
  قسى انتربٍة انًىسٍقٍة انفرقة األونى : 

 

 نعها عهى انفصهٍى وتىزٌٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى انتربٍة انًىسٍقٍة بانفرقة األون: (1جدول رقى )

 

 

 

 

 بض األطفبل انفسقخ األونً :َقسى ز

 (2جدول رقى )

 بانفرقة األونى وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن رٌاض األطفالٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى 

 

 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 ػهى َفس انهؼت يدخم إنً انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ

انًهبزاد األسبسُخ فٍ انزسثُخ انجدَُخ  يدخم إنً زَبضبألطفبل

 وانسَبضُخ

 انًهبزاد األسبسُخ فٍ انزسثُخ انًىسُقُخ انًُى انُفسٍ

 انًهبزاد األسبسُخ فٍ انزسثُخ انفُُخ رشسَؼبد ويُظًبد انطفىنخ

 يُهدُخ األَشطخ فٍ زَبض األطفبل صحخ انطفم

 انهغخ انؼسثُخ وآداثهب قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ )انزؼجُس وانًحبدثخ(

 انزدزَت انًُداٍَ ردزَت يُداٍَ

 حقىق إَسبٌ ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 
 (1ردزَت سًغ ) (1ردزَت سًغ )

 (1قىاػد انًىسُقً انُظسَخ ) (1قىاػد انًىسُقً انُظسَخ )
 إَقبع حسكٍ (1صىنفُح ػسثٍ )

 (1صىنفُح ػسثٍ ) (1قىاػد انًىسُقُخ انؼسثُخ )
 (1قىاػد انًىسُقُخ انؼسثُخ ) ربزَخ انًىسُقً انؼبنًُخ

 (1ردزَت صىد ) (1ردزَت صىد )
 رروق انًىسُقً انؼبنًُخ ػهى انصىد

 رسثُخ أسسَخ وصحُخ ض شؼسٌػس
 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى يدخم انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ

 حقىق اإلَسبٌ قساءاد ثبنهغخ انؼسثُخ
 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ نكم طبنت( 2آنخ أسبسُخ ثُبَى )

 نكم طبنت( 1آنخ ثبَُخ ) بنت(نكم ط 1آنخ ثبَُخ )
 نكم طبنت( 1آنخ ثبَُخ ) طالة( 5نكم ) 2آنخ رسثىَخ )زَكىزد( 

 طالة( 5نكم ) 2آنخ رسثىَخ )اكسهُفىٌ(  



 سى انزسثُخ انفُُخ انفسقخ األونً :ق

 (3خدول زقى )                                          
 وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن انتربٍة انفنٍة بانفرقة األونىٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى 

 

 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (2زسى ) (1زسى )

 (1رصًُى ) (1َحذ )

 (1َسدُبد ) (1أشغبل فُُخ )

 ( "انًصسٌ انقدَى وانقجطٍ"2ربزَخ فٍ ) (1يؼبدٌ )

 حقىق اإلَسبٌ ( "فٍ انحضبزاد انقدًَخ"1ربزَخ انفٍ)

 رسثُخ أسسَخ وصحُخ ربزَخ انزسثُخ انفُُخ وَظسَبرهب

 يدخم إنً ركُىنىخُب انؼهىو يدخم انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ

 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ ؼسثُخقساءاد ثبنهغخ ان

 قسى األقزصبد انًُزنً انفسقخ األونً :

 وعدد  بانفرقة األونى وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن االقتصاد انًنسنًٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى : (4جدول رقى )

 
 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 أخهزح وأدواد يُزنُخ يدخم وربزَخ االقزصبد انًُزنٍ
 أسبسُبد انغراء وانزغرَخ كًُُبء ػضىَخ وغُس ػضىَخ

 أدواد ويبكُُبد انحُبكخ يجبدئ انفٍ وانزصًُى
 رصًُى وطجبػخ انًُسىخبد يدخم انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ

 رسثُخ أسسَخ وصحُخ زَبضخ ويجبدئ إحصبء
 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى قساءاد ثبنهغخ انؼسثُخ

 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ ---
 حقىق إَسبٌ ---

 

 قسى األػالو انزسثىي انفسقخ األونً:

  وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن األونىبانفرقة  اإلعالو انتربىيٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى : (5جدول رقى )
 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 اإلػاليُخانزسخًخ  َشأح وسبئم اإلػالو ورطىزهب
 يدخم إنً انسادَى وانزهُفزَىٌ يدخم إنً ػهىو انصحبفخ

 يدخم إنً انؼالقبد انؼبيخ واإلػالٌ يدخم إنً االرصبل ثبندًبهُس
 يدخم إنً ػهىو انًسسذ ربزَخ انؼبنى انحدَث وانًؼبصس

 انزسثُخ األسسَخ وانصحُخ االقزصبد انسُبسٍ
 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى يدخم إنً انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ

 انهغخ األوزثُخ وآداثهب انهغخ انؼسثُخ وآداثهب
 حقىق اإلَسبٌ --
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسى ركُىنىخُب انزؼهُى انفسقخ األونً :

  وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن تكنىنىجٍا انتعهٍى بانفرقة األونىٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى : (6جدول رقى )

 
 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 أسبسُبد انزصىَس انضىئٍ يقديخ انحبسجبد
 يقديخ فٍ انجسيدخ إَزبج انسسىيبد انزؼهًُُخ
 انًصغساد انفُهًُخ ؼهًُُخانًزبحف وانًؼبزض انز

 اإلذاػخ وانزسدُالد انصىرُخ زَبضُبد انحبسجبد
 انطجبػخ وانُسخ وانزدهُد انفهسسخ انىصفُخ

 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى يدخم إنً انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ
 رسثُخ أسسَخ وصحُخ ثُخقساءاد ثبنهغخ انؼس

 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ --
 حقىق اإلَسبٌ --
 

 قسى يؼهى انهغخ األَدهُزَخ انفسقخ األونً :

  وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن انهغة اإلنجهٍسٌة بانفرقة األونىٌىضح انًقررات انتً تدرش بقسى : (7جدول رقى )

 
 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى يدخم انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ
 انشؼس وانُقد انزطجُقٍ صىرُبد

 قصخ وانُثس األدثٍان رسخًخ
 انحضبزح وربزَخ انهغخ دزاسبد ثُئُخ

 قىاػد ورطجُقبد دزايب ويسسذ انطفم
 يقبل وردزَجبد نغىَخ يجبدئ اإلحصبء

ربزَخ انزؼهُى األسبسٍ وػالقزه ثقضبَب 
 انًدزًغ

 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ

 حقىق اإلَسبٌ قساءاد ثبنهغخ انؼسثُخ
 

 ى يؼهى انفصم وانزؼهُى انًدزًؼً انفسقخ األونً :قس

 وتىزٌعها عهى انفصهٍن اندراسٍٍن بقسى يعهى انفصم انىاحد بانفرقة األونىٌىضح انًقررات انتً تدرش : (8جدول رقى )
 انفصم اندراسً انثانً انفصم اندراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 يدخم إنً ركُىنىخُب انزؼهُى يدخم انؼهىو انزسثىَخ وانُفسُخ
 انزسثُخ اندَُُخ يفهىو يدزسخ انفصم انىاحد

 بء ػبيخكًُُ زَبضُبد
 ربزَخ ورروق انفُىٌ )يىسُقً( ربزَخ انؼبنى انحدَث

 خغسافُب ػبيخ رًُُخ انًدزًغ انسَفٍ
 فُىٌ رشكُهُخ خبيبد انجُئخ انًحهُخ

 قساءاد ثبنهغخ األخُجُخ قساءاد ثبنهغخ انؼسثُخ
 أسسَخ وصحُخ رسثُخ 
 حقىق اإلَسبٌ 
 


