Proposal to develop a bachelor's program or a stream for a
scientific department
Program name
The nature of the program) Scientific/literary(
The scientific department supervising it
Scientific Faculty accredited to the stream
Number of programs and symmetrical streams
in other university departments and colleges
Admission to programs or streams for both
genders

Explains the
student or the girl
student or applies
for both genders

First, career opportunities for graduates of the program or field
Government sector

Here the sectors are clarified

Private sector

Here the sectors are clarified

Other areas

Here other areas are clarified

Second, the justifications for developing the program or the field
/is just one area.
Labour market requirements
Vision 2030

a report is attached to that
supported by statistics
a report is attached to that

University Strategic Plan

a report is attached to that

Community needs

a report is attached to that
supported by statistics
Third, the requirements for the development of the program or
the field
requirement Available Not
Availability Existing need
available ratio
1

Classrooms

Attach a
detailed report
Attach a
detailed report
Attach a
detailed report
to the
specifications
Attach a report
to the number
and exact
specializations
required
Demonstrates
the need for
television
circulations
A list plan or an
updated plan
that
accompanies a
report on the
adoption,
arbitration and
classification of
the new plan by
the civil service
Attached to a
detailed report
on the need for
field training
and
clarification of
training entities

Laboratories
Laboratory
preparation

Faculty
members

The
necessary
circulations
TV
Study plan for
the program or
field

Field Training

2

Fourth/ The number of students expected to be accepted and the
expected time to start the program
Number of students
Number of female students
Expected start time for the
program
Proposal to stop admission to an academic department
Name of the scientific
department
The faculty that belong to the
department
The number and date of the
decision to set up the section
The number of the program
corresponds to the program in
other university departments and
colleges
First / Human Resources Statement in the Department
Number of female students in the
department
Number of students in the
department
Number of faculty members /
Assistant Professor and Senior /
Student Section
Number of teachers and lectures
/ students section / of scholarship

3

Number of teachers and lectures
/ students section of nonscholarship
Number of faculty members
female in the department/
Assistant Professor and Senior /
female section
Number of teachers and lectures
/ section of non-scholarship
students
Number of teachers and lectures
/ section of scholarship students
Number of technicians students
/section
Number of female technicians
section of female students
Statement of halls, laboratories and equipment
Number of theoretical
classrooms allocated to the
department in the students
section
Number of coefficients allocated
to the department in the course
table /students section
All equipment for laboratories
/students section
Number of theoretical
classrooms allocated to the
department in the female
students section
Number of labs allocated to the
department in the course table
female/ students section

4

All equipment for laboratories/
female students section
Availability of television sets at
the female students headquarters
Third, the reasons for stopping admission to the program
Justified
Overcrowding of the
number of students
graduating in the
department

verified

Unverified

It doesn't fit the
demands of the
labour market.
Need to review and
develop the study
plan
Not compatible with
Vision 2030
Not compatible with
the universityapproved strategic
plan
The demand of
students for the
program is very low
Lack of suitable
classrooms for the
program

5

Lack of sufficient
laboratories to
implement the
program
and insufficient
equipment of the
laboratory with the
required paralysis
Not having enough
faculty members to
ensure the
continuation of the
program
The presence of
corresponding
symmetrical
programs in other
scientific
departments and
colleges in the
university

Fourth, looking ahead to the future of the department
Determining the university year
The current program is expected
to be liquidated by the end of the
academic year
The future of faculty members in visuals towards it with an
the department after liquidation attached report
and before resume

6

The extent to which other
departments in the college or
other colleges benefit from the
department's assets

A detailed report is attached to
this.

Expected time to resume
admission to the department
again

Determining the university year

7

الذليل اإلرشادي لبناء الخطط
الذراسيت
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يﻘذيح :
ذغؼٗ ظايؼح انثاؼح دٔيا ئىل حتذٚس خططٓا انذساعٛح مبا ٚرﻔﻖ ٔانرطٕس ادلؼشيف ٔانرﻘُٔ ،ٙاؼرٛاض عٕﻕ انؼًم،
ٔيطاتﻘح يؼاٚري االػرًاد األكادمئ .ٙﻗذ أَشأخ اجلايؼح جلُح دائًح نهخطط ٔانُظى انذساعٛح نررٕىل يًٓح اإلششاﻑ ػهٗ
اخلطط انذساعٛح ٔئﻗشاسْا .ذؼذ اخلطح انذساعٛح انشكٛضج األعاعٛح انر ٙذؼرًذ ػهٓٛا انؼًهٛح انرؼهًٛٛح يف اجلايؼح،
ﻓؼهٓٛــا ذُثُـــٗ انًشاؼــم االَرﻘانٛــح تــ ٍٛيعًٕػـــح انؼهــٕو ٔانًؼــاسﻑ انخاطـــحٔ ،ػهٓٛـــا ذثُــٗ يؼـــاٛٚش
انعــٕدج يــٍ ؼٛـــس يٕاءيــح انخطـــح نهرخظــض انؼهًـــ، ٙترخظــض يؼــٔ ٍٛػهٓٛا ٚثُٗ انرخطٛط نًٍ ُٙٓٚ
يشاؼم انخطح ٔٚرأْم نغٕﻕ انؼًم.
ٔﻗــذ ﻗايــد ٔكانح اجلايؼح نهشإٌٔ األكادميٛح تــاالﻃﻼع ػهــٗ أؼــذز يؼــاٛٚش ئػــذاد انخطــط ﻓــ ٙانعايؼــاخ
انغــؼٕدٚح ٔانؼانًٛــحٔ ،ساػــد ﻓــ ٙئػــذاد ْــزِ انًؼــاٛٚش ذٕظٓاخ خطح ادلًهكح انؼشتٛح انطًٕؼح ادلُثصﻘح يٍ سؤٚح
ُ
َٔ ،0202ظاو انرؼهٛى انؼايل خاطـح يـا ٚرؼهـﻖ يُٓــا تﻼئؽـح انذساعـح ٔاالخرثـاساخ نهًشؼهــح انعايؼٛح .كًا أػـذخ
انًؼـاٛٚش انؼايـح إلػـذاد انخطـط انذساعـٛح ٔذطـٕٚش انًُـاْط تطشٚﻘـح يرٕاﻓﻘـح ٔتطشٚﻘــح عــٓهح ذًكــٍ  ،ﻗــذس
اإليكــاٌ يــغ ًَــارض ٔيؼــاٛٚش انٓٛﺌــح انٕﻃُٛــح نﻼػرًــاد األكــاد ًٙٚاألﻗغـــاو ٔانكهٛـــاخ يـــٍ ذؼثﺌرٓـــا
تؽٛـــس ذكـــٌٕ ْـــ ٙاإلﻃـــاس انًٕؼـــذ نكهٛـــاخ انعايؼـــح نرطـــٕٚش خططٓا ٔتشايعٓا األكادًٛٚح.
ٔذأيـــم ٔكانح اجلايؼح نهشإٌٔ األكادميٛح أٌ ٚغـــٓى اإلﻃـــاس انؼـــاو إلػـــذاد انخطـــط انذساعـــٛح ﻓـــٙ
ذطـــٕٚش خطـــط انعايؼح انذساعٛحٔ ،سﻓغ يغرٕٖ ظٕدج يخشظاذٓا.

أًْٛح اإلﻃاس انؼاو نهخطط انذساعٛح
ٚؼـــذ اإلﻃـــاس انؼـــاو نهخطـــط انذساعـــٛح تًصاتـــح انًـــُظى نهخطـــط انذساعـــٛح داخـــم اجلايؼح ،انز٘ ذغرُذ
ػه ّٛظًٛغ انكهٛاخ عٕاء ﻓ ٙئػذاد خططٓـا انًغـرؽذشح  ،نٛكـٌٕ ْـزا اإلﻃـاس انًشظـغ األعـاط نثُـاء انخطـطٔ ،رنـﻚ
ٔﻓﻘـا ،ذطٕٚش انخطط انﻘائًح ػهٗ يا ٚه: ٙ
 /1أٌ ٚكٌٕ ذشيٛض ٔذشﻗٛى انًﻘشساخ نعًٛغ كهٛاخ انعايؼح تظٕسج يٕؼذ ٔٚرﻔﻖ يغ يا ْٕ ًؼًٕل تّ ﻓ ٙانعايؼاخ
انغؼٕدٚح ٔانؼانًٛح ،ؼغة انًُٕرض أدَاِ:

األسﻗاو ( )0ٔ 1دتٛض انكهٛح

8

7

6

5

األسﻗاو ( )4 ٔ 0دتٛض انﻘغى انؼهً ٙأٔ انربَايط انذساعٙ
األسﻗاو األستؼح األخريج ْ ٙسﻗى ادلﻘشس

4

0

0

1

 /0أٌ ذرﻀًٍ ظًٛغ خطط كهٛاخ انعايؼح يرطهثاخ انعايؼح ٔانر ٙذؼررب يﻘشساخ ئظثاسٚح جلًٛغ ﻃﻼب ٔﻃانثاخ
اجلايؼح
 /0أٌ ٚكٌٕ انٓٛكم انؼاو نعًٛغ انخطط انذساعٛح تانعايؼح يٕؼذا ؼغة يا يٕضػ يف ادلهؽﻖ ()1
 /4أٌ ٚكٌٕ نهعايؼح يرطهثاخ نهرخشض ذهرضو تٓا ظًٛغ انكهٛاخ
 /5أٌ ٚكٌٕ ذٕطٛﻒ انًﻘشساخ انذساعٛح انًطشٔؼح نعًٛغ األﻗغاو تشكم ٔيﻀًٌٕ يٕؼذٚٔ ٍٚرﻔﻖ يغ يٕظٓاخ اذلٛﺌح
انٕﻃُٛح نإلػرًاد األكادميٙ
 /6أٌ ٚكٌٕ أعهٕب ذﻘٕٚى انًﻘشساخ انذساعٛح انًطشٔؼح نعًٛغ األﻗغاو يف انكهٛح انٕاؼذج يٕؼذا.

يشاؼم تُاء اخلطح انذساعٛح
•يشؼهح االػذاد

•يشؼهح انرظًٛى
•يشؼهح انرؽكٛى
•يشؼهح انرﻘٕٚى
يشؼهح االػذاد
ذرى يف ضٕء يا ٚه: ٙ
•ادلغػ ادلؼهٕياذ ٙنهخطط انذساعٛح يف اجلايؼاخ احملهٛح ٔاجلايؼاخ ادلشٕٓسج ػادلٛا يف انرخظض.
•ادلغػ ادلٛذاَ ٙالؼرٛاظاخ عٕﻕ انؼًم.

• يرطهثاخ انرخظض ؼغة يا ذُض ػهْٛ ّٛﺌاخ االػرًاد األكادمي ٙنهرخظض ( ،ادلؼاسﻑ ٔادلٓاساخ األعاعٛح،
ػذد انغاػاخ ٔذٕصٚؼاذٓا ادلخرهﻔح ،انرذسٚة ادلٛذاَ ٙاٌ ٔظذ).

•انرٕظٓاخ احلذٚصح يف رلال انرخظض.

•اطذاساخ "اذلٛﺌح انٕﻃُٛح نهرﻘٕٚى ٔاالػرًاد األكادمي "ٙيف ادلًهكح.
يشؼهح انرظًٛى
تُاء اذلٛكم انؼاو نهخطح انذساعٛح ٔ ٚشًم ادلكَٕاخ انرانٛح:
•االﻃاس انؼاو نهخطح انذساعٛح.
•ذٕطٛﻒ انربَايط انذساع.ٙ
•ذٕطٛﻒ ادلﻘشساخ انذساعٛح.

أعظ ئػذاد اإلﻃاس انؼاو نهخطط انذساعٛح :
ٚرﻀًٍ اإلﻃاس انؼاو نهخطط انذساعٛح األعظ انرانٛح:
 /1ذؽذٚذ أْذاﻑ انكهٛح ٔذخظظاذٓا ٔانربايط انر ٙذﻘذيٓا

 /0ذؽذٚذ انًذخﻼخ انثششٚح (أػﻀاء ْٛﺌح انرذسٚظ ٔيٍ ﻓٛؽكًٓى) ٔانًادٚح (ﻗاػاخ ٔيؼايم ٔياؼﻒ ٔٔسػ اخل) ادلرٕﻓشج
نهكهٛح.
 /0ذؽذٚذ اؼرٛاظاخ عٕﻕ انؼًم تانرُغٛﻖ يغ اجلٓاخ راخ انؼﻼﻗح
 /4االﻃﻼع ػهٗ ذعاسب ظايؼاخ ػانًٛح ٔػشتٛح ٔيؽهٛحٔ ،ذطثٛﻖ يؼاٛٚش االػرًاد األكاد ًٙٚانًؽهٛح ٔانؼانًٛح.
ٔ /5ضغ انرظًٛى انًثذئ ٙنهخطح انذساعٛح
 /6االعرﻔادج يٍ يشئٛاخ انعٓاخ راخ انؼﻼﻗح يصم األﻗغاو ٔانًشاكض انؼهًٛح انًُاﻇشج ٔعٕﻕ انؼًم ؼٕل انخطح
انًﻘرشؼح.
 /7ذؽذٚذ يرطهثاخ انرخشض تُاء ػهٗ انًغػ انًؼهٕياذٙ
 /8ذُظٛى ذٕصٚغ عاػاخ يرطهثاخ انرخشض ٔٔضؼٓا ﻓْٛ ٙكم ػاو ٕٚضػ تذﻗح كم يٍ:
أ /يرطهثاخ ظايؼح .
ب /يرطهثاخ انكهٛح
ض /يرطهثاخ انرخظض
د /ادلﻘشساخ احلشج ادلغًٕغ تٓا ئٌ ٔظذخ
 /9حتذٚذ يرطهثاخ اجلايؼح ادلهضيح نكم ﻃﻼب ٔﻃانثاخ اجلايؼح ٔئػﻼو انطﻼب ٔانطانثاخ تٓا.
ٔ /12ضغ أعهٕب يٕؼذ نرشﻗٛى ٔذشيٛض انًﻘشساخ نعًٛغ انًﻘشساخ انر ٙذذسط تانعايؼح تانرُغٛﻖ يغ ػًادج انﻘثٕل
ٔانرغعٛم
ٔ /11ضغ أعهٕب يٕؼذ نرؼشٚﻒ انًرطهثاخ انغاتﻘح نهًﻘشساخ تانرُغٛﻖ يغ ػًادج انﻘثٕل ٔانرغعٛم
 /10أٌ ٚكٌٕ ذﻘ ٕٚى ٔٔطﻒ انًﻘشساخ تانشكم َﻔغّ ٔانخطٕاخ َﻔغٓا نعًٛغ يﻘشساخ انعايؼح ﻃثﻘا نﻼػرًاد األكادًٙٚ
انًؽهٔ ٙانؼانً.ٙ

ػُاطش اخلطح انذساعٛح:
 /1يﻘذيح ػٍ انكهٛح
ذشرًم انًﻘذيح ػهٗ انؼُاطش انرانٛح:
َ ثزِ ذاسٚخٛح ػٍ انكهٛح ٔ سؤٚذٓا ٔسعانرٓا ٔأْذاﻓٓا

 ششٔط انﻘثٕل تانكهٛح
 أﻗغاو انكهٛح ٔانرخظظاخ انذساعٛح ٔانذسظاخ انؼهًٛح انر ٙذًُؽٓا
 سيٕص األﻗغاو انؼهًٛح تانكهٛح تانهﻐح انؼشتٛح ٔانهﻐح االَعهٛضٚح
 انٓٛكم انؼاو نهخطح انذساعٛح
 يﻼيػ انرطٕس ﻓ ٙانخطط انذساعٛح نهكهٛح ( انخطط انر ٙمت ذطٕٚشْا ٔحتذٚصٓا)
 يغٕﻏاخ اعرؽذاز انخطط انعذٚذج
 يرطهثاخ انعايؼح.
 يرطهثاخ انكهٛح
 يرطهثاخ انرخظض اإلظثاسٚح ٔاإلخرٛاسٚح
 يٕاﻓﻘح يعهظ انﻘغى
 يٕاﻓﻘح يعهظ انكهٛح
 /0ذؼشٚﻒ تاألﻗغاو األكادميٛح تانكهٛح ٔانربايط انر ٙذﻘذيٓا:
ٚشًم انرؼشٚﻒ تاألﻗغاو األكادميٛح ٔانربايط انذساعٛح انؼُاطش انرانٛح:
َ ثزِ ػٍ انﻘغى
 ذؽذٚذ سؤٚح انﻘغى ٔسعانرّ ٔأْذاﻓّ
 انرخظظاخ انذساعٛح ٔانًغاساخ انرٚ ٙﻘذيٓا انﻘغى
 انذسظح انؼهًٛح انرٚ ٙؽظم ػهٓٛا انطانة تؼذ ذخشظّ )تكانٕسٕٚط ،دتهٕو ،ﻏٛشْا
 ششٔط انﻘثٕل تانﻘغى
 ذؽذٚذ يرطهثاخ انرخشض ٔذشًم
 اظرٛاص انٕؼذاخ انًطهٕتح نهرخشض تُعاغ
 عُح ذؽﻀٛشٚح ئٌ ٔظذخ
 عُح ايرٛاص ئٌ ٔظذخ
 أ٘ يرطهثاخ
 انﻔشص انٕﻇٛﻔٛح نهخشظٍٛ
 يذنٕالخ أسﻗاو انًﻘشساخ
 اسذثاط انﻘغى تأْذاﻑ انكهٛح
 ﻗائًح تًﻘشساخ انﻘغى اإلظثاسٚح
 ﻗائًح تانًﻘشساخ اإلظثاسٚح يٍ خاسض انﻘغى
 ﻗائًح تًﻘشساخ انﻘغى االخرٛاسٚح
 انغاػاخ انؽشج ؼغة يا ْٕ يؽذد ﻓْ ٙزا اإلﻃاس

 ذٕطٛﻒ انًﻘشساخ ٔٚشًم انؼُاطش انرانٛح:


يؼهٕياخ انًﻘشس األعاعٛح



أْذاﻑ انًﻘشس



يؽرٕٚاخ انًﻘشس



يخشظاخ انًﻘشس ٔانًٓاساخ انًرٕﻗؼح يٍ ْزا انًﻘشس



انكراب انًﻘشس



انًشاظغ (اعى انًشظغ ،اعى انًإنﻒ ،ذاسٚﺦ اإلطذاس ،انُاشش)



ذٕصٚغ انًؽرٕٖ ػهٗ انﻔظم انذساعٙ



ذﻘٕٚى انًﻘشس

 انخطح انذساعٛح نًشؼهح انثكانٕسٕٚط يٕصػح ػهٗ يغرٕٚاخ دساعٛح أﻗهٓا ذتاَٛح ﻓظٕل دساعٛح.
 ذشظًح انخطح نهﻐح االَعهٛضٚح ألًْٛح رنﻚ تانُغثح نﻼػرًاد األكادًٙٚ
 /0انخطح انرشﻐٛهٛح:
ذؼشع اإليكاَٛاخ انثششٚح ادلراؼح نهكهٛح يٍ أػﻀاء ْٛﺌح ذذسٚظ ٔيٍ يف ؼكًٓى ٔكادس ئداس٘ ٔذﻘُٔ ٙانًكاَٛح
ٔانًؼًهٛـح انًراؼـح نرُﻔٛز انخطح ٔذﻘًٕٓٚا ٔذطٕٚشْأ ،كـزنﻚ االؼرٛاظـاخ انﻼصيـح.
 /4آنٛاخ اعرؽذاز ٔذطٕٚش انخطط انذساعٛح
 ذﻘــٕو انكهٛـــاخ تذساعـــح ظــذٖٔ اعـــرؽذاز أﻗغـــاو أٔ ذخظظــاخ دساعـــٛح ظذٚـــذج ػهــــــٗ ضــــــٕء
يغــــــرعذاخ ٔيرطهثــــــاخ عــــــٕﻕ انؼًــــــم ٔانرطــــــٕساخ انؽاطــــــهح ﻓــــــ ٙانرخظظاخ ﻓٙ
انعايؼاخ انًشيٕﻗح ػانًٛـا ٔتؼـذْا ذﻘـٕو ترﻘـذٚش انخطـح انرشـﻐٛهٛح انرــــ ٙذشــــًم االؼرٛاظــــاخ
انثشــــشٚح ٔانًانٛــــح ٔانًكاَٛــــح ٔانًؼًهٛــــح نرهــــﻚ انثــــشايط كًا يٕضػ يف شكم ()1
 ذﻘـٕو انكهٛــاخ تًشاظؼــح ٔذﻘــٕٚى خططٓــا دٔسٚــا (كــم خًــظ عــُٕاخ أٔ تؼــذ ذخــشض أٔل دﻓؼح يٍ
انخطـح انؽانٛـح ػهـٗ األﻗـم.
ذغركًم انكهٛاخ ئظشاءاخ اػرًاد انخططٔ ،رنﻚ تؼشع انخطط انًغـرؽذشح أٔ انًطٕسج ػهٗ:


نعُح انخطط تانﻘغى



يعهظ انﻘغى



نعُح انخطط  /االػرًاد األكاد ًٙٚتانكهٛح



يشاظغ نﻐٕ٘ ختظض نﻐح ػشتٛح



يشاظغ نﻐٕ٘ ختظض نﻐح ئَعهٛضٚح
ٔ تؼذ ذأكذ انكهٛح يٍ ذُﻔٛز انرظٕٚثاخ انًطهٕب ذُﻔٛزْا يٍ ﻗثم نعُح انخطط ٔانًشاظؼ ٍٛانهﻐٕ،ٍٛٚ
ذؼشع انخطح ػهٗ:



يعهظ انكهٛح



انهعُح انذائًح نهخطط ٔ,انُظى انذساعٛح



انرؽكٛى انؼهً ٙئرا سأخ انهعُح انذائًح نهخطط ٔانُظى انذساعٛح انخطط رنﻚ



يعهظ انعايؼح



شى ذؼشع انخطط تؼذ اػرًادْا يٍ يعهظ انعايؼح ػهٗ انشثكح انؼُكثٕذٛح اَظش انشكم ()0

شكم (ٕٚ )1ضػ آنٛح ئػذاد ٔذﻘٕٚى اخلطط انذساعٛح:

رؤية الكلية ورسالتها وأهذافها

التطىيز العلمي والتقني

احتياجات سىق العمل

تحذيذ أهذاف الكلية

تحذيذ البزامج الذراسية التي تقذمها الكلية

تحذيذ المذخالت البشزية والمادية المتاحة بالكلية

اختيار المقزرات الذراسية وتىصيفها

اعذاد الخطة الذراسية

اعتماد الخطة الذراسية

تنفيذ الخطة الذراسية

تقىيم الخطة الذراسية

انشكم (ٕٚ )0ضػ انهعُاٌ ٔاجملانظ ادلششﻓح ػهٗ تُاء ٔذؼذٚم ٔذطٕٚش اخلطح انذساعٛح:

جلية اخلطط بالقسه

األقساو العلنية

1

دللس اجلامعة

3

6

اللجية الدائنة للخطط واليظه الدراسية

5
جلية اخلطط بالكلية

دللس الكلية

4

يهؽﻖ سﻗى ( :)1اذلٛكم انؼاو نهخطح انذساعٛح:

 /1متطلبات اجلامعة:



9

-----

إجباريجامعة

 11212212

لغةإنجليزية( )1

 -----

0

------

إجباريجامعة

 11202120

القرنالكريم 

0

1

------

إجباريجامعة

 11212211

لغةإنجليزيةتخصصية 

9

 ---

 ------

إجباريجامعة

 11212011

لغةإنجليزية( )0

 02

 ----

9

إجباريجامعة

 11212110

مهاراتكتابةالبحث
والمقال 

0

 -----

0

------

 11202021

ثقافةصحية 

1

 -----

1

------

إجباريجامعة

 11212121

الثقافةاإللسمامية( )1

0

 ----

0

------

إجباريجامعة

 11212111

الثقافةاإللسمامية( )0

0

 ---

0

------

إجباريجامعة



الخدمةالتطىعية( )1

2



2

 ........

إجباريجامعة 



الخدمةالتطىعية( )0

2



2

 ........

إجباريجامعة 

 /2متطلبات الكلية:



















إجباريكلية





إجباريكلية





إجباريكلية

 /3متطلبات التخصص:



















إجباريتخصص





إجباريتخصص





إجباريتخصص

 /4مقررات حرة إٌ وجدت:



















اختياريحر





اختياريحر





اختياريحر

 /5الربىامج الدراسي ملرحلة البكالوريوس:

توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر

اسم المقرر
)



المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى الثاىي:

توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر

اسم المقرر
)





مجموع وحذاث المسـتوى

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

املستوى الثالث:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر

المعتمذة

نظري

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى الرابع:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر



مجموع وحذاث المسـتوى

نظري

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

املستوى اخلامس:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر

المعتمذة

نظري

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى السادس:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر



مجموع وحذاث المسـتوى

نظري

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

املستوى السابع:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر

المعتمذة

نظري

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى الثامً:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر



مجموع وحذاث المسـتوى

نظري

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

املستوى التاسع:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر

المعتمذة

نظري

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى العاشر:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر



مجموع وحذاث المسـتوى

نظري

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

املستوى احلادي عصر:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر

المعتمذة

نظري

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب



مجموع وحذاث المسـتوى

املستوى الثاىي عصر:
توزيغ الوحذاث الذراسيت
رقم المقرر



اسم المقرر



مجموع وحذاث المسـتوى

نظري

المعتمذة

المتطلباث
السابقت

نوع المتطلب

 /6ملخص اخلطة الدراسية:

املتطلبات
متطلبات اجلامعة
متطلبات الكلية
متطلبات التخصص
املقررات احلرة إٌ وجدت
اجملنوع الكلي للخطة الدراسية

العدد الكلي لساعات االتصال العدد الكلي للساعات املعتندة

