم املدزضية  اسم املقرر:  803 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.

 (3) قواعد املوضيكى ايعسبية اسم املقرر:  800 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

    ٦غص -بٌٗ اإلا٣اماث ألاؾاؾُت  حجاػ. 

  غ  ٞهُله م٣ام جهاوهض ب ٖلى الخهٍى  .ٞهُله م٣ام ال٨غص -الخضٍع

 فى محزان زماس ي وؾضاس ي صعاؾت  الًغوب الٗغبُه. 
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 (3) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  808 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ا بَى  ٚىاء م٣اماث بُاحى/٦غص  نٗىصا َو

 هاثله4ٚىاء ٖضص ً مخضعظه مً الؿهل الى الهٗب فى ٧ل مً م٣امى بُاحى/ ٦غص ٞو  جمٍغ

 ( ه4ٚىاء ٖضص  ٣َُى٢ه(  4ٚىاء ٖضص )و ، ( مىشح فى يغوب مخىٖى

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

 الًغوب الٗغبُه فى الاوػان الخماؾُه/الؿضاؾُه ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ا بَى ً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا َو ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

  ًامالء لخني م ً ً جماٍع ب ٖلى جضٍو ً مسخلٟه بٗض الاؾخمإالخضٍع هاثلها فى مىاٍػ  اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو

 (0)حتًيٌ املوضيكى ايعسبية تازيذ و اسم املقرر:  803 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 :تاريخ املوسيقى العربيت

 :سُه ًٖ الٗهىع الاجُه  صعاؾت هبظٍ جاٍع

   ٖهغ الخلٟاء الغاقضًً -ٖهغ نضع الاؾالم   -الٗهغ الجاَلى 

  :  صعاؾت الٗهىع الاجُه 

  الٗهغ الٟاَمى( –الٗهغ اإلاملى٧ى   -الٗهغ الاهضلس ى –)الٗهغ الٗباس ى 

  صعاؾت عواص اإلاىؾ٣ُى والٛىاء فى َظٍ الٗهىع 

 صعاؾت بٌٗ عواص اإلاىؾ٣ُى والٛىاء ومً امشله الصخهُاث الاجُه: 

  م. –مدمض ال٣هبجى –صاوص خؿنى حَر اى الؿيباَى ..... ٚو  ٍع

 املوسيقى العربيت:تحليل 

  البؿُُت  –حٗٝغ ؤؾاؾُاث الخدلُل ً جدلُل هماطط  -جدلُل هماطط مً ٢الب الؿماعى  -جدلُل بٌٗ الخماٍع

 .مً ٢الب اإلاىشح 

 (3) تدزيب صوت اسم املقرر:  800 مٓاء كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 Vaccaiؤٚىُت مً ٦خاب  -

ً مً ٦خب  2ازخُاع ٖضص  - ً ع٢م ) Concone op.9جمٍغ  Panofka op.85( ؤو 42 – 4مً جمٍغ

   Modernؤٚىُت  -

 (0ٖازَوْى ) اسم املقرر:  800ْظس  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 )هٓغي + جُب٣ُي( لٟاث الشالزُتأؤهىإ الخصعاؾت  -

 )هٓغي + جُب٣ُي( لٟاث الشالزُتأالاه٣الب ألاو٫ والشاوي للخصعاؾت  -

 (  )هٓغي + جُب٣ُي(I-IV-V-I ) ، (I-V-I)،   (I-IV-I) جألٟاث جهٍغ٠ -
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 (3عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  80#ّ  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى

 (0) تدزيب مسع اسم املقرر:  880 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ابِ . -ػ -م -ظمُ٘ اإلاؿاٞاث ٥ - اعمىهُا ناٖض َو  ن  لخىُا َو

اعمىهُا .مؿاٞه  - خىن الهاٖض والهابِ لخىُا َو  التًر

 ن وؤلاه٣الب ألاو٫ لها للخإل٠ ال٨بحر والهٛحر ٣ِٞ. -ػ -م –الخإلٟاث الشالزُه بإهىاٖها ٥  -

٤ "ال "صًاباػون  وجإل٠ الضعظه ألاولي للؿلم . - ه الؿاللم ًٖ ٍَغ  مٗٞغ

ه ال٣ٟالث اإلاسخلٟه )الخامه  -  .اإلاٟاظئه ( –الضًيُت  –الىهُٟه  –مٗٞغ

 مي /م(. –نى٫ /٥  -ال/م -ٚىاء ؤلخان في الؿاللم ال٨بحٍر والهٛحٍر التي جم صعاؾتها مً ٢بل )صو/٥ -

خىن بةقاعاث اإلاحزان . -  ٢غاءٍ في اإلاٟاجُذ الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب مٟخاح ٞا باٍع

ً ؤلا٣ًاُٖت م٘ اإلا٣ابالث الؿاب٤ صعاؾتها  - ً  3م٣ابل 2و 2م٣ابل 3الٗمل ٖلي الخ٣ضم بمؿخىي الخماٍع في اإلاىاٍػ

 اإلاسخلٟه.

- . ً  بؾخسضام الؿ٨خاث والغباٍ ألاها٦غوػ في الخماٍع

ً ب٣ًاُٖه نىجحن . -  جماٍع

 بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وطا٦ٍغ ونىجحن . -

 بمالء لخً صعاس ي وطا٦ٍغ . -

 حسنيوتعبريإيكاع  اسم املقرر:  888 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الخ٣اؾُم الضازلُه ٖلي هه٠ الىخضٍ . الخٗبحراث  ؤلا٣ًاُٖت الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب -

ه( نُٛه  - ه زم زالر ؤيٗاٝ الؿٖغ ه زم يٟٗحن الؿٖغ ه والبِء )ي٠ٗ الؿٖغ ىاث حكمل الؿٖغ ؤصاء جمٍغ

 الغوهضو .

٘ وبُئ م٘ حٛحر ألاوامغ . 3م٣ابل 4م٣ابالث  -  هاًج ؾَغ

٘ وبُي م٘ حٛحر ألاوامغ . 3م٣ابل  5م٣ابالث  -  هاجج ؾَغ

-  )ً ه )مخٗضص اإلاىاٍػ ً ًدخىي ٖلي وخضاث ٚحر مدؿاٍو  ؤصاء جمٍغ

 ببخ٩اع ٢هه خغ٦ُه . -

 ببخ٩اع حك٨ُالث مً زال٫ ٖمل خهو همىطظُه جهلح إلاغخله الخٗلُم ألاؾاس ي .  -
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 (4) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  880 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ا بَى  ٚىاء م٣ام حجاػ نٗىصا َو

  هاثله2ٚىاء ٖضص ً مخضعظه مً الؿهل الى الهٗب فى م٣ام حجاػ ٞو  جماٍع

 ( ه4ٚىاء ٖضص  ( مىشح فى يغوب مخىٖى

 ( ٣َُى٢ه 4ٚىاء ٖضص ) 

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

 الًغوب الٗغبُه فى الاوػان /الؿباُٖه/الشماهُه ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ا بَى ً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا َو ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

 ٕمسخلٟه بٗض الاؾخما ً هاثلها فى مىاٍػ ً امالء لخني مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو ً جماٍع ب ٖلى جضٍو  اليها الخضٍع

 (4)قواعد املوضيكى ايعسبية  اسم املقرر:  888 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ؾ٩ُاٍ  ( -  اإلا٣اماث ألاؾاؾُت  )  نبا 

    ؾ٩ُاٍ ( –نبا  -ٞهُله م٣ام )حجاػ 

 صعاؾت بٌٗ الًغوب الٗغبُه فى محزان ؾباعي و زماوي 

 نوزاٍ َدزضي قيادة اسم املقرر:  880مٓاء كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.

 (0) حتًيٌ املوضيكى ايعامليةتازيذ و اسم املقرر:  880 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

هغ النهًت - ش اإلاىؾ٣ُى الٗاإلاُت في الٗهىع الىؾُى ٖو  جاٍع

هغ النهًت وؤَم ؤٖمالهم -  الخٗٝغ ٖلى ؤبغػ اإلاالٟحن اإلاىؾ٣ُُحن في الٗهىع الىؾُى ٖو

هغ النهًت -  صعاؾت ؤَم الهُٜ اإلاىؾ٣ُُت وؤَم اإلاالٟاث آلالُت والٛىاثُت في الٗهىع الىؾُى ٖو

 )هٓغي + اؾخمإ( البؿُُت والهُٜ الشالزُت اإلاغ٦بت جدلُل الهُٜ الشىاثُت والشالزُت -

 (8)ٖازَوْى  اسم املقرر:  888 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 صعاؾت الخألٟاث الغباُٖت باه٣الباتها -

ٟاتها ل٠ الضعظت الخامؿت بؿابٗتهاأجصعاؾت  -  في ظمُ٘ الؿاللم )هٓغي + جُب٣ُي( وجهٍغ

 الؼزاٝع اللخىُتصعاؾت  -
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 (8 عصف آية أضاضية )بياْو اسم املقرر:  880 بياْو كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

- Scales   )ؾلم )س ي –: ؾلم )عي ال٨بحرb  يها ال٨بحر( في هُا١ ألاو٦خاٝ الىاخض م٘ ؤصاء الؿاللم الهٛحرة بىٖى

 وؤصاء ألاعبُج في زالزت ؤويإ .

- Longo A   مً نٟدت ً  . 46:8: ازخُاع زالزت جماٍع

- Bartok  . ؤصاء صعاؾخحن : 

- Gzerny Op.599 . ازخُاع صعاؾت واخضة : 

- Sonatin . ِؤصاء الخغ٦ت ألاولى ٣ٞ : 

- Pieces . ت قغقي خغة الٗهىع خؿب اإلاؿخىي  : م٣ُٖى

- Sight Reading . 

 (4عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  88#ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .الٗلمىاإلادخىي صازل ال٣ؿم 

 (8) تدزيب مسع اسم املقرر:  300 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اعمىهُا . -ػ -م -ظمُ٘ اإلاؿاٞاث البدخه ٥ -  ن لخىُا َو

ه  -  ن .5ػ وم٣لىبها 4اإلاؿاٞاث اإلاهٞغ

 الخإلٟاث الشالزُه في الىي٘ ألاؾاس ي وؤلاه٣الب ألاو٫ والشاوي .  -

 بِىه وبحن الؿابٗه الىا٢هه .الخالٟاث الغباُٖه الخامؿه بالؿابٗه والخٟغ٢ه  -

٤ ال صًاباػون وجإل٠ الضعظه ألاولي في الىي٘ ألاؾاس ي. - ه الؿاللم ًٖ ٍَغ  مٗٞغ

 ال٣ٟله ؤلاًُالُه (. –مٟاظئه  –صًيُه  –ههُٟه  –ظمُ٘ ال٣ٟالث )جامه  -

 ٚىاء ؤلخان في الؿاللم الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب ؾلم عي/٥ . -

 ج٣اؾُم صازلُت . -

 . 3م٣ابل  4ج٣اؾُم قاطٍ  -

 ب٣ًإ نىجحن . -

 ٢غاءٍ نىلٟاثُت في اإلاٟاجُذ الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب صو جِىىع . -

 بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وطا٦ٍغ ونىجحن . -

 بمالء لخً صعاس ي ولخً قٗبي ًضون مً الظا٦غة  .  -

 (0) ازجتاٍ َوضيكي اسم املقرر:  308 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٦غوماج٨ُُا مبخضثا مً ؾلم صو/٥ بلي ؾلم نى٫ /٥ .ج٨ىُ٪ زام باألناب٘ الخمـ ٖٝؼ مخهل  -

ه خغ٦ه ال٨خ٠ والظعاٖحن في ؾاللم )صو/٥ - ً ًسخو بخ٣ٍى  نى٫ /٥(. -ٞا/٥ -جمٍغ

- I-IV-I   ( 2 -#2في ؾاللمb .ب٣ًاعي ٘  ( ؾاصٍ +جىَى
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- I – V- I   ( 2 -#2في ؾاللمb  . ب٣ًاعي ٘  ( ؾاصٍ + جىَى

- I- IV- V – I   ( 2 -#2في ؾاللمb  بدى ). ٘  َى

ـــ - ــ ً الجمله اإلاىؾ٣ُُت نـ  ٦خاب ًىابُ٘ ألا٩ٞاع الٟىُه . 44ج٩ٍى

٘ .   ٢I – IV-I-I-V-I – I- IV- V- Iٟله جخ٩ىن مً الخخابٗاث  -  في ؾلم صو/٥ ؾاصٍ + جىَى

 ببخ٩اع ظمله مىؾ٣ُُت مىخٓمه )٢ٟله ههُٟت زم ٢ٟلت جامت (في ؾلم صو/٥. -

ب ٖلي الاهىإ اإلاسخلٟت مً اإلاهاخبت . 407ب٦دؿاب ال٣ضعة ٖلي اإلاهاخبت نــــــــ -  الخضٍع

 ٘يطسم ارتاصة يف ايرتبية املوضيكيا اسم املقرر:  303 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 وكإٍ اإلاىؾ٣ُي وجُىعَا ٖبر مسخل٠ الٗهىع . -

ً اإلاىؾ٣ُي. - ً اإلاىؾ٣ُي والُغ١ اإلاسخلٟه للخضٍو  الخضٍو

غ١ جُىعَا  -  للك٩ل الخالي .اإلاٟاجُذ اإلاىؾ٣ُُه اإلاسخلٟه َو

 الهىلُٟج ؤلا٣ًاعي . -

 الُغ١ اإلاسخلٟه لخضَعـ الهىلُٟج ؤلا٣ًاعي . -

٣ه بًمي باعي في جضَعـ ال٣غاءٍ  ؤلا٣ًاُٖت. -  ٍَغ

سه . -  الهىلُٟج الٛىاجي وجاٍع

٣ه ال٣غاع صو. -  ٍَغ

٣ه صو اإلاخدغ٦ه . -  ٍَغ

٣ه صو الشابخه . -  ٍَغ

٣ه الٗضصًه . -  الٍُغ

ُه في جضَعـ  - ٣ه مىعَـ قٞى  الىٛماث .ٍَغ

 َغ١ جضَعـ اإلاؿاٞاث . -

 بٌٗ َغ١ جضَعـ اإلاىؾ٣ُي لظوي ؤلاخخُاظاث الخانه . -

ٟا٫ . -  ٦ُُٟه جدضًض ؤنىاث ألَا

اوي اإلاالثمه لألَٟا٫ . -  ٦ُُٟه جدضًض ألٚا

 َغ١ جضَعـ ألاهاقُض . -

ب الهىحي . -  ٦ُُٟه الخضٍع

 ٞغ١ الاث الباهض اإلاىؾ٣ُُه . -

 إلاسخلٟه .جىػَ٘ ؤلخان ألاهاقُض ٖلي الاث الباهض ا -

 ألالٗاب اإلاىؾ٣ُُه واَمُتها في جىنُل بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاىؾ٣ُُه . -

ىب ٞيها . -  ؤَمُه ألالٗاب اإلاىؾ٣ُُه  في حٛحر بٌٗ الؿلى٦ُاث الٛحر مٚغ

 ٦ُُٟه جضَعـ الخهه اإلاىؾ٣ُُه الكامله . -

 ال٣هه اإلاىؾ٣ُُه وجىُٟظَا . -

٣ه ص٨ًغولي . -  ٍَغ

 ٧اع٫ اوعٝ . -

 ؾلُان ٧ىصاي. -
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 ظىن ٦حرون . -

غ٢ه الخانه في الهىلُٟج وؤلاعججا٫ وؤلا٣ًإ الخغ٧ي . -  صال٨غوػ  َو

 صوع التربُت اإلاىؾ٣ُُت في جىمُه شخهُه الٟغص في مسخل٠ الىىاحي . -

 ؤزغ التربُت اإلاىؾ٣ُُه في شخهُه الخلمُظ.  -

 

 (5) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  300 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  اٚىاء م٣اماث هىا ازغ/عجم بَى  .نٗىصا َو

  هاثله 2ٚىاء ٖضص ً  مخضعظه مً الؿهل الى الهٗب فى م٣اماث  هىا ازغ /عجم ، ٞو  جماٍع

 ( ٢الب الضوع 4ٚىاء ٖضص ). 

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

 ه ً الًغوب الٗغبُه فى الاوػان الدؿاُٖه /الٗكٍغ ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا ً ب ٖلى جضٍو ا الخضٍع بَى  َو

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

  ٕمسخلٟه بٗض الاؾخما ً هاثلها فى مىاٍػ ً امالء لخني مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو ً جماٍع  اليها  جضٍو

 ونوْرتبويٓ  ٖازَوْى اسم املقرر:  300 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاجه )هٓغي + جُب٣ُي( ل٠ الضعظت الؿابٗت بؿابٗتهاأجصعاؾت  -  وجهٍغ

 )هٓغي + جُب٣ُي(VI <- Vصعاؾت جهٍغ٠ جأل٠ الضعظت الخامؿت بلى جأل٠ الضعظت الؿاصؾت  -

ُت اثلٟأالخصعاؾت  -  )هٓغي + جُب٣ُي( الٟٖغ

ىاصعاؾت  - يذ بالؿتًر  الىٕى ألاو٫ مً ٧ىهتربٍى

 عًِ اآلالت اسم املقرر:  308 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىه في حٍٗغ٠ الهىث  -  .ألاوع٦ؿترا وج٩ٍى

ىهالؿُمٟىوي ألاوع٦ؿترا صعاًت  -  م٘ الخٗٝغ ٖلى : وج٩ٍى

نها ونٟاث ٧ل منها ومؿاختها الهىجُت(  .4 ت )ج٩ٍى ت آلاالث الىجٍغ  .مجمٖى

نها ونٟاث ٧ل منها ومؿاختها الهىجُت( .2 ت آالث الىٟش الخكبُت )ج٩ٍى  .مجمٖى

نها ونٟاث ٧ل منها  .3 ت آالث الىٟش الىداؾُت )ج٩ٍى  .ومؿاختها الهىجُت(مجمٖى

ت آلاالث ؤلا٣ًاُٖت وؤهىاٖها واؾخسضاماتها .4  .مجمٖى

 أداء مجاعي آيي أو مٓائي اسم املقرر:  300ّ ع  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.
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 (5عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  30# ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .ال٣ؿم الٗلمىاإلادخىي صازل 

 

 (3) تدزيب مسع اسم املقرر:  380 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اعمىهُا . -ػ -م -ظمُ٘ اإلاؿاٞاث البدخه ٥ -  ن لخىُا َو

ه  - ٟهم .3ػ وم٣لىبها 6ػ وم٣لىبها مً بجاهب 4اإلاؿاٞاث اإلاهٞغ  ن وجهٍغ

٣ه ال صًاباػون  وجإل٠ الضعظه ألاولي. - ه الؿاللم بٍُغ  مٗٞغ

ه الؿاللم  - ٣ه صال٨غوػ ؾاللم ٦بحٍر .مٗٞغ  بٍُغ

 الخإلٟاث الشالزُت بةه٣الباتها . -

 الخإلٟاث الغباُٖه الخامؿه بالؿابٗه والخٟغ٢ه بُنها وبحن الؿابٗه الىا٢هه . -

 ؤلاه٣الب ألاو٫ والشاوي للخامؿه بالؿابٗه . -

ل  بلي ؾاللم مجاوعٍ لخىُا . -  الخدٍى

 ج٣اؾُم صازلُه .ؤ٦ثر نٗىبه م٘ بؾخسضام ؾِى٩ىب  -

ً بؿُُه ومغ٦به .م -  ىاٍػ

 . 3م٣ابل 5ج٣اؾُم قاطٍ  -

 ٢غاءٍ في اإلاٟاجُذ اإلاسخلٟه الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب صو جِىىع. -

 بمالء صعاس ي وطا٦ٍغ ونىجحن . -

 بمالء لخني صعاس ي وطا٦ٍغ . -

 ؤع٢ام عوماهُه ؾهله . -

 )جيتاز( ملدزضيةايفسم ا آالت اسم املقرر:  388صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 صازل ال٣ؿم الٗلمى.الخىن٠ُ 

 (8) حتًيٌ املوضيكى ايعسبيةتازيذ و اسم املقرر:  380 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 تاريخ املوسيقى العربيت

 اإلاىؾ٣ُى والٛىاء فى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

 صعاؾت عواص اإلاىؾ٣ُى والٛىاء فى َظٍ الٗهغ 

 .الازغ الٗغبى فى اإلاىؾ٣ُى والٛىاء التر٧ى 

  اإلاىؾ٣ُى والٛىاء الٗغبىالازغ التر٧ى ٖلى 
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 صعاؾت بٌٗ عواص اإلاىؾ٣ُى والٛىاء ومً امشله الصخهُاث الاجُه 

  م. –ؾُض صعوَل  –ابغاَُم ال٣باوى حَر اب ..... ٚو  مدمض ٖبض الَى

 تحليل املوسيقى العربيت

   ٍت الخٍغ -جدلُل هماطط مً ٢الب ال٣ُُى٢ت ؤو ال٣هُض  جدلُل هماطط مً ٢الب اإلا٣ُٖى

 (6) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  388 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ا بَى  ٚىاء م٣ام نبا نٗىصا َو

  هاثله2ٚىاء ٖضص ً  مخضعظه مً الؿهل الى الهٗب فى م٣ام نبا ، ٞو  جماٍع

  مىشح فى الًغوب اإلا٣غعٍ 4ٚىاء ٖضص 

 ( ٣َُى٢ه، او ٢الب مىىلىط 4ٚىاء ٖضص ) 

 (ب ٖلى ٚىاء ٖضص  ( الخان قٗبُه2الخضٍع

 الًغوب الٗغبُه فى الاوػان االخاصًه ٖكغ/الازنى ٖكغ/الشالشه ٖكغ ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ا بَى ً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا َو ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

  مسخلٟه بٗض الاؾخمإ اليها ً هاثلها فى مىاٍػ ً امالء لخني مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو ً جماٍع  جضٍو

 ونوْرتبويٓ  ٖازَوْى اسم املقرر:  380 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاجه )هٓغي + جُب٣ُي( ل٠ الضعظت الخامؿت بخاؾٗخهأجصعاؾت  -  وجهٍغ

ٟاجه )هٓغي + جُب٣ُي(ٖكل٠ الضعظت الخامؿت بالضعظت الشالشت أجصعاؾت  -  غ وجهٍغ

ىا.صعاؾت  - يذ بالؿتًر  الىٕى الشاوي مً ٧ىهتربٍى

 (8تازيذ وحتًيٌ املوضيكى ايعاملية ) اسم املقرر:  388ْظس  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

ش اإلاىؾ٣ُى الٗاإلاُت في ٖهغ الباعو٥  -  جاٍع

 الخٗٝغ ٖلى ؤبغػ اإلاالٟحن اإلاىؾ٣ُُحن في ٖهغ الباعو٥ وؤَم ؤٖمالهم -

 صعاؾت ؤَم الهُٜ اإلاىؾ٣ُُت وؤَم اإلاالٟاث آلالُت والٛىاثُت لٗهغ الباعو٥ -

 )هٓغي + اؾخمإ( جدلُل الٟىظت ٖىض بار -

 (3 عصف آية أضاضية )بياْو اسم املقرر:  380 بياْو كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

4- Scales  . ٕيها وؤصاء ألاعبُج في زالزت ؤويا  : ؾلم )س ي ال٨بحر( في هُا١ ألاو٦خاٞحن م٘ ؤصاء الؿاللم الهٛحرة بىٖى

2- Hanon  . ً  : ازخُاع زالزت جماٍع

3- Gzerny Op.599  . ازخُاع صعاؾت واخضة : 
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4- Bach  Short Preludes . ازخُاع صعاؾت واخضة : 

5- Pieces  : 

ت ٚغبي خغة الٗهىع خؿب اإلاؿخ -6  ىي .م٣ُٖى

7- Sight Reading . 

 (6عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  38#ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى

 (4) تدزيب مسع اسم املقرر:  400 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ن . -ػ -م -ظمُ٘ اإلاؿاٞاث البدخه ٥ -

ه الؿاب٤ صعاؾتها  - ٟهم .7ػ وم٣لىبها 2بجاهب اإلاؿاٞاث اإلاهٞغ  ن وجهٍغ

 م٣اماث ٦يؿُه . -

 الم٣امي . -

٣ه صال٨غوػ. -  ؾاللم بٍُغ

 جإلٟاث زالزُه بةه٣الباتها . -

 جإلٟاث عباُٖه بةه٣الباتها ألاو٫ والشاوي والشالض . -

 ال٣ٟالث بإهىاٖها . -

٣ه ال صًاباػون وجدضًض جإل٠ الضعظه ألاولي وهٕى الؿلم ٦بحر ؤو نٛحر . -  الؿاللم بٍُغ

 ٚىاء في ظمُ٘ الؿاللم الؿاب٤ صعاؾتها . -

 ٚىاء ؤلخان الم٣امُه . -

 ٢غاء في ظمُ٘ اإلاٟاجُذ الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب مٟخاح صو ؾبراهىا . -

 ج٣اؾُم صازلُه ؤ٦ثر نٗىبه . -

 .2م٣ابل  6م٣ابالث  -

 ب٣ًإ نىجحن . -

 بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وطا٦ٍغ ونىجحن . -

 بمالء لخني صعاس ي وطا٦ٍغ . -

 . بمالء الم٣امي -

 ؤع٢ام عوماهُه جدخىي ٖلي إلاـ للؿاللم  -

 (8) ازجتاٍ َوضيكي اسم املقرر:  408 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

- . ً ج٨ىُ٪ في الؿاللم ال٨بحٍر والهٛحٍر  جمٍغ

٘ في ؾاللم )   V7- Iجهٍغ٠   -  ( .  2b -#2في الؿلم ال٨بحر والهٛحر بجمُ٘ الاويإ  بدىَى

ـــ - ٟه  . 38جال٠ الاه٣الب الشاوي نــ  وجهٍغ
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 َغمىت ؾلم صو/٥. -

-  . ٘  لخً قٗبي ؾاصٍ + جىَى

 .  ABابخ٩اع نُٛه زىاثُت  -

   (.  4b -#4اإلااعف الهاعمىوي ) -

ا في ؾلم نى٫ /٥ نـــــ ٢V7- Iٟلت قاملت ٖلي  - َغ خم جهٍى ه ٍو  .58مدْٟى

-  ً ٘ لالع٢ام الغوماهُت جمٍغ  . 58نــــــ 6جىَى

 زم الؿلم اإلااهحر زم الغظٕى لألنل .  ABA2ببخ٩اع نُٛه زالزُت بؿُُه  -

 (7) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  400 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ا بَى  ٚىاء م٣اماث ؾ٩ُاٍ / َؼام نٗىصا َو

  هاثله    2ٚىاء ٖضص ً فى م٣اماث ؾ٩ُاٍ / َؼام ، ٞو  جمٍغ

 ٍٚىاء  مىشح فى الًغوب اإلا٣غع 

 ( ٣َُى٢ه، او ٢الب  4ٚىاء ٖضص )صًالىط 

 الًغوب الٗغبُه فى الاوػان الغابٗه ٖكغ/الؿاصؾت ٖكغ ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ا بَى ً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا َو ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

   مسخلٟه بٗض الاؾخمإ اليها ً هاثلها فى مىاٍػ ً امالء لخىُه مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو ب ٖلى جماٍع  الخضٍع

 توشيع آىل ومٓائى اسم املقرر:  400ْظس  كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 الخىػَ٘ لغباعي وجغي صعاؾت ؤؾالُب  -

  ؾُمٟىوي الخىػَ٘ ألوع٦ؿتراصعاؾت ؤؾالُب  -

 الٛىاجي بإؾلىب ال٩اهىن والبام ؤوؾخِىاجىالخىػَ٘ صعاؾت ؤؾالُب  -

 (3) ٖازَوْى اسم املقرر:  408 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاجه )هٓغي + جُب٣ُي( ل٠ الىابىلُخانأجصعاؾت  -  وجهٍغ

 )هٓغي + جُب٣ُي( الخإلٟاث اإلاُٗمتصعاؾت  -

 (7عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  40#ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى
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 (5) تدزيب مسع اسم املقرر:  480 صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ه الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب  - ٟهم .5ن و4اإلاؿاٞاث اإلاهٞغ  ػ وجهٍغ

ا . - َغ  اإلا٣اماث ال٨يؿُه وجهٍى

٣ه صال٨غوػ ٦بحٍر ونٛحٍر . -  ؾاللم بٍُغ

 ظمُ٘ الخإلٟاث الشالزُه بةه٣الباتها . -

 الخإلٟاث الغباُٖه بةه٣الباتها الخامؿه بالؿابٗه. -

 الخمُحز بحن اهىإ الخالٟاث الغباُٖه ألاو٫ والغاب٘ ا والخامـ . -

٣ه ال صًاباػون . -  ؾاللم بٍُغ

 ٚىاء في ظمُ٘ الؿاللم ال٨بحٍر والهٛحٍر . -

 ٢غاءٍ في ظمُ٘ اإلاٟاجُذ الؿاب٤ صعاؾتها بجاهب مٟخاح صو مُتزوؾبراهىا . -

 ا٦ثر نٗىبه . ج٣اؾُم قاطٍ -

 . 3م٣ابل  7ج٣اؾُم قاطٍ  -

 بمالء ال م٣امي  -

 بمالء ب٣ًاعي صعاس ي وطا٦ٍغ ونىجُه . -

 بمالء لخني صعاس ي وطا٦ٍغ . -

 بمالء نىجحن بلُٟىوي . -

 ؤع٢ام عوماهُه  . -

 ايفسم املدزضية )َاْدويني( آالت اسم املقرر:  488صوٍ كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 الخىن٠ُ صازل ال٣ؿم الٗلمى.

 (8) صويفيج ومٓاء عسبي اسم املقرر:  480 عسبى كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 هاثلها م٘ جدىالث م٣امُه    3ٚىاء ٖضص ت  فى اإلا٣اماث الاؾاؾُه ٞو ً مخىٖى  جمٍغ

 ( ٢الب الضوع، ؤو ٢الب ال٣هُض4ٍٚىاء ٖضص ) 

 الًغوب الٗغبُه فى الاوػان الخاؾٗت ٖكغ/الٗكغون ً ب ٖلى جضٍو  الخضٍع

 ب ٖلى ا الخضٍع بَى ً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ نٗىصا َو  جضٍو

  الخان قٗبُه مً الظا٦ٍغ بٗض ؾماٖها ً ب ٖلى جضٍو  مغاث 3الخضٍع

   .مسخلٟه بٗض الاؾخمإ اليها ً هاثلها فى مىاٍػ ً امالء لخىيى مً اإلا٣اماث اإلا٣غعٍ ٞو ب ٖلى جماٍع  الخضٍع

 (4) ٖازَوْى اسم املقرر:  480 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاجه )هٓغي + جُب٣ُي(ل٠ الضزُل بإهىاٖه أجصعاؾت  -  وجهٍغ

ل مً ؾلم آلزغ -  صعاؾت ؤؾالُب الخدٍى
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 (3) املوضيكى ايعامليةوحتًيٌ تازيذ  اسم املقرر:  488 ْظس كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ش اإلاىؾ٣ُى الٗاإلاُت في الٗهغ ال٨الؾ٩ُي و  -  يالغوماهد٩ُالٗهغ جاٍع

ً وؤَم ؤٖمالهماإلاالٟحن اإلاىؾ٣ُُحن  الخٗٝغ ٖلى ؤبغػ  -  يالغوماهد٩ُو ال٨الؾ٩ُي  في الٗهٍغ

ً ال٨الؾ٩ُي  -  يالغوماهد٩ُو صعاؾت ؤَم الهُٜ اإلاىؾ٣ُُت وؤَم اإلاالٟاث آلالُت والٛىاثُت في الٗهٍغ

 )هٓغي + اؾخمإ(جدلُل نُٛت الهىهاجا ٞىعم  -

 

 (4 عصف آية أضاضية )بياْو اسم املقرر:  480 بياْو كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

4- Scales   ؾلم )عي :b  ٕيها وؤصاء ألاعبُج في زالزت ؤويا ال٨بحر( في هُا١ ألاو٦خاٞحن م٘ ؤصاء الؿاللم الهٛحرة بىٖى

. 

2- Pichena  (2: ازخُاع ٖضص. ً  ( جمٍغ

3- Bach  2Part Inv. . ازخُاع صعاؾت واخضة : 

4- Hellar . ازخُاع صعاؾت واخضة : 

5- Pieces  ت ٚغبي خغة الٗهىع خؿب اإلاؿخىي  .: م٣ُٖى

6- Sight Reading . 

 (8عاملى ) عصف آية عسبية أو مسبية أو مٓاء اسم املقرر:  48#ّ كود املقرر:
 الخىن٠ُ:

 .اإلادخىي صازل ال٣ؿم الٗلمى
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 حىصيف هقرراث

 االقخصاد ادلنزيلقسن 

 

 َبادئ عًِ االقتصاد املٓصيي اسم املقرر:  000م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٞلؿٟت ٖلم الا٢خهاص  -وكإة وجُىع الا٢خهاص اإلاجزلي  -مٟهىم وعؾالت الا٢خهاص اإلاجزلي  -م٣ضمه ٣ًىم الُالب بضعاؾت : 

 -ٖال٢ت الا٢خهاص اإلاجزلي باإلاىاص ألازغي  -ؤَضاٝ ومجاالث الا٢خهاص اإلاجزلي  –البُان الخىُٓمي لال٢خهاص اإلاجزلي  -اإلاجزلي 

 ص اإلاجزلي وجىمُت ألاؾغة واإلاجخم٘.الا٢خها -صوع الا٢خهاص اإلاجزلي في جغقُض الاؾتهال٥ 

 َبادئ ايتغرية وعًوّ األطعُة اسم املقرر:  000م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث٠ ال -مهُلخاث ٖامه ٖلي الٛظاء و الخٛظًت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: م٣ضمه  ُضعاث -ٛظاء ْو  ،ؤَمُه ٧ل مً ال٨غبَى

ؤلازغاط ، الخمشُل  -الهًم، الامخهام  -اإلاٗضهُت في اٚظًت الاوؿان البروجِىاث ،اللُبُضاث ، الُٟخامُىاث و الٗىانغ 

 ؤزغ الٛظاء ٖلى جدؿحن مؿخىي الصخت واإلاداٞٓت ٖليها. –امغاى ؾىء الخٛظًت  -اخخُاظاث الُا٢ت  –الٛظاجي وألاًٌ 

 تازيذ وتطوز األشياء اسم املقرر:  000م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ها ؤلاوؿان٣ًىم الُالب بضعاؾت:  اء مىظ ٖٞغ ش ألاٍػ ىوي-الخٍٗغ٠ بخاٍع اء الٗهغ الٟٖغ اء الؼمً الؿىمغي ال٣ضًم  -ؤٍػ ؤٍػ

اء الٟاعؾُت —)الٗغا١( ٣ُت والغوماهُت  —ألاٍػ ٍغ اء ؤلٚا اء البحزهُُت وؤلاؾالمُت —ألاٍػ اء الٗهىع الىؾُى في  -ألاٍػ ؤٍػ

اء ال٣غهحن  -ؤوعبا اء ال٣غهحن  43، 42ؤٍػ اء-45، 44ؤٍػ اء ال٣غهحن - 47، 46ال٣غهحن  ؤٍػ اء ال٣غن الٗكٍغً -49،  48ؤٍػ ؤٍػ

 ومغاظٗت ما جم قغخه.

 أضظ تصُيِ املالبظ اسم املقرر:  008م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

—ماَُت الخهمُم  —٣ًىم الُالب بضعاؾت: حٍٗغ٠ ٧ل مً: الًٟ والخهمُم بهٟت ٖامت 

ت مغاخله  -زهاثهه ٖىانغ  -الًٟ وؤلاوؿان، وؾاثل الخٗبحر الٟني-ؤ٩ٞاع الخهمُممهاصع  —مٟاَُمه الٗهٍغ

غ الؼزغفي الخ٨غاع  —ال٣ىاٖض والىٓم الخانت بالخهمُم  -الدك٨ُل للٗمل الٟني )ٖىانغ الخهمُم( ، الخدٍى

ٟت  —وؤهىاٖه ً الاؾخٟاصة م —البُاهاث اللىهُت والخإزحر الىٟس ي لأللىان  —......(زىانه  -بصعا٦ه  -اللىن ) حٍٗغ

ه ٖلى الى٣اٍ الؿلبُت في ظؿم اإلاغؤة .  ؤؾـ جهمُم اإلاالبـ في الخمٍى

 َيهسوبيويوجى األمرية اسم املقرر:  008م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا صعاؾت ال٩اثىاث الخُت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: ٖلم اإلا٨ُغوبُىلىظُا، الهٟاث وألاؾـ لخمُحز وجهي٠ُ الب٨تًر

ا ألاَمُت الهىاُٖت -الض٣ُ٢ت  الترابِ بحن  —الٗىامل التي جازغ ٖلى اليكاٍ اإلا٨ُغوبي  -للُٟغ والخماثغ والب٨تًر

ت  -ال٩اثىاث الض٣ُ٢ت  ماث الب٨خحًر غ١ ٢ُاؾها —ألاهٍؼ  –ألاَمُت الا٢خهاصًت لل٩اثىاث الخُت الض٣ُ٢ت  -ؤهىاٖها، َو

ظًت  –م٨ُغوبُىلىظُا اإلاُاٍ وال٨ك٠ ًٖ نالخُت اإلاُاٍ  ٤ بلي الٛظاء الهخي. -م٨ُغوبُىلىظُا ألٚا  الٍُغ
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 تسبية مرائية اسم املقرر:  003م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٗمت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت للٛظاء  الخضازالث الٛظاثُت ؤزىاء  -مهاصع الٗىانغ الٛظاثُت في ألَا

ُُٟت مً خُض صوعَا  —الهًم والامخهام والخمشُل الٛظاجي  ظًت الْى الاؾخٟاصة مً  -الى٢اجي مً ؤمغاى الٗهغألٚا

 الٛظاء والٗىانغ الٛظاثُت. الالػمت لؿالمت وصخت ؤلاوؿان.

 أجٗصة وأدوات َٓصيية اسم املقرر:  008م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 والاؾخٛال٫ ألامشل لها.٣ًىم الُالب بضعاؾت: الاظهؼة والاصواث اإلاجزلُت واؾخسضامها ،اَمُتها فى اإلاجز٫ و٦ُُٟت الٗىاًت بها 

 نيُياء عطوى اسم املقرر:  080م ّ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 -ال٨دىالث  -َالُض ألال٨ُل  -ألال٨ُىاث  -ألال٩اهاث الخل٣ُت  -الهُضعو٦غبىهاث ألالٟاجُت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: م٣ضمه 

 م٣ضمت ٖلي اإلاغ٦باث ألاعوماجُت. -ؤمالح ألاخماى  -ألاخماى ال٨غبى٦ؿُلُت  -ال٨ُخىهاث  -ألالضَُضاث  -الاًشحراث 

 إعداد أطعُة اسم املقرر:  088م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ضاص ٖلي الخىام الُبُُٗت وال٨ُمُاثُت لألَٗمت اإلاسخلٟت  َغ١ الُهي اإلاسخلٟت  —٣ًىم الُالب بضعاؾت : جإزحر ؤلٖا

التر٦ُب ال٨ُماوي،  —ألاؾما٥ ومىخجاتها —والُهي بالٟغن )الؿل٤ والدؿبُ٪ والخدمحر والش ي والُهي بالبساع 

التر٦ُب الًٗلي وال٨ُماوي ألوسجت  —اللخىم ومىخجاتها، نٟاث اللخىم وحصخُهها -وال٣ُمت الٛظاثُت لألؾما٥ 

الٗىامل  —الخًغ والٟا٦هت، وصعاؾت نبٛاتها —البٌُ ومىخجاجه ، جإزحر الٗامالث ٖلى زىام البٌُ  —اللخمت 

ٗمت.الخ٨ىى   لىظُت وزىام ألَا

 إدازة ايعالقات األضسية اسم املقرر:  080م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اثٟها -زهاثهها -اق٩الها -٣ًىم الُالب بضعاؾت : الاؾغة مٟهىمها الخيكئت الاظخماُٖت  -الازخُاع والخىا٤ٞ الؼواجي  -ْو

ت  مهاالٓىاَغ الؿلبُت الؿاثضة في اإلاجخم٘  -والٗال٢اث ألاؾٍغ  -ألاؾغة ومك٨الث الخ٨ٟ٪ ألاؾغي  -الهغي وج٣ٍى

 الخىا٤ٞ م٘ مك٨الث الخ٨ٟ٪ ألاؾغي.

 فطيويوجي ايغراء وايتغرية اسم املقرر:  083م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اخخُاظاث ؤظهؼة الجؿم مً الُا٢ت  -الخٗٝغ ٖلي ؤظهؼة الجؿم اإلاسخلٟت ووْاثٟها —٣ًىم الُالب بضعاؾت : م٣ضمت 

ت اإلاسخلٟت ُضعاث والُٟخامُىاث والامالح اإلاٗضهُت زال٫ اإلاغاخل الٗمٍغ  -)٢ُاؾها وخؿابها( والبروجحن والضَىن وال٨غبَى

 ٖال٢ت ؾىء الخٛظًت بإظهؼة وؤًٖاء الجؿم. —الخمشُل الٛظاجي(  —الامخهام  —صعاؾت ٞؿُىلىظُا)الهًم 
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 اذتيانةأدوات وَانيٓات  اسم املقرر:  080م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا في حجغة الخٟهُل والخُا٦ت ؤصواث الخٟهُل  ٣ًىم الُالب بضعاؾت: الخٗٝغ ٖلى آلاالث والاصواث التي ًجب جىاَٞغ

والخُا٦ت وقغوٍ ازخُاع ٧ل منها، باإلياٞت بلى صعاؾت ٧اٞت ؤهىإ زٍُى وما٦ُىاث الخُا٦ت ، و٦ظل٪ ٦ُُٟت يبِ 

ا  للدكُٛل، ٦ما ج٣ىم بضعاؾت بٌٗ ألازُاء الكاجٗت ٖىض اؾخٗما٫ ما٦ُىت الخُا٦ت، ؤظؼاء ما٦ُىت الخُا٦ت وججهحَز

ب ٖلى الخُاَت بىاؾُت اإلاا٦ُىت مً زال٫ ٖمل ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً  -وؤؾباب خضوثها و٦ُُٟت بنالح ؤُٖالها الخضٍع

اإلياٞت بلى الخٗٝغ ٖلى الخٍُى ٖلى اإلاا٦ُىت، ومً زم جىُٟظ بٌٗ الٛغػ والخُا٧اث اإلاؿخسضمت في جىُٟظ اإلاالبـ، ب

غ١ جغ٦ُب ٧ل مً الؿىؾذ بإهىاٖها اإلاسخلٟت والجُىب وألاػعاع  خداث الغ٢بت، َو َغ١ بجهاء الخُاَاث والخغصاث ٞو

٣ت ٖمل الشيُاث اإلاسخلٟت  ٍغ ىاث الٗملُت لخُب٤ُ اإلاهاعاث اإلاؿخٟاصة ٖلى ما٦ُىت  -َو ب ٖلى جىُٟظ بٌٗ الخمٍغ الخضٍع

لت  ل ؤو ٦ِـ زضاصًت طو ٞخدت زلُٟت.....بلخ.الخُا٦ت مشل جىُٟظ مٍغ غاى ؤو ٦ِـ وؾاصة ٍَى  مُبش مخٗضصة ألٚا

 َكدَة فى عًِ ايٓطيج اسم املقرر:  088م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ه ؤلاوؿان ىوي وال٣بُي —٣ًىم الُالب بضعاؾت: الخٍٗغ٠ بمٗنى ٧لمت وؿُج وكإجه و٠ُ٦ ٖٞغ اليؿُج في الٗهغ الٟٖغ

ش  -وؤلاؾالمي ُت جاٍع ت -اإلايؿىظاث ال٨خاهُت والهٞى ٍغ ش اإلايؿىظاث ال٣ُىُت والخٍغ ت  -جاٍع َغ١ بخضار الؼزٞغ

ىهُت -باإلايؿىظاث الترا٦ُب  -همغة الخُِ ج٣ؿُم ألا٢مكت -ؤلُاٝ اليؿُج  -هُىع الترا٦ُب اليؿُجُت بمهغ الٟٖغ

ت ، جُىع ألاهى  -ؤَلـ( —مبرص  -اليؿُجُت البؿُُت )ؾاصٍ  ت  —ا٫ آلالُتجُىع ألاهىا٫ الُضٍو الٗملُاث الخدًحًر

 التي حؿب٤ ٖملُت اليؿُج.

 طٗي جتسييب اسم املقرر:  800م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

بي  -٣ًىم الُالب بضعاؾت : م٣ضمت  ٗمت  -الُا٢ت ونىع اهخ٣الها -مٟهىم الُهي الخجٍغ ماث في مجا٫ ألَا  -ؤلاهٍؼ

اإلاىاص الضازلت في ٖمل  -اللُبُضاث واإلاؿخدلباث  -وزهاثهها الُبُُٗت الٛغوٍان)الجُالجحن والب٨خحن...( الؿ٨غاث 

مُت. —العجاثً وصوعَا  الهبٛاث الٛظاثُت وجٟاٖالتها ؤلاهٍؼ

 إدازة َؤضطات االضسة وايطفوية اسم املقرر:  800 أم  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا(-مضاعؽ الخ٨ٟحر الاصاعي  -جُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي  -٣ًىم الُالب بضعاؾت:  ؤَضاٝ الاصاعة   الٗىامل -الاصاعة )ٖىانَغ

اتها -زهاثو اإلااؾؿت -حٍٗغ٠ اإلااؾؿت -اصاعة اإلااؾؿاث -اإلاازغة ٖلي الضاعة  ؤهىإ -اظؼاء اإلااؾؿت ومؿخٍى

اث٠ اإلااؾؿاث -مؿئىلُاث اإلااؾؿت -ؤَمُت صعاؾت بِئت اإلااؾؿت -اإلااؾؿت والخىُٓم   -اإلااؾؿاث  م٣ضمت ًٖ -ْو

ت للمجخم٘ اإلاهغي -ألاؾغة ومك٨التها -غة مٟاَُم ألاؾ ت -اإلاك٨الث ألاؾٍغ اًت -ؤؾباب اإلاك٨الث ألاؾٍغ زضماث ٖع

اًت ألاؾغة -الخضماث اإلاجخمُٗت وعٖاًت ألاؾغة -ألاؾغة  اًت ألامىمت والُٟىلت -ماؾؿاث ٖع الجمُٗاث -مغا٦ؼ ٖع

اًت الُٟىلت -اليؿاثُت  اًت الُٟىلت -ٖع ت (صوع الخًاهت )مغا٦-ماؾؿاث ٖع اًت النهاٍع -اإلااؾؿاث ؤلاًىاثُت -ؼ الٖغ

-اإلاك٨الث الىٟؿُت -مك٨الث اهدغاٝ ألاخضار -ْاَغة الدؿغب مً الخٗلُم -مك٨الث الُٟىلت -الُٗاصاث الىٟؿُت 

   .ؤَمُت ألاؾغة في خُاة الُٟل
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 تسيهو ونسوغي٘ اسم املقرر:  800م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٩ى ٣ًىم الُالب بضعاؾت : م٣ضمت  ٟه  -في التًر ٩ى الُضوي  -اؾخسضاماث  -وكإجه  -حٍٗغ  -ألاصواث اإلاؿخسضمت في قٛل التًر

٩ى الُضوي  ٩ى الُضوي جىُٟظ ٢ُ٘ باؾخسضام التًر ٩ى —جىُٟظ بٌٗ ٚغػ التًر ٩ى  -َغ١ الٗىاًت بمالبـ التًر ج٣ؿُم التًر

٩ى آلالي  -آلالي في مغخلت الدكُٛل  ٩ى اللخمت  —ما٦ُىاجه -التًر ٩ى —غ٦ُباجه وجىُٟظٍ ج -جٍغ  -الخمشُل البُاوي لٟغػ التًر

٩ى  ٩ى اللخمت الغثِؿُت  —الاؾترزاء في التًر ٩ى الؿضاء  —ٚغػ جٍغ م٩ُاه٨ُُت  —آلُاجه وؤؾالُب جىُٟظٍ -ما٦ُىاث جٍغ

٩ى  ً الٛغػة واظؼائها في ما٦ُىاث التًر ٩ى الؿضاء  —ج٩ٍى ٩ى اللخمت وجٍغ ٩ى ؤهىإ ؤ٢مكت  —صعاؾت م٣اعهت بحن جٍغ التًر

٩ى، ال٨غوقُه ؤؾاؽ ٚغػٍ  — ُىب ؤ٢مكت التًر غػٍ اإلاسخلٟت  —ممحزاث ٖو ألاصواث اإلاؿخسضمت في قٛل ال٨غوقُه ٚو

 جىُٟظ بٌٗ ال٣ُ٘ باؾخسضام ٚغػ ال٨غوقُه . —

 خيوط وتسانيب ْطجية اسم املقرر:  808م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الكٗحراث الُبُُٗت : )ال٣ًُ، ال٨خان؛  —اليؿُجُت وج٣ؿُمه ٣ًىم الُالب بضعاؾت: جُىع اؾخسضام ألالُاٝ 

غ  ، الخٍغ لُت( : الٟؿ٩ىػ  -الهٝى -ألالُاٝ الهىاُٖت التر٦ُبُت : البى٫ ؤمُض  —الاؾِخاث  —ألالُاٝ اإلاىاُٖت )الخدٍى

ل٪ -البىلي اؾتر  لـ ، جإزحر ألالىان  —البىلي ؤ٦ٍغ ًا الىدل )الهاه٩ُىم( زال  –الترا٦ُب اليؿُجُت: الؿاصة ، البرص ، ألَا

ب ، الكب٨ُت الخ٣لُضًت الؿضاء الؼاثض ، اللخمت الؼاثضة  —، الب٨ُه  الؼعصزان )اللخمت الٓاَغة مً  —ؤوسجت ال٨ٍغ

 الكب٨ُت الخ٣ُ٣ُت وألاوسجت اإلاؼصوظت. —الىظهحن( 

 

 نيُياء حيوي اسم املقرر:  808م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت في مجا٫ الٛظاء والخٛظًت  ٣ًىم الُالب بضعاؾت : ؤَمُت ُضعاث: جغ٦ُبها - -ٖلم ال٨ُمُاء الخٍُى ٦ُمُاء ال٨غبَى

٦ُمُاء  —٦ُمُاء البروجُيُاث : جغ٦ُبها ج٣ؿُمها وزىانها وؤَم جٟاٖالتها—ج٣ؿُمها وزىانها وؤَم جٟاٖالتها

ماث : ج٣ؿُمها جٟاٖالت -اللُبُضاث : جغ٦ُبها ج٣ؿُمها وزىانها وؤَم جٟاٖالتها ألاخماى  -ها زىانها ومغا٣ٞاتهاألاهٍؼ

 الىىوٍت : جغ٦ُبها وزىانها.

 

 ختطيط وإعداد وجبات اسم املقرر:  803م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٗمت  َغ١ ج٣ضًغ ٦مُاث الٗىانغ الٛظاثُت في الٛظاء اإلاخىاو٫ باؾخسضام  -٣ًىم الُالب بضعاؾت : ظضاو٫ جدلُل ألَا

اإلا٣ىىاث الٛظاثُت ) ج٣ضًغ الاخخُاظاث الٛظاثُت مً الُا٢ت  —الىؾاثل الال٨تروهُت ظضاو٫ الخدلُل و٦ظل٪ مً زال٫ 

 –جسُُِ الىظباث باؾخسضام اإلاغقض الٛظاء الهغمي  —الىظباث الٛظاثُت اإلاخىاػهت  —و الٗىانغ الٛظاثُت الازغي ( 

 للىظباث. الٗىامل اإلاازغة في الخسُُِ —جسُُِ الىظباث باؾخسضام هٓام البضاثل الٛظاثُت 
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 تغرية إْطإ اسم املقرر:  880م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُضعاث،  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: الاخخُاظاث الٛظاثُت وؤمغاى ؾىء الخٛظًت صعاؾت جغ٦ُب الضَىن، ال٨غبَى

جل٪ الٗىانغ الُٟخامُىاث، ألالُاٝ، ألامالح اإلاٗضهُت، الٗىانغ الىاصعة. بياٞت بلى ؤؾاؾُاث ًَم وامخهام وجمشُل 

وؤَمُت اإلااء في جىاػن ؾىاثل الجؿم وؤَمُت جل٪ الٗىانغ في همى وجُىع ؤلاوؿان واإلاداٞٓت ٖلى صخت ؤلاوؿان بما 

ت  اصة جىاو٫ بٌٗ الٗىانغ الٛظاثُت مٗٞغ ٞيها صخت ألاؾىان، واؾخٗغاى بٌٗ ألامغاى الىاقئت ًٖ ه٣و ؤو ٍػ

 .الٛظاثُت لإلوؿانماَُت الىظبت الٛظاثُت اإلاخ٩املت والاخخُاظاث 

 حفظ األمرية اسم املقرر:  888م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ظًت  ظًت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت : م٣ضمت ًٖ خٟٔ ألٚا ظًت  -اإلاباصت ألاؾاؾُت لخٟٔ ألٚا الُغ١  —ؤؾباب ٞؿاص ألٚا

ضاص وججهحز اإلاىاص الخام  ظًت بالخج٠ُٟ  -الٗامت إٖل  -الهىاء في ٖملُت الخج٠ُٟ  صوع الخغاعة و  —ؤؾاؾُاث خٟٔ ألٚا

ظًت بالخج٠ُٟ ٖلي التر٦ُب ال٨ُماوي و ال٣ُمت الٛظاثُت اإلاجٟٟت  ظًت  -َغ١ الخج٠ُٟ جإزحر خٟٔ ألٚا خٟٔ ألٚا

ظًت باؾخسضام صعظاث الخغاعة اإلاغجٟٗت  —باؾخسضام صعظاث الخغاعة اإلاىسًٟت  ظًت بالدكُٗ٘  -خٟٔ ألٚا خٟٔ ألٚا

 جلىر بٌٗ الىاص الٛظاثُت. -الخٟٔ باإلاخسمغاث ، الخٟٔ بالتر٦حز -مىاص خاٞٓت لألٚظًت اإلاىاص اإلاًاٞت ٦ —وجُب٣ُاتها

 تصُيِ وتٓفير َالبظ ايطفٌ اسم املقرر:  880م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟا٫، وجخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟه الخهمُم الجُض لخل٪  ٣ًىم الُالب بضعاؾت :اهىإ ألا٢مكت اإلاؿخسضمت في مالبـ ألَا

ت اإلاسخلٟت ، وجضعؽ ٦ظل٪ مغاخل الىمى اإلادخٟلت بضاًت مً  اإلاالبـ ، وجضع٥ ؤَمُت ألالىان لألَٟا٫ في اإلاغاخل الٗمٍغ

مغخلت الهض وختى مغخلت الُٟىلت اإلاخإزغة، وجخٗٝغ ٖلى زهاثو ٧ل مغخلت ومخُلباتها، باإلياٞت بلى الكغوٍ 

ت  ت َظٍ الالبـ ، و٦ظل٪ ٦ُُٟت الىاظب مغاٖاتها ٖىض ازخُاع مالبـ الُٟل وبٌٗ وؾاثل الؼزٞغ اإلاؿخسضمت في ػزٞغ

ٟا٫  ٣ت ؤزظ اإلا٣اؾاث لألَٟا٫  –الٗىاًت بمالبـ ألَا خًمً الجاهب الخُب٣ُي لهظا اإلا٣غع ؤن جخٗلم الُالبت ٍَغ ٍو

٣ت عؾم  ٍغ ٣ت عؾم باجغون ٢مُو َٟل، َو ٣ت عؾم بٌٗ ال٣ُ٘ اللبؿُت لُٟل خضًض الىالصة مشل ٍَغ و٦ظل٪ ٍَغ

ت و  ٣ت عؾم باجغون ؤؾاس ي لُٟلت مً باجغون نضٍع ٞؿخان َٟل خضًض الىالصة وج٣ىم بدىُٟظَا ٖملُا، ٦ما جخٗلم ٍَغ

 ؾىىاث، وج٣ىم بدىُٟظ بخضي اإلاىصًالث التي جم صعاؾتها ٖملُا. 4:  2

 

 املٓطوجات وايعٓاية بٗا اسم املقرر:  888م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت التي ججغي ٖلى الخٍُى ٢بل اليؿُج -وؤهىاٖها ٣ًىم الُالب بضعاؾت: الخٍٗغ٠ باإلايؿىظاث  —الٗملُاث الخدًحًر

ملُت البىف ت ٖو غ اللخمت -ٖملُت الدؿٍى ملُت جضٍو ذ ٖو التر٦ُب البىاجي والهىضس ي لأل٢مكت  —ٖملُتي الل٣ي والخٍُغ

همغة  —٢ُغ الخُِ ، الٗال٢ت ًبن ؤ٢ُاع الخٍُى —الٗىامل الٗامت للتر٦ُب البىاجي ألا٢مكت واإلايؿىظاث —

ت للٟخداث  —اجؼان همغة ال٣ماف ، مٗامل الخُُٛت —ال٣ماف ، الٗال٢ت بحن ٦مُت البرم وهمغة الخُِ اليؿبت اإلائٍى

ب الخٍُى بٗض اليؿُج ، مٗامل  -مٗامل اجؼان ال٣ماف ، مٗامل ؤلٟا، مٗامل الىػن —ليؿُجُت في ألا٢مكت حكٍغ

ًالٗىاًت باإلاالبـ ؤزىاء وبٗض الاؾخ -اؾخىاء ال٣ماف  ٦ُُٟت بػالت الب٣٘ بجمُ٘ ؤهىاٖها. —سضام وؤزىاء الخسٍؼ

 

 



 

81 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 حتًيٌ األمرية اسم املقرر:  883م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٣ًىم الُالب بضعاؾت: جدًحر اإلادالُل بإهىاٖها اإلاسخلٟت، ؤَمُت َغ١ الخدلُل والاججاَاث الخضًشت، بَاللت ٖلي َغ١ 

ىبت الخدلُل الخضًشت وألاؾاؽ الٗلمي لها،  ظًت: الَغ ُضعاث  —البروجِىاث –جدلُل م٩ىهاث ألٚا  –اللُبُضاث  –ال٨غبَى

 جدلُل م٩ىهاث اللىن الى٨هت و الغاثدت. —الخدلُل ال٨غوماجىظغاٝ -الخمىيت و ألاخماى وألامالح اإلاٗضهُت

 إدازة َوازد أضسة وتسغيد اضتٗالى اسم املقرر:  880م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ال٢ت ٖلم الاصاعة بالٗلىم الازغي  وكإة ٖلم بصاعة مىاعص  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: مٟهىم الاصاعة واصاعة قئىن ألاؾغة ٖو

ال٢خه باإلصاعة الٗلمُت وال٨ٟغ ؤلاصاعي في ؤلاؾالم   —بصاعة مىاعص ألاؾغة ع٦حزة ؤؾاؾُت لٗلم الا٢خهاص اإلاجزلي  -ألاؾغة ٖو

غ١ الخٛلب ٖليهابٌٗ اإلاٟاَُم الخاَئت ًٖ بصاعة ق بصاعة قئىن  -ئىن ألاؾغة وبٌٗ ال٣ٗىباث في ؾبُل ج٣ضمها َو

ت الىٓم  ت واإلااصًت  -ألاؾغة والخُىع الاظخماعي وبصاعة قئىن ألاؾغة في يىء هٍٓغ مىاعص ألاؾغة الُبُُٗت والبكٍغ

وزضماث وحؿهُالث اإلاجخم٘( وزهاثهها والٗىامل اإلاازغة ٖلى اؾخسضامها)بصاعة الضزل اإلاالي بصاعة الى٢ذ اإلامخل٩اث 

ت (   .وهبظة ًٖ اصاعة ب٣ُت اإلاىاعص البكٍغ

 إدازة أعُاٍ املٓصٍ اسم املقرر:  300م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت  جُىع بصاعة  -اإلاٟاَُم الخاَئت ًٖ ٖلم بصاعة اإلاجز٫  —٣ًىم الُالب بضعاؾت: مٟهىم بصاعة اإلاجز٫ والٗملُت ؤلاصاٍع

ت ) جدضًض ألاَضاٝ الخسُُِ  —ٖملُت اجساط ال٣غاعاث وؤؾاؾها —الاظخماعياإلاجز٫ والخُىع  مغاخل الٗلمُت ؤلاصاٍع

 هماطط جُب٣ُُت إلصاعة اإلاجز٫  –وؿبت جضَعـ اصاعة اإلاجز٫  –ال٣ُم والاججاَاث في اإلاجز٫  —الخىُٓم الخىُٟظ الخ٣ُُم( 

 ايتداخالت ايغرائية اسم املقرر:  300م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٗمت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت للٛظاء  الخضازالث الٛظاثُت ؤزىاء  -مهاصع الٗىانغ الٛظاثُت في ألَا

ُُٟت مً خُض صوعَا الى٢اجي مً ؤمغاى الٗهغ —الهًم والامخهام والخمشُل الٛظاجي  ظًت الْى الاؾخٟاصة مً  -ألٚا

 مت وصخت ؤلاوؿان.الٛظاء والٗىانغ الٛظاثُت. الالػمت لؿال 

 أيبإ وَٓتجاتٗا اسم املقرر:  308م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ً وبٞغاػ اللبن  -٣ًىم الُالب بضعاؾت : بهخاط اللبن  الهٟاث الُبُُٗت  -م٩ىهاث اللبن  -التر٦ُب الٗام للبن  -ج٩ٍى

والخىام والهٟاث وال٣ُمت الٛظاثُت م٣اعهه ًبن ؤلبان بٌٗ الشضًُاث مً خُض التر٦ُب  -الخؿُه وال٨ُمُاثُت للبن 

٤ اللبن  -بهخاط لبن ه٠ُٓ وظُض  -م٨ُغوبُىلىجي ألالبان  —للبن  ت التي ججغي ٖلي  -ججمُ٘ وحؿٍى اإلاٗامالث الخغاٍع

 نىاٖت بٌٗ مىخجاث ألالبان مجزلُا. —اللبن 
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 تصُيِ وتٓفير املالبظ املٓصيية واملفسوغات اسم املقرر:  300م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث٠ اإلاالبـ وؤَمُتها  —ؤهىإ الخاماث اليؿُجُت  -اإلاالبـ اإلاجزلُت ومىانٟاث الجىصة  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: ْو

ا في الخاماث الخهمُماث اإلاًٟلت في  —ؤهىإ ألا٢مكت اإلاؿخسضمت في بهخاط اإلاالبـ —الكغوٍ الىاظب جىاَٞغ

٣ت عؾم ال٩ىعؾاط )ازظ  -٢ُاؾاث الجؿم والباجغون  —الغاخت التي جد٣٣ها اإلاالبـ  -اإلاالبـ اإلاجزلُت  ٍَغ

 .ججمُل اإلاالبـ بٌٗ الؼزاٝع  -جىُٟظ بخضي مىصًالث ٢مُو —ًٞ جهٍغ٠ بيؿبت ٖلى ال٣ماف —اإلا٣اؾاث(

 ايتصُيِ وايتطسيص اسم املقرر:  308م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ال٢خه  ؼ ٖو ؼ -بالٟىىن ألازغي ٣ًىم الُالب بضعاؾت : الخٍٗغ٠ بًٟ الخٍُغ ؼ مىظ  -ٖال٢ت الخهمُم والخٍُغ جُىع الخٍُغ

ىوي( الؼزاٝع ؼ في الٗهغ الٟٖغ ىوي، الخٍُغ ؼ في الٗهغ الٟٖغ ىوي،الخٍُغ ؼ في الٗهغ الٟٖغ ىانغ  -وكإجه )الخٍُغ ؤؾـ ٖو

ؼ -م٣ىماث الخُت الخهمُمُت  -الخهمُم ؤَم ؤهىإ الٛغػ اإلاؿخسضمت في  -الخاماث وألاصواث اإلاؿخسضمت في الخٍُغ

ؼ ؼ -الخٍُغ ؼ آلالي -اإلاهُلخاث والؿمُاث الٟىُت اإلاؿخسضمت. في الخٍُغ ؼ الُضوي ، الخٍُغ ُٖىب وممحزاث ٧ل  -الخٍُغ

ؼ الُضوي وآلالي ؼ بالكغاثِ -مً الخٍُغ ؼ. -الاًخامحن -الخٍُغ ما٫ الٟىُت بالخٍُغ ؼ، ج٣ُُم ألٖا ال٢تها بالخٍُغ  ألالىان ٖو

 تغرية فئات خاصة اسم املقرر:  380م ت  قرر:كود امل

 الخىن٠ُ:

 -الُٟل ختى ؾيخحن  -حٛظًت اإلاغي٘  -حٛظًت الخامل  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: ألاؾـ الٗامت لخٛظًت الٟئاث الخانت 

مسخلٟت حٛظًت الٟئاث الٗامت بمهً  –الخٛظًت في مغخلت اإلاغا٣َت  –ؾىت  42—6الُٟل مً  -الُٟل ما٢بل اإلاضعؾت 

ايُحن ، اإلاؿىحن، الٗما٫ ، اإلاضزىحن(  –  .خاالث ازغي جدخاط الى الٗىاًت الٛظاثُت –حٛظًت الٍغ

 َٓصيية وصٓاعاتأغغاٍ  اسم املقرر:  380م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُىب الجلىص الُبُُٗت  -ؤقٛا٫ الجلض )ؤهىإ الجلىص -٣ًىم الُالب بضعاؾت : ؤقٛا٫ الىع١   -والهىاُٖت ممحزاث ٖو

ت ألاقٛا٫ الجلضًت  -ألاصواث اإلاؿخسضمت في ؤٖما٫ الجلىص غ)ؤهىاٖه  -(ألاؾالُب اإلاسخلٟت في ػزٞغ الغؾم والخهٍى

غ١ جىُٟظَا —ألقٛا٫ الخكب( هماهج -ؤقٛا٫ الخكب ) اهىإ ألازكاب  -و٦ُُٟت جىُٟظٍ(  -ًٞ اإلا٨غمُت َو

الهىاٖاث  —(اإلاىٟهلت  -م٨مالث اإلاالبـ ) اإلاخهلت  -ي هٓمه (ألاصواث اإلاؿخسضمت ف -ؤؾالُب هٓمه  -الخغػ)ؤهىاٖه 

ٟها ا -ؤهىاٖها -وكإتها -الهٛحرة ) حٍٗغ  ؤبٗاصَا(. —مٗى٢اتها -مٗاًحَر

 دزاضات اقتصادية وَايية اسم املقرر:  380م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانغ اإلاك٩لت الا٢خهاصًت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت : الخٍٗغ٠ باال٢خهاص وؤهىاٖه  ٖىانغ  -اإلاك٨الث الا٢خهاصًت ٖو

اث ا٢خهاصًت  -ؤلاهخاط ، مىاهج البدض في ٖلم الا٢خهاص  ت الُلب، الٗغى، الؿى١  -هٓم وهٍٓغ الى٣ىص  -هٍٓغ

الاصزاع الٗاثلي وصوعٍ في جىمُت  -ؾٗاع ومداعبت الٛالء صوع ألاؾغة في جدضًض ألا  -،الؿلى٥ الا٢خهاصي لألؾغة والبىى٥

 -الا٢خهاص الاؾتهال٧ي والاؾتهال٥ الٗاثلي  -مضي الخىاػن وؤلازال٫ بحن الىاعص اإلاخاخت والاؾتهال٥  -الا٢خهاص ألاؾغي 

 اإلاكغوٖاث الا٢خهاصي والضالت الاؾتهال٦ُت والضزل ال٣ىمي والضزل ألاؾغي.
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 ًبطىاملايتروم  اسم املقرر:  388م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اء، وجضع٥ الهٟاث الىاظب مغاٖاتها في مهمم  ٣ًىم الُالب بضعاؾت: مٟهىم الخظو١ اإلالبس ي، ومٟهىم جهمُم ألاٍػ

اء، ٦ما جضعؽ ٖىانغ الخهمُم ومهاصع ؤ٩ٞاع اإلاهمم، و٦ظل٪ ؤؾـ ومباصت الخهمُم، باإلياٞت بلى مغاخل  ألاٍػ

اء  اء جهمُم ألاٍػ اث ٖمل مهمم ألاٍػ ت ومؿخٍى ماَُت اإلاىيت اإلالبؿُت وجخٗٝغ ٖلى ألاهىإ اإلاسخلٟت  —الابخ٩اٍع

ت الخضإ البهغي وبٌٗ ؤهماٍ الجؿم اإلاسخلٟت، باإلياٞت بلى ؤَم الٗىامل  اء، و٦ظل٪ الٗال٢ت بحن هٍٓغ لٗغوى ألاٍػ

 اإلاازغة ٖلى ازخُاع اإلالبـ.

 تهٓويوجيا ايٓاْو يف ايٓطيج اسم املقرر:  383م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سه وجُىعٍ ، مهُلخاث فى ٖالم الىاهىج٨ىىلىجى، جُب٣ُاث ج٨ىىلىظُا الىاهى ، الىاهى  حٍٗغ٠ الىاهىج٨ىىلىجى وجاٍع

 ج٨ىىلىجى والاؾخٟاصة منها فى نىاٖت اليؿُج واإلاالبـ.

 َساقبة جودة األمرية اسم املقرر:  400م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلاؿئىلُاث التي ًخدملها  -(ث مهُلخاث ومسخهغاث الجىصة وؾالمت الٛظاء ٣ً4ىم الُالب بضعاؾت: مالخاعظُت )

ال٢خه باأل٢ؿام ألازغي  ظًت  -٢ؿم مغا٢بت الجىصة ٖو خماًت اإلاؿتهل٪  —الخ٣ُُم الخس ي لألٚظًت  —مٗاًحر ظىصة ألٚا

زاماث جهيُ٘ اإلاىخجاث  -الٛل في اللبن ومىخجاجه(  -لخام ظىصة اللبن ا -ؤهىاٖها -اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت )مًمىجها —

ا -الٛظاثُت واللبيُت ) ؤهىاٖها ظًت  -مىانٟاتها ال٣ُاؾُت( —مهاصَع جُب٤ُ هٓام  —الكئىن الصخُت في مهاو٘ ألٚا

ظًت  HACCPالهاؾب  الخٟخِل الهخي ٖلي  —مهاصع الخُغ ٖلي ؾالمت الٛظاء  —و ٖال٢خه بمجا٫ نىاٖت ألٚا

 اإلايكأث الٛظاثُت .

 

 تصُيِ وتٓفير املالبظ ارتازجية اسم املقرر:  400م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلاسخلٟت مً خُض الخاماث  ٣ًىم الُالب بضعاؾت: ألاؾـ الٗامت الزخُاع اإلاالبـ الخاعظُت وم٨مالتها، و٦ظل٪ ؤهىاٖها

اء بهٟت زانت، و٦ظل٪  وألالىان اإلاىاؾبت ل٩ل ملبـ، ٦ما جضعؽ مٟهىم الخهمُم بهٟت ٖامت ومٟهىم جهمُم ألاٍػ

الٟغ١ ببن الخهمُم الٟغصي والخهمُم الهىاعي، باإلياٞت بلى ألاؾالُب اإلاسخلٟت إلهخاط اإلاالبـ، ٦ما جخٗٝغ ٖلى 

ت الخضإ البهغي و٦ُُٟت ج ا ٖلى ازخُاع الالبـ اإلاىاؾبت ل٩ل ظؿم، و٦ظل٪ صعاؾت ألاهىإ اإلاسخلٟت لألظؿام هٍٓغ إزحَر

وللصخهُت و٦ُُٟت ازخُاع الالبـ اإلاىاؾبت ل٩ل منها، ٦ما جخٗٝغ ٖلى وا٢٘ ازخُاع وقغاء اإلاالبـ و٦ُُٟت جغقُض 

ألاهىإ اإلاسخلٟت للباجغوهاث  —الاؾتهال٥ في مجا٫ اإلاالبـ، وما ًجب اجباٖه ٖىض اعجضاء واؾخسضام َظٍ اإلاالبـ 

مي، ٦ظل٪ ؤَم الخاماث التي جهلح لٗمل  غ١ ؤزظ اإلا٣اؾاث ألاؾاؾُت للجؿم الخٍغ اإلاؿخسضمت في جىُٟظ اإلاالبـ، َو

ؤخض هماطط اإلاالبـ الخاعظُت وهي )الجىهلت ( ، وج٣ىم الُالبت بالخُب٤ُ الٗملي إلاا جم صعاؾخه مً زال٫ جىُٟظ مىصًالث 

باؾخسضام الباجغون ألاؾاس ي م٘ مغاٖاة ألاؾـ الٗامت للخٟهُل والخُا٦ت ٖىض بٖضاص وججهحز  مسخلٟت للجىهلت

ت اإلاىاؾبت. غ١ الٗىاًت والؼزٞغ  الباجغون، باإلياٞت بلى مغاٖاة الٗغوى اإلاسخلٟت لأل٢مكت َو
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 تأثيح وتٓطيل املٓصٍ اسم املقرر:  400م أ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

جإزِض ٞغاٚاث  -الؿ٨ً ووْاثٟه ، ٖىامل ازخُاع اإلاى٢٘ اإلاىاؾب ، وقغوٍ اإلاؿ٨ً الجُض ٣ًىم الُالب بضعاؾت : 

٠ُ ألالىان وؤلاياءة ٖىض جإزِض ٞغاٚاث  -الؿ٨ً اإلاسخلٟت )الضزل ، الِٗكت ،الُٗام ،الىىم ، الٗمل والخضماث  جْى

ْغػ ألازار  —٨ً و جيؿ٣ُه ؤؾـ جغجِب ؤزار الؿ —الٗىامل التي جغاعى ٖىض ازخُاع ؤزار اإلاؿ٨ً  —اإلاؿ٨ً 

 اإلاسخلٟت و مىانٟاث ٧ل َغاػ م٨مالث ججمُل اإلاؿ٨ً ووؾاثله.

 فخص وحتًيٌ األقُػة اسم املقرر:  408م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟها الهضٝ منها ؤَمُتها وألاظهؼة اإلاؿخسضمت في ازخباع الخٍُى وألا٢مكت  -٣ًىم الُالب بضعاؾت: مغا٢بت الجىصة : حٍٗغ

الخٍٗغ٠ بٗمُلت الٟدو ، وج٣ؿُم  -حٍٗغ٠ ٖملُت ٞدو ألا٢مكت وون٠ الُٗىب الكاجٗت في اإلايؿىظاث ال٣ُىُت

غ١ ٢ُاؽ مؿخىي الجىصة ٣ت ٢ُاؽ الهٟاث الُبُُٗت لل٣ماف )ٖغنه ، وػهه ،  —الُٗىب َو الخٗٝغ ٖلى ٍَغ

ثُت لٛؼ٫ الخٍُى و٦ُُٟت الخض منها حٍٗغ٠ وقغح ُٖىب اإلاغاخل النها -َىله( و٦ظل٪ وؿبت الخجاوػاث اإلاؿمىح بها

الط ؤؾبابها الجها -ٖو ُىبها و٦ُُٟت ججىبها ٖو ذ ٖو الخٍٗغ٠ بٗملُت  —الخٍٗغ٠ بٗملُت الدؿضًت والبىف والل٣ي والخٍُغ

غ اللخمت واليؿُج وؤَم الُٗىب الكاجٗت و٦ُُٟت الخض منها الخٍٗغ٠ بٗملُت الازخباعاث الٗملُت التي ججغي ٖلى  —جضٍو

اث، وػن ال٣ماف —٢مكت جغ٢ُم الخٍُىالخٍُى وألا ب، ٢ُاؽ البَر الخٍٗغ٠ بسانُت  —الخٍٗغ٠ بٗملُت الدكٍغ

٤ بحن  ضص زٍُى وخضٞاث الؿىدُمتر و٦ُُٟت ٢ُاؽ مخاهت ألا٢مكت و٦ُُٟت الخٍٟغ جساهت )ؾم٪( ال٣ماف، الاه٨ماف ٖو

 الخاماث اإلاسخلٟت.

 

 تكٓني مرائي اسم املقرر:  480م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 —الٟدىناث ؤلا٧لُي٨ُُت للمغض ى  —َغ١ جدضًض ٦مُت الٛظاء  —٣ًىم الُالب بضعاؾت: مٟهىم الخ٣ُُم الٛظاجي 

ت ( والتي لها ٖال٢ت بالخالت الٛظاثُت  ت ) البكٍغ  -الخ٣ىحن الٛظاجي إلاغض ى البى٫ الؿ٨غي  —ال٣ُاؾاث الاهثروبىمتًر

الخ٣ىحن  —الخ٣ىحن الٛظاجي إلاغض ى ألاهُمُا —ظاجي إلاغض ى ٢غخت اإلاٗضة الخ٣ىحن الٛ —الخ٣ىحن الٛظاجي إلاغض ى ال٨بض 

 الٛظاجي إلاغض ى للخامل والغي٘ والغيُ٘.

 

 طباعة املالبظ واملفسوغات اسم املقرر:  480م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

تماهي َغ١ الُباٖت  —٣ًىم الُالب بضعاؾت.. حٍٗغ٠ ٖملُت الهباٚت والُباٖت والٟغ١ بُنهما ماهي —الُضٍو

٣ت الُي —الٗىامل التي جازغ في ٖملُت الهباٚت الُباٖت  —الغؾم اإلاباقغ —الغبِ ٢م الهباٚت-ٍَغ

اإلاا٦ُىاث —الُباٖت بإؾلىب الى٣ل الخغاعي —الُباٖت بالكبلىهاث —الُباٖت بال٣ىالب الخكبُت —باإلؾخيؿُل

اإلاىاص ال٨ُمُاثُت  -ملُاث الُباٖت اإلاىٟظةج٣ُُم لٗ-ؤهىإ اإلاشبخاث —ؤهىإ الهبٛاث—اإلاؿخسضمت في الُباٖت

 0ٖملُاث الخجهحز النهاجي لأل٢كت-اإلاخسىاث -اإلاؿخسضمت في الهباٚت والُباٖت
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 املالبظ ايرنية اسم املقرر:  488م ٕ  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُت اإلاالبـ  الظ٦ُت)مالبـ لٗالط الامغاى الخٍٗغ٠ باإلاالبـ الظ٦ُت، هماطط لبٌٗ جهمُماث اإلاالبـ الظ٦ُت، ؤمشلت لىٖى

 اإلاسخلٟت/يِٛ الضم/الؿ٨غ/ال٨بض، مالبـ بالُٟخامُىاث.. بلخ(.مالبـ ط٦ُت ججم٘ بحن الخ٨ىىلىظُا والاها٢ت اإلالبؿُت.

 ايتغرية ايعالجية اسم املقرر:  488م ت  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلا٣ىىاث الٛظاثُت الُىمُت وج٣ضًغ  -الخٛظًت  صوع ومهام ؤزهاثُاث -٣ًىم الُالب بضعاؾت: ؤؾـ الخٛظًت الٗالظُت 

الايُغاباث -ؤهىإ الخمُاث الٛظاثُت اإلاخضاولت في اإلاؿدكُٟاث الخٛظًت ألاهبىبُت والىعٍضًت  —اخخُاظاث اإلاغض ي 

ُت  —الٛظاثُت  اًت الٛظاثُت بٗض الٗملُاث الجغاخُت ألمغاى الجهاػ الهًمي، البى٫ الؿ٨غي، ال٣لب وألاٖو الٖغ

ان وؤمغاى الخلل الىعاسي، م٘ صعاؾت الخٗضًالث في الىٓام الٛظاجي الخام بخل٪ الضمٍى ت ، ال٨لى، ال٨بض، الؿَغ

 0الخاالث
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 حىصيف هقرراث

 هعلن احلاسب االىل قسن

 تهٓويوجيا املعًوَات اسم املقرر:  000ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 تهٓٛيٛجٝا املعًَٛاتInformation technology   

مٟاَُم  -م٩ىهاث هٓام اإلاٗلىماث  –مهاصع اإلاٗلىماث وبصاعتها  -البُاهاث واإلاٗلىماث –لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماثمضزل 

اث٠ الىمىطظُت في هٓم اإلاٗلىماث -هٓم اإلاٗلىماث   - Analysisج٣ىُاث جدلُل هٓم اإلاٗلىماث -الْى

صٖم ونُاهت هٓام  -َظٍ الىٓم  Design ؤصواث وج٣ىُاث جهمُم -همظظت الٗملُاث  -للبُاهاث  Modelingالىمظظت

 .جُب٣ُاث هٓم اإلاٗلىماث في اإلاجاالث اإلاسخلٟت - Security الخإمحن والخماًت -اإلاٗلىماث

 (0ْظِ تػغيٌ حاضبات ) اسم املقرر:  008ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 1ْعِ تػػٌٝ اذتاضباتOperating Systems  

اث٠ -اهىإ هٓم الدكُٛل ومغاخل جُىعَا  -لهظٍ الىٓم وصوعَا فى بصاعة مىاعص ال٨مبُىجغ functions اإلاهام والْى

 - scheduling الجضولت -الضازلُت والاجهاالث بُنها وبصاعتها processالٗملُاث  -Structuresَُا٧ل ؤهٓمت الدكُٛل 

Threads-ًالتزام Synchronization - بصاعة الظا٦غة Memory Management-  الاٞترايُتالظا٦غة Virtual 

Memory. 
 أضاييب ختطيط ايرباَج اسم املقرر:  003ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 اضايٝب ختطٝط ايرباَخ Methods of program planning  

ٖباعاث ؤلاصزا٫ و  -ٖباعاث ؤلاؾىاص -ؤؾب٣ُت الٗملُاث -ؤؾالُب وزُىاث خل اإلاؿاثل  -ٖىانغ حٍٗغ٠ اإلاك٩له 

ُت والاؾخصىاثُت الٗباعاث -ؤلازغاط  ت والاظغاءاث  -الخ٨غاع -الكَغ م٣ضمت  – Algorithmsالخىاعػمُاث –الضوا٫ اإلاٗٞغ

مي – Flow Chartsمسُُاث ؾحر الٗملُاث  – Data structure ًٖ َُا٧ل البُاهاث  - Pseudo code ال٩ىص الَى

 .. UMLلٛت الىمظظت

 زياضيات اسم املقرر:  004ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 زٜاضٝاتMathematics  

اث ضاص اإلاغ٦بت  -اإلاجمٖى اض ى  -ألٖا اث  -الاؾخيخاط الٍغ  -الخلى٫ الٗضصًت للمٗاصالث  -اإلادضصاث  -الٗملُاث ٖلى اإلاهٟٞى

ظبر اإلاخجهاث  –الخل الغ٢مي للمٗاصالث الخٟايلُت  –الخ٩امل الغ٢مي  –الاهدضاع  -البرمجت الخُُت  –اإلاٗاصالث الخُُت 

ايُت باؾخسضام ال٨مبُىجغالخُب٣ُاث ال-  .ٍغ
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 َعادتة ايٓصوص اسم املقرر:  005ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً م٣ضمت بلى اللٛاث الُبُُٗت ، صعاؾت ؤهٓمت الخىاؾِب التى ًم٨ً ؤن حٗالج وجٟهم ؤو جخهل باللٛاث الُبُُٗت 

ت الٗهبُت اإلاسخلٟت. صعاؾت  زىاعػمُاث خل مكا٧ل مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت والتر٦حز ٖلى ٞهم مهام البرمجت اللٍٛى

غ١ ج٣ُُم ؤصائها. التر٦حز ٖلى زىاعػمُاث الخٗلم الاخهاثُت والكب٨ت الٗهبُت التى جضعب ٖلى الىهىم  بك٩ل ٞٗا٫ َو

ت الالػمت ألصاء اإلاهمت.  للخهى٫ جل٣اثُا ٖلى اإلاٗٞغ

 بياْاتايقواعد َكدَة يف  اسم املقرر:  006ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  قٛاعد بٝاْات َكد١َ ف٢Databases SystemsIntroduction to   

هٓم بصاعة ٢ىاٖض  -مٟاَُم وزهاثو ٢ىاٖض البُاهاث  –ؤمشلت ألهٓمت ٢ىاٖض بُاهاث  -البضاثل للخٗامل م٘ البُاهاث 

جهمُم ٢اٖضة  - Relational Data Modelالىمىطط الٗالث٣ى للبُاهاث - Database management systemsالبُاهاث

غ – Forms الىماطط - Queries الاؾخٗالماث –ج٣ىُاث جىُٟظ هٓام ٢اٖضة بُاهاث  -بُاهاث   لٛت – Reports الخ٣اٍع

SQL. 
 َكدَة فى ايربزتة اسم املقرر:  007ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  َكد١َ ف٢ ايربزت١Introduction to Programming 

ؤهىإ – Object Oriented Programming البرمجت اإلاىظهه هدى ال٩اثىاثمٟهىم  –م٣ضمه ًٖ لٛاث البرمجت 

 -بزغاط الىخاثج -بصزا٫ البُاهاث  -الخٗبحراث والٗملُاث  – Constants and variablesالشىابذ واإلاخٛحراث -البُاهاث

ُت -نُٜ الخد٨م في البرهامج  ي - IFالجمل الكَغ  Counter looping and conditional ظمل الخ٨غاع الٗضصي والكَغ

looping-   الضوا٫ وؤلاظغاءاث -اإلاخٛحراث الضلُلُهFunctions and procedures . 

 

 صياْة اذتاضب اسم املقرر:  080ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  صٝا١ْ اذتاضبComputer Maintenance  

م٣ضمت ًٖ البرمجُاث الاؾاؾُت  -م٣ضمت ًٖ الخاؾب الالي وم٩ىهاجه الهلبت وآلُت ٖمل ٧ل منها و٦ُُٟت ججمُٗها

 -الٗال٢ت بحن اإلاٗضاث والبرمجُاث -هٓام الاصزا٫ والازغاط الاؾاس ي -٦ُُٟت ٖمل ظهاػ الخاؾب الالي -للخاؾب الالي

الخٗٝغ ٖلي البرمجُاث )اصواث الىٓام( التي جسو نُاهت  -جىهِب هٓام الدكُٛل -ج٣ؿُم وتهُئت ال٣غم الهلب

 . اهىإ اُٖا٫ الخاؾب )اإلاٗضاث والبرمجُاث( و٦ُُٟت ا٦دكاٞها وانالخها -الخاؾب و٦ُُٟت اؾخسضامها

 

 

 

 



 

88 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 زياضيات حاضبات اسم املقرر:  088ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 زٜاضٝات اذتاضبComputer Mathematics  

ً البُاهاث   الث  –الؿاصؽ ٖكغ(  -الشماوي -الشىاجي -ألاهٓمت الٗضصًت )الٗكغي  -جمشُل وجسٍؼ الٗملُاث  -بُنهم الخدٍى

- And – Or – Not- Nor - الضواثغ اإلاى٣ُُت – Digital Logic اإلاى٤ُ الغ٢مي –الخؿابُت ٖلي ألاهٓمت الٗضصًت 

Nand -Xor- Xnor – Nor - -٘الجام٘ وهه٠ الجامFull Adder – Half adder – الجبر البىلي Boolean 

Algebra –  اث و٢ىاهحن الج –الٗملُاث اإلاى٣ُُت  .بر البىليهٍٓغ

 غبهات اذتاضب اسم املقرر:  083ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 غبهات اذتاضبComputer Networking  

ت قب٩اث الخاؾب -حٍٗغ٠ قب٩اث الخاؾب واَضاٞها وجُب٣ُاتها بىاء الكب٩اث  –َغ١ الاجها٫ بحن الخاؾباث  -مٗماٍع

مكا٧ل الكب٩اث  –اهىإ الاجهاالث  –الكب٩اث هماصط ٖمل – Topology بغوجى٧ىالث الكب٩اث –وه٣ل البُاهاث 

امً وزهىنُت  – JavaScript  ،HTML  ،XML الخ٣ىُاث اإلاسخلٟت الخانت بالكب٩اث مشل -و٦ُُٟت ٖالظها وخلها

 .الكب٩اث

 حتًيٌ وتصُيِ ْظِ املعًوَات اسم املقرر:  084ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 حتًٌٝ ٚتصُِٝ ْعِ املعًَٛاتInformation System analysis and design   

ج٣ىُاث  -ؤصواث ومغاخل جدلُل الىٓم  -واظباث وؤصواع مدلل الىٓم  –مٟاَُم جدلُل الىٓام  -مٟهىم الىٓام وم٩ىهاجه 

غ الاهٓمت –الىمظظت   -Waterfall Modelالىمىطط الاهدضاعي ( Models System development life هماطط جٍُى

 ,(Spiral Model الىمىطط اللىلبي - Iterative model الىمىطط الخ٨غاعي  -Incremental mode زاًضيالىمىطط الت

اإلاخُلباث الٗامت التي ًجب ان جخىاٞغ فى الىٓام  -ؤؾـ بىاء الىٓم آلالُت اإلاخ٩املت  -مغاخل ومخُلباث جهمُم الىٓم 

 Structural System بىاء الاهٓمت -لت الاهٓمت َغ١ ھی٩)Architectural Design الخهمیم اإلاٗماعي  -ؤلال٨ترووي

Models - َغ١ الخد٨م باالهٓمت Control Models - َغ١ الاجها٫ Modular Decomposition ),  الخدلُل ٧اثنى

كمل )مٟاَُم الخدلُل Object Oriented Analysis الخىظه ، حٍٗغ٠ مسُُاث Analysis Concepts َو

كمل )جدضًض ٧اثىاث ال٨ُان Analysis Activities خدلُل، ؤوكُت ال Use Casesالاؾخسضام  Identifying Entity َو

Objectsجدضًض ال٩اثىاث الخضوصًت ، Identifying Boundary Objectsجدضًض ٧اثىاث الخد٨م ، Identifying 

Control Objectsهمظظت الخٟاٖالث بحن ال٩اثىاث ، Modeling Interactions among Objects الاعجباَاث، جدضًض 

Identifying Associationsجدضًض اإلاجمٗاث ، Identifying Aggregatesجدضًض الخهاثو ، Identifying 

Attributes)الخهمُم ٧اثني الخىظه ، Object-Oriented Design Tools  كمل )اإلاٟهىم، ألاصواث وحكمل َو

 وحكمل )مسُُاث الخٗاون  Interaction Diagrams ، مسُُاث الخٟاٖلClass Diagrams )مسُُاث الٟئت

Collaboration Diagrams٘مسُُاث الخخاب ، Sequence Diagrams)مسُُاث الخالت ، State Diagrams ،

ب ٖلى جهمُم هٓام مٗلىماث إلااؾؿت ؤو م٨خبت للى٢ٝى ٖلى صوعة ,(Activity Diagrams) مسُُاث اليكاٍ الخضٍع

  .خُاة الىٓام
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 اإلحصائية األضاييب املقرر:اسم   085ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 االضايٝب االذصا١ٝ٥ Statistical Theories   

ال٢خه بالٗلىم الازغي -حٍٗغ٠ ٖلم الاخهاء  البُاهاث –ظم٘ البُاهاث  -البُاهاث ؤلاخهاثُت -مجاالث جُبی٣ُه  -ؤھمیخه ٖو

ت) ؤلاخهاء الىنٟي -الجضاو٫ الاخهاثُه  -الخىػَ٘ الخ٨غاعي  –البُاهاث اإلاىٟهلت  –اإلاخهلت  ت اإلاغ٦ٍؼ  م٣اًِـ الجٖز

Measures of Central Tendencyِاإلاخىؾ ، Mean ُِالىؾ ،Medianاإلاىىا٫ ، Mode)- اإلاضي ) م٣اًِـ الدكدذ

Rangeهه٠ اإلاضي الغبُعى Semi-Inter-quartile Rangeًًالخبا Variance  الاهدغاٝ اإلاُٗاعي، Standard 

Deviationٝمٗامل الازخال ، Coefficient of Variation)-  )ًًازخباع الٟغ١ -م٣اًِـ الخىػَ٘ الخ٨غاعي)جدلُل الخبا

-Excel)) جُب٣ُاث الاخهاء باؾخسضام ؤخض البرامج الاخهاثُت -ازخباع ث للضاللت بحن مخىؾُخحن –بحن مخىؾُخحن

Spss.  
 ْظِ دعِ واختاذ ايكساز اسم املقرر:  086ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ْعِ دعِ ٚاختاذ ايكسازDecision Support System  

٣ًضم َظا اإلا٣غع م٣ضمت ًٖ هٓم صٖم واجساط ال٣غاع، اؾخسضام هٓم صٖم ال٣غاع في ٖملُت نى٘ واجساط ال٣غاعاث، ٩َُل 

اث  ًم اإلا٣غع اإلاىيٖى وم٩ىهاث هٓم صٖم ال٣غاع، جُىع ههج وؤؾالُب هٓم صٖم ال٣غاع، بٌٗ الضعاؾاث الخُب٣ُُت.ٍو

ُىب ٖملُت اجساط ال٣غاع، صٖم اجساط ال٣غاع ، ألاهىإ اإلاسخلٟت مً هٓم صٖم واجساط  الخالُت:ٖملُت اجساط ال٣غاع،مؼاًا ٖو

ً البُاهاث ، همظظت ٖملُت اجساط ال٣غاع، هٓم  ال٣غاع، جهي٠ُ ؤؾالُب خل اإلاك٨الث، بصاعة البُاهاث ، مٟاَُم جسٍؼ

ت: هماطط البرمجت الخُُ ت ، هماطط اإلادا٧اة، الىماطط الخؿُت والخيبا ، هٓم بصاعة ٢ىاٖض الىماطط، اإلاك٨الث ؤلاصاٍع

ؤؾالُب بىاء هٓم صٖم اجساط ال٣غاع ، بوكاء شجغة ال٣غاعاث ، ؤهٓمت صٖم اجساط ال٣غاع الجماُٖت واإلاىػٖت والخىُٟظًت. 

اع، بغمجُاث هٓم صٖم اجساط جهمُم واظهت اإلاؿخسضم في هٓم صٖم اجساط ال٣غاع، ؤؾالُب بىاء هٓم صٖم اجساط ال٣غ 

 .ال٣غاع

 تصُيِ واجٗات ايتفاعٌ اسم املقرر:  087ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٌتصُِٝ ٚاجٗات ايتفاعUser Interface Design  

حٍٗغ٠ واظهه الخٟاٖل م٘ اإلاؿخسضم، مهام بوكائها، ال٣ىاٖض الٗامت في جهمُم واظهاث جٟاٖل اإلاؿخسضم ،ؤهىإ واظهاث 

ؤؾـ جهمُم واظهاث الخٟاٖل بالبرمجُاث، بٌٗ ال٣ىاٖض اإلاغجبُت بىاظهت الخٟاٖل، ؤهماٍ الخٟاٖل ٖلى الخٟاٖل، 

الكاقت، ؤهماٍ الاؾخجابت ، اإلاٗاًحر التي ًجب مغاٖاتها ٖىض جهمُم ؤهماٍ الخٟاٖل بحن اإلاؿخسضم والبرهامج، مٗاًحر 

م والخٛظًت الغاظٗت، ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث والخٗلُماث الالػمت، مٗاًحر جهمُم الكاقاث / واظهاث الخٟاٖل، مٗاًحر الخ٣ٍى

خباعاث الٗامت لخهمُم واظهاث الخٟاٖل م٘ اإلاؿخسضم، جهي٠ُ الكاقاث خؿب اإلاهام اإلاُلىبت في الاهٓمت  الٖا

 .البرمجُت. ؤمشلت جُب٣ُُت لخهمُم واظهاث الخٟاٖل ببٌٗ الاهٓمت ٧اإلا٣غعاث الال٨تروهُت
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 (8ْظِ تػغيٌ حاضبات ) املقرر: اسم  800ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ( 2)ْعِ تػػٌٝ ذاضباتOperating Systems(2)  

 -الاهٓمت اإلاىػٖت والاهٓمت طاث الدكُٛل اإلاكتر٥ -ج٣ُُم وجهي٠ُ هٓم الدكُٛل-مغاظٗت الؾاؾُاث هٓم الدكُٛل

ً اصاعة  -اصاعة اإلاكٛل –الاجها٫ بحن اإلاكٛالث  –مٟاَُم الدكُٛل اإلاخىاػي  َغ١ الاصاعة  –وجىُٓم وخضة الخسٍؼ

الامً وخماًت  -الازغاط الخباصلي واإلاتزامً -مى٘ الخى٢٘ -اصاعة الخىُٓم –اصاة وهٓم اإلالٟاث  –وحكُٛل البرامج اإلاخٗضصة 

 .هٓم الدكُٛل

 َتكدّقواعد بياْات  اسم املقرر:  808ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 َتكدّ  قٛاعد ايبٝاْاتDatabaseAdvanced  

ل همىطط ال٨ُاهاث والٗال٢اث الي ٢اٖضة  -٦ىٓام لخهمُم ٢ىاٖض البُاهاث ERمضزل الي همىطط ال٨ُاهاث والٗال٢اث  جدٍى

اث -الجبر الٗالث٣ى –بُاهاث ٖالث٣ُت   – Data Base Normalization جُبُ٘ ٢ىاٖض البُاهاث –اإلاخ٣ضمت SQL مىيٖى

 .جُب٣ُاث ٖملُت -٢ىاٖض البُاهاث الكُئُت -ة ٢ىاٖض البُاهاث اإلاىػٖتم٣ضمت في هٓم بصاع –ج٩امل ٢ىاٖض البُاهاث

 ٖيانٌ ايبياْات وارتوازشَيات اسم املقرر:  803ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٖٝانٌ ايبٝاْات ٚارتٛازشَٝاتData Structure and Algorithms  

ض البُاهاث  -مٟهىم َُا٧ل البُاهاث ً البُاهاث بظا٦غة الخاؾب الالي َغ١  -ج٣ىُاث اؾاؾُت في ججٍغ جىُٓم وجمشُل وجسٍؼ

اث، الؿالؾل الهجاثُه والغ٢مُت، ) اهىإ َُا٧ل البُاهاث، َُا٧ل البُاهاث الخُُت -الهُا٧ل واق٩الها اإلاسخلٟت – اإلاهٟٞى

ت ، َُا٧ل بُاهاث (، الٗملُاث ٖلى ال٣ىاثم List ، ٢ىاثم الاهخٓاعStack، ال٩ىمت List السجالث، ال٣ىاثم  (  شجٍغ

 الخمشُل الضالي – -(جُب٣ُاث ألاشجاع الشىاثُت -Binary trees ألاشجاع الشىاثُت -مهُلخاث ألاشجاع -Treesالاشجاع 

(Hash)–  ٣ت جغابُها ٍغ  -خىؾبت اإلاؿاثل  -اله٩ُل الٗام للخىاعػمُاث -مٟاَُم ًٖ الخىاعػمُاث -اإلالٟاث الٗكىاثُت َو

بٌٗ الخىاعػمُاث لٗملُاث الخٗامل م٘ َُا٧ل  -جهمُم وجدلُل الخىاعػمُاث َغ١  -َُا٧ل الخىاعػمُاث واهىاٖها

 .َغ١ ٢ُاؽ ٦ٟاءة الخىاعػمُاث -البُاهاث مشل الترجِب و للبدض 

 ايربزتة املوجٗة حنو ايهائٓات اسم املقرر:  804ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ايربزت١ املٛجٗ٘ صٛ ايها٥ٓاتObject Oriented programming  

خًمً Functional Model والاظؼاء الغثِؿُت مشل UML لٛت الىمظظت اإلاىخضة  و Use Case Diagrams ٍو

Object Model ًخًم خًمً Dynamic modelا٫  -- Class Diagrams ٍو  و Sequence Diagrams ٍو

Activity Diagrams و State Machine Diagrams والغوابِ بحن ال٩اثىاث و (CRC Card) Class 

Responsibilities Collaborations و ؤصواث UML - - مٟاَُم البرمجت الكُئُت مشل الخىاعر Inheritance  ووٛل٠ُ

 ومٟهىم الخٗضصًت - public, private, protected, friend مشل modifiers بٌٗ ؤهىإ الـ - Encapsulationالبُاهاث

Polymorphism مشل بٖاصة الخٍٗغ٠ overloading و Overriding -  الٟئاث  -الخُب٤ُ باخضي لٛاث البرمجت

الخٗامل م٘ ببٌٗ  -للخٗامل م٘ بٌٗ ال٩اثىاث مً اإلالٟاث واإلاجلضاث وألا٢غام  Classes and methods والُغ١ 

 .ال٩اثىاث فى بٌٗ البرامج الخُب٣ُُت وملٟاث ٢ىاٖض البُاهاث
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 (0ايسضِ باذتاضب) اسم املقرر:  805ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ( 1) 1ايسضِ باذتاضبComputer Graphics  

 3D Object، الىمظظت لل٩اثىاث زالزُت البٗض Modeling م٣ضمت ًٖ الغؾم بالخاؾب، م٣ضمت ًٖ الىمظظت

Modelingم٣ضمت ًٖ ؤلاؾخضٖاء ، Rendering كمل غى الهىعة) َو ً ٖو ، Image Storage and Display جسٍؼ

 3D Animation، حٍٗغ٠ الخغ٦ت زالزُت ألابٗاص 3D Geometric Modelsألابٗاص الىماطط الهىضؾُت زالزُت 

Definitionمٗلىماث اإلالمـ ، Texture Information كمل ُت اإلالمـ) َو ، بخضازُاث Texture Mapping زٍغ

 (، ( Texture Correspondence، جُاب٤ اإلالمـTexture Coordinates اإلالمـ

 

 بسزتة ايػبهات املقرر:اسم   880ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  بسزت١ ايػبهاتWeb Programming  

ب ب، لٛاث البرمجت للٍى ٖىانغ لٛاث  , ( Client and Server Scripting Languages) ٠ُ٦ حٗمل مىا٢٘ الٍى

والجضاو٫ ال٣ىاثم  –جيؿ٣ُه ...(، الٗمل م٘ الىهىم  –جهمُمه  –البرمجت ، الخٗامل م٘ الىماطط )م٩ىهاث الىمىطط 

اعاث ش  ,Hyperlinks الٗمل م٘ الهىع والىؾاثِ اإلاخٗضصة والاعجباَاث -والَا خٟٔ البُاهاث، الخٗامل م٘ الخاٍع

 .والى٢ذ، الخ٩امل م٘ ٢ىاٖض البُاهاث

 

 َعُازية اذتاضبات اسم املقرر:  888ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 َعُاز١ٜ اذتاضباتComputer Architecture   

ت الخٗلُماث  -ألاؾاؾُت لٗماعة وجهمُم الخاؾب آلالياإلاٟاَُم   -جهمُم الٗملُاث الخؿابُت بىخضة اإلاى٤ُ –مجمٖى

٩ُل اإلاٗالج  اث٠ َو ت  -ْو ت  –جهمُم مؿاع البُاهاث بىخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ  –جىنُل الاهابِب بىخضة اإلاٗالجت اإلاغ٦ٍؼ

ت -والازغاط ٖملُاث هٓم الاصزا٫ -٩َُلت الظا٦غة والظا٦غة الاٞترايُت   .م٣ضمت الي اإلاٗالجت اإلاخىاٍػ

 

 (0بسزتة تطبيكات ) اسم املقرر:  883ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 1( 1 بسزت١ تطبٝكاتApplication Programming (  

ت للخٗامل م٘ لٛاث بغمجت الخُب٣ُاث. ًخًمً اإلا٣غع قغح وجىيُذ اإلاا٦غو ٦بضاًت الخٗامل م٘ البرمجت  الخلُٟت الًغوٍع

الدؿلؿل الهغمي لل٩اثىاث في بٌٗ بغامج الخُب٣ُاث ، ؤهىإ البُاهاث، الىؾاثل والخهاثو لل٩اثىاث اإلاسخلٟت،  ،

ت مً ٢بل اإلاؿخسضم و٦ُُٟت اؾخسضامها بٗض بغمجتها، بىاء  ؤلاظغاءاث اإلاهاخبت ألخضار ال٩اثىاث ، الضوا٫ اإلاٗٞغ

ت ألاصواث ؤلاظغاءاث، اجساط ال٣غاع،الىماطط، ؤصواث الخد٨م اإلاؿخ سضمت للخٗامل م٘ واظهاث اإلاؿخسضم، بغمجت ؤقَغ

٠ُ اإلاهاعاث البرمجُت  .وال٣ىاثم، الخٗامل م٘ الخُإ ، ؤمشلت لخْى
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 ايواقع االفرتاضي اسم املقرر:  884ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٞايٛاقع االفرتاضVirtual Reality  

لاٖضاص الىماطط  -البِئت الاٞترايُت واهىاٖها  -اإلادا٧اة الُبُُٗت -هٓم الجؿُماث -الهىضؾُت زالزُت الابٗاص والخدٍى

 .جُب٣ُاث الىا٢٘ الاٞتراض ي -اهخاط بغمجُاث الىا٢٘ الاٞتراض ي الخٗلُمُت -الاظهؼة اإلااصًت للىا٢٘ الاٞتراض ي

 

 ستسنات ايبخح اسم املقرر:  885ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ستسنات ايبرثSearch Engines  

مٟهىم مدغ٥ البدض، ؤَمُت مدغ٧اث البدض ، م٩ىهاث مدغ٧اث البدض ، ؤظؼاء مدغ٥ البدض، ٞهغؾت مدغ٧اث البدض 

إلاىا٢٘ الكب٨ت، آلُاث البدض في مدغ٧اث البدض، ؤهىإ مدغ٧اث البدض، ، مكا٧ل ج٣ىُاث البدض، مدغ٧اث البدض 

 .ضالكهحرة، وؤزحرا جُب٣ُاث ٖملُت ٖلى البدض مً زال٫ مدغ٧اث البد

 بسزتة َتكدَة اسم املقرر:  300ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 بسزت١ َتكد١َAdvanced programming  

غ الىاظهاث الخٟاٖلُت Application حهضٝ اإلا٣غع بلى ٦ُُٟت بٖضاص جُب٤ُ  Graphical User مخ٩امل مً زال٫ جٍُى

Interfaces (GUIs)الخٗٝغ ٖلي اإلاضازل اإلاخ٣ضمت للبرمجت ، Advanced Programming Approaches  واإلاٟاَُم

 Exception اإلاغجبُت بها، و٦ظل٪ الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ بُنها، و٦ظل٪ الؿماث اإلامحزة لها، ومٗالجت الاؾخصىاءاث

Handlingجصخُذ ألازُاء ، Debuggingوالبرمجت مخٗضصة اإلاؿاعاث ، Multithreaded Programming  وحكمل

ت مً ٢بل اإلاؿخسضم Understand The Importance of Concurrency )ٞهم ؤَمُت التزامً ، بوكاء الٟئاث اإلاٗٞغ

 وحكمل )الىنى٫ لًٗى الٟئت Classes ، والخٗامل م٘ الٟئاث Thread) طاث ال٣ضعة ٖلي الخىُٟظ في مؿاعاث مخٗضصة

Class Member Accessاإلايش ئ ،Constructor / اإلاضمغ Destructorالضوا٫ الًمىُت ، Inline functions ،

ت ال٩اثىاث  Object ، مغاظ٘ ال٩اثىاثPointers to Objects ، اإلااقغاث بلى ال٩اثىاثArray of objects مهٟٞى

referencesالضوا٫ الهض٣ًت ، Friend Functionsغ ال٩اثىاث بلى الضوا٫  (Passing Objects to Functions ، جمٍغ

 .مشلت مخٟضمت إلوكاء جُب٤ُ مخ٩امل، ؤOperator Overloading جضازل اإلاٗامالث

 ايرناء االصطٓاعى اسم املقرر:  308ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ايرنا٤ االصٓاع٢ٝArtificial Intelligent   

ت،  مضزل بلى الظ٧اء الانُىاعي ، خل اإلاك٨الث ، ج٣ىُاث الظ٧اء الانُىاعي ، مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت، جمشُل اإلاٗٞغ

ت،  حٗلم  , Exert System الكب٩اث الٗهبُت ، ج٣ىُاث البدض، جُب٣ُاث الظ٧اء الانُىاعي،الىٓم الخبحرةؤَغ اإلاٗٞغ

باث ٖملُت  ,Computer Vision الغئٍت بالخاؾب , Machine Learningآلالت لٛاث بغمجت الظ٧اء الانُىاعي، جضٍع

 .باؾخسضام لٛت بغمجت للظ٧اء الانُىاعي
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 (8ايسضِ باذتاضب ) ر:اسم املقر   303ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  (2)ايسضِ باذتاضبComputer Graphics  

 Geometry for ، َىضؾت الغؾم بالخاؾبComputer Animation Techniques  ج٣ىُاث الغؾم بالخاؾب

Computer Graphicsجُب٣ُاث للىا٢٘ الاٞتراض ي ، Virtual Reality. 

 

 ايبياْاتحتًيٌ  اسم املقرر:  304ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 حتًٌٝ ايبٝاْاتData Analysis  

، Abstract Data types ، ؤهىإ البُاهاث اإلاجغصةData Structures وحهضٝ اإلا٣غع بلى الخٗٝغ ٖلى َُا٧ل البُاهاث

 Sorting ، الترجِب والبدضAlgorithm Analysis ، جدلُل الخىاعػمRecursive Algorithms الخىاعػمُاث اإلاغججٗت

and Searchingاؾتراجُجُاث خل اإلاك٨الث ، problem-solving strategies كمل اإلا٣غع ما ًلى: الخدلُل اإلا٣اعب ، َو

كمل Asymptotic and Algorithm Analysis والخىاعػمُاث ، الخدلُل Properties of Data زهاثو البُاهاث) َو

 Abstract ، ال٣ىاثم اإلاجغصة والخىُٟظ(Algorithm Analysis ، جدلُل الخىاعػمAsymptotic Analysis اإلا٣اعب

Lists and Implementations اث) وحكمل  ، ال٩ىماثLinked Lists and Arrays ال٣ىاثم اإلاغجبُت واإلاهٟٞى

Stacksالُىابحر ، Queues)ال٣ىاثم اإلاجغصة اإلاٟغػة والخىُٟظ ، Abstract Lists and Implementations وحكمل 

 Binary and Complete ألاشجاع الشىاثُت وال٩املت) وحكمل Binary ، الشىاثُتGeneral Trees الٗامتألاشجاع )

Trees)ؤشجاع البدض الشىاثُت ، Binary search treesؤشجاع البدض اإلاخىاػهت ، Balanced search treesؤشجاع ب ، 

B-trees) زىاعػمُاث الٟغػ ، Sorting Algorithms ط والخض٤ٞٞغػ ؤلاصعا) وحكمل Insertion and Bubble Sort ،

٘  Algorithm Design ، جهمُم الخىاعػم(Heap, merge, and quick sort ٞغػ الخ٨ضؽ، الضمج، والٟغػ الؿَغ

كمل ، Dynamic Programming ، البرمجت الضًىام٨ُُتGreedy algorithms الخىاعػمُاث الجكٗت ) َو

 Divide-and-Conquer ، زىاعػمُاث الخ٣ؿُم والاهتزاRandomized Algorithmsٕ الخىاعػمُاث الٗكىاثُت

Algorithms٘زىاعػمُاث التراظ ، Backtracking Algorithms). 

 ايوضائط املتعددة اسم املقرر:  305ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ايٛضا٥ط املتعدد٠Multi media  

ُىبها(  -اؾخسضاماتها-زهاثهها-م٣ضمت الي الىؾاثِ اإلاخٗضصة )مٟهىمها  ٖىانغ الىؾاثِ اإلاخٗضصة )الىو -ممحزاتها ٖو

Text- الهىث Sound - الغؾىم الخُُت Graphic - الغؾىم اإلاخدغ٦ت Animation -  الهىع  -الهىع الشابخت

 .جُب٣ُاث الىؾاثِ اإلاخٗضصة وبغمجُاتها - Video اإلاخدغ٦ت
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 ايسؤية باذتاضب اسم املقرر:  380ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ايس ١ٜ باذتاضبComputer Vision  

 Image Processing Fundamentals for م٣ضمت ًٖ الغئٍت بالخاؾب، ؤؾاؾُاث مٗالجت الهىعة للغئٍت بالخاؾب

Computer Vision كمل  التى جخًمً Image Types ، ؤهىإ الهىع Image Representation جمشُل الهىع ) َو

، الهىع Color Images ، الهىع اإلالىهتIntensity Images ، الهىع الغماصًتBinary images الهىع الشىاثُت)

ل ما بحن ٞئاث البُاهاث وؤهىإ الهىع (Indexed Color Images اإلاهىٟت لىهُا  Converting between ، الخدٍى

Data Classes and Image Typesالث الخانت بالهىع الغماصًت والخى٣ُت اإلا  Intensity ٩اهُت، الخدٍى

Transformations and Spatial Filtering الث الخانت بالهىع الغماصًت) وحكمل  Intensity الخدٍى

Transformationsمٗالجت الهؿخىظغام ، Histogram Processingالخى٣ُت اإلا٩اهُت ، Spatial Filtering ،nverting 

between Data Classes and Image Types)ز الخ٨غاعي ، مٗالجت الخح Frequency Domain Processing)) ،

 Geometrical ، الؿماث الهىضؾُتBoundary وحكمل )الخضوص Image Features اؾخسالم مالمذ الهىعة

Attributesاليؿُج( بٌٗ الؿماث الازغي وحكمل ، Textureِ٠َُ الىم ، Pattern Spectrum))خغ٦ت الهىعة ، 

Image Motion كمل )هبظة مسخهغة كمل )الىماطط  Recognition ، الخٗٝغ(Optical Flow ، الخض٤ٞ البهغي َو َو

، مًاَاة Shape Distance Measures وحكمل )م٣اًِـ الخباٖض بحن ألاق٩ا٫ Deterministic Models الخخمُت

اض ي الًبابىStatistical Classification ، الخهي٠ُ ؤلاخهاجي(Template Matching الىمِ  ، الخهي٠ُ الٍغ

Fuzzy Mathematical Recognition). 
 أَ ايبياْات اسم املقرر:  388ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 أَٔ ايبٝاْاتData Security  

اجه اإلاسخلٟت، الخىا٤ٞ والخٍٗغ٠ و٦ُُٟت اؾخسضام ٧لمت اإلاغوع، خماًت  م٣ضمت ٖامت في جإمحن الخاؾباث، الهجىم وهٍٓغ

اث الخإمحن ، هٓم الدكُٛل و٢ىاٖض البُاهاث و٦ُُٟت جإمُنها و٦ظل٪ اإلاٗضاث الهلبت و٦ظل٪ خماًت الظا٦غة،  ج٣ُُم هٍٓغ

الكب٩اث وجإمُنها، اإلاكا٧ل والتهضًضاث ألامىُت وؤمً اإلاٗلىماث، الٟحروؾاث الخاؾىبُت، ؤلازترا١، ٖىانغ جإمحن 

 .اإلاٗلىماث، الؿُاؾاث ألامىُت

 تصُيِ املواقع اسم املقرر:  383ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 تصُِٝ املٛاقعWebsite Development  

ب اإلاخ٣ضمت، الاؾتراجُجُاث  ب، ؤؾـ ومباصت جهمُم مىا٢٘ الٍى ٣ًضم َظا اإلا٣غع اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت لخهمُم مىا٢٘ الٍى

٤ اخضي الٛاث  ب الضًىام٨ُت والخٟاٖلُت ًٖ ٍَغ ألاؾاؾُت لخهمُم اإلاىا٢٘، اإلاهاعاث الخانت بخهمُم مىا٢٘ الٍى

جُب٣ُاث ٖلي جهمُم  , XML  ،FLASH  ،Java Script :ضمت لبرمجت اإلاىا٢٘ واؾخسضام ج٣ىُاث مسخلٟت منهااإلاخ٣

ب،  غ اإلاىا٢٘. نُاهت وج٣ُُم اإلاىا٢٘، امً اإلاٗلىماث في مىا٢٘ الاهترهذ، و٦ُُٟت الخٗامل م٘ مك٩لت ؤمان مىا٢٘ الٍى وجٍُى

 .بؾخًاٞت اإلاىا٢٘
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 َطتودعات ايبياْات املقرر:اسم   384ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 َطتٛدعات ايبٝاْاتData Warehouse   

٩ُلت البُاهاث. َغ١ الخدلُل الٗملُت  ً البُاهاث َو اؾخسالم وجمشُل   -(OLAP) واإلاباقغة (OLTP) مباصت جسٍؼ

 مؿخىصٖاث البُاهاثؤهماٍ مؿخىصٖاث البُاهاث. َغ١ جمشُل  -وبًها٫ البُاهاث. بصاعة وبيُان مؿخىصٖاث البُاهاث

(ROLAP – MOLAP – HOLAP) -  جدؿحن ألاصاء وججمُ٘ وج٣ؿُم مؿخىصٖاث البُاهاث. جى٣ُت البُاهاث للخٗامل

ج٣ىُاث اؾخ٨كاٝ البُاهاث. اؾخسضام البرمجُاث الؾخ٨كاٝ  -م٘ الخى٣ُب ًٖ البُاهاث وج٣ىُاث ؤلاخهاء ألاؾاؾُت

 .البُاهاث

 (8سزتة تطبيكات )ب اسم املقرر:  385ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  2بسزت١ تطبٝكاتApplication Programming (2)   

ًخًمً اإلا٣غع ج٣ىُاث مخ٣ضمت فى لٛاث بغمجت الخُب٣ُاث. الخٗامل م٘ لٛاث بغمجت لٟئاث مسخلٟت مً الخُب٣ُاث 

الغبِ بحن جُب٣ُاث  - بصاعة ٢ىاٖض البُاهاث( –الٗغوى الخ٣ضًمُت  -مٗالجت الىهىم –)بغامج الجضاو٫ الال٨تروهُت 

غ مكغوٖاث بغمجُت فى مجاالث مسخلٟت  ٠ُ اإلاهاعاث البرمجُت إلهخاط وجٍُى مسخلٟت باؾخسضام لٛت بغمجت، ؤمشلت لخْى

 .وزهىنا فى الٗملُت الخٗلُمُت

 ايٓظِ ايكائُة عًي املعسفة اسم املقرر:  400ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ايٓعِ ايكا١ُ٥ عًٞ املعسف١Based Systems Knowledge  

غ١ بدض البضاثل اإلاسخلٟت لخلها. َغ١  ت ومجاالتها الخُب٣ُُت. ٦ُُٟت جمشُل اإلاك٨الث َو حٍٗغ٠ الىٓم ال٣اثمت ٖلي اإلاٗٞغ

ت: ال٣ىاٖض ت. ؤؾالُب جمشُل اإلاٗٞغ اعاث Rulesا٦دؿاب اإلاٗٞغ  .Semantic Network، الكب٩اث الضاللُت  Frames،ؤلَا

الاؾخيخاط باؾخسضام اإلاى٤ُ، ٦ُُٟت جدضًض صعظت الش٣ت في الاؾخيخاط والاؾخيخاظاث ٚحر  َغ١ الاؾخيخاط الاؾخضاللي.

بٌٗ هماطط للىٓم الخبحرة )،هٓم صٖم ال٣غاعاث الظ٦ُت ،  -اإلامحزاث والُٗىب  -اإلاا٦ضة. الىٓم الخبحرة (اإلا٩ىهاث

 .Case Based Reasoning لي الخالت، الاؾخضال٫ اإلابني ٖ Rule-Based Reasoning الاؾخضال٫ اإلابني ٖلي ال٣ىاٖض

لى٦ُل الظ٧ي وخل اإلاكا٧ل، ٩َُل الى٦ُل، الىٓام ال٣اثم ٖلي الى٦ُل، هٓم الى٦الء اإلاخٗضصة، ؾماث بِئاث الى٦الء 

ت اإلاخٗضصة، زىاعػمُاث البدض للى٦الء اإلاخٗضصة، مجاالث جُب٤ُ هٓم الى٦الء اإلاخٗضصة. الخ ب ٖلي بىاء ٢اٖضة مٗٞغ ضٍع

 .بؿُُت

 بسزتة تطبيكات احملُوٍ اسم املقرر:  408ح  املقرر:كود 

 الخىن٠ُ:

 ٍُٛبسزت١ تطبٝكات احملMobile applications programming  

اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت لخ٣ىُاث ؤظهؼة اإلادمى٫ وجُب٣ُاتها )الخىاؾب والهىاج٠ اإلادمىلت(، ٞىاثض جُب٣ُاث الهىاج٠ 

غ جُب٣ُاث للهاج٠ اإلادمى٫ ، َُا٧ل َظٍ اإلادمىلت ، ؤؾاؾُاث الخٗامل م٘ بِئت  الدكُٛل، م٣ضمت إلاهاعاث اوكاء وجٍُى

غ الخُب٣ُاث ،الخُب٣ُاث ، ال٣ُىص التي جىاظه مهممي جُب٣ُاث اإلادمى٫  البرمجت في بِئاث حكُٛل اإلادمى٫ وجٍُى

اظهاث اإلاؿخسضم، ،الٗىانغ اإلاكغ٦ت لى  layouts باؾخسضام لٛت بغمجُت، الُغ١ اإلاسخلٟت لخهمُم واظهاث اإلادمى٫ 

، اإلا٨خباث ألاؾاؾُت الخانت ببِئت USER INTERFACE WIDGETSالخٗامل م٘ ٖىانغ واظهت اإلاؿخسضم بغمجُا، 

ً  .الدكُٛل الخانت باظهؼة اإلادمى٫، اؾتراجُجُاث الخسٍؼ
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 ٖٓدضة ايربزتيات اسم املقرر:  403ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٖٓدض١ ايربزتٝاتSoftware Engineering  

تProblem Solving ، خل اإلاك٨الثModeling  ضؾت البرمجُاث ، الىمظظتىؤؾاؾُاث َ  ، ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

Knowledge Acquisition مٟاَُم َىضؾت البرمجُاث ،Software Engineering Concepts اإلاكاع٧اث ) وحكمل

ُُٟتSystems and Models ، ألاهٓمت والىماططParticipants and Roles وألاصواع ُُٟت والٛحر ْو  ، اإلاخُلباث الْى

Functional and Nonfunctional Requirements)غ لهت ُ، الُب٣اث الخ٣ى ىضؾت البرمجیاث، ج٣ىُاث جٍُى

غ َىضؾت البرمجُاث ت البرمجُاث، ؤوكُت جٍُى  Software Engineering Development البرمجُاث الخضًشت، مٗماٍع

Activities  مخُلباث الاؾخيباٍ) حكملو Requirements Elicitationالخدلُل ، Analysisالخهمُم ، Design ،

٘ وج٣ضًغ ألاَضاٝ اإلاىظهت، الخدلُل والخهمُم (Testing ، الازخباعImplementation الخىُٟض .ؤؾاؾُاث بصاعة اإلاكاَع

والخد٤٣ مً  الازخباع مجُت مسخهت. ج٩لٟت البرمجُاث، الخضٍعب ٖلى صوعة خُاة البرمجُاث باؾخسضام ؤصواث بغ 

الازخباع، ازخباع الخ٣ىُاث، ازخباع اإلاغاخل، الضمج، الخد٤٣ مً  ؤؾاؾُاثالبرمجُاث: الخسُُِ للخد٤٣ مً الصخت، 

 الصخت وازخباع الىٓام ٩٦ل، ألازال٢ُاث واإلاماعؾاث اإلاهىُت في َىضؾت البرمجُاث، 

 ضب االىل فى ايتعًيِتطبيكات اذتا اسم املقرر:  404ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ًِٝتطبٝكات اذتاضب اآليٞ يف ايتعComputer Applications in Education 

مٟهىم البرمجُاث الخٗلُمُت  -اإلاغاخل الخٟهُلُت التي جخضعط ٞيها ٖملُت جُب٤ُ الخاؾب آلالي في الٗملُت الخٗلُمُت

صوع الخاؾب آلالي ٧ىؾُلت حٗلُمُت ٌؿخسضمها ٧ل مً -ؾلبُاتهاوؤهىاٖها والخهاثو اإلامحزة ل٩ل هٕى منها، واًجابُاتها 

٦ُُٟه اؾخٟاصة ؤلاصاعة  -مٟهىم و ؤَضاٝ وؤهىإ وزضماث ؤلاصاعة الخٗلُمُت بمؿاٖضة الخاؾب آلالي -اإلاٗلم واإلاخٗلم

 -ُت الخٗلُمُتالاًجابُاث والؿلبُاث واَم الخضماث التي ج٣ضمها قب٨ت الاهترهذ للٗمل-الخٗلُمُت مً جُب٣ُاث الخاؾب

٦ُُٟه الخُب٤ُ الٗملي لبرامج الخُب٣ُاث  -الخُٛحراث التي ؤخضزتها الاهترهذ في الٗملُت الخٗلُمُت وفي اصواع اإلاٗلم واإلاخٗلم

 .اإلاىا٢٘ الخٗلُمُت ٖلي قب٨ت الاهترهذ -البرمجُاث الخٗلُمُت اإلاسخلٟت -في الٗملُت الخٗلُمُت

 ايتٓكيب فى ايبياْات اسم املقرر:  480ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ايتٓكٝب ف٢ ايبٝاْاتData Mining   

ت،  َغ١ الخى٣ُب فى البُاهاث وجىن٠ُ اخخُاظاتها بهضٝ م٨ُىت وبوكاء ؤهٓمت خاؾىبُت لها ، ؤؾاؾُاث ا٦دكاٝ اإلاٗٞغ

اث٠ ومٟاَُم الخى٣ُب فى البُاهاث، الخدًحر إلاٗالجت البُاهاث، ازتزا٫ البُاهاث، الخى٣ُب في  ٢ىاٖض البُاهاث ال٨بحرة، ْو

ج٣ىُاث الخيبا والخهي٠ُ، زىاعػمُاث جدلُل الخجمُ٘، الخى٣ُب في ألاهىإ اإلا٣ٗضة للبُاهاث )الىهىم، الىؾاثِ 

ب، ...(، ٞهم جُب٣ُاث لٛت الاؾخٗالم، جُب٣ُاث الخى٣ُب فى البُاهاث والخىظهاث الجضًضة  .اإلاخٗضصة، الٍى
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 اجتاٖات حديجة فى عًوّ اذتاضب اسم املقرر:  488ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  اتاٖات ذدٜث٘ يف عًّٛ اذتاضبModern Approches in Compuer Science  

٘ واإلاخالخ٤ فى ٖلىم الخاؾب الالى ٞان َظا اإلا٣غع حهضٝ الى الخٗٝغ ٖلى الخ٣ىُاث الخضًشت فى قتى  هٓغا للخُىع الؿَغ

ت الى الاججاَاث الخضًشت فى لٛاث البرمجت الى الخ٣ىُاث  مجاالث الخاؾب الالى مً َغ١ همظظت البُاهاث وجمشُل اإلاٗٞغ

اإلاؿخدضزت فى مجاالث الظ٧اء الانُىاعى واؾترظإ اإلاٗلىماث و٦ظل٪ اإلاؿخدضزاث فى مجا٫ الكب٩اث والاظهؼة اإلادمىلت 

اإلا٣غع الخدضًاث والابدار  و جُب٤ُ ٧ل ما ؾب٤ فى اإلاجا٫ الخٗلُمى ؾىاء فى الخضَعـ او الخسُُِ والاصاعة، اًًا ًًم

 .اإلاؿخ٣بلُت في مجاالث ٖلىم الخاؾب

 

 َعادتة ايًغات ايطبيعية اسم املقرر:  483ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 َعادت١ ايًػات ايطبٝع١ٝNatural Language Processing  

ؤهٓمت ٞهم وجدلُل اللٛاث مضزل بلي مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت. هٓم مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت. اإلاكا٧ل التي جىاظه 

الُبُُٗت. مٟهىم الظ٧اء الانُىاعي لٟهم الجمل اإلاىٟهلت. مىهجُاث مٗالجت اللٛاث الُبُُٗت. جدلُل الىهىم 

اث جدلُل اللٛاث الُبُُٗت: الخدلُل الهغفي، الخدلُل الىدىي، الخدلُل الضاللي. ؤمشلت ٖلي الخدلُل  الُبُُٗت، مؿخٍى

ت، ؤمشلت ٖلي بغامج صاللُت، اإلاجاالث الغثِؿُت إلاٗالجت اللٛاث الُبُُٗت: ال٣غاءة آلالُت الهغفي، ؤمشلت ٖلي بغامج ه دٍى

، الترظمت آلالُت، ٞهم ألاؾئلت وؤلاظابت ٖليها، اؾخسالم 
ً
للىهىم، جمُحز ال٨الم، جىلُض الىهىم ؤو ال٨الم آلُا

 .ث الغثِؿُت إلاٗالجت اللٛاث الُبُُٗتاإلاٗلىماث، جى٣ُذ الىهىم، ج٣ىُاث الترظمت، الخلخُو آلالي، الاججاَا

 

 اختباز وضُإ جودة ايربزتيات اسم املقرر:  484ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 اختباز ٚضُإ جٛد٠ ايربزتٝاتTesting and Software Quality Assurance  

اProgram Functionality مٟاَُم الجىصة لخدؿحن ٖمل البرمجُاث  ٢ىتها ، و٦ظل٪Performance ، ؤصاَئ

Robustness– صلُل الجىصة  –الخسُُِ ومغا٢بت ظىصة البرمجُاث –بصاعة ظىصة البرمجُاث –يمان ظىصة البرمجُاث

كمل )ازخباع البرمجُاث Testing الازخباع -مٗاًحر الٗملُاث واإلاىخجاث –  ، ؤوكُت الازخباعSoftware Testing َو

Testing Activities وحكمل )ازخباع الاؾخسضام Usability Testingازخباع الخ٩امل ، Integration Testing ازخباع ،

دهها –نٟاث الجىصة الخاعظُت والضازلُت للبرمجُاث -(System Testing الىٓام  –مغاظٗت البرمجُاث وجدبٗها ٞو

لُت جدؿحن ٖم -اإلاٗاًحر الضولُت للجىصة –هماطط ظىصة البرمجُاث –اٖخماصًت البرمجُاث -بصاعة جىن٠ُ البرمجُاث 

 .ٌكاع٥ الُالب في مكغوٕ في يمان ظىصة البرمجُاث-البرمجُاث 
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 تطبيكات ايرناء االصطٓاعى ايتعًيُية اسم املقرر:  485ح  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 تطبٝكات ايرنا٤ االصطٓاعٞ ايتع١ًُٝٝArtificial Intelligence Application in Education  

دض، مٗالجت مجاالث الظ٧اء الانُىاعى ، الى٧االث الظ٦ُت، جمُحز الاهماٍ، ج٣ىُاث البحٍٗغ٠ الظ٧اء الانُىاعى ووكإجه ، 

مٗاٝع ومٗلىماث ومهاعاث زانت بإهٓمت الظ٧اء الانُىاعي  والىٓم ًخًمً َظا اإلا٣غع ٦ما  الهىع والهىث والىهىم

الاؾخٟاصة منها في اإلاجاالث الخٗلُمُت ، الخبحرة ، والبِئاث التي حٗمل ٖليها ، ٦ظل٪ م٩ىهاث جل٪ الىٓم ، وام٩اهُاث 

الغئٍت الخاؾىبُت ،  باإلياٞت الى الخٗٝغ ٖلى ٖالم الغوبىجاث ومؼاًاٍ والخضماث التي ًاصحها ومدا٧اة ؾلى٥ الاوؿان

)ٖلم جهمُم  Roboticsلُخٗٝغ ٖلى ؤٚغاى مُٗىت)مً وظهت هٓغ الخاؾىب ٦خٗٝغ الغوبىث ٖلى ألاقُاء مً خىله(.

 اؾىبي(: لُخٟاصي الانُضام بهظٍ ألاقُاء.ؤلاوؿان الخ
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 حىصيف هقرراث

 حكنىلىجيا الخعلين قسن

 

 َدخٌ إىل تهٓويوجيا ايتعًيِ اسم املقرر:  000تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت مخسههت في مجا٫ ج٨ىىلىظُا الخٗلُم  اإلاسخلٟت ، ٌٗخمض َظا اإلا٣غع ٖلى بُٖاء الُالب مٗلىماث ومٟاَُم هٍٓغ

طاث الٗال٢ت بمٟهىم ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ،والٟغ١ بحن الىؾاثل الخٗلُمُت وج٨ىىلىظُا الخٗلُم، ومغاخل جُىع واإلاٟاَُم 

ج٨ىىلىظُا الخٗلُم ،و م٩ىهاث مىٓىمت ج٨ىىلىظُا الخٗلُم، والؿماث اإلامحزة لخ٨ىىلىظُا الخٗلُم : ،وؤَمُت ج٨ىىلىظُا 

 ىمت ج٨ىىلىظُا الخٗلُم.الخٗلُم في الٗملُت الخٗلُمُت ،وصوع اإلاٗلم في مىٓ

 

 ظِ ايفٗسضة االيهرتوْيةْ اسم املقرر:  008تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُت اإلاٗلىماث ٦بضًل ًٖ هٓم الٟهغؾت الخ٣لُضًت ، ًخًمً َظا اإلا٣غع :  مٗاٝع ومهاعاث الٟهغؾت الال٨تروهُت لل٨خب وؤٖو

ب وجُب٣ُها ، ٦ظل٪ ازخُاع هٓم الٟهغؾت  باإلياٞت الى الخٗٝغ ٖلى آلُاث اؾخحراص هٓم الٟهغؾت الال٨تروهُت ٖبر الٍى

 والبرامج اإلاؿخسضمت في ٖملُاث الٟهغؾت آلالُت .، وؤوؿب الىٓم آلالُت طاتها اإلاُب٣ت بإخضر اإلا٨خباث الٗاإلاُت 

 قواعد ايٓػس االيهرتوْى اسم املقرر:  003تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

  ب٣ىاٖض وكغ اإلاٗلىماث والبُاهاث ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ 
ً
، ٦ظل٪ آلُاث الخىز٤ُ ؤلال٨ترووي الصخُذ   ال٨تروهُا

ت ؤزىاء وكغ  للبُاهاث واإلاٗلىماث ، واجبإ الُغ١ آلامىت ليكغ اإلادخىي الٗلمي ، والخٗٝغ ٖلى َغ١ خٟٔ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

يكغ ، وآلُاث جىُٟظ ٣ٖىص ال اإلادخىي الٗلمي . باإلياٞت الى الخٗٝغ ٖلى ٢ىاٖض جمحز صوع اليكغ الال٨تروهُت اإلاسخلٟت

 ؤلال٨ترووي م٘ الجهاث واإلااؾؿاث .

 وعية املعًوَاتأ اسم املقرر:  004تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُت اإلاٗلىماث ، وجهيُٟاتها ، وآلُاث  الخٗامل مٗها ، ٦ظل٪ ًخًمً َظا اإلا٣غع  اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث واإلاهاعاث الخانت بإٖو

ُت اإلاٗلىماث ٦مدخىي ٖلمي ع٢مي ًمشل مغظُٗت للخٗلم صازل وزاعط ٢اٖاث الضعاؾت .  ٠ُ اٖو مهاعاث بصاعة و بم٩اهُت جْى

ُت اإلاٗلىماث الجاَؼة اإلاخاخت ٖلى قب٨ت الاهترهذ ُت اإلاٗلىماث واصاعتها .، و  ؤٖو  ٢ىاٖض ازخُاع ؤٖو
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 ايتعًيِ اإليهرتوْى اسم املقرر:  005تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الخ٣ىُاث –ؤهٓمت الخٗلُم الال٨ترووي  -الخٗلُم والاهترهذ )الٟىاثض والخُب٣ُاث والهٗىباث(  -مٟهىم الخٗلُم الال٨ترووى 

َغ١ الخضَعـ –بغمجُاث الخٗلُم الال٨ترووى  –ؤهٓمت الخٗلُم الال٨ترووى جهمُم  –اإلاؿخسضمت فى الخٗلُم الال٨ترووى 

 .ألاهٓمت الاٞترايُت والخٗلُم -ال٨خاب الال٨ترووى  -ال٣اثمت ٖلى الخ٨ىىلىظُا

 

 ايسضوّ ايتعًيُية ايسقُية اسم املقرر:  080تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا مً ؤَم الغ٢مُت اإلاٗالجت مً زال٫ ال٨مبُىجغ  مهاعاث جهمُم وبهخاط الغؾىماث الخٗلُمُت ًخًمً َظا اإلا٣غع  باٖخباَع

دىاو٫ اإلا٣غع جهيُٟاث الغؾىماث وبغامج اهخاظها  ومٗالجتها  مً زال٫  ت اإلاؿاٖضة في الخٗلم ، ٍو الىؾاثل البهٍغ

، والخٗٝغ  التي حُٗى الىا٢ُٗت في الٗغى والخإزحر  ال٨مبُىجغ . ٦ظل٪ ا٦دؿاب مهاعاث جهمُم الغؾىماث زالزُت ألابٗاص

 ٖلى ؤَم البرامج اإلاؿاٖضة في ٖملُاث الخهمُم وؤلاهخاط .

 االجٗصة ايًوحية اسم املقرر:  088تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُٟها ٦مىهاث الخٍٗغ٠ باألظهؼة اللىخُت وؤهٓمت حكُٛلها ٦ٗاعياث للمٗلىماث ، ٦ظل٪ بم٩اهُت ًخًمً َظا اإلا٣غع  جْى

، والخهاثو الٟىُت لألظهؼة اللىخُت ، وبغامج حكُٛلها ، واؾتراجُجُاث ٖغى  للخٗلم والخىانل ؤلال٨ترووي الٟٗا٫

 اإلاٗلىماث مً زاللها ، ٦ظل٪ اإلاخُلباث الالػمت الؾخسضامها ٦مىهاث حٗلُمُت جٟاٖلُت .

 َسانص َصادز ايتعًِ اسم املقرر:  083تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع  الخٍٗغ٠ بمهاصع الخٗلم ، ومغ٦ؼ مهاصع الخٗلم ، وقغوَه وزهاثهه ، وم٩ىهاث مغ٦ؼ مهاصع 

الخٗلم ، وبصاعة جل٪ اإلا٩ىهاث ، وزهاثو اإلا٣خيُاث والُاث خٟٓها ، واؾتراجُجُاث الخٗلم الخانت بها ، وآلُاث  اجدتها 

 للمؿخسضمحن .

 أجٗصة ايعسض ايتعًيُية املقرر:اسم   084تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت والؿمُٗت ، زهاثو  ًخًمً َظا اإلا٣غع ؤظهؼة الٗغوى الخٗلُمُت الخضًشت وزهاثهها ، ؤظهؼة ٖغوى الضاجا البهٍغ

ا ، وهٓم حكُٛلها ، ؤؾالُب اؾخسضامها الٟغصًت والجماُٖت ، ؤظهؼة الٗغوى  ؤظهؼة الٗغى ونُاهتها ، وؤؾـ ازخُاَع

 اإلاخى٣لت والشابخت .الخٗلُمُت 
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 ْظِ تصٓيف املواد ايتعًيُية اسم املقرر:  085تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُت اإلاٗلىماث اإلاسخلٟت ، جهي٠ُ ال٨خب والضوعٍاث  ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالخهي٠ُ ، ،ؤؾـ و٢ىاٖض جهي٠ُ ؤٖو

اث واإلاجالث ، ؤَمُت ٖملُاث الخهي٠ُ ، ٢ىاٖض الخهي٠ُ الٗاإلاُت ،  ُت اإلاٗلىماث  ، مجمٖى الاعقٟت الال٨تروهُت ألٖو

 الخهي٠ُ و٢ىاٖضَا .

 ايتصُيِ ايتعًيُى اسم املقرر:  800تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث الخهمُم  َى اث الخهمُم ، هماطط الخهمُم ، ؾِىاٍع ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بٗملُاث الخهمُم الخٗلُمي ، هٍٓغ

٤ ٖمل الخهمُم .الخٗلُمي ، الٗملُاث  ُت للخهمُم الخٗلُمي ، ؤؾـ الخهمُم الخٗلُمي ، بصاعة ٍٞغ  الٟٖغ

 وضائٌ ايتعًِ وارتربات املباغسة اسم املقرر:  808تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

والُٗىاث ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالىؾاثل الخ٣لُضًت التي ال ٚنى ٖنها في الٗملُت الخٗلُمُت ٧اإلاجؿماث والىماطط 

ا وجىُٓمها واؾتراجُجُاث اؾخسضامها ، واإلاكغوٖاث الخٗلُمُت  واإلاٗاعى واإلاخاخ٠ والغخالث اإلاُضاهُت ، واؾـ ازخُاَع

 ال٣اثمت ٖليها ، واؾتراجُجُاث الخٗلم التي جخمغ٦ؼ خىلها .

 ايسضوَات ايتعًيُية املتخسنة اسم املقرر:  803تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا ، البرامج التي جهمم مً زاللها ، ًخًمً َظا  اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالغؾىماث الخٗلُمُت اإلاخدغ٦ت ، و ؤَمُتها وصوعَا وجإزحَر

٠ُ الغؾىماث اإلاخدغ٦ت في بِئاث الخٗلم ،  بغامج الٟالف ، الٟىجىقىب ، ؤهٓمت الخغ٦ت في الغؾىماث اإلاخدغ٦ت ، جْى

ٟا٫ .  الغؾىماث اإلاخدغ٦ت في بِئاث حٗلم ألَا

 فٓيات اْتاج ايهتاب املدزضى اسم املقرر:  804تو  ملقرر:كود ا

 الخىن٠ُ:

ا ، البرامج التي جهمم مً زاللها ،  ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالغؾىماث الخٗلُمُت اإلاخدغ٦ت ، و ؤَمُتها وصوعَا وجإزحَر

٠ُ الغؾىماث  اإلاخدغ٦ت في بِئاث الخٗلم ، بغامج الٟالف ، الٟىجىقىب ، ؤهٓمت الخغ٦ت في الغؾىماث اإلاخدغ٦ت ، جْى

ٟا٫ .  الغؾىماث اإلاخدغ٦ت في بِئاث حٗلم ألَا

 ايتصويس ايسقُى اسم املقرر:  805تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غ الغ٢مي  التي حٗخمض ٖلى ال٩امحراث الغ٢مُت ، ٦ظل٪ ًخًمً َظا اإلا٣غع :  مٗاٝع ومهاعاث مخسههت في ٖملُاث الخهٍى

اث الخانت  مٗالجت جل٪ الهىع مً زال٫ َى البرامج الال٨تروهُت اإلاخسههت ، باإلياٞت الى اج٣ان مهاعاث اٖضاص الؿِىاٍع

، ٦ظل٪ ٖملُاث اإلاىهخاط ؤلال٨ترووي للهىع ،  بةهخاط الهىع وج٣ضًمها ٦مكغوٖاث حٗلُمُت يمً الىؾاثِ اإلاخٗضصة

 وازخُاع اوؿب البرامج اإلاؿاٖضة في ٖملُاث اإلاىهخاط .
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 اضرتاتيجيات ايتعًيِ االيهرتوْى اسم املقرر:  880تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب ،   ًخًمً َظا اإلا٣غع اؾتراجُجُاث الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٍٗغ٠ بها ، اؾتراجُجُاث الخٗلم الدكاع٧ي ٖبر الٍى

اؾتراجُجُت ملٟاث اؾتراجُجُت  الخٗلم الخىاٞس ي واإلاكغوٖاث الهٛحرة  ، اؾتراجُجُت زغاثِ اإلاٟاَُم الال٨تروهُت ، 

اث نٛحرة .  ؤلاهجاػ الال٨تروهُت ، اؾتراجُجُت الخٗلم في مجمٖى

 

 ايهتاب االيهرتوْى اسم املقرر:  888تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

مٗاٝع زانت بال٨خب الال٨تروهُت وؤق٩الها واهىاٖها ، ٦ظل٪ مهاعاث الخهمُم وؤلاهخاط ، باإلياٞت ًخًمً َظا اإلا٣غع 

ت  ، ٦ظل٪ ٢ىاٖض خٟٔ ووكغ ال٨خب الال٨تروهُت ، وهٓم الى الخٗٝغ ٖلى مؼاًا ال٨خب الال٨تروهُت م٣اعهت بال٨خب اإلاُبٖى

 .اصاعتها ووزاث٤ الٗمل بها  

 

 حتًيٌ ايٓظِ املقرر:اسم   883تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالىٓام ،  جدلُل الىٓم ، م٩ىهاث الىٓام ، مضزالث الىٓام ، ٖملُاث الىٓام ، مسغظاث 

غ الىٓم ، مٗاًحر   ، جٍُى
ً
مه ، ٖملُاث جدلُل ألاهٓمت ال٨تروهُا الىٓام ، ؤمشلت ٖلى ألاهٓمت الخٗلُمُت ، بصاعة الىٓام وج٣ٍى

 الىٓام .ج٣ُُم 

 

 حكائب وَواقف ايتعًِ اسم املقرر:  884تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً اإلا٣غع : الخٍٗغ٠ بالخ٣ُبت الخٗلُمُت ، خ٣اثب الخٗلم الال٨تروهُت ، م٩ىهاث خ٣اثب الخٗلم ، ألاصلت في خ٣اثب 

صوع اإلاٗلم واإلاخٗلم في خ٣اثب الخٗلم الخٗلم ، خ٣اثب الخٗلم الظاحي ، اؾتراجُجُاث اؾخسضام خ٣اثب الخٗلم الظاحي ، 

م خ٣اثب الخٗلم .  الظاحي ، جهمُم خ٣اثب الخٗلم الال٨تروهُت ، ج٣ٍى

 

 احملاناة وايُٓرجة فى ايتعًيِ اسم املقرر:  885تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اؾخ٣هاء اإلاٗلىماث ، ًخًمً اإلا٣غع الخٍٗغ٠ باإلادا٧اة ، الىمظظت  ، ؤؾالُب اؾخسضام اإلادا٧اة ، خل اإلاك٨الث ، 

مدا٧اة الٗغوى ، الىا٢٘ الاٞتراض ي ، مدا٧اة الٓىاَغ الُبُُٗت ، جهمُم بغامج اإلادا٧اة ، اإلادا٧اة والبٗض الشالض ، 

ب ا٢خهاصًت ومامىت ، اإلادا٦ت والخٟاٖل م٘ اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت ، اإلادا٧اة في ججؿُض اإلاٟاَُم .  اإلادا٧اة بِئت ججٍغ
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 أضاييب ايتكويِ االيهرتوْى اسم املقرر:  886تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

م ؤلال٨ترووي ، الازخباعاث الال٨تروهُت ، زهاثهها  م ٦ٗملُاث وؤؾالُب ، ؤصواث الخ٣ٍى ًخًمً اإلا٣غع : الخٍٗغ٠ بالخ٣ٍى

الال٨تروهُت اإلاهىعة ، ، مؼاًاَا ، ُٖىبها  ؤهىإ الازخباعاث الال٨تروهُت ، جهمُم الازخباعاث الال٨تروهُت ، الازخباعاث 

 اإلاٗالجاث الٟىُت لالزخباعاث الال٨تروهُت .

 بساَج َعادتة املواد ايصوتية ايسقُية اسم املقرر:  300تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالهىث الغ٢مى ، واهىاٖه ، اإلاىؾ٣ُى وؤهىاٖها ، صعظاث الهىث الغ٢مى ، بغامج مٗالجت 

ت في البرامج الخٗلُمُت ، الهىث ال٣اعت الهىث ،  ٍغ اإلاىؾ٣ُى الغ٢مُت ، بغامج مٗالجت اإلاىؾ٣ُى ، اإلاىؾ٣ُى الخهٍى

٠ُ الهىث في البرامج الخٗلُمُت .  للىو ، التزامً في الهىث والىو في البرامج الخٗلُمُت ، مٗاًحر ازخُاع وجْى

 َعادتات ايفيديو اسم املقرر:  308تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ ببرامج الُٟضًى ، ؤَمُتها ٧ىؾُِ حٗلُمي ، ل٣ُاث الُٟضًى ، ؤؾالُب الاهخ٣ا٫ واحجام 

ت في بغامج الُٟضًى ، بغامج مٗالجت الُٟضًى الغ٢مي وؤؾالُب اإلاىهخاط وؤلازغاط ، الاؾخىصًى  الل٣ُاث واإلاازغاث البهٍغ

ى بغ  ىوي وم٩ىهاجه ، ؾِىاٍع  امج الُٟضًى الخٗلُمُت .الخلٍٟؼ

 بيئات ايتعًِ االفرتاضية اسم املقرر:  303تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاث الخٗلم الاٞتراض ى ، اإلا٣اعهاث بحن الخٗلم الخ٣لُضي والخٗلم الاٞتراض ى ، الخ٩امل بحن الخٗلم  ًخًمً َظا اإلا٣غع : حٍٗغ

غ ويىابِ اؾخسضام الخٗلم  الاٞتراض ى ، اإلا٣غعاث الضعاؾُت والخٗلم الاٞتراض ى ، هماطط الخ٣لُضي والاٞتراض ى ، مداٍػ

 للخٗلم الاٞتراض ى ، اؽ ازخُاع الخٗلم الاٞتراض ى ، قغوٍ ومىانٟاث اإلاخٗلمحن في بِئاث الخٗلم الاٞتراض ى .

 ايتعًيِ عٔ بعد اسم املقرر:  304تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟاث الخٗلُم ًٖ بٗض ،  ت ًٖ ًخًمً َظا اإلا٣غع حٍٗغ ت ًٖ بٗض ، قب٨ت الاهترهذ ٧ىؾُِ لى٣ل اإلاٗٞغ وؾاثل ه٣ل اإلاٗٞغ

بٗض ، الخٗلم الى٣ا٫ ، ألاظهؼة اإلادمىلت في ه٣ل اإلاٗلىماث ًٖ بٗض ، ؤؾـ و٢ىاٖض الخٗلُم ًٖ بٗض ، اإلاهضا٢ُت في 

 إلااؾؿاث الخٗلُمُت .الخٗلُم ًٖ بٗض ، ؤؾـ بصاعة ؤهٓمت الخٗلُم ًٖ بٗض . الخضماث الُالبُت واجاختها ًٖ بٗض في ا

 إدازة اْظُة ايتعًيِ االيهرتوْى اسم املقرر:  305تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع : بصاعة هٓام مىص٫ ، وظؿىع ، وال٩ىعؽ الب ، ؤصواث الخٟاٖل في هٓام مىص٫ ، ؤصواث الخٟاٖل في 

م هٓام ظؿىع ، اؾخسضاماث ال٩ىعؾالب ، جهمُم اإلا٣غعاث  الال٨تروهُت مً زال٫ هٓام مىص٫ ، هٓم اإلاخابٗت والخ٣ٍى

 والخىظُه مً زال٫ ؤهٓمت الخٗلم ؤلال٨ترووي .
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 ْظسيات وقواعد االتصاٍ اإليهرتوْي اسم املقرر:  380تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع :  حٍٗغ٠ ٖملُت الاجها٫ ، الاجها٫ ؤلال٨ترووي ، الغؾالت ، الىؾُلت الال٨تروهُت ، اإلاغؾل ، الخٛظًت 

الغاظٗت في الاجها٫ ؤلال٨ترووي ، ؤؾـ و٢ىاٖض جهمُم الغؾالت الال٨تروهُت ، الاجها٫ البهغي ، الاجها٫ اللٟٓي ، 

ل الاجها٫ الاظخماعي ، ٚٝغ الخىاع والضعصقت الال٨تروهُت ، الاجها٫ ؤصواث جهمُم الغؾالت الال٨تروهُت ،  وؾاث

 الخٗلُمي ٖبر اإلاىا٢٘ الاظخماُٖت الال٨تروهُت . 

 ادتداوٍ ايهرتوْية اسم املقرر:  388تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٖلى اؾخسضام الجضاو٫ ًخًمً َظا اإلا٣غع  الخٍٗغ٠ بالجضاو٫ الال٨تروهُت ، اؾخسضاماتها ، جهمُماتها ، جُب٣ُاث 

ال٨تروهُت في ٖملُاث جدلُل البُاهاث ، الجضاو٫ الال٨تروهُت في  البِئاث  الخٗلُمُت ، مخُلباث جهمُم الجضاو٫ 

 الال٨تروهُت ، ؤؾـ ج٣ُُم وجمحز الجضاو٫ الال٨تروهُت ..

 ايوضائط املتعددة ايتعًيُية اسم املقرر:  383تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالىؾاثِ اإلاخٗضصة الخٟاٖلُت ، ؤَمُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة الخٟاٖلُت ، واظهاث  الخٟاٖل ًخًمً َظا 

ب ،  الىص ى والغؾىمى والهىحى  ، الُٟضًى الخٟاٖلى  ، ؤصواث الخٟاٖل في بغامج الىؾاثِ ، ؤهٓمت الدكاع٥ ٖبر الٍى

 التزامً في ٖغى الىؾاثِ ،

 صياْة االجٗصة ايتعًيُية املقرر:اسم   384تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً َظا اإلا٣غع اإلاهاعاث الالػمت لهُاهت ألاظهؼة الخٗلُمُت اإلاىظىصة باإلااؾؿاث الخٗلُمُت ، ؤهٓمت ألامان ، ؤصلت 

اعاث ، الهُاهت الضوعٍت ،  ب والؿٞغ ٣ٖىص الهُاهت ،  نُاهت ؤظهؼة ال٨مبُىجغ ، ؤظهؼة الٗغوى الخٗلُمُت ، زضماث الٍى

 الهُاهت ،  ظضاو٫ الهُاهت .

 

 تصُيِ وبسزتة املواقع االيهرتوْية اسم املقرر:  385تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب، مىا٢٘ الخٗلم الدكاع٧ي،  ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ باإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ، مهاعاث جهمُم اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ٖبر الٍى

ب  ، مغاخل وزُىاث جهمُم اإلاى٢٘ الخٗلُمي ، ٞغ١ ٖمل جهمُم اإلاىا٢٘ الخٗلُمُت ؤؾـ جهمُم مىا٢٘ الخٗلم ٖبر الٍى

ب واللٛاث البرمجُت الالػمت لظل٪ .  في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت واصاعتها ، مخُلباث جهمُم اإلاىا٢٘ الخٗلُمُت ٖبر الٍى

 َصادز ايتعًِ يًفئات ارتاصة اسم املقرر:  400تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلا٣غع الخٍٗغ٠  بالٟئاث الخانت ، وزهاثههم ، مهاصع الخٗلم الالػمت للٟئاث الخانت : مىانٟاث  ًخًمً َظا

ا٢اث ، مىانٟاث مهاصع الخٗلم لًٗاٝ  مهاصع الخٗلم لظوي نٗىباث الخٗلم ، مىانٟاث مهاصع الخٗلم لظوي الٖا

  ، اؾتراجُجُاث اؾخسضام مهاصع الخٗلم لظوي 
ً
ً صعاؾُا الٟئاث  الخانت . بصاعة مهاصع الخٗلم الخدهُل واإلاخإزٍغ

 لظوي الٟئاث الخانت .
ً
 ال٨تروهُا
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 اضظ اختياز ايوضائط املتعددة اسم املقرر:  408تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا ، ؤصواث ج٣ُُم الىؾاثِ اإلاخٗضصة  ، مٗاًحر  ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالىؾاثِ اإلاخٗضصة ، وؤهىاٖها ، مٗاًحر ازخُاَع

اث ، الهىث ، اإلاىؾ٣ُي ، الغؾىماث ، ازخُاع هٓم  جخاب٘ الىؾاثِ ، الىٓام  ازخُاع الىهىم ، الهىع ، الُٟضًَى

 ثِ اإلاخٗضصة .. الخُى ، الىٓام الدكٗبي ، التزامً في الىؾا

 ايربزتة باضتدداّ ايرباَج ادتاٖصة اسم املقرر:  403تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٠ُ البرامج  ًخًمً َظا اإلا٣غع الخٍٗغ٠ بالبرامج الجاَؼة  ، وؤهىاٖها ، ٦ُُٟت البدض ٖنها والخهى٫ ٖليها ، جْى

ت والٟىُت وال٣ىالب الجاَؼة في جدمُل اإلادخىي الٗلمي ، ؤقهغ البرامج  الجاَؼة الؾخسضامها في  الخٗلُم ، اإلاٗاًحر التربٍى

 الؾخسضاماث البرامج الجاَؼة في الخٗلُم .، مٗاًحر ج٣ُُم وازخُاع البرامج الجاَؼة في بِئاث الخٗلُم والخٗلم .

 االدازة االيهرتوْية املدزضية اسم املقرر:  404تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ، بصاعة البُاهاث واإلاٗلىماث ، ًخًمً َظا اإلا٣غع 
ً
اث ال٨تروهُا حٍٗغ٠ ؤلاصاعة الال٨تروهُت ، بصاعة الاظخماٖاث واإلاجمٖى

مهام اإلاضًغ ؤلال٨ترووي ، ال٣غاعاث في ؤلاصاعة الال٨تروهُت ، ؤهٓمت الاجها٫ ٚحر اإلاباقغ في ؤلاصاعة الال٨تروهُت . البرامج 

 اإلاضٖمت الؾخسضام ؤلاصاعة الال٨تروهُت .

 تصُيِ واْتاج ايربزتيات ايتعًيُية اسم املقرر:  405تو  د املقرر:كو 

 الخىن٠ُ:

خُلب طل٪  الٛغى مً َظا اإلا٣غع ؤن ٨ًدؿب الُالب مهاعاث جهمُم البرامج الخٗلُمُت اإلاىظهت للٗملُت الخٗلُمُت ، ٍو

اث الخٗلم ، وزغاثِ جض٤ٞ  َى البُاهاث ، وجدضًض ألاصواع الخٗلُمُت ا٦دؿاب مهاعاث جدلُل اإلااصة الضعاؾُت واٖضاص ؾِىاٍع

 اإلاسخلٟت للمؿخسضمحن وؤهٓمت ؤصاء اإلاهام الخٗلُمُت الخىاٞؿُت والدكاع٦ُت صازل وزاعط ٢اٖاث اله٠ الضعاس ى .

 ومٗالجت اإلادخىي الٗلمى في اإلاىاهج الضعاؾُت الى مدخىي ٖلمى ال٨ترووى .

 وى ايسقُىأدوات تأييف احملت اسم املقرر:  480تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ى للمدخىي الغ٢مى وجىُٟظٍ مً زال٫ ؤصواث الٛغى مً َظا اإلا٣غع ؤن ٨ًدؿب الُالب مهاعاث  بٖضاص وجهمُم ؾِىاٍع

ومٗالجت اإلادخىي الٗلمى في اإلاىاهج الضعاؾُت وطل٪ لإلزغاء بِئاث الخٗلم الغ٢مُت،   Moodleؤو هٓام  Course Labمشل 

والتٝر  CMSؤهٓمت بصاعة اإلادخىي  –الى مدخىي ٖلمى ع٢مى مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى ؤهٓمت بصاعة الخٗلم وؤصواث الخإل٠ُ 

اث٠ ؤصواث الـخإل٠ُ الغ٢مى )بًجابُاتها وؾلبُاتها( وؤًًا بٌٗ البرامج   ٦Scormما ًخُغ١ بلى مٗاًحر   ؤًًا ٖلى ْو

 اإلاضٖمت فى َظا اإلاجا٫.
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 االيعاب ايتعًيُية االيهرتوْية اسم املقرر:  488تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الخٍٗغ٠ بإهىإ مهاعاث زانت بخهمُم البرامج الخٗلُمُت ال٣اثمت ٖلى ألالٗاب الخٗلُمُت ،  ًخًمً َظا اإلا٣غع مٗاٝع و 

ؤؾالُب الخدٟحز والخٛظًت الغاظٗت التي جضٖم َظا الىمِ مً  ألالٗاب الخٗلُمُت والاؾـ الىٟؿُت التي ج٣ىم ٖليها ، 

، بصاعة اللٗبت  لأللٗاب البؿُُت التي حؿخسضم في ازغاء بِئاث الخٗلم  الخهمُميمهاعاث زانت بالجاهب  الخٗلُم ، ٦ظل٪

 .الخٗلُمُت  ٖلى قب٨ت الاهترهذ 

 

 االيهرتوْىضُإ جودة ايتعًيِ  اسم املقرر:  483تو  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت ًٖ : الضٖم والالتزام اإلااؾس ي ، زضماث ما ٢بل الضزى٫ بلى  ًخًمً َظا اإلا٣غع مٗاٝع و  مهاعاث مسخلٟت مخىٖى

غى اإلادخىي، ؤصواث ج٣ُُم الخٗلُم ؤلال٨ترووي  اله٠ الاٞتراض ي وؤزىاء الخٗلم وبٗض الاهتهاء مً البرهامج. ، ٖو

ا والخإ٦ُض ٖلى الٟاٖلُت وال٨ٟاءة الخانت بٗملُت  حَر م، ووكاَاث الخٗلم، وج٣ىُاث الخٗلُم، ٚو والخٟاٖالث، والخ٣ٍى

غ   وؤلاهخاط .الخٍُى
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 حىصيف هقرراث

 االعالم الرتبىي قسن
 

 َدخٌ إيي عًوّ ايصخافة اسم املقرر:  000ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟها )اإلاضزل اللٛىي وال٣اهىوي والخ٨ىىلىجي( ووكإة الصخاٞت في الٗالم ًخًمً اإلا٣غع  مٟهىم الصخاٞت وحٍٗغ

اث٠ الصخاٞت، ومالمذ  ضة واإلاجلت، والخدضر ًٖ ؤبغػ ْو الٗغبي ، و٦ظا اؾخٗغاى ؤهىإ الصخ٠ والٟغ١ بحن الجٍغ

 ًٖ الخضًض ًٖ اإلااؾؿت 
ً
ت ٢ىمُت وخؼبُت وزانت، ًٞال ُت الصخُٟت اإلاهٍغ الصخُٟت وؤ٢ؿامها ، و٦ظا م٩ىهاث الخٍغ

ضة واإلاجلت، ٦ما ًدىاو٫ مٟهىم الصخاٞت الال٨تروهُت وزهاثهها ، و٦ظا الصخاٞت  غي للجٍغ الجهاػ الخدٍغ

 الخضًض ًٖ ؤَم اإلاؿخدضزاث في 
ً
دىاو٫ اإلا٣غع ؤًًا ا، ٍو حَر ٟا٫ والصخاٞت الضًيُت ٚو اإلاخسههت) ٦صخاٞت ألَا

 إلاىباًل(.الصخاٞت )٦صخاٞت الُٟضًى وصخاٞت ا

 َدخٌ إيي اإلعالّ املدزضي اسم املقرر:  008ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم  وكإة الصخاٞت اإلاضعؾُت وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت واإلاؿغح اإلاضعس ي ٖلى الهُٗضًً الٗالمي والٗغبي ، جُىع ؤلٖا

ت ؤو  اثٟه، ألاؾـ واإلاباصت التي ٣ًىم ٖليها ٦ال خؿب َبُٗت اإلاُبٖى الم اإلاضعس ي ، ْو ت ؤو اإلاغثُت، ؤهىإ ؤلٖا اإلاؿمٖى

الم اإلاضعس ي .  اإلاضعس ي، صوع الُالب في ؤلٖا

 اقتصاديات اإلعالّ اسم املقرر:  003ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم  اث٠، والجىاهب الا٢خهاصًت في صعاؾت ؤلٖا الم ألاَمُت والْى ًخًمً اإلا٣غع مٟهىم ا٢خهاصًاث ؤلٖا

الم، ل اإلااؾؿاث  والاؾدشماعاث في مجا٫ ؤلٖا الم ٦هىاٖت، زم الخٗٝغ ٖلى )جمٍى المُت، وؤلٖا ونىاٖت اإلااؾؿاث ؤلٖا

الم ، زم  ل وؤهىاٖه ووْاثٟه ومهاصٍع و الٗىاثض اإلاالُت و ٖال٢تها با٢خهاصًاث ؤلٖا ت مٟهىم الخمٍى المُت( و مٗٞغ ؤلٖا

المُت والخ الم و ٖال٢تها با٢خهاصًاث اإلااؾؿاث ؤلٖا ٗٝغ ٖلى الاؾدشماعاث في اإلااؾؿاث الخٗغى إلال٨ُت وؾاثل ؤلٖا

المُت،  الم وفي اإلاضن ؤلٖا المُت والاؾدشماعاث، وضخامت الاؾدشماعاث في نىاٖت ؤلٖا المُت مً زال٫ الهىاٖاث ؤلٖا ؤلٖا

الم الٗغبي. الم في الٗالم الٗغبي مً م٨خىب ومؿمٕى ومغجي، واؾدشماعاث ؤباَغة ؤلٖا  وخغ٦ت الاؾدشماع في ؤلٖا

 َدخٌ يف اإلذاعة وايتًفصيوٕ اسم املقرر:  004ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىن ٧ىؾاثل اجها٫،  ىن اليكإة والخهاثو زهاثو الغاصًى والخلٍٟؼ ًخًمً اإلا٣غع م٣ضمت ًٖ ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

ىهُت مً خُض الهضٝ واإلاًمىن   الىٓم ؤلاطاُٖت في الٗالم والٗىامل اإلاازغة ٖليها، جهي٠ُ البرامج ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

ىهُت وجُىعَا وجإزحر الخ٣ضم الخ٣ني الخضًض ٧األ٢ماع  والك٩ل والجمهىع اإلاؿتهضٝ وعنض ؤَم الٟىىن ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

 الهىاُٖت ٖليها.

 



 

118 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 ايرتبية اإلعالَيةَدخٌ إىل  اسم املقرر:  005ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ــالم ومغاخل جُىعَما ،  المُت و ؤَضاٞها ، ًخًمً اإلا٣غع مٟهىم الخـغبُــت وؤلٖا جىيُذ ؤَمُت التربُت ؤلٖا

الم والتربُت في  المُت ، جُىع الٗال٢ت بحن ؤلٖا الم التربىي والتربُت ؤلٖا المُت، الٟغ١ بحن ؤلٖا وممحزاتها، مهاعاث التربُت ؤلٖا

المي، ججاعب الض المُت والىعي باألصاء ؤلٖا و٫ الٗغبُت والٗاإلاُت ٖهغ اإلاٗلىماث ومؿخ٣بل جل٪ الٗال٢ت، مٟهىم الش٣اٞت ؤلٖا

المُت  .في مجا٫ التربُت ؤلٖا

 َدخٌ يف ايعالقات ايعاَة اسم املقرر:  006 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

سُت ًٖ وكإة وجُىع الٗال٢اث الٗامت في اإلاجالحن اإلانهي والىٓغي واعجباَها  ٌؿتهضٝ اإلا٣غع ج٣ضًم إلادت جاٍع

ٟاث  اإلاخٗضصة للٗال٢اث الٗامت ومٟاَُمها وؤَضاٞها ووْاثٟها وزهاثهها ومهامها و بالٗلىم الاظخماُٖت ، م٘ ج٣ضًم الخٍٗغ

ه ًٖ ؤَمُت الٗال٢اث الٗامت في الخسُُِ والخيؿ٤ُ والخ٣ُُم و قغح و جىيُذ ٠ُ٦ ج٩ىن الٗال٢اث الٗامت ؤصاء  الخىٍى

 صبلىماؾُت لخل ألاػماث صازل وزاعط اإلايكاة .

 

 َدخٌ اىل  وضائٌ اإلعالّ اسم املقرر:  007ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىىهه مً  الم ٞو ىىهه ،  الخٍٗغ٠ بىؾاثل ؤلٖا اجه ٞو ىانٍغ ومؿخٍى الخٍٗغ٠ باالجها٫ وؤَمُخه ومٟاَُمه ٖو

اث٠ والخهاثو  ال٢اث ٖامت وبٖالن وطل٪ مً خُض اإلاٟهىم واليكإة والخُىع والْى ىن ٖو صخاٞت وعاصًى وجلٍٟؼ

ً الغؤي الٗام وزضمت اإلاجخم٘وألاَضاٝ وصوع جل٪ الىؾاثل في   .ج٩ٍى

 ايرتمجة اإلعالَية اسم املقرر:  080ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىن والصخاٞت  الم ٧اإلطاٖت والخلٍٟؼ ت مً الىهىم في اإلاجاالث اإلاخهلت بٗلىم ؤلٖا ًخًمً اإلا٣غع مجمٖى

ت وال٨ٗـ  الم ، وؤن والىؾاثل الخضًشت ٧الكب٨ت الٗاإلاُت، جغظمت ههىنا ٖغبُت لالهجلحًز في مسخل٠ ٞغوٕ ٖلىم ؤلٖا

ٌٗٝغ الُالب الٟىاع١ ال٨خابُت واإلاعجمُت في َظا الىٕى مً الىهىم وؤؾـ اؾخسضامها وجغظمتها، و٠ُ٦ ٌؿخسضم 

الم اإلاسخلٟت والترظمت الصخُدت  اإلاٗاظم اإلاخسههت في َظٍ اإلاجاالث، و٦ظا ؤزباع مً الصخ٠ واإلاجالث ووؾاثل ؤلٖا

الم وبٌٗ اإلاسخهغاث. لها، و٦ظا ج٣ضًم ظاهب المُت الؿاثضة في مجا٫ ؤلٖا  زام باإلاهُلخاث ؤلٖا

 تطبيكات ايرتبية األعالَية اسم املقرر:  088 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ــالم ومغاخل جُىعَما ، جىيُذ ؤَمُت  جُب٣ُاثًخًمً اإلا٣غع  المُت جُب٣ُاث الخـغبُــت وؤلٖا فى التربُت ؤلٖا

المُت ، جُب٣ُاث الٟغ١ بحن و وؤَضاٞها ، مسخل٠ اإلاجاالث الم التربىي والتربُت ؤلٖا ٖالم والتربُت جُىع الٗال٢ت بحن ؤلا و ؤلٖا

المُتجُب٣ُاث ججاعب الضو٫ الٗغبُت والٗاإلاُت في مجا٫ واؾخٗغاى ، في ٖهغ اإلاٗلىماث  .التربُت ؤلٖا
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 َبادئ االتصاٍ اسم املقرر:  084 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانٍغ  اإلا٣غع  ًخًمً: مىا٢كت مٟهىم الاجها٫ ؤو الخىانل وؤَمُخه وؤهىاٖه ومغاخله ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت ٖو

وهماطظه وزهاثهه وؤٚغايه وم٣ىماجه ، واإلاٟاَُم الخاَئت واإلاغجبُت به، ومٗى٢اث الاجها٫ الٟٗا٫ و٦ُُٟت جدؿُنها 

غى جُب٣ُاث الاجها٫ في بِئت الٗمل في ٧اٞت اإلاجاالث وؤَم هماطط الاجها٫،  وؤَمُت ؤلاههاث لٗملُت الخىانل، ٖو

ًخًمً اإلا٣غع اؾخٗغاى إلا٩ىهاث ٖملُت الاجها٫ ، وبصعا٥ ؤَمُت طل٪ إلا٩ىهاث ٖملُت الاجها٫ و٦ُُٟت الخٛلب ٖليها 

 واؾخٗغاى مهاعاث الاجها٫ الٟٗا٫ وؤق٩ا٫ الاجها٫ وجُب٣ُاجه واؾتراججُاث الاجها٫ في مىا٠٢ اجهالُت مسخلٟت .

 تهٓويوجيا االتصاٍ اذتديجة اسم املقرر:  085 ع قرر:كود امل

 الخىن٠ُ:

الم والخ٨ىىلىظُا الخضًشت مً زال٫ مٟهىم الخ٨ىىلىظُا  الم والخ٨ىىلىظُا الخضًشت مضزل لضعاؾت ؤلٖا مضزل لضعاؾت ؤلٖا

واؾخسضاماتها في اإلاجا٫ او٩ٗاؾاث الخ٨ىىلىظُا وؤبٗاصَا ومؿخدضزاتها، والتر٦حز ٖلي مغاخل جُىع ج٨ىىلىظُا الاجها٫ 

الم ؤلال٨ُتروهُت،  ا ٖلي وا٢٘ وؾاثل ؤلٖا المي والصخٟي، الخُىعاث الٗاإلاُت في ج٨ىىلىظُا الاجها٫ الخضًشت وؤزَغ ؤلٖا

ال٢تها بخ٨ىىلىظُا الاجها٫ في الٗهغ الغ٢مي، وؤلاقاعة للخُب٣ُاث  الم ٖو وعنض ؤَم اإلاخٛحراث الجضًضة في وؾاثل ؤلٖا

المُت لكب٨ت   الاهترهذ.ؤلٖا

 اإلعالّ وايتُٓية اسم املقرر:  086 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ال٢تها بالخُٛحر الاظخماعي وألاؾـ ال٣اثمت ٖليها، وعنض  ًدىاو٫ اإلا٣غع الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الخىمُت وؤهىاٖها ٖو

 ًٖ الخٗٝغ ٖلى مجاالث الخىمُت صازل 
ً
ا، ًٞال حَر ؤَمُت الخىمُت في الخُٛحر الؿُاس ي والا٢خهاصي والاظخماعي ٚو

الم في ا الم في الخىمُت اإلاجخمٗاث، ٞهم الضوع الظي جلٗبه وؾاثل ؤلٖا اث٠ ؤلٖا لخىمُت الكاملت للمجخمٗاث وجدضًض ْو

اث٠ الخ٣لُضًت والخضًشت لإلٖالم الخىمىي، وصوع وؾاثل الاجها٫ في بخضار الخُٛحر ووكغ الابخ٩اعاث وألا٩ٞاع  والْى

الم، واؾخٗغاى وج٣ُُم هماط ت م٘ الخُب٤ُ ٖلى وؾاثل ؤلٖا ط مً الجضًضة، صعاؾاث خالت لبٌٗ ال٣ًاًا الخىمٍى

الم في مٗالجت بٌٗ ٢ًاًا الخىمُت.   اؾخسضام خمالث وؾاثل ؤلٖا

 َٗازات اإلتصاٍ ايفعاٍ اسم املقرر:  087ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانغ ٖملُت الاجها٫ ومباصثه وؤق٩اله وؤهىاٖه زم صعاؾت مهاعاث ال٨خابت،  الخٍٗغ٠ بمهاعاث الاجها٫ ٖو

م٘ ج٣ضًم ٖغوى وهماطط لضعوؽ  مهاعة َغح الؿاا٫، والٗغى الٟٗا٫ ومٗى٢اجه،ال٣غاءة، الخضًض، الاههاث الجُض، 

 ٖملُت وجُب٣ُُت ًخضعب ٖليها الُالب.

 ارترب ايصخفي اسم املقرر:  800 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانٍغ و٢ُمه، وؤهىإ الخبر واؾخٗغاى  ٟاجه ٖو ًخًمً اإلا٣غع اؾخٗغاى للخبر ٦إؾاؽ للٟىىن الصخُٟت وحٍٗغ

ٍغ وؤَم مهاصع الخهى٫ ٖلي ألازباع والخدضر ًٖ  ىانغ بىاءٍ و٦ُُٟت جدٍغ ت والال٨تروهُت، ٖو الخبر في الصخاٞت اإلاُبٖى

 الخبر في الصخاٞت اإلاضعؾُت والازخالٝ بِىه وبحن الخبر في الصخاٞت الٗامت.
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 ايهتابة يإلذاعة وايتًفصيوٕ اسم املقرر:  808 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىن وم٣ىماتها وزهاثهها و ظمهىعَا وماَُت حهضٝ  ُت للُالب بماَُت لٛت الخلٍُٟؼ اإلا٣غع بلى بزغاء الخلُٟت اإلاٗٞغ

ىهُت و ٦خابتها وبل٣اء الًىء ٖلى ألاؾـ الٗلمُت  ٟه و م٩ىهاجه ، و ٦ُُٟت بٖضاص الىهىم الخلٍُٟؼ ىوي و حٍٗغ الىو الخلٍُٟؼ

ىهُت ،  ت ، في ال٨خابت للبرامج ؤلاطاُٖت والخلٍُٟؼ وجىمُت مهاعاث الُالب في جىُٟظ ألاق٩ا٫ و ال٣ىالب اإلاسخلٟت للبرامج الخىاٍع

 ٘ الم التربىي مً جَُى ىهُت بدُض ٌؿخُٟض َالب ؤلٖا وحٍٗغ٠ الُالب باألؾـ الٗلمُت لخ٣ضًم البرامج ؤلاطاُٖت والخلٍُٟؼ

الم التربىي و جد٤ُ٣ ؤَضاٞه مً زال٫ الخض ٤ ألاؾـ جل٪ اإلاهاعاث الٗامت في زضمت ؤلٖا ٍعب ٖلى ٦خابت البرامج اإلاسخلٟت ٞو

 اإلاخٗاٝع ٖليها.

 َكدَة يف االعالٕ اسم املقرر:  803 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

المُت اإلاسخلٟت )اإلا٣غوءة  الن في الىؾاثل ؤلٖا ت  –ٌؿتهضٝ اإلا٣غع : حٍٗغ٠ الُالب بإَمُت ؤلٖا  –اإلاؿمٖى

ٗت ًٖ وكإة  الن اإلاغثُت ( م٘ ج٣ضًم إلادت ؾَغ ٟاث ؤلٖا الن وجُىعٍ في جل٪ الىؾاثل . و ج٣ضًم حٍٗغ  –مٟاَُمه  –ؤلٖا

الهاث و٢بى٫ الجمهىع لها ٦ماصة م٣ىٗت لكغاء الؿلٗت ؤو  –ووْاثٟه  الم اإلاسخلٟت في ج٣ضًم ؤلٖا زهاثو وؾاثل ؤلٖا

الهاث الىاجخت وعبُها  ً الُالب ٖلي ٦ُُٟت بٖضاص ؤلٖا بالىؾُلت و ألالىان وال٩لماث ؤلا٢با٫ ٖلي الخضمت اإلاٗلىت م٘ جمٍغ

 واإلاؿاخت .

 ايسأي ايعاّ وطسم قياض٘ اسم املقرر:  804 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ً الغؤي الٗام مً زال٫ وؾاثل الاجها٫ والخٗٝغ ٖلى ٖىامل  ٌؿتهضٝ اإلا٣غع صعاؾت الٓاَغة الجماُٖت لخ٩ٍى

ً الغؤي الٗام وحُٛحٍر مً زال٫ صعاؾت الش٣اٞت،  ت الٟاثضة مً اؾخسضام ج٩ٍى والاججاَاث، والضواٞ٘، واإلاٗخ٣ضاث ، ومٗٞغ

الم  الم في بىاء عؤي ٖام ًد٤٣ الخجاوـ والخىا٤ٞ في اإلاجخم٘ ، م٘ اؾخٗغاى ٦ُُٟت جإزحر وؾاثل ؤلٖا اثٟه في وؾاثل ؤلٖا ْو

الم ، ٦ما ٌؿتهضٝ اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بإَم الؿماث التي جمحز ٢ًاًا  في الغؤي الٗام وجإزحر الغؤي الٗام في وؾاثل ؤلٖا

الم التربىي ٦مداولت لٗالط بٌٗ مك٨الث اإلاجخم٘  ُٟها في مجا٫ ؤلٖا الغؤي الٗام، وجىيُذ َغ١ ازخُاع الُٗىاث وجْى

ب الُالب ٖلي الخُب٣ُاث الٗملُت للغؤي الٗام و َغ١ ٢ُاؾه.  ،وجضٍع

 اإلعالّ املدزضي االيهرتوْي اسم املقرر:  880 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٣ت بهخاظها  ٍغ الم الال٨ترووي اإلاضعس ي والصخ٠ الال٨تروهُت اإلاضعؾُت وؤهىاٖها َو ًخًمً اإلا٣غع ؤَمُت ؤلٖا

ا وزهاثهها ، والخدضر ًٖ اإلاىخضًاث الال٨تروهُت اإلاضعؾُت ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي اإلاضعؾُت  َغ وجهمُمها وجدٍغ

الم اإلاضعس ي ، والخُ  publisherغ١ ألَم بغامج بهخاط الصخ٠ اإلاضعؾُت الال٨تروهُت مشل واؾخسضام الاهترهذ في ؤلٖا

ب الُالب ٖلي بهخاط الصخ٠ اإلاضعؾُت الال٨تروهُت.  والصخ٠ اإلاضعؾُت الىمىطظُت، وجضٍع
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 إْتاج ايرباَج اإلذاعية وايتًفصيوْية اسم املقرر:  888  ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىوي حهضٝ اإلا٣غع بلى جم٨حن الُالب في  ىن مً بٖضاص ماصة مسخاعة لإلهخاط ؤلاطاعي والخلٍٟؼ مجا٫ ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

ها اإلاخٗضصة. ومً زم بٖضاصَا في  هم واؾدُٗاب مضلىالتها ووظَى ا وػواًاَا اإلاسخلٟت، ٞو بٗض اؾخ٣هاء وجدلُل ٖىانَغ

ت الٗىانغ اإلا٩ىهت للبرها مج ؤلاطاعي و ؤصواث ؤلاهخاط ؤلاطاعي و بَاع مً الىخضة الٟىُت الهاصٞت والخال٢ت ، مً زال٫ مٗٞغ

ٖملُاث ؤلاهخاط ؤلاطاعي و ؤق٩ا٫ ؤلاهخاط ؤلاطاعي اإلاسخلٟت، والخٗٝغ ٖلي الخُىاث اإلاسخلٟت إلهخاط البرامج للغاصًى و 

ىن بضءا مً ازخُاع ال٨ٟغة ختى الاهتهاء مً ج٣ضًم البرهامج ، ٦ما جىضح الجىاهب الا٢خهاصًت و الٟىُت في ٖم لُت الخلٍُٟؼ

 ؤلاهخاط و اإلاك٨الث التي حٗتريها .

 ايٓػس االيهرتوْي اسم املقرر:  883 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

جإحي مٟغصاث م٣غع اليكغ الال٨ترووي مخىاولت حٍٗغ٠ اليكغ الال٨ترووي ومؼاًاٍ والخهاثو الٟىُت للىو 

( ، ٦ما ًدىاو٫ hyper text mark up language) htmlالال٨ترووي ، ولٛت وماَُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة ومٟهىم الىو الٟاث٤ 

ت للىو الال٨ترووي ،  ٍغ ا في ال٨خابت الال٨تروهُت ، وؤَم الخهاثو الخدٍغ اإلا٣غع ؾماث ٢غاءة الىو الال٨ترووي وؤزَغ

واؾخسضام وج٣ُُم مدغ٧اث البدض واإلاهاصع الال٨تروهُت للمٗلىماث الصخُٟت، صعاؾت جُب٣ُُت ٖلي ؤق٩ا٫ ال٨خابت 

الم الجضًضة(.الال ت ومضوهاث ووؾاثل ؤلٖا  ٨تروهُت )صخ٠ ومىا٢٘ بزباٍع

 اإلعالّ ايرتبوي وقطايا اجملتُع اسم املقرر:  884 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم التربىي في  الم التربىي في اإلاجخم٘ وؤَمُت ؤلٖا الم التربىي ووْاثٟه وؾماجه وصوع ؤلٖا ًدىاو٫ اإلا٣غع حٍٗغ٠ ؤلٖا

ا ووؾاثل  ألاػماث وج٣ضًم حَر هماطط ل٣ًاًا ًم٨ً لإلٖالم التربىي ؤن ٌؿهم ٞيها ٦خ٣ضًم خلى٫ ل٣ًاًا ألامُت والخٗلُم ٚو

ُٟها في زضمت اإلاجخم٘ اإلادلي وؤلا٢لُمي. الم التربىي و٦ُُٟت اؾخسضامها وجْى  ؤلٖا

 ْظِ ضياضية و ضياضات اإلعالّ اسم املقرر:  886ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم بكإن الىٓم الؿُاؾُت اإلاٗانغة )الغثاس ي  ان ٌٗٝغ الُالب  –اإلاٟاَُم الؿُاؾُت اإلاخضاولت في وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًضة  –البرإلااوي  الم والىٓم الؿُاس ي و  جازحراث وؾاثل الٖا اإلاسخلِ ( م٘  الخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن ؾُاؾاث الٖا

 . ٖلى الىا٢٘ الؿُاس ى

 أْػطة اإلعالّ املدزضيإدازة  اسم املقرر:  300 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا واَم  ىانَغ ال٢خه بالٗلىم ألازغي واؾخٗغاى زهاثهها وؤَمُتها ٖو ًخًمً اإلا٣غع حٍٗغ٠ لإلصاعة ٦ٗلم ٖو

اتها و٦ظا الٗىانغ والٗىامل اإلاكتر٦ت واإلاازغة في بصاعة اإلااؾؿاث ، حٍٗغ٠ الخسُُِ وؤبٗاصٍ وؤَمُخه والجىاهب  هٍٓغ

غ١ جىػَ٘ اإلاحزاهُت خؿب ألاوكُت والجضولت الؼمىُت  الا٢خهاصًت والخىُٓمُت لها َو الم اإلاضعس ي، ومهاصع جمٍى ألوكُت ؤلٖا

ب الُالب ٖلي وي٘ زُِ ػمىُت ل٩ل وكاٍ.  ل٩ل وكاٍ، وجضٍع
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 (0حتسيس صخفي) اسم املقرر:  308 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت وصوعَا  في الصخاٞت وؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت اإلاغجبُت بها حهضٝ َظا اإلا٣غع لخٍٗغ٠ الُالب باألق٩ا٫ الخٟؿحًر

وحٍٗغ٠ الخضًض والخد٤ُ٣ وبىاء الخضًض وؤهىاٖه ومغاخل بٖضاصٍ و٦ظا جىُٟظ الخضًض في الصخُٟت واإلاجلت، وحٍٗغ٠ 

ت والال٨تروهُت ، و٦ظا اؾخٗغاى  الخد٤ُ٣ وؤهىاٖه و٦خابخه ومغاخل بٖضاصٍ ، الخضًض والخد٤ُ٣ في الصخ٠ اإلاُبٖى

 ض والخد٤ُ٣ في الصخاٞت اإلاضعؾُت.الخضً

 

 األخباز اإلذاعية وايتًفصيوْية اسم املقرر:  303 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ا و نُاٚتها و بطاٖتها و الُغ١ و اإلاضاعؽ  َغ تهضٝ َظٍ اإلااصة بلى حٍٗغ٠ الُالب بُغ١ ظم٘ ألازباع و جدٍغ

ىهُت و  غ ألازباع ؤلاطاُٖت و الخلٍُٟؼ ت مً مى٢٘ ألاخضار .اإلاسخلٟت في جدٍغ غ ؤلازباٍع غ الخ٣اٍع  ٦ظل٪ َغ١ بٖضاص و جدٍغ

 

 ايتصويس ايصخفي اسم املقرر:  304ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث٠ الهىعة  غ وؤَمُخه في الٗمل الصخٟي ، واؾخٗغاى ْو حهضٝ اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بمٟهىم الخهٍى

ا وزهاثهها ، واؾخسضاماتها  ا مً الصخُٟت ، وؤهىاٖها ومهاصَع حَر في الٗمل الصخٟي )الخبر والخد٤ُ٣ والخضًض ٚو

غ الصخٟي(، زم ٌؿخٗغى اإلا٣غع ؤزال٢ُاث اؾخسضاماث الهىع الصخُٟت، وؤلاياءة ومهاصع الًىء  ٞىىن الخدٍغ

غ اإلاسخلٟت و م٣اعهخه ب غ الُبُُٗت والهىاُٖت ومٗضاتها و ظىاهب ؤلاياءة الٟىُت ، والٟىاع١ بحن ؤهىإ الخهٍى الخهٍى

ُٟت اإلاهىع الصخٟي ومهاعاجه ، ًخى٠٢ ٖليها هجاح اإلاهىع الصخٟي ، الٗىامل التيل٨تروويالا ، وحٍٗغ٠ الُالب بْى

ب الُال  اث صخُٟت وجضٍع غ بٌٗ مىيٖى غ نىعة صخُٟت ٚىُت ب ٖلى جهٍى ٠ُ َظٍ ألاؾـ الٗلمُت في جهٍى وجْى

 جماٍع
ً
غ الغ٢مي باإلاٗلىماث واإلاٗاوي صازل البِئت الخٗلُمُت، ٦ما ًخًمً ؤًًا ً وجُب٣ُاث ٖملُت ٖلي ج٣ىُت الخهٍى

 .واؾخسضاماتها وحكُٛلها

 

 ْظسيات اإلعالّ اسم املقرر:  305ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُت، وصوعَا في اإلاجخمٗاث  ت وؤَمُتها في الٗلىم اإلاٗٞغ الم بةل٣اء الًىء خى٫ مٟهىم الىٍٓغ اث ؤلٖا حهخم م٣غع هٍٓغ

ت واإلاجخمُٗت، وجدلُل الٓغوٝ الؿُاؾُت الخضًشت، والضوع الظي حؿهم به  ال٢تها بالتربٍى المُت ٖو في جٟؿحر الٓىاَغ ؤلٖا

المُت طاث الخإزحر  اث ؤلٖا ُت بإَم الىٍٓغ ا،خُض حهضٝ اإلا٣غع بلى الخٖى والاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي وكإث في بَاَع

الم، و  ت مً وؾاثل ؤلٖا اث اإلاٗٞغ حر اإلاباقغ، وهٍٓغ اث اإلاٟؿغة للٗى٠ والٗال٢ت الخباصلُت الجماَحري اإلاباقغ ٚو الىٍٓغ

اث اهدكاع  اث اإلاٟؿغة لإلٖالم ؤلال٨ترووي، وهٍٓغ اث بىاء الىا٢٘ الاظخماعي، والىٍٓغ الم والٗى٠، وهٍٓغ ت بحن ؤلٖا الخإزحًر

الم،  ا ٖلى ألابدار في مجا٫ الاجها٫ وؤلٖا اث وجإزحَر وجُب٤ُ اإلاٗلىماث، ومؿاٖضة الُالب ٖلى اؾدُٗاب ؤَمُت الىٍٓغ

ت  ُت الُالب بمضي اعجباٍ الىٍٓغ ت، ٖالوة ٖلى جٖى الىخاثج اإلاؿخسلهت مً البدىر لخدلُل اإلاىا٠٢ الاجهالُت والتربٍى

بهم ٖلى الم التربىي واإلاضعس ي بالبدض الٗلمي وجضٍع المُت في صعاؾت وجٟؿحر ٢ًاًا ؤلٖا اث ؤلٖا ٠ُ اإلاىاؾب مً الىٍٓغ  .جْى
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 (8حتسيس صخفي) املقرر:اسم   380 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غ واإلا٣ا٫  غ واإلا٣ا٫( وحٍٗغ٠ ٧ل منها والٟغ١ بحن الخ٣ٍغ حهضٝ َظا اإلا٣غع لخٍٗغ٠ الُالب بإق٩ا٫ الغؤي )الخ٣ٍغ

غ بضوعٍت نضوع الصخ٠ واإلاجالث واؾخسضامهم  غ واإلا٣ا٫ واؾخٗغاى اعجباٍ اإلا٣ا٫ والخ٣ٍغ والٟىىن ألازغي وؤهىإ الخ٣ٍغ

سُت ليكإة اإلا٣ا٫ وؤهىاٖه مً خُض الك٩ل واإلاًمىن ووُْٟت اإلا٣ا٫ في الصخاٞت في الصخاٞت  اإلاضعؾُت، الخلُٟت الخاٍع

غ واإلا٣ا٫ في الصخاٞت اإلاضعؾُت واإلاجالث،  وألاؾالُب الا٢ىاُٖت اإلاؿخسضمت به، وحٍٗغ٠ الُالب ب٨ُُٟت اؾخسضام الخ٣ٍغ

 وؤَم ٦خاب اإلا٣ا٫.

 

 ايتصويس ايتًيفصيوْى اسم املقرر:  388 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث٠ الهىعة  ىوي، واؾخٗغاى ْو غ وؤَمُخه في الٗمل الخلٍُٟؼ حهضٝ اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بمٟهىم الخهٍى

ا وزهاثهها ، واؾخسضاماتها في الٗمل  ىهُت ، وؤهىاٖها ومهاصَع ىوىالخلٍُٟؼ ؿخٗغى اإلا٣غع ؤزال٢ُاث ، زم ٌ الخلٍُٟؼ

غ إلاهىتا ، وؤلاياءة ومهاصع الًىء الُبُُٗت والهىاُٖت ومٗضاتها و ظىاهب ؤلاياءة الٟىُت ، والٟىاع١ بحن ؤهىإ الخهٍى

ىن ،  ىهُت و الٗضؾاث اإلاؿخسضمت في الخلٍُٟؼ غ الال٨ترووي وحٍٗغ٠ الُالب بال٩امحرا الخلٍُٟؼ اإلاسخلٟت و م٣اعهخه بالخهٍى

ىوىالخالٗىامل التي ًخى٠٢ ٖليها هجاح اإلاهىع   .لٍُٟؼ

 

 اإلخساج ايتًفصيوْي اسم املقرر:  383 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىهُت اإلاسخلٟت، م٘ صعاؾت ألاؾـ الٗلمُت في ؤلازغاط  ٌؿتهضٝ اإلا٣غع اؾخٗغاى مضاعؽ ؤلازغاط ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

 ُٞما ًخٗل٤ بالهىث 
ً
اتها اإلاخٗضصة وزهىنا ىوي وطل٪ مً زال٫ هٍٓغ وجإزحراجه ، واإلاىؾ٣ُى، واإلاازغاث ؤلاطاعي والخلٍٟؼ

ً في الهىعة  الهىجُت، ومٗالجتها، والىو واعجباَه باإلزغاط، والهىث الُبُعي وظمالُاث اإلااصة اإلاغثُت والخ٩ٍى

المي اإلاضعس ي خُض ًخٗلم الُالب بزغاط البرامج ؤلاطاُٖت و  ُٟها لخضمت اليكاٍ ؤلٖا ىهُت، ومٗالجتها، وجْى الخلٍٟؼ

ىهُت ٞو  ٤ َظٍ اإلاضاعؽ ؤلازغاظُت وو٣ٞا لألؾـ الٗلمُت اإلاخٗاٝع ٖليها في طل٪ .الخلٍُٟؼ

 

 وايتًفصيوٕ اإلذاعةدزاَا  اسم املقرر:  400 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٟها ، وكإتها ، جُىعَا( وبل٣اء الًىء  ٌؿتهضٝ اإلا٣غع بُٖاء الُالب مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ مٟهىم الضعاما ) حٍٗغ

اث في الضعاما  ت ال٣ىالب الضعامُت واإلاىيٖى ىن و٢ىاٖض البىاء الضعامي ومٗٞغ ٖلى البىاء الٟني للضعاما في ؤلاطاٖت والخلٍُٟؼ

ىهُت ، وؤؾـ ال٨خابت  ىن م٘ ٖغى ؤلاطاُٖت و الخلٍُٟؼ ىن ، ووكإة الضعاما في الغاصًى و الخلٍُٟؼ لضعاما الغاصًى و الخلٍُٟؼ

٤ ؤؾـ ٖلمُت مىهجُت.  ب الُالب ٖلى ه٣ضَا ٞو ىهُت ، و جضٍع  هماطط جُب٣ُُت للضعاما الخلٍُٟؼ
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 ايصخفي اإلخساج اسم املقرر:  408 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ال٢ت ؤلازغاط بالخسُُِ الاؾتراجُجي إلنضاع  حهضٝ َظا اإلا٣غع لخٍٗغ٠ الُالب بخٍٗغ٠ ؤلازغاط الصخٟي ، ٖو

صخُٟت ؤو مجلت والٗىامل واإلاازغة ٖلي جدضًض شخهُت الصخُٟت، واإلادضصاث ألاؾاؾُت لإلزغاط في الصخ٠ الىع٢ُت 

غاُٞت والج ت والال٨تروهُت، وحٍٗغ٠ الُالب بإَم الٗىانغ الخِبٚى غا٨ُُٞت اإلاؿخسضمت في جهمُم الصخ٠ اإلاُبٖى

والال٨تروهُت وجُب٣ُاتها ، ألاؾالُب الخ٣لُضًت في الُباٖت والخ٣ىُاث الخضًشت، والتر٦حز ٖلي ؤَم مظاَب الخهمُم و٦ظا 

١ الخضًض ًٖ ؤلازغاط الصخٟي في الصخاٞت اإلاضعؾُت، وجهمُم الصخ٠ الال٨تروهُت والبرامج اإلاؿخسضمت ٞيها وما الٟغ 

ب.   بحن الخهمُم الُباعي وجهمُم الٍى

 ايًغة ايعسبية وايصوتيات اسم املقرر:  403 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت الؿلُمت فى ه٤ُ الاخٝغ بك٩ل ؾلُم.  حهخم َظا اإلا٣غع بخٍٗغ٠ الُالب باالؾـ وال٣ىاٖض اللٍٛى

 تػسيعات وأخالقيات اإلعالّ اسم املقرر:  404 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

المي  ت في اإلاىخج ؤلٖا ت واليكغ والُب٘ وبغاءة الازترإ وال٣ىاهحن اإلاىٓمت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ًخًمً اإلا٣غع خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت ، وظغاثم اليكغ في ٢اهىن  الم في الضؾاجحر اإلاهٍغ ت الصخاٞت وؤلٖا المي وماَُت خٍغ ٖلي ازخالٞه، ومُشا١ الكٝغ ؤلٖا

لى  96لؿىت  96في ظغاثم اليكغ، و٢اهىن ع٢مال٣ٗىباث ، واإلاؿئىلُت الجىاثُت  بكإن جىُٓم الصخاٞت واإلاجلـ ألٖا

ىن وحكمل اجداص ؤلاطاٖت  ٗاث الخانت باإلطاٖت والخلٍٟؼ للصخاٞت ، وه٣ابت الصخُٟحن، زم ًخم واؾخٗغاى الدكَغ

 ًٖ الخضًض ًٖ مُشا١ الكٝغ 
ً
ىن وال٣ىىاث الخانت وألاٞالم واإلاهىٟاث الٟىُت، ًٞال الصخٟي، ٦ما ًخم والخلٍٟؼ

ٗاث الخانت باالهترهذ ىوي، و٦ظا الدكَغ الن الخلٍٟؼ  ؤلاقاعة ألزال٢ُاث ؤلٖا

 وضائٌ اإلعالّ املسئية اسم املقرر:  405ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم اإلاغثُت ) اإلاؿغح، الؿِىما، الم الجضًض( واإلا٣اعهت بُنها  الخٗٝغ ٖلي وؾاثل ؤلٖا ىن، وؾاثل ؤلٖا واًجابُاث الخلٍُٟؼ

المُت ل٩ل وؾُلت.  وؾلبُاث مل منها و٦ُُٟت جدلُل وه٣ض الغؾالت ؤلٖا

 قطايا اعالَية َعاصسة اسم املقرر:  406ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

المُت اإلاٗانغة  ت مً زال٫ ٖغى ال٣ًاًا ؤلٖا الم اإلاسخلٟت في الخإزحر ووكغ الىعي واإلاٗٞغ جبهحر الُالب بضوع وؾاثل ؤلٖا

اب والٗىإلات واإلاهضا٢ُت اإلاُغوخت  ىُت والٗى٠ وؤلاَع ت الَى ٖلى الؿاخت اإلادلُت والٗغبُت والٗاإلاُت مشل )الهٍى

المُت وؾماتها و٦ُُٟت  ُت( وطل٪ مً مىٓىع ٖلمي  ، م٘ بُٖاء الُالب ٨ٞغة قاملت ًٖ مٟهىم ال٣ًُت ؤلٖا واإلاىيٖى

ت و٦ُُٟت اؾخٛال٫ الم الجماَحًر ا في وؾاثل ؤلٖا  َظٍ ال٣ًاًا لخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗلُا للمجخم٘ اإلادلي. جلمؿها واؾدكٗاَع
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 ايرباَج ايجكافية وايتعًيُية اسم املقرر:  480 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم اإلاسخلٟت  حهخم م٣غع البرامج الخٗلُمُت والش٣اُٞت بدىاو٫ مٟهىم البرامج الش٣اُٞت والخٗلُمُت بىؾاثل ؤلٖا

البرامج الخٗلُمُت والش٣اُٞت، وبُان ؤَضاٞها، ووا٢ٗها، واإلاك٨الث التي جىاظهها، وؤؾـ واإلاٟاَُم طاث الهلت، ونىاٖت 

ت الالػمت إلهخاظها، وؤَم الاججاَاث وال٣ىالب  جهمُم الغؾالت في البرامج الش٣اُٞت والخٗلُمُت، واإلاٗاًحر الٟىُت التربٍى

الم اإلاسخلٟت، باإلياٞت بلى  جىاو٫ الاؾخضًى الخٗلُمي والش٣افي وم٩ىهاجه، ومٟاَُم البرامجُت اإلاؿخسضمت في وؾاثل ؤلٖا

ال٢ت ٧ل منهما بالٗىإلات.  الش٣اٞت والخٗلُم ٖو

 

 اإلعالّ ايدويي اسم املقرر:  488ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم الضولي و ٞىىهه  الم الضولي وبل٣اء الًىء ٖلى ؤؾالُب ؤلٖا ٌؿتهضٝ اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بخُىع ؤلٖا

الم الضولي ومً ؤبغػَا: البض اإلاباقغ ومك٨الجه الش٣اُٞت وال٣اهىهُت والخٍٗغ٠  بٗضص مً ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإٖل

الم بحن الضو٫ اإلاخ٣ضمت والضو٫  المي الٗالمي وجض٤ٞ ؤلٖا ش ألا٢ماع الهىاُٖت ومك٨التها، والىٓام ؤلٖا والاظخماُٖت، وجاٍع

المي، وبل٣اء الًىء ٖلى الهُ الم الضولي ، م٘ جىيُذ ٠ُ٦ الىامُت و الخدحز ؤلٖا ئاث و اليكاَاث الضولُت في مجا٫ ؤلٖا

٩ًىن الغؤي الٗام الٗالمي ؤخض الًىابِ التي جدض مً الؿلى٥ الؿُاس ي للضولت م٘ جبُان مى٢٘ الغؤي الٗام الٗالمي بحن 

 الىا٢٘ و الاؾخسضام الضٖاجي .

 حًكة حبح إعالَي اسم املقرر:  483 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الم التربىي مهاعاث البدض الٗلمي وؤؾاؾُاجه وحٗلُمه ٦ُُٟت ٦خابت زُت  ٌؿتهضٝ َظا اإلا٣غع ب٦ؿاب َالب ؤلٖا

البدض ونُاٚت ٞغويه وحؿائالجه م٘ ؤلاقاعة بلى ؤصواث ومىاهج البدض الٗلمي و٦ُُٟت بٖضاصَا وج٣ىُنها ، و٦ُُٟت ٦خابت 

غ البدض و ازباث مغاظٗه.  ج٣ٍغ

 األفالّ ايتطجيًية سم املقرر:ا  484ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اتها وؤهىاٖها  ًخًمً اإلا٣غع ماَُت ألاٞالم الدسجُلُت وؤق٩ا٫ ؤلاهخاط الدسجُلي وزهاثهها ومًامُنها ومدخٍى

ا في ألاٞالم الدسجُلُت، وعنض مؿخ٣بل ألاٞالم الدسجُلُت في مهغ وؤَم  ووْاثٟها والهٟاث الٗامت الىاظب جىاَٞغ

 اإلاٗالجت في جل٪ ألاٞالم والاججاَاث الٟىُت لخل٪ ألاٞالم، الخُىاث الٗملُت إلهخاط الُٟلم الدسجُلي.ؤؾالُب 

 تػسيعات اعالَية اسم املقرر:  485ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

المي وخماًخه وجدهِىه مً الاهدغاٝ ًٖ  المُت ، وصوعَا في جىُٓم الٗمل ؤلٖا حٍٗغ٠ الُالب بإَمُت ال٣ىاهحن ؤلٖا

المي الضولي واإلادلي ، والخٗٝغ ٖلى هٓام  المُت اإلاٗمى٫ بها في الىؾِ ؤلٖا ؤَضاٞه م٘  الى٢ٝى ٖلى ؤَم ال٣ىاهحن ؤلٖا

ٗاث اإلاىٓمت له. الم في مهغ و الدكَغ  ؤلٖا
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 حىصيف هقرراث

 ادلسرح الرتبىي قسن

 تازيذ وتطوزايدزاَا املطسحية اسم املقرر:  000ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٖلي مٟهىم وماَُت الضعاما اإلاؿغخُت وجُىعَا في الٗهغ الُىهاوي والغوماوي والٗهىع الىؾُي والٗهغ الخضًض،  الخٗٝغ

ىوي والخٛحراث التي لخ٣ذ بها  .زم جُىع الضعاما في الٗهغ الٟٖغ

 فٓوٕ ايتُجيٌ)املسئية واملطُوعة( اسم املقرر:  008ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىوي وؤلاطاعي وظمالُاث ٧ل منها حٍٗغ٠ الٟىىن وؤهىاٖها  وؤق٩الها، ٦ٟىىن الخمشُل اإلاؿغحي، والؿِىماجي والخلٍُٟؼ

 وجُىعَا.

 فٔ اإليكاء املطسحي اسم املقرر:  003ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب الُالب ٖلي  ماَُت ؤلال٣اء ونٟاث ومساعط الخغوٝ والى٠٢ وؤهىاٖه والؿ٨خاث، مغاجب ال٣غاءة وؤخ٩امها،م٘ جضٍع

ت اث مً الكٗغ والضعاما الكٍٗغ  .هماطط مؿغخُت ، وم٣ُٖى

 املطسح ووضائٌ االتصاٍ ادتُاٖريي اسم املقرر:  004ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ُىبه ووْاثٟت، اإلاؿغح ٧ىؾُلت اجها٫ ، والازخالٝ بِىه وبحن  ىانٍغ ووؾاثله ٖو ماَُت الاجها٫ وؤهىاٖه وؤَمُخه ٖو

ىانغ   الاجها٫ في اإلاؿغح، ومٗى٢اث الاجها٫ في اإلاؿغح. وؾاثل الاجها٫ ألازغي، ٖو

 املدخٌ إىل املطسح املدزضي اسم املقرر:  005ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت وؤَضاٞه، واعجباَه باإلاىاص الضعاؾُت واإلاك٨الث الؿلى٦ُت للُالب، م٘  ماَُت اإلاؿغح اإلاضعس ي وجُىعٍ وؤَمُخه التربٍى

ُٟه في اإلاضاعؽ.ٖغى ججاعب وهماطط مً اإلاؿغح   الٗغبي وألاظىبي و٦ُُٟت جْى

 (0قساءات بايًغة األجٓبية يف زتاٍ ايتدصص) اسم املقرر:  006ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت وهماطط لبٌٗ ٦خاب اإلاؿغح الٗغبي وألاظىبي الظًً ؤزغوا الخُاة  صعاؾت هماطط وههىم مؿغخُت باللٛت الاهجلحًز

ت بإٖمالهم الٟىُت   وألاصبُت.ال٨ٍٟغ
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 َدخٌ إيي عًوّ املطسح اسم املقرر:  007ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً اإلا٣غع ماَُت اإلاؿغح ، ووكإة الضعاما وؤلىاجها واإلاؿغح مً الٗهغ ال٣ضًم بلى الخضًض وؤزغ الضعاما ٖلى ؤلاوؿان 

 وؤقهغ اإلاظاَب اإلاؿغخُت.واإلاؿغح باٖخباٍع مغاٍ للمجخم٘ والٗىانغ التي ًخ٩ىن منها الٗمل اإلاؿغحي 

 أضظ االخساج املطسحى اسم املقرر:  080ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الخٗٝغ ٖلي ماَُت ؤلازغاط اإلاؿغحي وجُىعٍ ومىانٟاث اإلاسغط اإلاؿغحي وؤصواٍع )ازخُاع الىو، جىػَ٘ ألاصواع،بصاعة 

باث الهىث، واإلاسغط والٟغ١  اإلاؿغخُت،زم ٖىانغ ؤلازغاط اإلاؿغحي، وألاصواث البروٞه، اإلاسغط :الخغ٦ت اإلاؿغخُت، جضٍع

 التي حؿاٖض اإلاسغط في حؿهُل ٖملُت ؤلازغاط.

 اعداد ممجٌ اسم املقرر:  088ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

الخٍٗغ٠ بماَُت ًٞ الخمشُل وماَُت اإلامشل ومهامه وؤصواٍع وؤصواجه الخاعظُت والضازلُت، والٗىامل التي حؿاٖضٍ في 

للخُاة الضازلُت للصخهُت،واإلامشل والخغ٦ت اإلاؿغخُت، اإلامشل ومهاعة الخى٢ُذ وآلُاث الخه٤ُٟ، والخحز الىنى٫ 

ىانغ الٗغى اإلاؿغحي)اإلاالبـ،اإلاا٦ُاط،  الصخو للممشل،ولٛت الجؿض اإلامشل،واإلامشل واعجباَه ببٌٗ مٟغصاث ٖو

 الا٦ؿؿىاع(.

 ةياملطسحَدخٌ إىل ايهتابة  اسم املقرر:  083ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانغ البىاء الضعامي )ال٨ٟغة ومهاصع اؾخ٣ا٢ها وزهاثهها، الخب٨ت اإلاؿغخُت،  الخٍٗغ٠ بإؾـ ال٨خابت اإلاؿغخُت ٖو

ال٢ت الك٩ل باإلاًمىن، وزهاثو اإلاغاخل  الصخهُاث اإلاؿغخُت،الهغإ الضعامي،اللٛت والخىاع، اإلاغثُاث اإلاؿغخُت( ٖو

ب الُال  ت واعجباَها بمغاخل ال٨خابت،م٘ جضٍع  ب ٖلي ٦خابت ههىم مؿغخُت مسخلٟت. الٗمٍغ

 (8قساءات بايًغة األجٓبية يف زتاٍ ايتدصص ) اسم املقرر:  084ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

 ٪ ت  مً ألاصب الٗالمي ) مؿغح ق٨ؿبحر، بغهاعص قى، َجًر حٍٗغ٠ الُالب بىماطط وههىم مؿغخُت باللٛت الاهجلحًز

سذ( ، الظًً ؤزغوا  ت بإٖمالهم الٟىُت وألاصبُت.ابؿً، ؤبعهىلض بٍغ  الخُاة ال٨ٍٟغ

 جتازب َٔ املطسح ايعسبي اسم املقرر:  800 ع كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غوى مؿغخُت مً اإلاؿغح  غى لخجاعب لىهىم ٖو سه ووكإجه وؤَم عواصٍ ٖو حٍٗغ٠ الُالب باإلاؿغح الٗغبي وجاٍع

 اإلاجخم٘ ومضي مؿاَمت اإلاؿغح في خل َظٍ ال٣ًاًا. اإلاهغي واإلاؿغح الٗغبي، ومضي اعجباٍ اإلاؿغح ب٣ًاًا ومك٨الث
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 اْتاج و اخساج املطسحيات املدزضية اسم املقرر:  808ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانٍغ ألاؾاؾُت واإلا٣ىماث الٟىُت التي حؿاٖض اإلاسغط في اهخاط وبزغاط  ًخٗٝغ الُالب ٖلي ماَُت ؤلازغاط اإلاؿغحي ٖو

 .وباإلاحزاهُت وا٢خهاصًاث الٗغالٗغوى اإلاؿغخُت اإلاضعؾُت 

 ايعسض املطسحى ضيٓومسافيا اسم املقرر:  803ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غاُٞا في الٗغى اإلاؿغحي ،و٦ُُٟت جهمُم اإلاىٓغ اإلاؿغحي  ىانغ الؿىٚى غاُٞا وؤهىاٖه  ٖو حٍٗغ٠ الُالب بماَُت ؾِىٚى

ت الغؤؾُت  اع اإلااصي للٗغى اإلاؿغحي ، وزُت )الدك٨ُل في الٟغاٙ اإلاؿغحي ( الخٍُى البهٍغ وألا٣ُٞت، والخٍٗغ٠ بااَل

ىانغ الٗغى )الض٩ًىع،ؤلاياءة..(  الٗمل التي جغبِ ظمُ٘ مٟغصاث ٖو

 َدخٌ إىل ايفًهًوز اسم املقرر:  804ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ال٢خه بالخغ٧اث ال٣ىمُت  ش ْهىعٍ وجُىعٍ ٖو والٗغبُت، والترار،الخمشُل الخٍٗغ٠ بٗلم الٟل٩لىع وألاصب الكٗبي وجاٍع

 الكٗبي.

 فٔ ايهتابة املطسحية وَطسحة املٓاٖج اسم املقرر:  805ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ؿخٗغى ألاؾـ الٟىُت وألاصبُت لل٨خابت  ٌكخمل اإلا٣غع ٖلى حٍٗغ٠ الضعاما بهٟت ٖامت ومؿغخت اإلاىاهج بهٟت زانت َو

الخٗغى لىماطط جُب٣ُه إلاؿغخت اإلاىاهج الضعاؾُت فى مسخل٠ اإلاغاخل واإلاىاهج اإلاؿغخُت وؤًًا ٖىانغ البىاء اإلاؿغحي م٘ 

 الضعاؾُت وبُان ٠ُ٦ ًدى٫ اإلا٣غع الضعاس ي لىو مؿغحي مؿخىفى ألاَضاٝ الخٗلُمُت وألاؾـ ألاصبُت والٟىُت.

 جتازب َٔ املطسح ايغسبي اسم املقرر:  880ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غوى مؿغخُت مً اإلاؿغح حٍٗغ٠ الُالب باإلاؿغح  غى لخجاعب لىهىم ٖو سه ووكإجه وؤَم عواصٍ ٖو الٛغبي وجاٍع

 الٛغبي، ومضي اعجباٍ اإلاؿغح ب٣ًاًا ومك٨الث اإلاجخم٘ ومضي مؿاَمت اإلاؿغح في خل َظٍ ال٣ًاًا.

 املطسح ايتعًيُي اسم املقرر:  888ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غ١ مؿغخت اإلاىاهج الضعاؾُت ،م٘ الخٍٗغ٠ باإلاؿغح الخٗلُمي وؤَمُخه  وؤَضاٞه ووْاثٟه واعجباَه بمىاص الضعاؾت، َو

ب الُالب ٖلي بٖضاص هماطط  ٖغى لبٌٗ الخجاعب الٗغبُت وألاظىبُت في ٦ُُٟت الاؾخٟاصة مىه في الخٗلُم ، م٘ جضٍع

 ومؿغخُاث حٗلُمُت.

 



 

119 

 8108/8109–ملسحًة ايبهايوزيوع  ايالئخة ايداخًية -باملٓصوزة وفسعيٗا مبي  مُس وَٓية ايٓصسنًية ايرتبية ايٓوعية 

 فٓوٕ اإلضاءة املطسحية اسم املقرر:  883ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

حٍٗغ٠ الُالب بماَُت ؤلاياءة اإلاؿغخُت وؤَمُتها وؤَضاٞها وجىػَٗها في اإلاؿغح وجُىعَا ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت، وؤلاياءة 

ب الُالب ٖلي ٢غاءة  اإلاؿغخُت واعجباَها باإلاظاَب والخُاعاث اإلاؿغخُت،وؤهىإ ال٨كاٞاث اإلاؿخسضمت في اإلاؿغح، م٘ جضٍع

 ومكاَضة ٖغوى وجدلُل زُت ؤلاياءة بها.مكاَض مؿغخُت ووي٘ زُت بياءة لها، 

 َػسوع َطسحي بايعاَية اسم املقرر:  884ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب الُالب ٖلي جمشُل ؤصواع مؿغخُت باللٛت  ب الُالب ٖلي ألاصاء اإلاؿغحي و٢ىاٖض ألاصاء الخمشُلي ومىاهجه، م٘ جضٍع جضٍع

 .الٗامُت 

 املطسحي ايديهوزفٔ  اسم املقرر:  885ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىانٍغ ، والض٩ًىع ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت، والض٩ًىع واعجباَه بالخُاعاث  الخٍٗغ٠ بماَُت ًٞ الض٩ًىع واإلاىاْغ اإلاؿغخُت، ٖو

ب الُالب جهمُم مىاْغ وص٩ًىعاث لبٌٗ اإلاكاَض اإلاؿغخُت.  واإلاظاَب اإلاؿغخُت، م٘ جضٍع

 اإلتصاٍ ايجكايف و املطسحْظسيات  اسم املقرر:  300ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً اإلا٣غع حٍٗغ٠ الُالب بماَُت الش٣اٞت وؤلىاجها اإلاخٗضصة ومؿاَمت ألاوكُت اإلاؿغخُت ٖلى حٗضص البِئت الش٣اُٞت فى 

 ج٣ضًمها مً مىٓىع ٢ضًم وخضًض مىا٦با ل٣ًاًا مجخمُٗت مسخلٟت بةزخالٝ الش٣اٞاث والكٗىب .

 عسض( –حتًيٌ َطسحي)ْص  املقرر:اسم   308ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب الُالب ٖلي جدلُل  ال٢ت ق٩ل باإلاًمىن في اإلاؿغخُت، م٘ جضٍع حٍٗغ٠ الُالب بماَُت الخدلُل وؤَمُخه ومىاهجه ٖو

غوى مؿغخُت مً اإلاؿغح الٗغبي واإلاهغي وألاظىبي.  هماطط لىهىم ٖو

 املطسح و قطايا اجملتُع اسم املقرر:  303ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث واإلاك٨الث التي ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ )ا٢لُمُا ومدلُا( وما ًم٨ً ؤن  حٍٗغ٠ الُالب الُالب ببٌٗ ال٣ًاًا واإلاىيٖى

ىي واإلاؿاَمت في ج٣ضًم خلى٫ م٣ترح لهظٍ اإلاك٨الث وال٣ًاًا.  ٣ًضمه اإلاؿغح ٦ضوع جٖى
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 تدزيبات اخساج و متجيٌ اسم املقرر:  304ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب  غاُٞا جضٍع الُالب ٖلي مهاعاث الخمشُل وؤلازغاط اإلاؿغحي )ازخُاع الىهىم اإلاؿغخُت، الخغ٦ت اإلاؿغخُت،حك٨ُل ؾِىٚى

باث الاؾترزاء الًٗلي، م٘ الاؾخٗاهت ببٌٗ اإلاىاهج  باث الهىث، جضٍع باث الاخماء للممشل، جضٍع الٗغى اإلاؿغحي(، جضٍع

ه اهُىن  سذ(.في الازغاط والخمشُل )اهضٍع  ، ؾا٦ـ مىُجً، اؾخاوؿالٞؿ٩ي، بحراهضلى، بٍغ

 

 حتًيٌ وْكد َطسحي اسم املقرر:  305ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ًخًمً اإلا٣غع اؾخٗغايا للخُاعاث الٟىُت واإلاظاَب الى٣ضًت اإلاسخلٟت مً ال٨الؾ٨ُُت ،و٦ظا ٖىانغ البىاء الضعامي 

ىانٍغ وجدلُل ٖىانغ البىاء مً ال٨ٟغة  والخظو١ الٟني وألاصبي للى٣ض اإلاؿغحي وما ًخًمىه مً ظمالُاث الىو ٖو

واإلا٣ضمت الضعامُت والخىاع والهغإ وؤبٗاص الصخهُت اإلاؿغخُت وقب٨ت الٗال٢اث الضعامُت م٘ ج٣ضًم هماطط جُب٣ُه 

اإلاُه.  لىهىم ٖغبُه ٖو

 

 ْكد فين تطبيكي اسم املقرر:  380ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غوى مؿغخُت  مدلُت وؤظىبُت ،مؿخسضما في طل٪ مىهج جدلُل الىو  ب الُالب ٖلي ٢غاءة وه٣ض ههىم ٖو جضٍع

 .اإلاؿغحي اإلاىيىعي ومىهج جدلُل الٗغى اإلاؿغحي 

 ايتٓػيط املطسحي اسم املقرر:  388ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

و٦ُُٟتالاؾخٟاصة بالخسههاث الٟىُت واإلاىؾ٣ُُت  -الالُاث واإلاخُلباث –ًدىاو٫ اإلا٣غعالاوكُت اإلاضعؾُت اإلاؿغخُت 

 باإلاضعؾت لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن الاوكُت.

 اإلزجتاٍ يف املطسح اسم املقرر:  383ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ىاثضٍ وؤَمُخه واإلاهاعاث اإلاغجبُت به )مهاعة الخإل٠ُ  حٍٗغ٠ الُالب باالعججا٫ اإلاؿغحي وجُىعٍ ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت ٞو

غاُٞا الٗغى اإلاؿغحي، م٘ الاؾخٗاهت  ومهاعث اعججا٫ الخمشُل ، ومهاعة اعججا٫ ؤلازغاط اإلاؿغحي، ومهاعة اعججا٫ ؾِىٚى

اث في مجا٫ اإلاؿغح والتي اَخمذ باالعججا٫ )٧ىمُضًا صالعحي، اؾخاوؿالٞؿ٩ي( وال٨خاباث والخجاعب الٗغبُت  ببٌٗ الىٍٓغ

 في َظا اإلاجا٫.

 ايباْتوَايِ و املوْودزاَا املقرر:اسم   384ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غوى اإلاىجىصعاما والٟغ١ بُنهما وبحن الٟىىن اإلاؿغخُت ألازغي ٧اإلاُلىصعاما  حٍٗغ٠ الُالب بماَُت ًٞ الباهخىماًم ٖو

ً الباهخىمُم. ب الُالب ٖلي جإل٠ُ ٖغوى مؿغخُت جهلح ٦ضعاما خغ٦ُت ٞو   وال٩ىمُضًا والتراظُضًا( م٘ جضٍع
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 َطسح مٓائي اضتعساضي اسم املقرر:  385ع  املقرر:كود 

 الخىن٠ُ:

ملُت مً اإلاؿغح الاؾخٗغاض ي والٛىاجي .  حٍٗغ٠ باإلاؿغح الٛىاجي وكإجه وجُىعٍ وؤَم الغواص م٘ ٖغى هماطط جُب٣ُُت ٖو

 

 مجاييات ايعسض املطسحي اسم املقرر:  386ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اإلاؿغخُت واإلاؿغح بحن الًٟ وال٨ٟغ ، وظمالُاث الخجضًض في الٗىانغ الٟىُت اإلا٨ملت للىو  ًدىاو٫ اإلا٣غع مٟهىم الجمالُت

ب الُالب ٖلى جهمُم  خًمً الجاهب الخُب٣ُي جضٍع غاُٞا اإلاؿغخُت وجُىعَا ٖبر الٗهىع ، ٍو اإلاؿغحي، حٍٗغ٠ الؿِىٚى

 ازغاث نىجُتوجىُٟظ ٖىانغ الٗغى الٟىُت مً ص٩ًىع ، مالبـ،ب٦ؿؿىاع بياءة وما٦ُاط، وم

 االجتاٖات اذتديجة يف املطسح اسم املقرر:  387ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ٌكخمل اإلا٣غع ٖلى اؾخٗغاى الاججاَاث الٟىُت وألاصبُت في اإلاؿغح وجُىعَا مً ال٣ضًم بلى اإلاٗانغ واو٩ٗاؾاتها ٖلى 

ا واؾخٗغاى هماطط مً اإلاؿغح   الٗالمي.مٟغصاث الٗملُت اإلاؿغخُت بكمىلُت ٖىانَغ

 ايدزاَا اذتسنية اسم املقرر:   400ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ً البالُت ، وجدلُل بٌٗ  سها وجُىعَا، ولٛت الجؿض واإلاؿغح الكٗبي ٞو جُٗٝغ بماَُت الضعاما الخغ٦ُت وؤَمُتها وجاٍع

 اإلاكاَض للضعاما الخغ٦ُت.

 فٓوٕ َطسح ايطفٌ اسم املقرر:  408ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

غبُا وؤهىاٖه وؤق٩اله)مؿغح الٗغاجـ،اإلاؿغح  ا ٖو الخٍٗغ٠ بمٟهىم مؿغح الُٟل وؤَمُخه وؤَضاٞه وجُىعٍ مهٍغ

غوى  ىانغ ؤلازغاط في مؿغح الُٟل ، م٘ ٖغى هماطط مؿغخُت ٖو اإلاضعس ي، اإلاؿغح الاخترافي( م٣ىماث الخإل٠ُ ٖو

 إلاؿغح الُٟل.

 

 ايطفٌدزاَا وَطسح  اسم املقرر:  403ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

اث٠ ومهام مؿغح  غبُا ، ْو سُت إلاؿغح الُٟل ٖاإلاُا ٖو ت وظمالُت ،اليكإة الخاٍع ًدىاو٫ اإلا٣غع مؿغح الُٟل ٧ىؾُلت جغبٍى

ت لألَٟا٫ وم٩اهت اإلاؿغح في ؤصب الُٟل واإلاؿغح والخاظاث الىٟؿُت للُٟل وؤهىإ  الُٟل واإلاؿغح واإلاغاخل الٗمٍغ

ٟا٫ وؤَمُت الترابِ بحن اإلاؿغح واإلاضعؾت وهماطط جُب٣ُُه مً مؿغح الُٟل.ال٣هت اإلامؿغخت ،اإلاؿغح في   مضاعؽ ألَا
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 ايدزاَا ايػعسية  اسم املقرر:  480ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت واعجباَها باإلاؿغح مىظ بضاًخه ، م٘ ٖغى هماطط لبٌٗ ال٨خاب في اإلاؿغح الٛغبي  حٍٗغ٠ الُالب بماَُت الضعاما الكٍٗغ

ت واإلاؿغح الظًً  حن الظًً ٦خبىا في الضعاما الكٍٗغ ت وبٌٗ الغواص الٗغب واإلاهٍغ ؤؾغوا الخغ٦ت اإلاؿغخُت الكٍٗغ

 الكٗغي )ؤخمض قىقي، نالح ٖبض الهبىع،...(.

 َػسوع َطسحي بايعسبية ايفصخى اسم املقرر:  488ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ب الُالب ٖلي ألاصاء اإلاؿغحي و٢ىاٖض ألاصاء  ب الُالب ٖلي جمشُل ؤصواع مؿغخُت باللٛت جضٍع الخمشُلي ومىاهجه، م٘ جضٍع

ت  . الٗغبُت الٟهخي والضعاما الكٍٗغ

 حبح َتدصصةَٓاٖج  اسم املقرر:  483ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

ت والخُب٣ُُت إلاىاهج البدض الٗلمي في  و حٍٗغ٠ الُالب باإلاىهج الٗلمي  مجا٫ اإلاؿغحجضَعـ الُالب الجىاهب الىٍٓغ

و اإلاؿغح والخ٨ٟحر والاؾخيخاط اإلاىيىعي و٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاهاصع اإلاخاخت ٖبر اؾخٗغاى هماطط مسخلٟت مً بدىر 

ب٦ؿاب الُالب مهاعاث جىُٟظ البدىر اإلاؿغخُت و التر٦حز ٖلى ألاؾالُب وألاصواث البدشُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾاث 

 و مهاعاثالاخهاثُت بُاهاث ال.  م٘ التر٦حز ٖلى ب٦ؿاب الُالب مهاعاث بصزا٫ ومٗالجت  او٦ُُٟ ا٦مُ اإلاؿغخُت اإلاخسههت

 الخٗامل م٘ ٢ىاٖض البُاهاث .

 وزغة إْتاج َطسحي اسم املقرر:  484ع  كود املقرر:

 الخىن٠ُ:

٠ُ ما حٗلمه الُالب وما جضعب ٖلُه ٞهي هخاط لجمُ٘ ما صعؾه الُالب في اث ؾاب٣ه بياٞت بلى ؤجها  ًخم ٞيها جْى مؿخٍى

باث اإلامشل التي ج٨ؿبه مهاعاث جغ٦حز الاهدباٍ واؾترزاء الًٗالث  جخًمً اإلاباصت ألاؾاؾُت لخٗلم الخمشُل وجضٍع

اث نٛحٍر ج٣ىم ٦ال منها بةهخاط ٖمل  ٣ؿم الُالب بلى مجمٖى وؤلاخؿاؽ الهاص١ وجضٖم الظا٦غة الاهٟٗالُت لضًه ،ٍو

غ   .يامؿغحي مخ٩امل هها ٖو
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