
 قسى: انتربٍة انًىسٍقٍة
  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انثانثةٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى انتربٍة انًىسٍقٍة بانفرقة : (1جذول رقى )

 
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (3رذسيت سًغ ) (3رذسيت سًغ )
 (1اسردبل ) (1اسردبل )

 (1هبسيىَي ) ربسيخ ورحهيم انًىسيمى انؼبنًيخ
 ربسيخ ورحهيم انًىسيمى انؼشثيخ (1هبسيىَي )
اسزخذاو انحبست اآلني في انزشثيخ  غُبء ػشثي

 انًىسيميخ
 ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد رؼهى(

 ركُىنىخيب انزؼهيى )يدبل انزخظض( يُبهح وطشق رذسيس )يدبل انزخظض(
 نكم طبنت( 2آنخ أسبسيخ ثيبَى ) األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ

 نكم طبنت( 1آنخ ثبَيخ ) نكم طبنت( 2آنخ أسبسيخ ثيبَى )
نكم  1ٌ( آنخ رشثىيخ )يُذونيٍ أو أكىسديى نكم طبنت( 1آنخ ثبَيخ )

 طالة 5
 انزذسيت انًيذاَي طالة 5نكم  1آنخ رشثىيخ )يُىنيٍ( 

  انزذسيت انًيذاَي

 

 

 رٌاض األطفالقسى: 
 (2جذول رقى )

 وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انثانثةبانفرقة  انًُسنً رٌاض األطفالانتً تذرش بقسى  ٌىضح انًقررات

 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 رًُيخ انًفبهيى انؼهًيخ وانجيئيخ ػهى َفس انزؼهى

 رًُيخ انًفبهيى انشيبضيخ لظض وحكبيبد األطفبل

 رًُيخ انًفبهيى االخزًبػيخ وانخهميخ إػذاد انطفم نهمشاءح وانكزبثخ

 رًُيخ انًفبهيى انهغىيخ إَزبج انىسبئم انزؼهيًيخ

 اإلسشبد الَفسي األطىل انفهسفيخ واالخزًبػيخ نهزشثيخ

 يسشذ انطفم إسؼبفبد أونيخ

 َظى انًؼهىيبد وانحبست اآلني رذسيت ييذاَي

 نًيذاَيانزذسيت ا ---

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتربٍة انفٍُةقسى: 
 (3جذول رقى )

 وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انتربٍة انفٍُة بانفرقة انثانثةٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى 

 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (3َحذ ) (2رظىيش )

 (2يؼبدٌ ) (3رظًيى )

 ( اإلساليي وانمجطي4ربسيخ انفٍ ) (2َسديبد )

 اسزخذاو انحبست اآلني في انزشثيخ انفُيخ (3أشغبل فُيخ )

 ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد رؼهى(

 ركُىنىخيب انزؼهيى في يدبل انزخظض طشق ويُبهح رذسيس )يدبل انزخظض(

 األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ انزذسيت انًيذاَي

 انزذسيت انًيذاَي 
 االقتصاد انًُسنًقسى: 

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انثانثةبانفرقة  االقتصاد انًُسنًٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (4جذول رقى )
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 ًَبرج ورُفيز انًالثس انًُزنيخ وانًفشوشبد إداسح انًىاسد ورششيذ االسزهالن
 انخبطخرغزيخ انفئبد  انزظًيى وانزطشيز وانكشوشيه

 فسيىنىخي إَسبٌ رأثيث ورُسيك انًُزل
 ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد رؼهيى(

 ركُىنىخيب انزؼهيى )يدبل انزخظض( يُبهح وطشق رذسيس )يدبل انزخظض(
 اسزخذاو انكًجيىرش في االلزظبد انًُزني خ نهزشثيخاألطىل االخزًبػيخ وانثمبفي

 انزذسيت انًيذاَي انزذسيت انًيذاَي
 

 اإلعالو انتربىيقسى: 
 انثانثة )تخصص صحافة وإراعة وتهٍفسٌىٌ(بانفرقة  اإلعالو انتربىيٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (5جذول رقى )

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 صم انذراسً انثاًَانف انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 َظشيبد اإلػالو َظى سيبسيخ وسيبسبد إػالو
 نظحفياإلخشاج ا انزحشيش انظحفي )انزحميك وانحذيث(

 انكزبثخ نهشاديى وانزهيفزيىٌ اإلحظبء وانحبست اآلني
 َظىص ورشخًخ إػالييخ رظىيش إػاليي

 اسزخذاو انحبست في انظحبفخ ػهى َفس انزؼهيًي )َظشيبد رؼهى(
 إجًانً األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ

 عًهً أسبسيبد انًُبهح
 - انزذسيت انًيذاَي

--- - 
 - 
 - 
  
 
 
 
 
 



 اإلعالو انتربىيقسى: 
وتىزٌعها عهى  انثانثة )تخصص فُىٌ يسرحٍة(بانفرقة  اإلعالو انتربىيٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (6جذول رقى )

  انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 انثاًَانفصم انذراسً  انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 ركُىنىخيب اإلضبءح انًسشحيخ َظى سيبسيخ وسيبسبد إػالو
 في انًسشذاسزخذاو انحبست اآلني  فٍ انكزبثخ انًسشحيخ

 فٍ ديكىس انًسشذ َظشيبد اإلخشاج انًسشحي
 وسشخ إَزبج يسشحي رحهيم يسشحي )رحهيم َظىص(
 َظىص يسشحيخ ثبنهغخ األوسثيخ ػهى َفس انزؼهيًي )َظشيبد رؼهى(

 سيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظشرب األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ
 ركُىنىخيب انزؼهيى )في يدبل انزخظض( يُبهح ولىاػذ ثحث

 انزذسيت انًيذاَي أسبسيبد انًُبهح
 --- رذسيت ييذاَي

 
 

 تكُىنىجٍا انتعهٍىقسى: 
  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ تكُىنىجٍا انتعهٍى بانفرقة انثانثةٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (7جذول رقى )

 انفصم انذراسً انثاًَ األولانفصم انذراسً 
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 رطجيمبد انحبست اآلني في انًكزجبد يُظىيخ انحبست اآلني
 اخزيبس انىسبئم انزؼهيًيخ واسزخذايبرهب ض(يُبهح وطشق رذسيس )يدبل انزخظ
 انكزبة انًذسسي األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ

 انزحهيم انًىضىػي نًظبدس انًؼشفخ أسس اخزيبس وثُبء انًدًىػبد
 مبد انحبست اآلني في انزؼهيىرطجي إَزبج ثشايح انفيذيى وانزهيفزيىٌ انزؼهيًيخ

 َظى انًؼهىيبد انججهىخشافيخ ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد رؼهى(
 ربسيخ انزشثيخ وَظى انزؼهيى في يظش انزذسيت انًيذاَي

 انزذسيت انًيذاَي --

 

 

 

 تكُىنىجٍا انتعهٍى بانفرقة انثانثة شعبة إعذاد يعهى انحاسب اَنًٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (8جذول رقى )

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق
 

 رطجيمبد انحبست اآلني في انًكزجبد َظى رشغيم انحبسجبد اآلنيخ
 انحبست وأيٍ انجيبَبد ييُبهح وطشق رذسيس انحبست اآلن

 نغخ انجبسكبل األطىل االخزًبػيخ وانثمبفيخ نهزشثيخ
 اإلحظبء انزطجيمي وانحبست اآلني انهغخ اإلَدهيزيخ

 انىسبئط انًزؼذدح Excelاسزخذاو انجشايح اندبهزح 
 ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش د رؼهى"ػهى َفس رؼهيًي "َظشيب

 انزذسيت انًيذاَي لىاػذ ثيبَبد
  انزذسيت انًيذاَي

 
 
 
 
 
 
 
 



 انهغة اإلَجهٍسٌةقسى: 
  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انهغة اإلَجهٍسٌة بانفرقة انثانثةتذرش بقسى  ٌىضح انًقررات انتً: (9جذول رقى )

 

 
 يعهى انفصم انىاحذقسى: 

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ بقسى يعهى انفصم انىاحذ بانفرقة انثانثةٌىضح انًقررات انتً تذرش : (11جذول رقى )
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 كيًيبء ػهى َفس رؼهيًي )َظشيبد رؼهى(
 ربسيخ رشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش يُبهح وطشق رذسيس

 ركُىنىخيب انزؼهيى في يدبل انزخظض يخ وانثمبفيخ نهزشثيخاألطىل االخزًبػ
 اسزخذاو انحبست اآلني سيبضيبد

     نغخ ػشثيخ )فٍ انمشاءح وانكزبثخ(
     خغشافيخ انىطٍ انؼشثي

     ف(رؼهيى انكجبس )فهسفخ وأهذا
 رذسيت ييذاَي رذسيت ييذاَي

 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

ػهى َفس رؼهيًي 
 )َظشيبد رؼهى(

 رشثيخ أسشيخ وطحيخ

يُبهح وطشق 
رذسيس )يدبل 

 رخظض(

 ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى في يظش

األطىل انفهسفيخ 
 واالخزًبػيخ نهزشثيخ

 انزخظض( ركُىنىخيب انزؼهيى )يدبل

 أدة يمبسٌ لىاػذ ورطجيمبد
 طىريبد رشخًخ

 انمظخ وانُثش األدثي دسايب وَمذ أدثي
 انشؼش وانُمذ انزطجيمي انزذسيت انًيذاَي

 يششوع انزخظض 
     انزذسيت انًيذاَي 


