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1 
لبعدددددددددددددددد ا -اوال:

االقتصددددددددددددددددداد  

ويشددمل المحدداور 

 -التاالية:

 

العلددددددددددددددددددددوم - -

والتكنولوجيدددددددددددا 

 واالبتكار

 

التنميددددددددددددددددددة - -

االقتصدددددددددددددددددادية 

 والطاقة

 التقنيات .1

الحديثدددددددددة  

وتطبيقتهدددددا 

في مجداالت 

العلددددددددددددددوم 

 المختلفة

 

مشدداكل سددوت الت  يددة  -

وتأثيرهدداعلي الصددحة 

العامدددة وصدددحة الفدددم 

واالسددددنام وامددددرا  

السددمنا المفرطددة مدد  

 التشخيص

         

التطبيقات الحديثة في  -

مجال الطب الرياضدي 

والطب البديل والطدب 

 التجريبي

         

2 
البعدددددددد  -ثانيدددددددا:

االجتمددددددددددددددددداعي 

ويشدددددددددددددددددددددددددمل 

المحددددددددددددددددددددددداور 

 -التالية:

العدالددددددددددددددددددة - -

االجتماعيددددددددددددددددة 

حدددددددددددددددددل  .0

المشددك ت 

المصددددرية 

 المعاصر

المشك ت االقتصادية  -

واالجتماعيدددددددددددددددددددددددة 

 المعاصرة 

         

مواجهدددددددددة العنددددددددد   -

والتطدددددر  والفسددددداد 

 واالمية 
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والتعلدددددددددددددددددددددددديم 

والتدددددددددددددددددددددريب 

 والثقافة 

الجواندددددب القانونيدددددة  -

والطبيددددددة الشددددددرعية 

وتطبيقاتهدددددددا وفقدددددددا 

 للقضايا المعاصرة 

         

تطددددوير نالددددم االدارة  -

والمعددددام ت الماليددددة 

 والمحاسبية 

         

  
بندددددددددددددددات  .0

االنسدددددددام 

المصددددر  

المعاصددددر 

بدددددد  مدددددم 

 الطفولة

التنميددددددددة المهنيدددددددددة  -

االكاديميدددة واالداريدددة 

فدددددي ضدددددوت معدددددايير 

 الجودة 

         

الرياضة ودورهدا فدي  -

تنميددة القدديم وترسددي  

 االنتمات 

         

تنميددددددددددة المددددددددددوارد  -

البشددددددرية والددددددوعي 

الثافي في الل التنمية 

المستدامة م  التنمية 

البشدددددددددرية لددددددددد و  

 القدرات الخاصة 
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التنافسدية دعم القدرة  -

فددددي ضددددوت العولمددددة 

وتكنولوجيدددددددددددددددددددددددددا 

المعلومددددددددددددددددددددددددددددات 

 واالتصاالت 

         

االبتكددددددددار وريدددددددددادة  -

االعمددددال واثددددره فددددي 

 تحسيم االدات

         

تددداري  واثدددار مصددددر  -

والشرق االدني القديم 

وكافدددددددددة الجواندددددددددب 

الحضدددارية المختلفدددة 

والدراسددات المقارنددة 

 فيما بينها 

         

ي التعلددددددددديم الندددددددددوع -

 وخدمة المجتم 

         

 

 


