خبيؼخ خذارا
دائزح انمجىل وانزضدُم
اصى انطبنت -:
رلى انطبنت -:
انخطخ انذراصُخ انًؼزًذح نًُح درخخ انجكبنىرَىس فٍ رخظض انززخًخ نهطهجخ انًمجىنٍُ اػزجبراً يٍ انفظم االول 2010/2009و
اوالً  -:يزطهجبد اندبيؼخ وػذدهب  27صبػخ يؼزًذح وهٍ-:
 -1انًدبل االول :هتطلثاخ الجاهعح االجثاريح وعذدها  12ساعح هعتوذج
اسن الوادج

رقن الوادج

101101

انهغخ انؼزثُخ ()1

102101

يهبراد فٍ انهغخ االَدهُزَخ()1

602100

انززثُخ انىطُُخ

604100

انؼهىو انؼضكزَخ

الوتطلة

الساعاخ

الساتق

الوعتوذج

العالهح

3
3
3
3

ثبَُب -:يزطهجبد انكهُخ وػذدهب  21صبػخ يؼزًذح وهٍ -:

ثبنثبً  -:يزطهجبد لضى انزخظض وػذدهب  81صبػخ يؼزًذح وهٍ-:

أ -متطلباث الكليت االجباريت وعذدها  15ساعت معتمذة

أ -متطلباث التخصص االجباريت والمسانذة عذدها  69ساعت معتمذة

اسن الوادج

رقن الوادج

 101105اصبنُت انجحث انؼهًٍ(طهجخ كهُخ اِداة)
 102103يهبراد فٍ انهغخ االَدهُزَخ()3
 104105االػالو وانزشزَؼبد االػاليُخ فٍ االردٌ

 -2انًدبل انثبٍَ :العلوم االنسانيح هن ( )6-3ساعح هعتوذج

الطالب من المواد التاليت

انًزطهت
انضبثك

انًؼزًذح

101100

يجبديء ػهىو انًكزجبد

101102

انهغخ انؼزثُخ ()2

102102

يهبراد فٍ انهغخ االَدهُزَخ()2

يهبراد اَدهُزٌ1

104100

انكزبثخ وانزحزَز االخجبرٌ

104106

فٍ انحىار وانزمذَى وانًمبثهخ

يهبراد فٍ انهغخ االَدهُزَخ ()1

ب -هتطلثاخ الكليح االختياريح وعذدها  6ساعاخ هعتوذج يختارها
انضبػبد

انهغخ انؼزثُخ ()1

3
3
3
3
3

 101104انزذوق االدثٍ

انزبنُخ وثحذ أدًَ يبدح واحذح يٍ كم يدبل وثحذ الظً يبدرٍُ يٍ كم يدبل

رلى انًبدح

الساتق

الوعتوذج

 101103فٍ انكزبثخ وانزؼجُز

ب -مرطهجبد اندبيؼخ االخزُبرَخ وػذدهب  15صبػبد يؼزًذح َخزبرهب انطبنت يٍ انًدبالد

اصى انًبدح

الوتطلة

الساعاخ

انؼاليخ

رقن الوادج

اسن الوادج

الساتق

3
3
3
3

 101271دراصبد لزآَُخ

3

 102111انهغخ انفزَضُخ ()1

 -3انًدبل انثبنث :العلوم االجتواعيح واالقتصاديح هن ( )6-3ساعح هعتوذج

 101108انًهبراد االرظبنُخ وانزىاطهُخ
 101117ربرَخ انفكز انؼزثٍ
 101192انهغخ وانثمبفخ

 102221يزاصالد ثبالَدهُزَخ

302100

االدارح وانحُبح (نغُز طهجخ االدارح)

3

 104108اػذاد انزمبرَز االخجبرَخ

403103

حمىق االَضبٌ

601100

انثمبفخ االصاليُخ

601102

ربرَخ انحضبرح انؼزثُخ االصاليُخ

3
3
3

 104202وكبالد االَجبء انؼزثُخ وانؼبنًُخ

602103

انمذس  5000ػبو

3

 -4انًدبل انزاثغ :العلوم والتكنولوجيا والزراعح والصحح هن ( )6-3ساعح هعتوذج

الوتطلة

 104204يدزًغ انًؼهىيبد
 206102يجبديء ػهى انُفش انززثىٌ

يهبراد االَدهُزَخ()1

العالهح

رقن الوادج

اسن الوادج

الوعتوذج

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الوتطلة
الساتق

الوعتوذج

 102106االصزُؼبة انضًؼٍ
 102107انهفظ االَدهُزٌ
 102110لىاػذ انهغخ االَدهُزَخ ()1
 102161يمذيخ فٍ االدة االَدهُزٌ
 102201كزبثخ (-)1انفمزح

لىاػذ انهغخ االَدهُزَخ ()1

 102210لىاػذ انهغخ االَدهُزَخ ()2

لىاػذ انهغخ االَدهُزَخ ()1

 102331يمذيخ فٍ انهغىَبد

يختارها الطالة هن الوواد التاليح
الساعاخ

 101121انُحى -انهغخ انؼزثُخ()1

الساعاخ العالهح  102302كزبثخ (-)2انًمبنخ

ج  -هتطلثاخ التخصص االختياريح وعذدها ()12ساعاخ هعتوذج

كزبثخ (-)1انفمزح
يهبراد انهغخ االَدهُزَخ ()1

 102481ػهى انًؼبٍَ

يمذيخ فٍ انهغىَبد

 103381رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

كزبثخ (-)2انًمبنخ

 103383انززخًخ االدثُخ (-E/)1ع

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103385انززخًخ انظحفُخ

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103387انززخًخ انزمُُخ (-E/)1ع

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103389انززخًخ انمبَىَُخ (-E/)1ع

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103391انززخًخ انفىرَخ وانززبثؼُخ (-E/)1ع

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103481رزخًخ ػبيخ (/)2عE-

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 103483انززخًخ االدثُخ (/)2عE-

انززخًخ االدثُخ (-E/)1ع

 103489انززخًخ انمبَىَُخ (/)2عE-

انززخًخ انمبَىَُخ (-E/)1ع

3
3
3

 103491انززخًخ انفىرَخ وانززبثؼُخ (/)2عE-

انززخًخ انفىرَخ وانززبثؼُخ (-E/)1ع

3

 103492انزذرَت انًُذاٍَ

موافقت القسم

3

206110

االصؼبفبد االونُخ

3

 103493يمذيخ فٍ َظزَبد انززخًخ

501100

يهبراد االَززَذ

3

 103499يشزوع رخزج (رزخًخ)

501101

يهبراد فٍ انحبصىة()1

3

603100

خغزافُخ االردٌ انضُبحُخ

603101

االَضبٌ وانجُئخ

3
3

3
النجاح ب 111ساعح هن الخطح

3

العالهح

رقن الوادج

اسن الوادج

 101221انُحى-انهغخ انؼزثُخ()2

الوتطلة

الساعاخ

الساتق

الوعتوذج

انُحى -انهغخ انؼزثُخ()1

 101241انجالغخ انؼزثُخ
 102211انهغخ انفزَضُخ ()2

انهغخ انفزَضُخ ()1

102431

يمذيخ فٍ انهغىَبد

 102482رحهُم انخطبة ثبالَدهُزَخ

يمذيخ فٍ انهغىَبد

 103393انززخًخ فٍ يدبل انضُبحخ وانضفز ()1

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103395رزخًخ َظىص فٍ االلزظبد واالدارح ()1

رزخًخ ػبيخ (-E/)1ع

 103397ػهى انًؼبخى ثبنهغخ االَدهُزَخ

يمذيخ فٍ انهغىَبد

 103487انززخًخ انزمُُخ (/)2عE-

انززخًخ انزمُُخ (-E/)1ع

العالهح

3
3
3
3
3
3
3
3
3

راثؼبً  -:انًزطهجبد انحزِ وػذدهب ( )3صبػبد يؼزًذح
يختارها الطالة هن هواد االقسام االخرى في الجاهعح ( هن خارج خطح التخصص)
رقن الوادج

اسن الوادج

الوتطلة

الساعاخ

الساتق

الوعتوذج

3

َزبئح ايزحبَبد انًضزىي-:
فحض يضزىي انحبصىة -:
فحض يضزىي انهغخ االَدهُزَخ-:
فحض يضزىي انهغخ انؼزثُخ -:
َزبئح انًىاد االصزذراكُخ
َزُدخ انحبصىة االصزذراكٍ (
َزُدخ االَدهُزٌ االصزذراكٍ (
َزُدخ انؼزثٍ االصزذراكٍ (

)
)
)

العالهح

