
  قسى انتربُة انًىسُقُة انفرقة انثانُة

 

  وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انثانُةَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى انتربُة انًىسُقُة بانفرقة : (1جدول رقى )
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (2رذسٌت سًغ ) (2رذسٌت سًغ )
 هبسيىًَ )َظشي وػًهً( لىاػذ انًىسٍمى انُظشٌخ

 (2صىنفٍظ ػشثً ) إٌمبع حشكً
 ػزف وغُبء األَبشٍذ ػزف وغُبء األَبشٍذ

 (1ربسٌخ ورحهٍم انًىسٍمى انؼبنًٍخ ) (2صىنفٍظ ػشثً )
 ربسٌخ ورزوق انًىسٍمى انؼشثٍخ لىاػذ انًىسٍمى انؼشثٍخ

 ػشوض يىسٍمى غُبء عًبػً
 يجبدئ رذسٌس انؼبنًٍخ ربسٌخ ورحهٍم انًىسٍمى

 أسبسٍبد انحبست اَنً ػهى َفس انًُى
 لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٍخ لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ

 نكم طبنت( 2آنخ أسبسٍخ ثٍبَى ) نكم طبنت( 2آنخ أسبسٍخ ثٍبَى )
 نكم طبنت( 1آنخ صبٍَخ ) نكم طبنت( 1آنخ صبٍَخ )

 طالة( 5نكم  1آنخ رشثىٌخ )اكىسدٌىٌ  طالة( 5نكم )  1آنخ رشثىٌخ )أكىسدٌىٌ( 

 
 انفرقة انثانُة قسى رَاض األطفال

 (2جدول رقى )

 وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انثانُةبانفرقة  رَاض األطفالَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى 

 

 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 أدة انطفم رُشئخ انطفم وحبعبره

 ػهى َفس انهغخ انزؼجٍش انفًُ نهطفم

 نطفمأسبنٍت رشثٍخ ا انزؼجٍش انًىسٍمً نهطفم

 ربسٌخ رشثٍخ انطفم انزؼجٍش انحشكً نهطفم

انًذخم إنى ركُىنىعٍب انزؼهٍى فً سٌبض  انًُى انؼمهً وانًؼشفً

 األطفبل

 لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ أسبسٍبد انحبست اَنً

 رذسٌت يٍذاًَ رذسٌت يٍذاًَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  انفرقة انثانُة قسى انتربُة انفنُة

 (3جدول رقى )

 وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انتربُة انفنُة بانفرقة انثانُةَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى 

 

 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (1رصىٌش ) (1رصىٌش )

 (2رصًٍى ) (1خزف )

 (2َحذ ) (1أشغبل َغبسح )

 ( "انًصشي انحذٌش وانًؼبصش"1طجبػخ ) (2أشغبل فٍُخ )

 (3ربسٌخ فٍ ) فُىٌ أطفبل وثبنغٍٍ

 يجبدئ رذسٌس ػهى َفس انًُى

 أسبسٍبد انحبست اَنً لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٍزٌخ

 لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٍخ 

 

  قسى األقتصاد انًنسنً انفرقة انثانُة

  وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انثانُةبانفرقة  االقتصاد انًنسنٍَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى : (4جدول رقى )
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 انُسٍظ وانؼُبٌخ ثه انززوق انًهجسً
 ًَبرط ورُفٍز يالثس انطفم ػهىو األطؼًخ وأػذادهب

 يٍكشوثٍىنىعً أغزٌخ ورهىس غزائً إداسح أػًبل انًُزل
 أسبسٍبد انحبست اَنً كًٍٍبء حٍىٌخ

 يجبدئ رذسٌس ػهى َفس انًُى
 لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٍخ لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ

 

 

 

 قسى األعالو انتربىي انفرقة انثانُة

  وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انثانُةبانفرقة  اإلعالو انتربىٌَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى : (5جدول رقى )
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 انزىصٍك اإلػاليً وَظى انًؼهىيبد ركُىنىعٍب االرصبل
 انشأي انؼبو وطشق لٍبسه اإلػالو وانزًٍُخ

 سٍبسبد اإلػالو انزشثىي ربسٌخ يصش انحذٌش
 انخجش انصحفً يٍخانزشعًخ اإلػال

 يجبدئ رذسٌس رششٌؼبد إػاليٍخ
 أسبسٍبد انحبست اَنً ػهى َفس انًُى

 انهغخ انؼشثٍخ وآداثهب انهغخ األوسثٍخ وآداثهب

 

 

 

 

 

 



 

 

  تكنىنىجُا انتعهُى انفرقة انثانُةقسى 

 وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن تكنىنىجُا انتعهُى بانفرقة انثانُةَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى : (6رقى )جدول 

  
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 حبست آنً )ثٍزن يزمذو + نىعى( حبست آنً )اسزخذاو َىافز(
 2إَزبط انشسىيبد انزؼهًٍٍخ  إَزبط انصىس انفىرىغشافٍخ
 َظى انزصٍُف انًشاعغ انؼبيخ وانخبصخ

 أعهزح انؼشض )رشغٍم واسزخذاو( انًكزجبد انشبيهخ
 عًهٍ ػهى َفس انًُى

 - لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ
 - 
 - 

 

 قسى يعهى انهغة األنجهُسَة انفرقة انثانُة

 

  وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن انهغة اإلنجهُسَة بانفرقة انثانُةَىضح انًقررات انتٍ تدرش بقسى : (7جدول رقى )
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 يجبدئ رذسٌس ػهى َفس انًُى
 حضبسح وربسٌخ أدة صىرٍبد

 لىاػذ ورطجٍمبد رشعًخ
 انمصخ وانُضش األدثً دسايب ويسشػ انطفم
 انشؼش وانُمذ انزطجٍمً يمبل ورذسٌجبد نغىٌخ

 أسبسٍبد حبست دساسبد ثٍئٍخ
 لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٍخ لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ

 

        قسى يعهى انفصم وانتعهُى انًجتًعً انفرقة انثانُة

  وتىزَعها عهً انفصهُن اندراسُُن بقسى يعهى انفصم انىاحد بانفرقة انثانُةنًقررات انتٍ تدرش َىضح ا: (8جدول رقى )

 
 انفصم اندراسٍ انثانٍ انفصم اندراسٍ األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 يجبدئ رذسٌس ػهى َفس انًُى
 أسبسٍبد حبست آنً إداسح انًذسسخ
 أنؼبة رؼهًٍٍخ انزشثٍخ انذٌٍُخ

 فٍزٌبء ػبيخ ربسٌخ يصش انحذٌش
 أشغبل فٍُخ ثٍئٍخ صحخ انطفم

 يسشحخ انًُهظ ربسٌخ ورزوق انفُىٌ )رشكٍهً(
 لشاءاد ثبنهغخ انؼشثٍخ لشاءاد ثبنهغخ األعُجٍخ

 رُظٍى وإداسح األسشح 
 


