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 : تمهيـــد -

 يهدف برناهج التعلين املفتىح بكليت اآلداب جاهعت املنصىرة إيل ها يلي:

توفير فيو افاعتيموورمفاعر وتر فعماوعبففاعيووحرمريفاعلح ومريفومو فاع ح فروو ف .1
 وو فاعي ةروو ف فأففرووحفريح عةووحف فأففروويفاعلح وومريفاعيحروو فيووهفررةف روو فر

 0وم ف ةمفرحتفي ر 

إتحل فاعف   فعلرم فاعرؤهعتفاعيمرحفيهفي فعفومرر فأخو  فيوهفاعل وف ف .2
وموو ف  روو فاعمر ووح آلفيووهفاع ابففاعيمووفمفاا  ووح ر فةرووحفرل وو ف  ةووحتةمف

 0اعخح  ففتاميحتةمفاعيمرر ففاأل ةر 

هفتووفير فةوو ارخففتخ  ووحتفت وو ف ةووافاعرحريوو فةووحعررتريفةرووحفرووؤ  فإعوو .3
 0الترحرحتفاعررتريففتخ مفقاحوحتهفاعرختمف 

إتحل فاعف   فأرحمفأة حءفاعو ف فاعي ةرو ففاعر و رريفاعيوحرمريفةحعخوح جفيوهف .4
ف0االعتلح فةة ارخفاعتيمرمفاعرحريه

 أوالً: طبيعت الربناهج:

يف:فر شأفة  حرخفعمتيمرمفاعرفتفحفةكمر فاع ابفكفل ةفذاتفاوحةف(1رح ةف) -
خوووحافعةوووحفا وووت ععةحفاعروووحعهففاا ا  ف ففركوووفيفتحةيوووح فعر كووو ف
اعتيموورمفاعرفتووفحفةرحريوو فاعر  ووف ةففي  ووحفأللكووحمفقووح فيفت  وورمف

ف0اعرحريحتففالئلتهفاعت فرذر 

رروو بفة  ووحرخفاعتيموورمفاعرفتووفحفةحعكمروو ف  روو فاعمر ووح آلفيووهف:فف(2رووح ةف) -
ومووو فاع ابففاعيموووفمفاا  وووح ر ف ففركوووفيفرووو بفاع  رووو فة وووحء ف

رفاي و فررم ووهفاعكمروو ففاعرحريوو ف ففذعووافيووهفألوو فاعتخ  ووحتف
فاعتر :
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ف0اعمغ فاعي ةر ففاع  ا حتفاا عرر ف)ق مفاعمغ فاعي ةر ففآ اةةح( .1
 0اعمغ فاال رمر ر ففاعمغفرحتفاعتاةر ر ف)ق مفاعمغ فاال رمر ر ففآ اةةح( .2

 0اعمغ فاعف   ر ففاعت رر ف)ق مفاعمغ فاعف   ر ففآ اةةح( .3

 0اع ف ر ففاالرترحور ف)ق مفاالرترحعففوممفاع فآل(فاعيمفم .4

ت  روووووحتفاعركتةوووووحتفف  ا وووووحتفاعريمفرحترووووو ف)ق ووووومفاعف وووووحئ ففاعركتةوووووحتف .5
 0فاعريمفرحت(

 0اع  ا حتفاعتح رخر ف)ق مفاعتح رخ( .6

 0اعرغ ايرحفف  مفاعريمفرحتفاعرغ اير ف)ق مفاعرغ ايرح( .7

 0 (ر حهخفاعةلثففتك فعفررحفاعري ي فاعيمرر ف)ق مفاعفم ف .8

 0اعيرح ةففي فيفاعيحعمفاا عرهف)ق مفاع ح فاا عرر ( .9

ف0ااوعمففتك فعفررحفاالت ح ف)ق مفااوعم( .10

  ثانياً: إدارة الربناهج:

ووحفألق ووحمف:فف(3رووح ةف) - ريووريفررمووآلفإ ا ةفاعة  ووحرخفر شوو  افأكح ررر ووحفوحر 
اعتيموورمفاعرفتووفحفةحعكمروو ف فوموو فأيفركووفيففكروو فاعكمروو فعشووئفيف

اعاعبف فأففأل فأوضحءفهرئو فاعتو  رآلفةحعكمرو ف فكروحفاعتيمرمففف
ريريفررمآلفإ ا ةفاعة  حرخفر ش  افأكح ررر حفي ور وحفعكو فق ومفرويف

 0اع ح ةفأوضحءفهرئ فاعت  رآلفاعيحرمريفةةذافاعة  حرخ

ف
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رخوتافاعرو ر فاعت فروذ فعررموآلفإ ا ةفاعتيمورمفاعرفتوفحفةروحف:فف(4رح ةف) -
ف:رمه

يمرمفاعرفتفحفريفة ار فك فووحمفروحريهف)يرروحفاقت احفخا فور فعة  حرخفاعت .1
رخووافاعشووئفيفاألكح ررروو ففاعرحعروو ففاا ا روو (ف ففاوترح هووحفروويفررمووآلف

ف0اا ا ة
ت فرووذفاع رح وو فاعيحروو ففاعخوو رحتفاأل ح وور فاعتووهفتووؤ  فعاووعبفاعتيموورمف .2

 0اعرفتفح

 0رتحةي فت فرذفق ا اتفررمآلفإ ا ةفاعتيمرمفاعرفتفحفةحعكمر  .3

 ف0األق حمفاا ا ر ففاعرف فريفةحعة  حرخااش اففوم فور ف .4

 ثالثاً: شروط القبىل:

 :ت ة فيهفة  حرخفاعتيمرمفاعرفتفحفاعفئحتفاعتر :فف(5رح ةف) -

اعلح وومفيفوموو فاع ح فروو فاعيحروو فاعر وو ر فأففرووحفريح عةووحفروويفاعشووةح اتف .1
ف0األر ةر ف فيهف فآلف   فاعتخ جفويفا ر فركتبفاعت  ر 

حروو فاعر وو ر فأففرووحفريح عةووحفروويفاعشووةح اتفاعلح وومفيفوموو فاع ح فروو فاعي .2
األر ةر ففاع ةمفرحتفاعف ر فاعذريفرض فوم فتخ رةمفخروآلف و فاتفومو ف

 0األق 

اعلح مفيفوم فرؤه فرحريهفوح فأففيف فرتف وافرويفاعتيمورمفاعلكوفرهف .3
أففاعخحافيهف فوآلف و  فاعتخو جفأففةيو هحف ففكوذعافاعاوعبفاعرف وفعريف

 0ريفة ارخف  ا ر ف ر فر ح  ة

ف0اعفاي فيفريفأة حءفاع ف فاعي ةر فةذاتفاعش فافاع حة   .4
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 رابعاً: نظام الدراست:

 ففرخفاعتيموورمفاعرفتووفحفةكمروو فاع ابتكووفيفاع  ا وو فيووهفة  ووح:فف(6رووح ةف) -
فرحري فاعر  ف ةفة  حمفاع حوحتفاعريتر ةففي فاع فاو فاعتر :

هفعيو  فرر بفاعاحعبف  ر فاعمر ح آلفيوهفألو فاعةو ارخفةيو فا وتكرح ف  ا وت .1
(ف ووحوحتف3(ف ووحوحتفت  ر وور ف ففتيووح  ف)3(فر وو  اف ففكوو فر وو  ف)46)

فريتروووو ةفعكوووو فر وووو  ف فهووووذافةحاضووووحي فإعوووو فر وووو   :ف)ل ووووف فاا  ووووحي(
 ووحوحتفعمر وو  ففهرووحفف3ف)اعلح ووبفاععووه(فاعمووذريفرووتمفت  ر ووةرحففةفاقوويف

ف0ضحيحفإع فاعري  فاعت اكرهفعماحعبر    ف رححفف  فبف ففالفر
وموو فأ ةيوو فر ووتفرحتف  ا وور ف ففرتكووفيفكوو فر ووتف فروويفتكووفيفاع  ا وو ف .2

 0ي مريف  ا رريفخع فاعيحمفاعرحري ف ففي  ف  ا هف رفهفرك ف

(ف16الفت  فر ةفاع  ا و فيوهفكو في و ف  ا وهففيو فكو فاعر و  اتف فوويف) .3
 0أ ةفوحفةخعففأ حةريفاألختةح ات

روووتمفت ووورر فاعاوووعبفيوووهفر ووو  اتفاعتيمووورمفاعرفتوووفحفةكمرووو ف:فف(7روووح ةف) -
ف:وم فاع لففاعتهرحري فاعر  ف ةفف–اع ابف

رة أفاعت رر فيهفاعر و  اتفاعراموفبف  ا وتةحفقةو فة ارو فكو في و ف  ا و ف .1
وم فاألق ف ففركوفيفآخو فرفوو فعت ورر فاعر و  اتفاع  ا ور ففأ حةريةأ ةيف

ضووحيتةحف ةحروو فاأل ووةفعفاع حعووثفروويفةوو ءفاع  ا وو فيووهفاعف وو ف فلووذيةحففاا
ذافتوأخ فاعت رر ف  ا فاعر  فيحتفاعر   ةاع  ا هف ففرشت افالوترح ف  ففاا

(فر رةحفويفك ف20اعاحعبفويفاعت رر فيهفاعرفاور فاعر   ةفر ييفرةمغف)
ر وو  فرتووأخ فووويفاعت وورر فيرووهفلتوو فقةوو فرفووو فاالرتلووحيفةأ ةيوو فأ ووحةريف

 0وم فاألك  
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رلوو فعماحعووبفأيفر وور فووو  ف ووتفر وو  اتف  ا وور فيووهفكوو في وو ف  ا ووهف .2
ركفيفق فارتح فاعر و  فأففاعر و  اتفاعتوهفرتامةةوحفكل فأق  ف فةش افأيف

  فاع وحوحتفاعر   فاعرختح ف ففذعافة ءافريفاعر تف فاع ح ه ففأالفر و فوو
 فف.(ف تفر   ات6 فأ ف)ف(ف حو 18اعر رم فويف)

ر وو  اتفالفرلوو فعماحعووبفأيفر وور فأ فووو  فإضووحيهفروويفاعر وو  اتفيووف ف .3
 0اعر تف فاعر ر فيره

 ع وو فر وو  اتفيووهفاعف وو فاع وورفهفاعرك ووففف(ف3رلوو فعماحعووبفأيفر وور ف) .4
فالفرروووف فعوووهفأيفر ووور فر ووو  اتف ووورفرهفأخووو  فإالفإذافاقتضوووتفضووو ف ةف
اعتخوو جفذعوواف فةشوو افأالفر روو فإررووحعهفووو  فاعر وو  اتفاع وورفر فاعتووهفرووتمف

 0(فخر  فر   ات5ت ررمةحفويف)

الفرؤ  ف  فةحفعماحعبفيهفر و  ف فأففر و  اتفاعر وتف فاع  ا وهفاعر ور ف .5
م فل هفيهفاعت رر فيهفاعر تف فاعتحعهف فروحف امفقو فارتوح فة روححفيرهفو

 ففذعووافووويفاعرتامووبفأففاعرتامةووحتفاع ووحة  فعمر وو  فاعروو ا فاعت وورر فيرووه
 فف0ذاتفاعيحمفاعرحري 

ررف فعماحعبفاعت رر فيوهفر و  فأففأك و فرويفر و  اتفاعر وتف فاعتوحعهف ف .6
ا ووووتةحف فأففال ووووتكرح فاعلوووو فاأل  وووو فأففاألق وووو فعمر وووو  اتفاعفارووووبف  ف

ال ووتكرح فوووو  فاعر ووو  اتفاعتوووهفر  وووبفاعت ووورر فيرةوووحف فةشووو افا وووترفحئهف
عمرتامووبفاع ووحة فعكوو فر وو  فروويفتمووافاعر وو  اتفاعروو ا فاعت وورر فيرةووحف)إيف

 0فر (

 0الفررف فعماحعبفأيفر ر فر   ريفرتيح ضريفي في  ف  ا هففال  .7

إالفإذاففرو ففرتمفت رر فاعر   فأففاعر   اتفاعتهف  بفيرةوحفاعاحعوبفأفالف  .8
ر   فر ر فريفي و فأ  و فكوحيفرتامةوحفعر و  فر ور فتومفاع روححفيروهفأفف

 0حيفرتيح ضحفريفر   فر ر فريفقة ك
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آخ فرفو فعع  لحبفريفاعر   فأففتأررمهفهفف ةحر فاأل ةفعفاعيحش فريف .9
 0اع  ا  فيهفك في  ف  ا  

رروووف فعررموووآلفاع  ووومفاعرخوووتافةكووو فة  وووحرخفإوفوووحءفاعاحعوووبفرووويفأ اءف .10
رتلحيفيهفال فاعرفا فاعتهف ة فعوهف  ا وتةحفيوهفألو فاعةو ارخفأففاعو  مفاال

اع  ا ووور فاعرتشوووحةة ف فومووو فأيفر شوووبفعوووهفررموووآلفاع  ووومفألووو فاعروووفا ف
ف0االخترح ر فع  ا تةحفة الفويفاعرح ةفاعتهفأوف فريفأ اءفاالرتلحيفيرةح

اعاعبفاعر ةفعريفويفا ر فركتبفاعت  ور فاع ئر وهفروتمفتل رو فروفاقفةمف .11
تر ر روو ففيوو فاع فاووو فاعيحروو فاعريرووف فةةووحفيووهفهووذافاعشووأيفعكوو فاووعبفاع

 0اعرحري 

 خاهساً: نظام االهتحاناث:

رووتمفأ اءفاالرتلح ووحتفيووهفر وو  اتفة  ووحرخفاعتيموورمفاعرفتووفحف:فف(8رووح ةف) -
ف:ةكمر فاع ابف فرحري فاعر  ف ةففي فاع فاو فاعتر 

حيففاع روحيفاعموذريفركفيفاالرتلوحيفيوهف ةحرو فاعف و فاع  ا وهف ففيو فاعركو .1
ف0ريميفو ةرحفاعتيمرمفاعرفتفحفةحعكمر 

ركووفيفاالرتلووحيفتل روو افيووهفررروويفاعر وو  اتفاع  ا وور ف ففررووف فعررمووآلف .2
 ففةشو افهفر   ففال فارتلحيفورمهفأففشوفف اع  مفاعرختافأيفري  في
  رووحتفف%فروويفإررووحعه50ختةووح فاعر توو حف  ووة فأالفتتيوو  ف  روو فهووذافاال

 0هذافاعر   

 0رتلحيف حوتحيفعررريفاعر   اتفاع  ا ر ر ةفاال .3

 0(فوش ريف  ر ف20تل بفاع ةحر فاعي ر فع  ر فاالرتلحيفريف) .4
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رتمفإر اءفارتلحيفتكررمهفيهفشوة فأ  واآلفرويفكو فووحمفعماوعبفاعوذريف .5
  ووةفافيوووهفر ووو  اتفرووويفاعف وو فاألف فأففاع وووح هف فأففاعاوووعبفاعوووذريفعووومف

اعاعبفاعذريفلحعتف  فيةمففر رمفافر   اتفيهفاعف مرريفاع  ا رريف فأف
 0ر ف فيفلضف فاالرتلحيفةيذ فر ةف اع لر فأففاالرترحو

ركفيفت  ر ف رححفاعاحعبفيهفكو فر و  ف  ا وهف ففاعت و ر اتفاع ةحئرو فكروحف .6
 :رمه

فاعري  فةحع  حافاعت  ر ففاع ر فاع  ر 
ف4ف)ررتح (فA+فف20ف–ف19
ف3.6ف)ررتح (فAف19ف<ف-ف18
ف3.5ف()رر فر افB+فف18ف<ف-ف17
ف3ف)رر فر ا(فBف17ف<ف-ف16
ف2.5ف)رر (فC+فف16ف<ف-ف15
ف2ف)رر (فCف15ف<ف-ف14
ف1.5ف)ر ةف (فD+فف14ف<ف-ف13
ف1ف)ر ةف (فDف13ف<ف-ف12

ف ف ف)ضيرف(فHف12ف<

 رشت افعل ف فاعاحعبفوم فر تة فاعش ففرحفرمهف: .7

 ف(B:ف)(ف  وووحافة رووو 3رحتفةريووو  فت اكروووه:ف) رحلوووهفيوووهفرررووويفاعر وووتفف (أف
ف0)رر فر ا(فةت  ر :

فو مف  فةهفيهفأ فر   ف  ا هفخع فيت ةف  ا ته. (بف

(ف فةت وو ر :ف)رروو (ف+C(ف  اوو فة روو ف)2.5اعل ووف فوموو فريوو  فت اكرووه:ف) (جف
ف0وم فاألق فيهفأ فر تف ف  ا ه
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 سادساًً: القىاعد املاليت:

تاةووو فاع فاوووو فاعرحعرووو فاعر  وووفافومرةوووحفيوووهفاععئلووو ف:فف(9روووح ةف) -
فتووفحفةحعرحريوو فومو فة  ووحرخفاعتيموورمفاعر ك رو فعر كوو فاعتيمورمفاعر

 0اعرفتفحفةحعكمر 

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف

ف
ف
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فة  حرخف)اعمغ فاعي ةر ففاع  ا حتفاا عرر (.ف1
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر خ فإع فاع لففاعي ةه ف101
ففف3فر خ فإع فاأل بفف   رتهف102
ففف3ف  فافريفاأل بفاعرحهمهف103
ففف3فتح رخفاعي بففاعخعيحتفاا عرر ففاعف  ف104
فا75فكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففتامبرفاعريتر ة
فاع حة 

ف101فف3ف(اع لففاعي ةهف)اعر يفوحتف105
ف101فف3فقفاو فاارعءففاعت قرمف106
ففف3فييفاع   ففاعر  لر ف107
ففف3فاألخع فاا عرر ف108
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 

ف
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فاعر تف فاع ح ه
 ألولالفصل الدراسي ا

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف105فف3فاع لففاعي ةهف)فاعر  فةحتف(ف109
ففف3فر خ فإع فاع   فاال ة فف   رحته 110
فا75فف3فر خ فإع فوممفاعمغ ففر حهخفاعةلث 111
ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف12فاالررحع 

 الثانيفصل الدراسي ال

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف109فف3ف(اعرر ف اتففاعرر فرحتاع لففاعي ةهف)ف112

ف103فف3ف  فافريفاأل بفاال عر ف113

ففف3فوممفاعةرحيففاعتلمر فاعةع هفعم اف114

ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف12فع االررح

ف
ف
ف
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فاعر تف فاع حعث
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف112فف3فاع  ففاعف رفهففة ر فاعكمر ف115
ف111فف3فوممفاأل فاتفاع ا هففاعف رفهفف116
ف113فف3ف  فافريفاأل بفاعيةح هف117
ف114فف3فهففاعتلمر فاعةع هفعم اوممفاعريح ف118
ففكمر ف3فاع  حير ففاعررتريفاف79

ففف16فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فومفمفاعتف ر ففر ح  هحف119
ف115فف3ف لففاعي ةر فاعف رفهفف  يةحف120
ف116فف3فتلمر فاع  فاوممفاعمغ فاع  هفففف121
ف117فف3ف  فافريفاأل بفاأل  ع هف122
ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف15فاالررحع 

ف
ف
ف
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فاعر تف فاع اةي
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف118فف3فعم اوممفاعة ريففاعتلمر فاعةع هفف123
ففف3فرف ر  فاعشي فاعي ةهف124
ففف3في هفاعيةح اتفيهفاا عمف125
ف120فف3فاع لففاعي ةهف)ف لففاع اف(ف126
ففف3فاعمغ فاال رمر ر فا  اضفاعتخ اف127

ففف15فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف  فافريفاع   فاعي ةهف128

ف126فف3فاعتلمر فاع لف ففاع  يهفعم  فاف129

ففف3ف  فافريفاأل بفاعي ةهفاعل رثف130

ففف3فيم ف فإ عرر ففت ففف131

ففف12فاالررحع 

ف
ف
ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 :عة  حرخف)اعمغ فاعي ةر ففاع  ا حتفاا عرر (فق مفاعمغ فاعي ةر 

كف ف
ففا مفاعر   فاعر   

ف ر ةفاعخمفحءفاع اش ريفاع ر فاع ةفر فف132

ف  فافريفاعل رثفاع ةف فاعل رثفومفمفاعل رثففر ح  هفف133

لكحمفاعتعفةفومفمفاع  آيفاعك رمفف134 فاعترفر ففاا

ف135
فاع ف هوممفاعمغ ففوممفاعمغ ففاعيمفمفاعةر ر ف

فوممفاعمغ فاالرترحوهفوممفاعمغ فاعرغ ايه

ف136
ف   ر فاعشي ف فاال ة فاعريح  فاترحهحتفاعتلمر

فييفاعخاحة ففااع حءفاأل بفاعي ةهفاعل رثففاع ابفاعيحعرر 

ف137
فوممفاعمغ فاعلح فةهفوممفاعمغ فاعتاةر هفف رح  فاعريرمف

فوممفاأل مفبفوممفاعر امب

فاا عمفيهفاأل  ةفألكحمفاعف هفاال عر ففاع ضحرحفاعريح  ةفف138

ف139
فاعتلمر فاعةع هفعم  فافاعتذف فاال ة ف

فعم  فافاعة رف اعتلمر ففاعتلمر فاعتاةر هفعم   ففاعر  لر 

فأفيح  ووهفاعمغوو فاعشوو قر فرختووح فاعاحعووبف)ف140
فف(وة  فأففت كه

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
 فاعتهفرتمفاعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر
فاعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال فف
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فة  حرخف)اعمغ فاا رمر ر ففاعمغفرحتفاعتاةر ر (ف.2
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر خ فعمت رر  201
ففف3فخ فعأل بر  202
ففف3فاع فترحت 203
ففف3فاال ترحعففاعرلح    204
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف202فف3فاال رمر  اعر  حف 205
ففف3فاعة اررحتر  206
ف202فف3فاال رمر  اعشي ففيهر  ر ف 207
ف201فف3فر خ فاع فاع   فاال ة  208
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -
 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفيتر ةاعر
فاع حة 

ففف3فاعت رر فريفاال رمر ر فإع فاعي ةر ف209
ففف3فاعر ح  210
ففف3فييفاع فار  211
ففف3فاعت رر فريفاعي ةر فإع فاال رمر ر  212
ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الدراسي الثانيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفةاعريتر 
فاع حة 

ففف3فاأل ةر عم  فاففاعمغف اعتلمر فف213
ففف3فاعل رثففاعريح  فأف ةحتح رخفف214
ففف3فاعرف يفعفر ف)فة ر فاعكمر ف(ف215
ف201فف3فاأل ةر اعت رر فف216
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 

ف
ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 لالفصل الدراسي األو

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعي  فاعل رثفيهاع  ارحفف217

ف202فف3فاألر ركهفاأل برختح اتفريفف218

ففف3فوممفاعمغ فةحعلح بفاالع ف219

ف201فف3فاعت رر فاعيمرر فريففاع فاال رمر ر ف220

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الفصل الدراسي السادس

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاع لففاعي ةهفاعف رفهفا  اضفاعت رر ف221
ففف3فاعمغ فاألف ةر فاعل ر  ف222
ففف3فاعت رر فاعفف ر ف223
ففف3فاع   فاعتاةر هف224
ففكمر ف3فر  فتح رخففرغ اير فاف80

ففف15فاالررحع 

ف
ف
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فاع اةيعر تف فا
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فق اءاتفيهفاأل بفاعيحعرهفاعر ح يف225

ففف3فاعمغفرحتفف226

ففف3فوممفاع فآلفاال ة ف227

ففف3فرمر ر   ا  فاعمةرحتفاال ف228

ففف12فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فوممفاعمغ فاعت حةمهف229

ف202فف3فاأل بفاعكع ركهف230

ففف3فاعت رر فاعتتةير ف231

ففف3فاعفم ف فاعمغفر ف232

ففف12فاالررحع 

ف
ف
ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 ة  حرخف)اعمغ فاا رمر ر ففاعمغفرحتفاعتاةر ر (فق مفاعمغ فاال رمر ر فع

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

فتح رخفاعمغ فاال رمر ر فتح رخفاأل بفاال رمر  فف232

فتح رخفا رمت افاعلضح ةفاال رمر ر فف233

فتلمر فاألخاحءفاعمغفر فاأل مفةرحتفف234

فءفاعمغفر تلمر فاألخاحفر حهخفاعةلثفاال ة فف235

فاعت رر فاع ح ف ر فاعت رر فاالقت ح ر فف236

فاعت رر فاع ةمفرح ر ففاعرؤتر اتفاعت رر فاع رح ر ففاعرؤتر اتف237

فاعت رر فا  اضفاا شح فاع رحلهفاعت رر فاع لفر فف238

فوممفاعريح هفف   ا  فاعريحرمفاال رمر رف239

اعت وويفة اروو فروويففرختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحت -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

ف0اعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال 

ف
ف
ف
ف
ف



 

 - 19 - 

فة  حرخف)اعمغ فاعف   ر ففاعت رر (ف.3
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
ع حوحتفو  فافا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاع فترحت 301
ففف3فرةح ئفاع لف 302
ففف3فرةح ئفاعت رر  303
ففف3فر خ فاعلضح ةفاعف   ر  304
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
اع حوحتفو  ففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف301فففاع لففاعت كرةه 305
ف302ففف   رحتفاعت رر  306
ففففاال ترحعففاعرلح    307

308 
رةووووووووح ئفتك فعفررووووووووحفاعريمفرووووووووحتف

ففففةحعف   ر 

ففكمر ففرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ففلح بفآعهفجف67

ففففاالررحع 
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فاع ح هاعر تف ف
 الدراسي األولالفصل 

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فتح رخفاعمغ فاعف   ر ففتاف هحف309

ف302فف3فاع لففاعتفحومه 310

ففف3فاعتيةر ففاعر ح  311

ف303فف3فاعت رر فاأل ةر  312

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

اعت رر فاع ح ف ر ففاع رح ر فريفف313
ف302فف3فاعف   ر ففاعرةح

ففف3فرةح ئفاعمغفرحتف314
ففف3فتح رخفي   حفاعريح  ف315
ففف3فاأل بفاعف   هففاال   ةفعفررحفاع  حير ف316
ففكمر ف3فح ةففاع  حي فاا عرر اعلضفاف78

ففف15فاالررحع 
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف302فف3فاعت رر فاالقت ح ر فريفاعف   ر ففاعرةحف317
ففف3فوممفاأل حعربففاعريح هف318
ففف3فاأل بفاعف   هفيهفر  ر ف319
ففف3ف   رحتفاع   فاال ة ف320
ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف319فف3فق اءاتفي ا كفف ر ف312
ففف3فت  رةحتفعغفر ف322
ف319فف3ف ةريح فأ ةر   فافف323

اعلضح ةفاعر  ر ففيهق اءاتفف324
ف320فف3فاع  رر فةحعف   ر 

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف15فاالررحع 
 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فرثففاعريح  اعل فاعف   هاعفك فف325

ففف3فةحعف   ر ففاع فرح هفاعرف ح هفاأل بف326

ففف3فاعت رر فاعيمرر ف327

ففف3فوممفاعمغ فاعر ح يف328

ففف12فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف304فف3فاعر ح يفاعتاةر هاع   فف329

ف302فف3فاع ف هفاعتلمر ففاعف   هف باألف330

ف306فف3فلفا فاعلضح اتفةحعف   ر ف331

ففف3فاع لففاعر ح يف332

ففف12فاالررحع 
 

 

 

ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 عة  حرخف)اعمغ فاعف   ر ففاعت رر (فق مفاعمغ فاعف   ر ف

فا مفاعر   فكف فاعر   

فتاةر حتف لفر فوممفاع  ففف333

فمفاعرف  اتفاعرة هومفوممفاع الع فف334

فاأل بفاعرغ ةهفاأل بفاالي ر  فف335

فييفاعخاحة فاعر ح فاال ة فف336

فتلمر فاع افاعر  لهفتلمر فاع افاع فائهفف337

فت رر فاعف حئ فاعت رر فاعتتةير فف338

فق اءاتفيهفاعت اثفاع  حيهفتلمر فاع افاعشي  فف339

فاأل بفاعةحررت فاأل بفاعكفةرك فف340

اعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويففرختووح  -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

فاعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال 
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فة  حرخف)اعيمفمفاع ف ر ففاالرترحور (ف.4
فاعر تف فاألف 

 لالفصل الدراسي األو

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فوممفاالرترحعفاعيحم 401

ففف3فرةح ئفوممفاع فآل 402
ففف3فتح رخفاعفك فاال   ةفعفر  403
ففف3فرةح اتفاالت ح  404
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف402فف3فوممفاع فآلفاأل    405
ف401فف3فعمررتريحتفاع رفر فاالرترحوهاعتلمر ف 406
ففف3فاأل ب ر فعفررحف 407
ف401فف3فاالرترحور فحتراأل ففإ ا ة 408
ففكمر ف3فمغ فاال رمر ر رةح اتفاعفاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف402فف3فوممف فآلفاعشخ ر ف409

ففف3فاع   رحتفاالرترحور فاعريح  ة 410

ففف3فارترحور فف ف ر فرشكعت 411

ففف3فأ رحافاعررتريحتفاعلضح ر  412

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف ركفعفرر فاعر أةف413

ف402فف3فاار اضفاع ف ر ففاعي مر ف414

ففف3فعإلوعمفاعشيةه اثفاعتف415

ففف3فوممفاع فآلفيهي رحتفاعةلثفف416

ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 

ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف402فف3فاع رحآلفاع ركفعفرهف417

ف402فف3فوممفاع فآلفاال رحة ف418

ف401فف3فاعتلمر فاالرترحوهفعألورح فاأل ةر ف419

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف12فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فوممفاع فآلففاع مفافاالرترحوهف420

ف402فف3فاال حءفاع ف هفف421

ف401فف3فاالقت ح ر اعتلمر فاالرترحوهفعمرشكعتفف422

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 
 

 

 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فشيةر ففاعررتريحتفاعت مر ر اع  حي فاعف423

ففف3فرش فعفةلثف ف هف424

ففف3فوممفاع فآلففاعيعجفاع ف هف425

ففف3فوممفاالرترحعففاع  ا حتفاعر ت رمرهف426

ففف12فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف  ر املحتف ف رهفرتخ ف427

ففف3ف ركفعفررهفف حئ فااوعمف428

ف402فف3فوممفاع فآلفاالة او ف429

ففف3فاعتلمر فاالرترحوهفعأل  ر فاع رح ر ف430

ففف12فاالررحع 
 

ف
ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 عة  حرخف)اعيمفمفاع ف ر ففاالرترحور (فق رهفاالرترحعففوممفاع فآلف

كف ف
ف  وا مفاعر فاعر   

ف431
فاعري ير ففاأل حعرباع   اتففر فاعريح  ةفاع   ر فاع ف 

ف ركفعفرر فذف فااللترحرحتفاعخح  ففاعرة هفاع ف هوممف

432 
فاع  حي ففاعشخ ر ففاعررتريففاا  حيوممف

فاعشيةهاعت اثففيهاعاف فف ركفعفرر فاعةرئ 

433 
فاعيحمففاع أ  ركفعفرر فاعررحهر ففوممفاع فآلفف  ا  فاعررحوحت

فووووف  حيهاعوممفاع فآلف

434 
فاعةرفعفرهوممفاع فآلففاعة رر فاعمغفر ففاعي ةر ف

فاعشخ ر فتاالضا اةحفيهفإكمر ركر   ا حتففاع ف ر فاعر رر فاألر اض

435 
فاعر حئهوممفاع فآلفففاعتلمرمهوممفاع فآلف
ف ركفعفرر فاعشرخفخ فاعريرمهوممفاع فآلف

ف436
فرير قضحرحفررتفعة حءفاعررتريففاالرترحوهاعتلمر ف

فووووفة ارخفاعت رر فاع رفر 

ف437
فاعرشكعتفاع كح ر ففاعررتريفاعررتريحتفاعر ر ةف

فووووف فاعفمكمففاال   ةفعفررحف

ف438
فاالرترحوهتح رخفاعفك ففاع رح  فاالرترحور فا ت اترررحت

فووووفاعشيةهفاعت اثففاع ر هوممفاالرترحعف
فوممف فآلفترح  فعم غح ففاع ف هفاا شح ف439

ف440
فوممفارترحعففتك فعفررحفاعريمفرحتفقضحرحفاعتيمرمففاعررتري

فوووووفاعرتحلفففاعف فيفاعشيةر ف
رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -

اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف
ف   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال اعت رر فيرةحفويف تفر
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ف(حتفاعركتةحتفف  ا حتفاعريمفرحتر ة  حرخف)ت  رف.5
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر خ فإع فت  رحتفاعركتةحتففاعريمفرحتر  501
ففف3ف بفاععهفف  مفاعريمفرحترةح اتفاعلح 502
ففف3فاعكتبففاعركتةحتفوة فاع ف  503
ف501فف3ف  مفت  رففاعركتةحت 504
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
ف اع حة

ففف3فيهفاعركتةحتفاعةةمرفر ايه  مفاعف فف 505
ففف3فت  رحتفاعتلمر فاعرفضفوه 506
ففف3فتاةر حتفاال حءفيهفاعركتةحت 507
ففف3فاعرؤ  حتفاع فعر فعمركتةحتففاعريمفرحت 508
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر ح  فاعريمفرحتفاالعكت ف ر ف509

ففف3فر ح  فاعريمفرحتفاعر رير  510

ففف3فاالت حالتفاا  ح ر  511

ف501فف3فخ رحتفاعركتةحتففر اي فاعريمفرحت 512

ففكمر ف3فر فاع    اعتفك اف77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فوممفاعركتةحتففاعريمفرحتفاعر ح يف513
ففف3فإ ا ةففت رر فر ح  فاعريمفرحتف514
ففف3فاعفة   فاععر ف515
ففف3فتح رخفاعيحعمفاعل رثففاعريح  ف516
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 

ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعتكشرففاععهففاال تخعاف517

ففف3فررتريفاعريمفرحتفاعر   ف518

ففف3فاعيمرهفيهفاعركتةحتففاعريمفرحتاعةلثفف519

ففف3فت  رمففلف فاعف حئ فاالعكت ف ر ف520

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاقت ح رحتفاعريمفرحتف521

ففف3فاعركتةحتفاع قرر ف522

ففف3ف  فافرتخ   فةمغ فأف ةر ف523

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 

 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف(ررتح اتحاعف حئففاعةرح حتف)ف524

ففف3فقرهففتاةر حتهاع ش فاع فف525

ففف3فاعتخارافاال ت اتررهفيهفر اي فاعريمفرحتف526

ففف3فأ حعربففعغحتفاعة رر ف527

ففف12فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فإ ا ةفاعري ي ف528

ففف3فإ تحجفاعف حئافاعرتي  ةف529

ف502فف3فت ررمفرفاقيفاال ت  رتف530

ففف3فتلمر ففت ررمفاع  مف531

ففف12فاالررحع 
 

 

 

ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 عة  حرخف)ت  رحتفاعركتةحتفف  ا حتفاعريمفرحتر (فق مفاعف حئ ففاعركتةحتف

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

فاعيمرر فعر اي فاعريمفرحتفاا ا ةففترةر اتفر اي فاعريمفرحتففأة ر ف532

 اعف حئ فاعرح ر فإ ا ة  مففر اك فر ح  فاعتيممفف533

فاعرف ةفاعشحرم في فرؤ  حتفاعريمفرحتفتش ريحتففريحرر فاعريمفرحتفف534

فاعةةمرفر ايرحفاعتلمرمر ف  مفا ت رحعفاعريمفرحتفف535

فت فر فاعخ رحتفاعريمفرحتر فاعركتةحتففيهاعرتكحرم ففاععر اع  مفف536

فاعريمفرحتفيهرفضفعفخحافففح ا اتةاافففةرح حتفت ررمفقفاو فاعف537

شوووووووووووةكحتفاعريمفروووووووووووحتففتك فعفرروووووووووووحفف538
فتاةر حتفاال ت  تفي فاعركتةحتفاالت حالتف

فاع قروهر ح  فاعف ف فاعل ففاعرلتف فف539
فعغحتفاعة رر فعتاةر حتفاعريمفرحتفعمريمفرحتف

فتافر فرفاقيفاال ت  تف(ف2(فوم فاال ت  رتف)2ت  رحتفاعفربف)ف540

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

ف0اعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال ف
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فة  حرخف)اع  ا حتفاعتح رخر (ف.6
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فتح رخفر  فاع  رم 601
ففف3فاعتح رخفاعرف ح ه 602
ففف3فتح رخف   فاا عم 603
ففف3فرغ اير فوحر  604
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

و  ف
اع حوحتف
فاعريتر ة

اعرتامبففرتامب
فاع حة 

ففف3فتح رخفاعش  فاأل   ف 605
ففف3فتح رخفأف ةحفيهفاعي ف فاعف ا  606
ففف3فتح رخفر  فاعل ر   607
ففف3فتح رخفاع فع فاا عرر  608
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -
 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فتح رخفاع فع فاعيةح ر ف609

ففف3فاعلضح اتفاعةش ر فةريفاعلفا ففاع  اع 610

ف604فف3فرغ ايرحفإقمررر  611

ف601فف3فلضح ةفر  فاعف وف ر  612

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف18فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف803فف3فتح رخفاعرغ بفاال عر ف613
ففف3فتح رخفأف ةحفاعل رثف614
ففف3فتح رخفاعفك فاع رح هف615
ففف3فر ةخفاعةلثفاعتح رخهف616
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 

ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فتح رخفر  فاعةامررر ف617

ففف3فاعتح رخفاالقت ح  ف618

ففف3فتح رخفاعش  فاألف افاعل رثف619

ف601فف3ف(ف1تح رخفر  فاعريح  ف)ف620

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فتح رخفاع فع فاعةر  ار ف621

ففف3فاعل رثففاعريح  فتح رخفإي ر رحف622

ففف3فرغ ايرحفةش ر ف623

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 
 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعلضح ةفاا عرر ف624

ففف3ف(2يح  ف)اعرتح رخفر  فف625

ففف3فرش فعفةلثفتخ جف626

ففف3فتح رخفر  فاا عرر ف627

ففف12فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاع ح فاا عرر ف628

ففف3فتح رخفاألرفةرريففاعررحعراف629

ففف3فيح  تح رخفاعي بفاعل رثففاعرف630

ففف3فتح رخفاأل  عآلف631

ففف12فاالررحع 
 

 

 

ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 عة  حرخف)اع  ا حتفاعتح رخر (فق مفاعتح رخ

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

ف632
فلضح ةفاعر ر ةفاعي ةر فاع  رر فلضح ةفةع فاعشحمفاع  رر ف

فووووفلضح ةفاعي ا فاع  رر 

فاعةر  ار فتح رخفر  فتح رخفر  فاع فرح ر فف633

ف634
فاعلضح ةفاع فرح ر فاعلضح ةفاعرف ح ر ف

فووووفاعلضح ةفاعةر  ار 

فاعيعقحتفاع فعر فعم ف فاا عرر ففاع مرةر اعل فبفف635

ف636
فاعمغ فاعية ر فاعمغ فاعفح  ر 

فاعمغ فاعرف ح ر فاعمغ فاععتر ر 

ف رر قفأ  ر ق اءةفخافاففأفق اءةفف حئ ففتل ر فاعرخافاحتفف637

فاعل رثففاعريح  فريتح رخفاألر ركتفتح رخفآ رحفاعل رثفف638

فاا عرر اعي ف ففيهتح رخفاعر ر ةفاعي ةر ففتح رخفاع فع فاعفحارر فف639

ف640
فاا عرر اعلضح ةففيهرفضفعفخحاففاعلضح ةفاع  رر ففيهرفضفعفخحاف
فاألف ةرو اعلضوح ةففيوهرفضفعفخوحاف

فرخفاعل رثففاعريح  اعتح ففيهرفضفعفخحاففاعف را 

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

 0اعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال ف

ف
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فة  حرخف)اعرغ ايرحفف  مفاعريمفرحتفاعرغ اير (ف.7
فاألف اعر تف ف

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر خ فإع فاعرغ اير فاعاةرير  701
ففف3فر خ فإع فاعرغ ايرحفاعةش ر ف 702
ففف3فرةح ئفاعر حل ففاعخ ائا 703
ففف3فاعرغ اير فاالقت ح ر  704
ففكمر ف3فاعمغ فاعي ةر رةح اتففاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف(1  مفاعريمفرحتفاعرغ اير ف) 705
ففف3فرةح ئفاال تشيح فويفةي  706
ف702فف3فرغ اير فاع كحيففاع ررفر ايرح 707
ف701فف3فاعرغ اير فاعلرفر  708
ففكمر فف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -
 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ففاعفضحئر تلمر فاع ف فاعرفر فف709

ففف3فاعرغ اير فاعكرر  710

ف701فف3فاعرغ اير فاعر حخر ففاأل  ح فاعرفر  711

ف705فف3ف(ف2  مفاعريمفرحتفاعرغ اير ف)ف 712

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فة اع ح

ففف3فتاةر حتفاال تشيح فويفةي ف713
ف701فف3فإشكح ف ابفاأل ضف714
ففف3فخ ائافاعتف ريحتفاعرغ اير ف715
ففف3فاعرفا  فاعةش ر ففاالقت ح ر ف716
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 
 

ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   ف  اعر 

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فرغ اير فاعتخارافاعير ا هف717

ففف3ف  فافرغ اير فةمغ فأر ةر ف718

ففف3ف  مفتل ر فاعرفاقيفاعرغ اير ف719

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف12فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
ع حوحتفو  فافا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فرغ اير فر  فاعاةرير ف720

ف702فف3فاعرغ اير فاع رح ر ف721

رش فعفتاةر هفةح تخ امف  مفف722
ف705فف3فاعريمفرحتفاعرغ اير 

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 
 

 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 يةالمواد اإلجبار -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف702فف3فرغ اير فر  فاعةش ر ف723

ففف3فرغ اير فاعةرئ ف724

ف701فف3فاعت  ربفاعرر ا هفيهفاعرغ اير فاعاةرير ف725

ففف3فر حهخفاعةلثففتاف فاعفك فاعرغ ايهف726

ففف12فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

فكف 
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف701فف3فرغ اير فااخاح فاعاةرير ف727

ف702فف3فاعت  ربفاعرر ا هفيهفاعرغ اير فاعةش ر ف728

ففف3فتح رخفأف ةحفاعل رثففاعريح  ف729

ف701فف3فرغ اير فاعرفا  فاعرحئر ف730

ففف12فاالررحع 

 

ف
ف
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  اعرفا فاالخترح ر

 عة  حرخف)اعرغ ايرحفف  مفاعريمفرحتفاعرغ اير (فق مفاعرغ ايرح

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

فرغ اير فاعير ايفاعلض  فاع رفهرغ اير فاعير ايفف731

فرغ اير فاعيحعمفاعر ر فرغ اير فاعيحعمفاعي ةهفف732

فاعرغ اير فاع  اور فرغ اير فاعريح يففاع  حو فف733

فرغ اير فاعت رر فترح ةفرغ اير فاع   ففاعف734

فاعرغ اير فاالرترحور فرغ اير فاع رحل فف735

فاعرغ اير فاعاةر فرغ اير فاعخ رحتفف736

فرفضفعفخحافيهفاعرغ اير فاعةش ر فرفضفعفخحافيهفاعرغ اير فاعاةرير فف737

فقضحرحفرغ اير فريح  ةفاعخ ائافاعك تف ر فف738

فر ر اعرغ اير فاعتاةفرغ اير فاع لح  فف739

فرغ اير فأي ر رحفرغ اير فاف ا رحفف740

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

فاعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال فف
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ف(ك فعفررحفاعري ي فاعيمرر فتر حهخفاعةلثفة  حرخف)ف.8
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعتفكر فاعيمرهف ف801
ففف3فر حهخفاعةلثفو  فاعرف حي ف802
ففف3فرةح اتفاعةلثفاعيمره ف803
ففف3فاعر ا فاع ف   ف804
ففكمر فف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف   ر فاعري ي فيهفاعفم ف فاع  رر ف805
ففف3فر حهخفاعةلثفو  فاعر مرريف806
ففف3في ي فو  فاعفع ف فاعر مرري   ر فاعرف807
ففف3فاعفم ف ففاعيممفيهفاعش  فاع  رمف808
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف77
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف68

ففف18فاالررحع 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

مبفاعرتافرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر حهخفاعةلثفيهفاعيمفمفاعاةرير ف809

ف804فف3فاعر ا فاال ت  ائه 810

ففف3فاال   ةفعفررح 811

ففف3فتاف فاعفك فاعفم فهفاعرف ح ه 812

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

عرتامبفافرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف803فف3فر حهخفاعةلثفيهفاعيمفمفاا  ح ر فف813

ففف3فاعيمفمففاعتك فعفررحفو  فاعي بف814

ففف3فاعررتحير ر رحففاعيممف815

ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف12فاالررحع 

ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففر   ا مفاعفاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعر ا فاعل رثف816

ففف3فر حهخفاعةلثفيهفاعيمفمفاعةرفعفرر ف817

ففف3فاخعقةحتفاعرة  ف818

ففف3فاعريمفرحتر ففاال ت  رتف819

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتفف  ا مفاعر فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ف   ر فاعري ي فيهفاعي  فاعل رثف820

ففف3فاةري فاعري ي ف821

ففف3فتاف فاعفك فاعف راف822

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 

ف
ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كود 
 المقرر

 رراسم المق
عدد الساعات 

 المعتمدة
 متطلب

المتطلب 
 السابق

   3 نظرية المعرفة العلمية المعاصرة 823

   3 فلسفة الدين 824

   3 األخالقيات البيئية 825

   3 فلسفة الذكاء االصتطناعى 826

   12 االجمالى

 الثانيالفصل الدراسي 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة
 متطلب

تطلب الم
 السابق

   3 العلم وما بعد العلم 827

   3 األخالق وتكنولوجيا المعاصرة 828

   3 المعرفة الحدسية والصوفية 829

   3 تطور الفكر الحديث والمعاصر 831

   12 االجمالى

 

 

 

ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 :(فق مفاعفم ف عةلثففتك فعفررحفاعري ي فاعيمرر ر حهخفاة  حرخف)ع

كف ف
فا مفاعر   ف اعر  ف

فتاف فاعفك فاعفم فهفتاف فاعر امبفاعفم فهفف831

فاعفم ف فاعيحر فأخعقرحتفاعةلثفاعيمرهفف832

فيم ف فاعابفر ح  فاعري ي فف833

فر ا فأ ف فاعف هفاألخع ففاعري ي فاعيمرر فف834

فاعيممففاعتك فعفررحفيم ف فاعتك فعفررحفف835

فاعفم ف فاعريح  ةفاعة رفار حفف836

فيم ف فاعتح رخفيم ف فاعمغ فف837

فاعفم ف ففاعةح ا ركفعفر فيم ف فاعخرح فاعيمرهفف838

فيم ف فاعكرةرفت فيم ف فاعي  فف839

فأففيم ف فاعر ا فيم ف فاع رحضرحتفف840

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
رةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمفاعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاا

ف0اعت رر فيرةحفويفاعيش فر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال 
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فة  حرخف)اعيرح ةففي فيفاعيحعمفاا عره(ف.9
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فإع فوممفاع ح فر خ  901
ففف3فلضح ةففتح رخفر  فيهفاعي  فاال عر  902
ففف3فاعيرح ةفاعت مر ر  903
ففف3فرةح اتفاعمغ فاعف   ر  904
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فلفحئ فأ  رهف 905
ف901فف3فلضح ةففتح رخفاعي ا فيهفاعي  فاال عر  906
ففف3فاعف فيفاعر رلر فيهفر   907
ف905فف3فاع ح فاا عرر فلت ف ةحر فاعي  فاعفحاره 908
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فع االررح
 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعتلففاعف ر فاعر  فع فيهفر  ف909
ف902فف3فلضح ةففتح رخف  بفاعيحعمفاال عر  910
ففف3فرةح اتفاعمغ فاعفح  ر  911
ف905فف3فعرر فيهفاعي  فاالرفة اع ح فاا  912
ففكمر ف3فاعتفكر فاع     77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ف905فف3فاع  فشفاأل  ر فيهف  بفاعيحعمفاال عر ف913
ف909فف3فاعتلففاعف ر فاعر  فع فيهفاعي ا ف914
ففف3فرةح اتفاعمغ فاعت كر ف915
ففف3فاع ح فاا عرر فيهفاعي  فاعررمفكهف916
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 

ف
ف
ف
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فاع حعثاعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3ففتح رخفاعشحمفيهفاعي ف فاا عرر فلضح ةف917

ففف3فاع ررحتفيهف  بفاعيحعمفاال عر ف918

ف918فف3فاع ررحتفيهفش  فاعيحعمفاال عر ف919

ففف3فر حهخفاعةلثفف   رحتفوممفاع ح فف920

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
اع حوحتفو  ففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاع ح فاعر رلر فيهفر  ف921

ففف3فاعتلففاعف ر فاعر  فع فيهفإر ايف922

ففف3فاع ح فاا عرر فاع مرفقرهف923

ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف12فاالررحع 
 

ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   ف   اعر

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاع  فشفاأل  ر فيهفر  فاا عرر ف924

ففف3فرةح اتفاعمغ فاألعرح ر ف925

ف902فف3فاع ح فاا عرر فاعي رح ر ف926

ف903فف3فيهفر  ف19ورح ةفاع  يفف927

ففف12فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففعر   ا مفافاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

األ  ر فيهفر  فلت ف ةحر ففاع  فشف928
ف923فف3ف19اع  ي

ففف3فتح رخفت كرحففر  فاعي رح ر ف929

ففف3فرةح اتفاعمغ فاعية ر ف930

ففف3فلضح ةففتح رخفإر ايفيهفاعي  فاال عر ف931

ففف12فاالررحع 

 

ف
ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 )اعيرح ةففي فيفاعيحعمفاا عره(فق مفاع ح فاا عرر فعة  حرخف

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

فيهاعة  ففيهي فيفاعكتحبففاعرخافاحتففر ح  فاعفيفاال عر فف932
فهاا عراعي  ف

فرختح ةفرتحلففاعشحمففيهفاا عرر فاأل  ر اع  فشفف933

فلفف حتفاعت كر ي فيفاعكتحبففاعرفوة فرلر ففيهلضح ةففتح رخفر  فف934

فإ عرر فأ  ر ر يفرفاقيففر  ففيهي فيفاعكتحبففاعرخافاحتفف935

فاعريمفرحت فاعرتلفهاعتف ر ففةمغ في   ر ففأ  ر ق اءاتفف936

فت كرحفيهاعتلففاعف ر فاعر  فع فففاع رحلهفاا شح ف937

ف عآلفاأل اعرغ بففيهاعتلففاعف ر فاعر  فع ففةمغ فا رمر ر ففأ  ر ق اءاتفف938

ر اياعي ا ففيهي فيفاعكتحبففففاأل  عآلي فيفاعكتحبفي فاعرغ بفف939 ففاا

شوووووو  فاعيووووووحعمففيووووووهيوووووويفاعت ووووووفر فف940
ف  بفاعيحعمفاال عر فيهييفاعت فر ففاال عر ف

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
خترح ر فاعتهفرتمفاعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاال

فاعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال 
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فة  حرخف)ااوعمففتك فعفررحفاالت ح (ف.10
فاعر تف فاألف 

 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فر ر ر خ فإع فااوعمفاع 1001
ففف3فأ ح رحتفاع لحي  1002
ففف3فأ ح رحتفاعيعقحتفاعيحر  1003
ففف3فاعر خ فاع ف هففاالرترحوهفعألوعم 1004
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاعي ةر فاف75
ففرحري ف3فل ف فاا  حيفجف66

ففف18فاالررحع 

 الفصل الدراسي الثاني

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففتامبرفاعريتر ة
فاع حة 

ف1001فف3فأ ح رحتفاع ا رفففاعتمرف رفي 1005
ففف3فأ ح رحتفااوعم 1006
ففف3ف شأةفاالت ح ففتاف فف حئمه 1007
ففف3فيم ف فاألخع ففاع رم 1008
ففكمر ف3فرةح اتفاعمغ فاال رمر ر فاف76
ففرحري ف3فلح بفآعهفجف67

ففف18فاالررحع 
 

ف
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فاع ح هاعر تف ف
 األولالدراسي الفصل 

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فأ آلفاعكتحة فعف حئ فااوعمفاعر ر ةف1009

ففف3فاعتل ر فاالخةح  فعف حئ فااوعم 1010

ففف3فااوعمففقضحرحفاعررتريفاعريح   1011

ففف3فرةرفت تاةر حتفإوعرر فيهفررح فاعك 1012

ففكمر ف3فاعتفكر فاع     اف77

ففف15فاالررحع 

 الثاني الدراسيالفصل 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فااوعمففاعتف ر ففاع ش ف1013
ففف3فإ تحجفرفا فإوعرر ف1014
ففف3ف  مفاعريمفرحتففتاةر حتةحفيهفررح فااوعمف1015
ففف3فأخعقرحتفااوعمف1016
ففكمر ف3فاعلضح ةففاع  حي فاا عرر فاف78

ففف15فاالررحع 
 

 

 

ف
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فاع حعثاعر تف ف
 األولالفصل الدراسي 

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فااوعمفاعرتخ اف1017

ففف3فااوعمففاع أ فاعيحمف1018

ففف3فتاةر حتفإوعرر فيهفررح فاعكرةرفت ف1019

ففف3فأ آلفاعت رر فااوعرر ف1020

ففكمر ف3فاع  حي ففاعررتريفاف79

ففف15فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

ففف3فاعكتحة فعم ا رفففاعتمرف رفيف1021
ففف3ف خ فعر حهخفاعةلفثفااوعرر رف1022
ففف3فتح رخفاعي بفاعل رثففاعيح  ف1023
ففف3ف  فافإوعرر فةمغ فأف ةر ف1024
ففكمر ف3فتح رخففرغ اير فر  فاف80

ففف15فاالررحع 

ف
ف
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فاع اةياعر تف ف
 الفصل الدراسي األول

 المواد اإلجبارية -

كف ف
و  فاع حوحتففا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

رش فعفتاةر هفيهفررح فااوعمفاعر ر فف1025
ففف3ففاعكرةرفت 

ففف3فرش فعفتاةر هفيهفررح فاع لحي ف1026

ففف3فاعت ررمففااخ اجفعف حئ فااوعمفاعر ر ةف1027

ففف3فاعخاحة ففييفااع حءف1028

ففف12فاالررحع 

 الثانيالفصل الدراسي 

كف ف
 حوحتفو  فاعفا مفاعر   فاعر   

اعرتامبففرتامبفاعريتر ة
فاع حة 

رشوووو فعفتاةر ووووهفيووووهفررووووح فاع ا رووووففف1029
ففف3ففاعتمرف رفي

رش فعفتاةر هفيهفررح فاعيعقحتفف1030
ففف3فاعيحر ففااوعي

ففف3فااوعمففااق حعففاع وحر ف1031

ففف3فاعرغ اير فاع رح ر ف1032

ففف12فاالررحع 
 

ف
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 اعرفا فاالخترح ر 

 عمففتك فعفررحفاالت ح (فق مفااوعمفعة  حرخف)ااو

كف ف
فا مفاعر   فاعر   

فاعلرعتفااوعرر ففااوع ر ففاعتل ر فااوعرهفيهاترحهحتفريح  ةفف1033

فهااقمررفااوعمفااوعمففاا ا ةفاأل رحتفف1034

فاا  حيفل ف ففااوعمففتاةر حتهففاعت رف فااوعمف1035

ففتاةر حتهفااوعمففااوعماقت ح رحتفف1036

ففتاةر حتهفاع فعهفااوعمفاعكتحة فعميعقحتفاعيحر ففتاةر حتةحفف1037

فاع لفهففااخ اجاعاةحو فففااوعرر اعاةحو ففتاةر حتةحفف1038

ففتاةر حتةحفاعررحهر     رحتفاالت ح فففااوعمقفا ريفف1039

فااوعرر  حتفاعرؤ فإ ا ةففااوعمفيهرت  ر ففإل حئر تاةر حتفف1040

رختووح فاعاحعووبفرووح ةفروويفكوو فرررووفعفروويفاعرررفوووحتفاعت وويفة اروو فروويف -
اعر تف فاع حعثفةلرثفالفر ر فو  فاعرفا فاارةح ر ففاالخترح ر فاعتهفرتمف

ف0اعت رر فيرةحفويف تفر   اتفيهفاعف  فاع  ا هفاعفال 
 


