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 األكادًٍَ انثشَايحًَىرج وطف 

 (األكادًٍَ()يشاخعح انثشَايح )انعانٍ يشاخعح أداء يؤعغاخ انرعهُى 

 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 عبِؼخ رىشَذ/ وٍُخ اٌطت اٌجُطشٌ اٌمغُ اٌغبِؼٍ / اٌّشوض  .2

 فشع اٌقؾخ اٌؼبِخ –وٍُخ اٌطت اٌجُطشٌ  اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 َىط هت وعشاؽخ ثُطشَخثىبٌىس  اعُ اٌؾهبدح إٌهبئُخ  .4

 ٍوىسع إٌظبَ اٌذساعٍ   .5

 اٌذساعخ إٌظشَخ واٌؼٍُّخ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7
، عبِؼخ عبِغىْ اٌغبِؼبد اٌؼشالُخ، وصاسح اٌضساػخ، اٌهُئخ اٌؼبِخ ٌٍجُطشح، إلٍُُ وشدعزبْ

 و ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشثُخ . اٌزشوُخ

 2116/  11/  16 اٌىفف  ربسَخ إػذاد .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 رخشَظ أهجبء ثُطشَُٓ لبدسَٓ ػًٍ رؾخُـ األِشاك اٌؾُىأُخ واٌؾذ ِٓ أزؾبسهب. -1

ً ِشثٍ اٌؾُىأبد ؽىي األِشاك اٌؾُىأُخ واألِشاك  -2 رخشَظ وبدس ثُطشٌ َمىَ ثزىػُخ اٌّىاهُٕٓ وخقىفب

 ع عجً اٌزشثُخ اٌقؾُؾخ ٌٍؾُىاْ.، وارجباٌّؾزشوخ وعجً رفبدَهب وِىبفؾزهب

 رخشَظ وبدس ثُطشٌ َمىَ ثؾّالد ُِذأُخ ػًٍ اٌؾمىي اٌؾُىأُخ ٌّىبفؾخ األِشاك واٌؾؾشاد واٌّغججبد اٌّشمُخ. -3

رخشَظ أهجبء ثُطشَُٓ ٌهُ اٌمذسح ػًٍ ِؼبٌغخ اٌؾبالد اٌخبفخ ٌذي اٌؾُىأبد وئعشاء اٌؼٍُّبد اٌمُقشَخ ٌؼغش  -4

 ُبد اٌغشاؽُخ ولـ اٌمشوْ واٌؾىافش وِب ؽبثه رٌه.اٌىالدح وإعشاء اٌؼٍّ

إٌهىك ثبٌّغزىي اٌؼٍٍّ ٌىً ِٓ اٌخشَظ ووبدس اٌفشع ِٓ خالي ِشاعؼخ اٌّىزجخ اٌؼٍُّخ وِشاعؼخ اٌّقبدس  -5

 . واٌجؾىس ووزبثزهب ورطىَش اعزخذاَ اٌؾبعىة فٍ اٌّغبي اٌجُطشٌ

 شاد وإٌذواد وِزبثؼخ ِغزغذاد اٌجؾش اٌؼٍٍّ.رهُئخ وبدس ٌه اٌمذسح ػًٍ اٌّغبهّخ اٌفبػٍخ فٍ اٌّؤرّ -6

 اٌؾٍُت واٌجُل وثُبْ ِذي فالؽُزهب.بٌٍؾىَ ورخشَظ وبدس ثُطشٌ لبدس ػًٍ فؾـ األػالف وإٌّزغبد اٌؾُىأُخ و -7
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ وهشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ  .11

 واٌفهُ  اٌّؼشفخ-أ

   وغُشهب. اٌؾُىأبد اٌؾمٍُخوإداسح د وبٌٍغخ االٔىٍُضَخ، ففبد ورشوُت ػًٍ اٌطبٌت أْ َزؼٍُ أعبعُب -1أ

ٌِغخ. -2أ  ػًٍ اٌطبٌت أْ َزؼشف ػًٍ اٌغّىَ واٌّغججبد اٌّشمُخ وبٌفطشَبد واٌفُشوعبد واألدوَخ اٌّؼب

 ٍ.ػًٍ اٌطبٌت اْ َزؼٍُ وُفُخ لشاءح اٌّقبدس اٌؼٍُّخ ووُفُخ اعزخشاط اٌّؼٍىِخ ووزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّ -3أ

 ػًٍ اٌطبٌت أْ َطٍغ ػًٍ اٌؾبالد اٌطبسئخ اٌزٍ لذ رقُت اٌؾُىاْ وبٌغشوػ وغُشهب ٌُزهُأ ٌهب. -4أ

 اٌّؼشفخ واٌزّىٓ ِٓ إعشاء ػٍُّبد اٌزىٌُذ واٌؼٍُّبد اٌمُقشَخ ٌٍؾُىأبد اٌّخزجشَخ.  -5أ

 س ػٍُه وػًٍ اٌّغزّغ.ثبٌّؾقٍخ رشعُخ ِجذأ اٌشأفخ واٌشفك ثبٌؾُىاْ وعجً االعزفبدح ِٕه ثألً األمشا -6أ

 اٌخبفخ ثبٌّىمىع  اٌّهبساد-ة 

 اٌزخطُطُخ: رهُئخ )اٌؾُىأبد، اٌّخزجشاد، اٌمبػبد اٌذساعُخ، اٌؾمىي ولبػبد اٌزشثُخ(اٌّهبساد  – 1ة 

اٌّهبساد اٌزٕفُزَخ: رهُئخ )اٌّؾبمشاد، إداسح اٌقف واٌّخزجش واٌؾمً، ػشك األعئٍخ واألعئٍخ  – 2ة 

 اٌجؾضٍ(.اٌّضُشح وإٌؾبه 

 إػذاد االخزجبس، اٌزغزَخ االعزشعبػُخ(. اٌّهبساد اٌزمىَُّخ: ِضً )ِهبساد ِؼشفخ األعئٍخ وأٔىاػهب، – 3ة 

 هشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  -

 اٌّؾبمشح. -1

 اٌؾٍمبد وإٌذواد إٌمبؽُخ. -2

  االهالع واٌزذسَت اٌؾمٍٍ واٌّخزجشٌ. -3

 اٌذوساد اٌزذسَجُخ فٍ ِغبي االخزقبؿ. -4

 ُ هشائك اٌزمُُ -

 االخزجبساد اٌزؾشَشَخ.  -1

 االخزجبساد اٌؾفهُخ.  -2

 اٌّؾبسوبد اٌُىُِخ.  -3

 .اٌؼًّ اٌّخزجشٌخزجبساد ا -4

 إٔغبص اٌزمبسَش واٌجؾىس. -5

 اٌزفىُش ِهبساد-ط

ٌِغخ. -1ط  أْ َٕبلؼ اٌطبٌت آٌُخ ػًّ اٌّغجت اٌّشمٍ واٌُِخ اٌّؼب

 ٍؾبالد اٌزٍ رقبدفه فٍ اٌؾمً أو فٍ اٌّخزجش.أْ َىىْ اٌطبٌت لبدس ػًٍ إَغبد اٌؾٍىي اٌغشَؼخ وإٌبعؼخ ٌ -2ط

 أْ َىىْ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌؼالِبد اٌّشمُخ ووفف اٌؼالط اٌقؾُؼ ثقىسح ِجبؽشح. -3ط

 أْ ًَُّٕ ٌذي اٌطبٌت إِىبُٔخ إػذاد ِؾبمشح وومغ أعئٍخ وأعىثخ ّٔىرعُخ. -4ط     

 هشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  -

  خزجشَخ وػشمهب.واٌؼُٕبد اٌّ إػذاد اٌؾشائؼ إٌغُغُخ -1

 اٌّؾبمشح وإٌّبلؾخ. -2

  اٌّؼبَٕخ اٌُّذأُخ. -3

 ِشاعؼخ دًٌُ األدوَخ واألهٍظ اٌؾُىأٍ وِب ؽبثه. -4
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 هشائك اٌزمُُُ  -

  عالعخ اٌطبٌت فٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾُىأبد اٌؾمٍُخ واٌّخزجشَخ. .1

 وُفُخ وعشػخ إػذاد اٌطبٌت ٌٍؼُٕبد اٌّخزجشَخ. .2

 عهضح واألدواد.ِذي دلخ اٌطبٌت فٍ رؼبٍِه ِغ األ .3

 عشػخ اٌزؾخُـ اٌقؾُؼ ٌٍؾبٌخ اٌّشمُخ واٌؼالط إٌّبعت ٌهب. .4

 أداء اٌطبٌت فٍ االِزؾبْ. .5
 

 .اٌؾخقٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادوإٌّمىٌخ  اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 رفبػً اٌطبٌت ػٍُّبً ِغ صِالئه اٌطٍجخ. -1

 اٌزىػُخ واالسؽبد ٌخذِخ اٌّغزّغ. -2

 .زؼُّش وعالِخ اٌجُئخاٌؼًّ اٌزطىػٍ فٍ إلبِخ اٌىسػ واٌ -3

عهىد اٌطٍجخ فٍ إػذاد إٌؾشاد واٌجىعزشاد واٌغالَذاد اٌؼٍُّخ ؤؾشهب فٍ اٌىالغ وفٍ وعبئً  -4

 اٌزىافً االعزّبػٍ.

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُهشائك  -

 ومغ ِٕبهظ دساعُخ ِٕبعجخ ٌجُئخ اٌؼًّ ورؾذَضهب ثبعزّشاس. -1

  مبد إٌمبؽُخ واٌغٍغبد اإلسؽبدَخ.ػمذ إٌذواد واٌؾٍ -2

 إلبِخ اٌىسػ واٌذوساد اٌزذسَجُخ.  -3

 اسعبي اٌطالة ُِذأُبً إًٌ اٌؾمىي واٌّغزؾفُبد اٌجُطشَخ ٌٍزؼٍُ ػٓ وضت.  -4

 .ِؾبهذح اٌجشاِظ وِمبهغ اٌفُذَى فٍ راد اٌّىامُغ -5

 هشائك اٌزمُُُ  -

 اخزجبس وسلٍ فٍ آخش وً دوسح أو ٔذوح.  -1

 رمُُُ األعىثخ.األعئٍخ اٌؾفهُخ و  -2

 اٌمُبط واٌزمىَُ ِٓ خالي األعئٍخ اٌّطشوؽخ. -3

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11
 اٌؾهبداد واٌغبػبد اٌّؼزّذح-12

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّغبق/ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس أو اٌّغبق / اٌغٕخاٌّغزىي

 األوًٌ

BIO111 ٍ4 ثُىٌىع  

BIO211 ٍ4 ثُىٌىع 

CHM112 6 وُُّبء ػبِخ 

ANT113 4 رؾشَؼ 

ANT213 4 رؾشَؼ 

ANM114 ْ4 إداسح ؽُىا 

ANM214 ْ4 إداسح ؽُىا  

 POM215 ٓ3 إداسح دواع 

COM116 3 ؽبعجبد 

HUR117 ْ2 ؽمىق إٔغب 

ENL118 1 اٌٍغخ اإلٔىٍُضَخ 

ARL219 1 اٌٍغخ اٌؼشثُخ 

PHS2110 3 فُضَبء هجُخ 

 

 اٌضبُٔخ

BCH121 5 وُُّبء ؽُبرُخ  

BCH221 5 وُُّبء ؽُبرُخ  

VPH122 6 فغٍغخ  
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VPH222 6 فغٍغخ  

ANT123 5 رؾشَؼ  

ANT223 5 رؾشَؼ  

HIS124 5 أٔغغخ  

HIS224 5 أٔغغخ  

ANU125 ْ4 رغزَخ ؽُىا  

ANU225 ْ4 رغزَخ ؽُىا  

GEN126 2 وساصخ  

EMB227 1 أعٕخ  

STA228 4 إؽقبء  

     

 PUB054 4 ِخفؾخ ػب  

PRS056 1 ِؾبسَغ ثؾضُخ  
 

 

 اٌزخطُو ٌٍزطىس اٌؾخقٍ .12

  ذمذَى يدًىعح يٍ انُظائر واالسشاداخ انرٍ ذظة فٍ يظهسح انطانة نرطىس نذَه انًهاساخ. - أ

 وسوذ انرعاوٌ.انعًم اندًاعٍ   - ب

 إداسج انىلد وذسذَذ األونىَاخ.  - خ

 انمُادج واإلداسج.  - ز

 نرأعٍ تغهىن األعرار.انعًم عهً إتشاص شخظُح انطانة يٍ خالل ا - ج

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)ومِؼُبس اٌمجىي  .13

 ٔظبَ اٌمجىي اٌّشوضٌ. -1

 أْ َىىْ اٌطبٌت اٌّزمذَ ٌٍذساعخ ِضوداً ثؾهبدح اٌذساعخ اإلػذادَخ ثفشػهب )اٌؼٍٍّ(. -2

 إػبدح اٌزشؽُؼ ِٓ وٍُخ أخشي. -3

 أهُ ِقبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 االٌىزشؤٍ ٌٍىٍُخ أو اٌغبِؼخ. اٌّىلغ -1

 ؽجىخ اٌّؼٍىِبد اٌذوٌُخ )االٔزشٔذ(. -2

 إٌّبهظ اٌذساعُخ ورؾذَضبرهب. -3

 اٌىزت واألواِش اٌّمشسح ِٓ لجً وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ. -4
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 يخطؾ يهاساخ انًُهح

 نخاػعح نهرمُُىَشخً وػع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًماتهح نًخشخاخ انرعهى انفشدَح يٍ انثشَايح ا

 يخشخاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرىي
 أعاعٍ

 أو اخرُاسٌ

 انًعشفح وانفهى
انًهاساخ انخاطح 

 تانًىػىع
 يهاساخ انرفكُش

 انًهاساخ انعايح وانًُمىنح

) أو( انًهاساخ األخشي انًرعهمح 

 تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ تُىنىخٍ BIO111 األونً

BIO211 ٍأعاعٍ تُىنىخ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ إداسج زُىاٌ ANM114 األونً

ANM214 ٌأعاعٍ إداسج زُىا √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ إداسج دواخٍ POM215 األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انساعثاخ COM116 األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انذًَمشاؽُح وزمىق االَغاٌ HUR117 األونً

ENL118 أعاعٍ َكهُضَحانهغح اال √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انهغح انعشتُح ARL219 األونً

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انفُضَاء انطثُح PHS2110 األونً

 يخطؾ يهاساخ انًُهح
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 انفشدَح يٍ انثشَايح انخاػعح نهرمُُىَشخً وػع اشاسج فٍ انًشتعاخ انًماتهح نًخشخاخ انرعهى 

 يخشخاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثشَايح 

 اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغرىي
 أعاعٍ

 أو اخرُاسٌ

 انًعشفح وانفهى
انًهاساخ انخاطح 

 تانًىػىع
 يهاساخ انرفكُش

 انًهاساخ انعايح وانًُمىنح

) أو( انًهاساخ األخشي انًرعهمح 

 تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ ذغزَح انسُىاٌ ANU125 انثاَُح

ANU225 ٌأعاعٍ ذغزَح انسُىا √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انىساثح GEN126 انثاَُح

STA227 أعاعٍ اإلزظاء √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                    

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعاعٍ انظسح انعايح PUB054 انخايغح

PRS056 أعاعٍ انًشاسَع انثسثُح √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ط فٍ فشع انظسح انعايح  انىطف األكادًٍَ نهًمشساخ انذساعُح انرٍ ذُذسَّ

 2116 – 2115نهعاو انذساعٍ 
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 وطف انًمشساخ انذساعُح نفشع انظسح انعايح

 وطف انًمشس

 

 خايعح ذكشَد/ كهُح انطة انثُطشٌ انًؤعغح انرعهًُُح .1

 ع انظسح انعايحفش انًشكض انمغى اندايعٍ/ .2

 اعى / سيض انًمشس .3

ٍ
خ

ى
ىن
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 ٌ
ىا

زُ
إداسج 

 

ٍ
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وا
إداسج د

 

خ
عثا

زا
 

ٌ
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ق إَ
ى
زم

 

نغح اَكهُضَح
 

عشتُح
نغح 
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فُضَا
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زُ

ذغزَح 
 

ىساثح
ان

ء 
ظا

ز
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ا

عايح 
سح 

ط
سثُح 

ع ت
شاسَ

ي
 

 تكانىسَىط انثشايح انرٍ َذخم فُها .4

 هى عٍ تعذزؼىس انطانة أيش أعاعٍ ونُظ انرع أشكال انسؼىس انًرازح .5

عذد انغاعاخ انذساعُح  .6

 انكهٍ
121 121 45 45 31 15 15 45 121 31 61 61 15 

 انخايغح انثاَُح األونً انفظم / انغُح .7

 2116/  11/  16 انىطف  ذاسَخ إعذاد .8

 أهذاف انًمشس .9

 سمهُح وإداسذها وانعُاَح تها.انرعايم انظسُر يع انسُىاَاخ ان  -1

 ىعُح وانرثمُف تأيشاع انسُىاٌ واأليشاع انًشرشكح وعثم ذفادَها. صج كادس واعٍ فٍ انًدرًع نهر  -2

 نهُهىع تىالع انثشوج انسُىاَُح.فرر انعُاداخ وانىزذاخ انثُطشَح   -3

 ذخشَح كادس تُطشٌ لادس عهً فسض األعالف وانًُرداخ انسُىاَُح كانهسىو وانسهُة وانثُغ وتُاٌ يذي طالزُرها.  -4

 يشاخعح أداء يؤعغاخ انرعهُى انعانٍ ))يشاخعح انثشَايح األكادًٍَ((

اً ألهى خظائض انًمشس ويخشخاخ انرعهى انًرىلعح يٍ انطانة ذسمُمها يثشهُاً ثاصاً يمرؼىفش وطف انًمشس هزا إَدَ

 انًرازح. والتذ يٍ انشتؾ تُُها وتٍُ وطف انثشَايح.انرعهى عًا إرا كاٌ لذ زمك االعرفادج انمظىي يٍ فشص 
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 ُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُِخشعبد اٌزؼٍُ وهشائك اٌزؼٍُ.11

  اٌّؼشفخ واٌفهُ   -أ
 .زؼٍُ أعبعُبد وبٌٍغخ االٔىٍُضَخػًٍ اٌطبٌت أْ َ -1
 داسح اٌؾُىأبد اٌؾمٍُخ وغُشهب.ففبد ورشوُت وإأْ َزؼٍُ  -2
 ػًٍ اٌطبٌت اْ َزؼٍُ وُفُخ لشاءح اٌّقبدس اٌؼٍُّخ ووُفُخ اعزخشاط اٌّؼٍىِخ ووزبثخ اٌجؾش اٌؼٍٍّ. -3
 ألٌجبْ وإٌّزغبد اٌؾُىأُخ األخشي وِذي فالؽُزهب ٌالعزهالن اٌجؾشٌ.أْ َزمٓ فؾـ اٌٍؾىَ وا -4
 ثبٌّؾقٍخ رشعُخ ِجذأ اٌشأفخ واٌشفك ثبٌؾُىاْ وعجً االعزفبدح ِٕه ثألً األمشاس ػٍُه وػًٍ اٌّغزّغ. -5

 اٌّهبساد اٌخبفخ ثبٌّىمىع   -ة 

 خ، اٌؾمىي ولبػبد اٌزشثُخ(.اٌّهبساد اٌزخطُطُخ: رهُئخ )اٌؾُىأبد، اٌّخزجشاد، اٌمبػبد اٌذساعُ -1

اٌّهبساد اٌزٕفُزَخ: رهُئخ )اٌّؾبمشاد، إداسح اٌقف واٌّخزجش واٌؾمً، ػشك األعئٍخ واألعئٍخ  -2

 اٌّضُشح وإٌؾبه اٌجؾضٍ(.

 اٌّهبساد اٌزمىَُّخ: ِضً )ِهبساد ِؼشفخ األعئٍخ وأٔىاػهب، إػذاد االخزجبس، اٌزغزَخ االعزشعبػُخ(. -3

 هشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  -
 اٌّؾبمشح.    -1

 اٌؾٍمبد وإٌذواد إٌمبؽُخ. -2

 االهالع واٌزذسَت اٌؾمٍٍ واٌّخزجشٌ.  -3

 اٌذوساد اٌزذسَجُخ فٍ ِغبي االخزقبؿ. -4
 هشائك اٌزمُُُ  -
 االخزجبساد اٌزؾشَشَخ.    -1

 االخزجبساد اٌؾفهُخ.  -2

 اٌّؾبسوبد اٌُىُِخ.  -3

 اخزجبساد اٌؼًّ اٌّخزجشٌ. -4

 إٔغبص اٌزمبسَش واٌجؾىس. -5
 اٌزفىُش ِهبساد -ط

ٍ رقبدفه فٍ اٌؾمً أو فٍ أْ َىىْ اٌطبٌت لبدس ػًٍ إَغبد اٌؾٍىي اٌغشَؼخ وإٌبعؼخ ٌٍؾبالد اٌز -1

 واٌزٍ ال َغزطُغ اٌؾُىاْ اٌزؼجُش ػٕهب. اٌّخزجش
 عُذح. health managementاِىبُٔخ اٌزؼبًِ اٌقؾُؼ ِغ اٌؾُىاْ ِٓ خالي إداسح فؾُخ  -2
 ؾبمشح وومغ أعئٍخ وأعىثخ ّٔىرعُخ.أْ ًَُّٕ ٌذي اٌطبٌت إِىبُٔخ إػذاد ِ -3
 هشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ  -
 اٌّؾبمشح وإٌّبلؾخ. -1

 اٌّؼبَٕخ اٌُّذأُخ. -2
 هشائك اٌزمُُُ  -
 عالعخ اٌطبٌت فٍ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾُىأبد اٌؾمٍُخ واٌّخزجشَخ.  -1

 ِذي دلخ اٌطبٌت فٍ رؼبٍِه ِغ األعهضح واألدواد. -2

 أداء اٌطبٌت فٍ االِزؾبْ. -3
 د  اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌؾخقٍ (.اٌّهبسا -د 

 رفبػً اٌطبٌت ػٍُّبً ِغ صِالئه اٌطٍجخ. -1
 اٌزىػُخ واالسؽبد ٌخذِخ اٌّغزّغ. -2
 اٌؼًّ اٌزطىػٍ فٍ إلبِخ اٌىسػ واٌزؼُّش وعالِخ اٌجُئخ. -3
ٌؼٍُّخ ؤؾشهب فٍ اٌىالغ وفٍ وعبئً عهىد اٌطٍجخ فٍ إػذاد إٌؾشاد واٌجىعزشاد واٌغالَذاد ا -4

 اٌزىافً االعزّبػٍ.
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 ثُٕخ اٌّمشس .11

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ اٌغبػبد األعجىع
اعُ اٌىؽذح / 

اٌّغبق أو 

 اٌّىمىع
 هشَمخ اٌزمُُُ هشَمخ اٌزؼٍُُ

 61 أعجىع 15
وِؼشفخ اٌطفٍُُبد  اٌمذسح ػًٍ اٌفؾـ اٌّغهشٌ

 .واألؽُبء  اٌّغهشَخ
 مشاد+ عالَذادِؾب ػٍُ األؽُبء

اِزؾبْ وسلٍ + 

فؾـ ػٍٍّ 

 ٌٍغالَذاد

 61 أعجىع 15
اٌمذسح ػًٍ اٌفؾـ اٌّغهشٌ وِؼشفخ اٌطفٍُُبد 

 .واألؽُبء  اٌّغهشَخ
 ِؾبمشاد+ عالَذاد ػٍُ األؽُبء

اِزؾبْ وسلٍ + 

فؾـ ػٍٍّ 

 ٌٍغالَذاد

 61 أعجىع 15
بٌؾُىأبد اٌؾمٍُخ )اٌّبؽُخ( وعُش اِىبُٔخ اٌزؾىُ ث

 ثزشثُزهب. اٌّزؼٍمخالداسَخ ااٌؼٍُّبد 
 إداسح ؽُىاْ

ِؾبمشاد + فىس وفُذَى 

 + صَبساد ُِذأُخ

امتحان ورقي + 
 شفهي

 61 أعجىع 15
اِىبُٔخ اٌزؾىُ ثبٌؾُىأبد اٌؾمٍُخ )اٌّبؽُخ( وعُش 

 اٌؼٍُّبد االداسَخ اٌّزؼٍمخ ثزشثُزهب.
 إداسح ؽُىاْ

ِؾبمشاد + فىس وفُذَى 

 + صَبساد ُِذأُخ

+  امتحان ورقي
 شفهي

 45 أعجىع 15
اِىبُٔخ اٌزؼبًِ ِغ اٌذواعٓ ورقُُّ واداسح 

 اٌّفبلظ ولبػبد اٌزشثُخ وٍِؾمبرهب. 
 إداسح دواعٓ

ِؾبمشاد وسلُخ + فىس 

 وفُذَى + صَبساد ُِذأُخ
اِزؾبْ وسلٍ + 

 ؽفهٍ

 45 أعجىع 15

اِىبُٔخ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبعجخ االٌىزشؤُخ واٌزؼشف 

ظ اٌنشوسَخ ػًٍ ثؼل  ثشاِغهب واٌجشاِ

اٌّشرجطخ ثبٌؼًّ اٌجُطشٌ وبإلؽقبء واٌغشد 

 ولىاػذ اٌجُبٔبد وغُشهب.

 ؽبعجبد
ِؾبمشاد + اعزؼّبي 

 ِخزجش اٌؾبعجبد 

اِزؾبْ وسلٍ + 

اِزؾبْ ػٍٍّ 

 ػًٍ اٌؾبعىة

 31 أعجىع 15

االهالع ػًٍ أهُ األٔظّخ واٌمىأُٓ واٌّجبدا 

ٌٍؾُبح اٌّذُٔخ وؽمىق األفشاد واٌغّبػبد ورشعُخ 

اٌزؼبَؼ اٌغٍٍّ ثُٓ اٌؾبوُ واٌّؾىىَ وؽمىق 

 وواعجبد وال اٌطشفُٓ.

اٌذَّمشاهُخ 

وؽمىق 

 االٔغبْ
 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد 

 15 أعجىع 15
اٌزؼشف ػًٍ أهُ لىاػذ رؼٍُ اٌٍغخ االٔىٍُضَخ 

 ووُفُخ أؾبء اٌغًّ وغُشهب.
 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد اٌٍغخ االٔىٍُضَخ

 15 أعجىع 15
لىاػذ اٌٍغخ اٌؼشثُخ وبٌزٕمُو  اٌزؼشف ػًٍ ثؼل

ووزبثخ األػذاد ولىاػذ وزبثخ ثؼل اٌؾشوف 

 وبٌهّضح واٌنبد وغُشهب.
 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد اٌٍغخ اٌؼشثُخ

 45 أعجىع 15
اٌزؼشف ػًٍ آٌُخ ػًّ اٌغىائً وِؼشفخ ثؼل 

 اٌّفبهُُ واٌظىاهش اٌفُضَبوَخ اٌّشرجطخ ثبٌطت.
 لٍاِزؾبْ وس ِؾبمشاد اٌفُضَبء اٌطجُخ

 61 أعجىع  15

اٌزؼشف ػًٍ أٔىاع األػالف واٌزشوُت اٌىُّبوٌ 

ٌهب وعُش اٌزفبػالد واٌزّضًُ اٌغزائٍ اٌؾبفً 

داخً اٌغغُ ؤىارظ اٌهنُ واالِزقبؿ 

 وغُشهب.

 رغزَخ ؽُىاْ
ِؾبمشاد + صَبساد 

ُِذأُخ + وعبئً إَنبػ 

 )فىس + فُذَى(
 اِزؾبْ وسلٍ

 61 أعجىع  15

ػالف واٌزشوُت اٌىُّبوٌ اٌزؼشف ػًٍ أٔىاع األ

ٌهب وعُش اٌزفبػالد واٌزّضًُ اٌغزائٍ اٌؾبفً 

داخً اٌغغُ ؤىارظ اٌهنُ واالِزقبؿ 

 وغُشهب.

 رغزَخ ؽُىاْ
ِؾبمشاد + صَبساد 

ُِذأُخ + وعبئً إَنبػ 

 )فىس + فُذَى(
 اِزؾبْ وسلٍ

15 31 
اٌزؼشف ػًٍ اٌزشاوُت واٌزنشَجبد اٌىساصُخ 

زخبة واٌطفشاد واالٌُالد واٌزغُٕظ واالٔ

 واٌهغشح وغُشهب.
 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد + وعبئً إَنبػ وساصخ

15 61 
اٌزؼشف ػًٍ ثشاِظ اٌزؾًٍُ االؽقبئٍ ولىاػذ 

االؽقبء وبعزخشاط اٌىعو اٌؾغبثٍ واٌىعُو 

 وإٌّىاي واالٔؾشافبد اٌمُبعُخ وغُشهب.
 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد اإلؽقبء

15 61 

ًّ اٌّغبصس اٌزؼشف ػًٍ ٔىػُخ اٌٍؾىَ وػ

وِىىٔبد اٌٍؾُ واٌزغُّ اٌغزائٍ ووُفُخ اٌزؼشف 

 ػًٍ فغبد وفالؽُخ اٌٍؾىَ.

وّب َزُ اٌزؼشف ػًٍ ِىىٔبد وعالِخ اٌؾٍُت 

وهشق اٌفؾـ اٌفُضَبوَخ واٌىُُّبوَخ وِذي 

 فالؽُزه ٌالعزخذاَ.

 ِؾبمشاد  اٌؼبِخاٌقؾخ 

اِزؾبْ وسلٍ + 

اخزجبساد 

ورؾنُشاد 

 ِخزجشَخ

15 15 

ً وزبثخ اٌجؾىس اٌؼٍُّخ واٌشعبئً زؼشف ػٍاٌ

واألهبسَؼ اٌغبِؼُخ ثزفبفٍُهب وىزبثخ اٌّزٓ 

 اٌخ.لبئّخ اٌّقبدس...و

وِؼشفخ وُفُخ اٌجؾش فٍ اٌّىزجبد واٌّىزجبد 

 االٌىزشؤُخ وِؾشوبد اٌجؾش 

 اِزؾبْ وسلٍ ِؾبمشاد ِؾبسَغ ثؾضُخ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍىثخ :

  إٌقىؿ األعبعُخ 
 اٌّمشس وزت 
      أخشي 

 الكتب املنهجية لكل مقرر. -2

 املصادر العلمية الساندة. -1

 املصادر العلمية املوثوقة من شبكة املعلومات الدولية -3

 ِزطٍجبد خبفخ 
 املواقع االلكرتونية املتخصصة يف العلوم البيطرية وعلوم الثروة احليوانية. -1

 رية وعلوم الثروة احليوانية.اجملالت العلمية والرسائل واألطاريح يف العلوم البيط -2

اضرين من كليات أخرى اٌخذِبد االعزّبػُخ   خدمة جمتمع ، زايرات ميدانية ، عيادات ، اقامات دورية، ُمح

 

 اٌمجىي .13

 انثثىذُح. انًغرًغكاخوثُمح ذخشج انغادط اإلعذادٌ )انفشع انعهًٍ(+  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 31 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 41 طٍجخ أوجش ػذد ِٓ اٌ
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