
 

 

 انذسخح انؼهًيح:-1

يًُر انذاسط دسخح تكانٕسيٕط اإلػالو يٍ كهيح انفٌُٕ اإلػالو تؼذ 

 عاػح أٔزذج دساعيح121اختياصِ تُداذ أستؼٌٕ يقشسا دساعيا اليقم ػٍ

 َظاو انذساعح ٔااليتساَاخ :-2

اعاط اٌ كم يقشس دساعي تتى انذساعح تُظاو انغاػاخ انًؼتًذج ػهي -

عاػاخ يؼتًذج فيختاس انذاسط ػذد يٍ انًقشساخ ال يضيذ ػٍ 3يؼادل 

يقشساخ في انفظم انذساعي انٕازذ زيث اٌ خطح انذساعح يٕصػح ػهي 6

أستؼح يغتٕياخ تكم فظم دساعي يغتٕييٍ دساعييٍ ٔتكم فظم دساعي 

 يقشساخ دساعيح 6

ذساعيح يسظم ػهي دسخح إرا اختاص انذاسط كم يقشساخ انفظٕل ان-

 انثكانٕسيٕط تؼذ أستؼح عُٕاخ دساعيح في تخظض اإلػالو

يتى تغديم انًقشساخ انذساعيح زغة انًغتٕياخ في انفظٕل انذساعيح -

 ٔتغدم يقشساخ انشعٕب أال

اليدٕص نهطانة تشك يقشس دساعي يٍ فظم ادَي ٔانتغديم في يقشس -

شس ٔػهي انطانة اٌ يشاػي في دساعي نفظم اػهي اال إرا كاٌ يتطهثا نًق

 انتغديم يتطهثاخ انًقشساخ انذساعيح 

يكٌٕ االيتساٌ انتسشيشي في خًيغ انًقشساخ انذساعيح ٔيذج االيتساٌ -

 عاػح نهًقشس انٕازذ 2
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متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

  3 يٓاساخ انتؼهى انزاتي  020 1

  3 انثقافح اإلعالييح  004 2

  3 يثادئ انساعٕب  011 3

  3  1انهغح انؼشتيح  001 4
  3 أعاعياخ انثسث انؼهًي  005 5

  3 يقذيح في ػهى انُفظ  015 6

  3 انهغح اإلَدهيضيح 008 7
 

متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

يقذيح في انفٌُٕ  206 1
 اإلراػيح ٔانًشئيح

3  

  3 يقذيح في اإلػالٌ 203 2

يقذيح في انؼالقاخ  204 3
 انؼايح

3  

  3 يقذيح في انظسافح 205 4

 215 3 انتسشيش اإلػاليي 306 5

 111 3 2انهغح انؼشتيح  002 6
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متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

  3 اإلػالو انذٔني 602 1

  3 تقُياخ االتظال 406 2

 115 3 يُاْح انثسث اإلػاليي 601 3

  3 َظشياخ اإلػالو 302 4

  3 انشأي انؼاو 201 5

  3 انتٕثيق اإلػاليي 402 6
 

متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

  3 اإلػالو انًتخظض 501 1

إداسج االقتظادياخ  403 2
 انًؤعغاخ اإلػالييح

3  

إداسج االقتظادياخ  703 3
 اإلػالٌ

3 213 

  3 انتظٕيش انظسفي 405 4
انكتاتح نإلراػح  407 5

 ٔانتهفضيٌٕ
3  
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متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

 213 3 اإلػالٌ انظسفي  506 1

اإلػالٌ اإلراػي  505 2
 ٔانًشئي 

3  

انثشايح اإلراػيح  306 3
 ٔانًشئيح 

3 216 

األخثاس ٔانثشايح  405 4
 اإلخثاسيح 

3 316 

انثشايح انٕثائقيح ٔ  604 5
 انتغديهيح

3  

  3 انهيثياإلػالو  401 6

 

 

 

متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

تششيؼاخ اإلػالو  603 1
 ٔأخالقياتّ

3  

  3 انتخطيط اإلػاليي  605 2

  3 ٔكاالخ األَثاء  707 3

  3 انؼالقاخ انذٔنيح  701 4

  3 اإلػالو ٔانتًُيح                                            503 5

  3 انذسايا اإلراػيح  707 6



 

 

)(

متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

  3 أعظ اإلخشاج انظسفي  706 1

  3 أعظ اإلخشاج اإلراػي   506 2

  3 تخطيط انسًالخ انظسفيح  705 3
تخطيط انسًالخ  606 4

 اإلػالييح 
3  

انؼالقاخ انؼايح في انًدال  801 5
 انتطثيقي 

3  

يششٔع إطذاس خشيذج أٔ  802 6
 يدهح

3  

 

متطلبات  عدد الوحدات  المادة  رمز المادة  ر.م
 المقرر

يٕضٕع خاص  410 1
  تانظسافح

3 716 

 516 3 يٕضٕع خاص تاإلراػح 450 2

  3 تسث تخشج 803 3

 

 يختاس انطانة يادتيٍ يٍ  

 اإلػالو االنكتشَٔي . -1

 اإلػالو اإلعاليي . -2

 اندغشافيا انغياعيح . -3



 

 

 اإلػالو انتشتٕي -4

 عانى أ. ػهي انؼًاسي

 يُغق انتؼهيى ػٍ تؼذ كهيح انفٌُٕ ٔاإلػالو 

 


