
 
 انفرقة انرابعة قسى: انتربٍة انًىسٍقٍة

 (1جذول رقى )
 ٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى انتربٍة انًىسٍقٍة بانفرقة انرابعة وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ

 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (4رذسيت سًغ ) (4رذسيت سًغ )
 (2اسردبل ) (2اسردبل )

 (1هبسيىَي + كىَزشاثىيُذ ) غُبء ػشثي
 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( ربسيخ ورحهيم انًىسيقيخ انؼبنًيخ
 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ ربسيخ ورحهيم انًىسيقيخ انؼشثيخ

 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ (1هبسيىَي + كىَزشاثىيُذ )
 نكم طبنت( 2آنخ أسبسيخ ثيبَى ) ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ

 نكم طبنت( 1آنخ ثبَيخ ) يُبهح وطشق رذسيس )يدبل انزخظض(
 طالة 5نكم  1آنخ رشثىيخ )خيزبس(  نكم طبنت( 2آنخ أسبسيخ ثيبَى )

 انزذسيت انًيذاَي نكم طبنت( 1آنخ ثبَيخ )
 انًششوع طالة 5نكم  1خ )خيزبس( آنخ رشثىي

  انزذسيت انًيذاَي
  انًششوع

 

 انفرقة انرابعة رٌاض األطفالقسى: 
 (2جذول رقى )

 وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انرابعةبانفرقة  رٌاض األطفالٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى 

 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 رشثيخ يقبسَخ انفشوق انفشديخ وانزقىيى

 يزحف ويكزجخ انطفم إداسح سيبع األطفبل

 انشوضخ يؼهًخ أدواد انطفم انًىسيقيخ

 ثشايح طفم يب قجم انًذسسخ ػهى َفس انفئبد انخبطخ

 رًُيخ االثزكبس ويهبساد االرظبل انزشثيخ انجيئيخ

 انظحخ انُفسيخ طؼىثبد انزؼهيى

 حهقخ ثحث حهقخ ثحث

 نًيذاَيانزذسيت ا رذسيت ييذاَي

 انًششوع انًششوع

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انفرقة انرابعة انتربٍة انفٍُةقسى: 
 (3جذول رقى )

 وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ ٍُة بانفرقة انرابعةانتربٍة انفٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى 
 

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 (3رظىيش ) (3رظىيش )
 (2أشغبل َدبسح ) (4رظًيى )

 (2خزف ) (4َحذ )
 ( "انحذيث وانًؼبطش انؼبنًي"5ربسيخ انفٍ ) (2طجبػخ )

 )قذساد ػقهيخ(ػهى َفس رؼهيًي  يُبهح وطشق رذسيس في يدبل انزخظض
 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ

 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ انزذسيت انًيذاَي
 انزذسيت انًيذاَي انًششوع

 انًششوع 
 
 

 انفرقة انرابعة االقتصاد انًُسنًقسى: 
  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انرابعةبانفرقة  االقتصاد انًُسنًٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (4جذول رقى )

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 انزقُيٍ انغزائي ًَبرج ورُفيز انًالثس انخبسخيخ
 رشيكى آني ويذوي حفظ األطؼًخ

 هيًي )قذساد ػقهيخ(ػهى َفس رؼ أشغبل فُيخ
يُبهح وطشق رذسيس )في يدبل 

 انزخظض(
 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ

 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ
 انزذسيت انًيذاَي انزذسيت انًيذاَي

 انًششوع انًششوع
 
 
 
 

 انفرقة انرابعة اإلعالو انتربىي قسى
 تخصص صحافة وإراعة وتهٍفسٌىٌ(انرابعة )بانفرقة  اإلعالو انتربىيٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (5ى )جذول رق

 وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 اإلػالو انذوني وانؼشثي انظحبفخ واإلراػخ انًذسسيخ
 رُظيى وإداسح انًؤسسبد اإلػالييخ وسبئم اإلػالو انًحهيخ
 انزحشيش انظحفي )انًقبل وانزقشيش( نزهيفزيىٌانذسايب في انشاديى وا

 حهقخ ثحث إػاليي رخطيط اإلػالو انزشثىي
 َظىص ورشخًخ إػالييخ طىريبد وإنقبء

 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ
 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ رطىيش انًُبهح
 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ رذسيت ييذاَي

 رذسيت ييذاَي انًششوع
 انًششوع --



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

  انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 –سيًُب  –انذسايب انًشئيخ )رهيفزيىٌ  َظشيبد انُقذ انًسشحي
 كبسرىٌ(

 انًسشذ انشبيم انًسشذ انزؼهيًي
 َقذ يسشحي رطجيقي انًسشذ انشؼشي

 وسشخ إَزبج يسشحي انذسايب انحشكيخ وانجبنيه
 َظىص يسشحيخ ثهغخ أوسثيخ طىريبد وإنقبء

 هيًي )قذساد ػقهيخ(ػهى َفس رؼ ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ
 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ رطىيش انًُبهح
 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ رذسيت ييذاَي

 رذسيت ييذاَي انًششوع
 انًششوع ---
 

 انفرقة انرابعة تكُىنىجٍا انتعهٍىقسى: 
وتىزٌعها عهى  تكُىنىجٍا انتعهٍى بانفرقة انرابعة شعبة تكُىنىجٍا )عاو(ٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (7جذول رقى )

 وعذد انساعات األسبىعٍة نكم يقرر )طبقا نالئحة انكهٍة( انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 ذراسً انثاًَانفصم ان انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 طيبَخ أخهزح ػشع انًىاد انزؼهيًيخ انجشيدخ ثبسزخذاو انجشايح اندبهزح
 إَزبج ثشايح انفيذيى وانزهيفزيىٌ انزؼهيًيخ رظًيى انًىاقف انزؼهيًيخ

 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( إَزبج انهىحبد انزؼهيًيخ
 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ يُبهح وطشق رذسيس )يدبل انزخظض(

 يخاألطىل انفهسفيخ نهزشث ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ
 انًششوع انًششوع

 انزذسيت انًيذاَي انزذسيت انًيذاَي
 
 
 انفرقة انرابعة تكُىنىجٍا انتعهٍىسى: ق

 تكُىنىجٍا انتعهٍى بانفرقة انرابعة شعبة إعذاد يعهى انحاسب اَنً ٌىضح انًقررات انتً تذرش بقسى : (8جذول رقى )

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 طيبَخ أخهزح انحبست اآلني يُظىيخ انحبست اآلني
 يخ وانهيكهيخأسبنيت انجشيدخ انشيُ نغخ إَدهيزيخ

 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( طشق رخطيط انجشايح
 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ رطجيقبد انحبست في انزؼهيى

 األطىل انفهسفيخ نهزشثيخ يُبهح وطشق رذسيس
 نحبست اآلنيشجكبد ا ػهى َفس رؼهيًي وطحخ َفسيخ

 يُبهح انجحث انزكبء االططُبػي وانُظى انخجيشح
 دساسخ انُظى انًؼبوَخ في ارخبر انقشاس انًششوع

 انًششوع رذسيت ييذاَي
 رذسيت ييذاَي 

 

 

 

 



 

 قسى يعهى انهغة االَجهٍسٌة انفرقة انرابعة

 

  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ انهغة اإلَجهٍسٌة بانفرقة انرابعةتذرش بقسى ٌىضح انًقررات انتً : (9جذول رقى )
 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول

 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( ػهى َفس اخزًبػي وطحخ َفسيخ
 ػهى َفس )في يدبل انزخظض( يُبهح وطشق رذسيس )يدبل رخظض(

 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ قىاػذ ورطجيقبد
 أدة يقبسٌ يجبد نغىيخيقبل ورذس

 طىريبد رشخًخ
 انقظخ وانُثش األدثي دسايب وَقذ أدثي

اسزخذاو انحبست اآلني في رؼهيى انهغخ 
 اإلَدهيزيخ

 انشؼش وانُقذ انزطجيقي

 انًششوع انُهبئي انزذسيت انًيذاَي
 انزذسيت انًيذاَي 
 
 
 
 

  انفرقة انرابعة يعهى انفصم انىاحذقسى: 
  وتىزٌعها عهى انفصهٍٍ انذراسٍٍٍ بقسى يعهى انفصم انىاحذ بانفرقة انرابعةٌىضح انًقررات انتً تذرش : (11جذول رقى )

 انفصم انذراسً انثاًَ انفصم انذراسً األول
 ررــــــــــــــانًق ررــــــــانًق

 فهسفخ انزشثيخ ثيىنىخي
 رشثيخ يقبسَخ وإداسح رؼهيًيخ يُبهح وطشق رذسيس انفظم انىاحذ

 ػهى َفس رؼهيًي )قذساد ػقهيخ( طحخ َفسيخ وػهى َفس اخزًبػي
 سيبضيبد نغخ ػشثيخ )َحى(

 انزشثيخ انجيئيخ إحظبء
 سيكىنىخيخ رؼهيى انكجبس نغخ إَدهيزيخ

 االردبهبد انًؼبطشح في انزؼهيى رظُيغ غزائي
 عانًششو خغشافيخ يظش

 انزذسيت انًيذاَي انزذسيت انًيذاَي
 


