
  
  يحتىي يقرر ) انًالكًخ( نهفرقخ انثبنثخ شعجخ إدارح يحتىي يقرر ) انًالكًخ( نهفرقخ انثبنثخ شعجخ إدارح 

  

  

  إركر يع انشرح انتفصيهً خًسخ تطجيقبد ترويحيخ فً يجبل ريبضخ انتخصص.إركر يع انشرح انتفصيهً خًسخ تطجيقبد ترويحيخ فً يجبل ريبضخ انتخصص.  --11

  

  حذي انجطىالد فً ريبضخ انًالكًخ وانشروط انىاجت إتجبعهب.حذي انجطىالد فً ريبضخ انًالكًخ وانشروط انىاجت إتجبعهب.تنظيى إتنظيى إتكهى عن كيفيخ تكهى عن كيفيخ   --22

  

  انًالكًين.انًالكًين.  تكهى عن واججبد انًسبعذين فً ريبضخ انًالكًخ ودورهى فً تىجيه وإرشبدتكهى عن واججبد انًسبعذين فً ريبضخ انًالكًخ ودورهى فً تىجيه وإرشبد  --33

  

تكهى عن انخطىاد انتعهيًيخ نهًهبراد انحركيخ فً ريبضخ انًالكًخ يع شرح نًىرج تطجيقً تكهى عن انخطىاد انتعهيًيخ نهًهبراد انحركيخ فً ريبضخ انًالكًخ يع شرح نًىرج تطجيقً   --44

  نتعهيى انهجىو انًضبد انًقبثم.نتعهيى انهجىو انًضبد انًقبثم.

  

  تكهى عن أسس انرعبيخ انصحيخ نهًالكًين.تكهى عن أسس انرعبيخ انصحيخ نهًالكًين.  --55

  

تكهى ثبنتفصيم عن األدواد واألجهزح انعبيخ فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب شروط انتذريت تكهى ثبنتفصيم عن األدواد واألجهزح انعبيخ فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب شروط انتذريت   --66

  ح.ح.عهً تهك االجهزعهً تهك االجهز

  

  تكهى ثبنتفصيم عن األدواد انخبصخ ثبنًالكًين فً ريبضخ انًالكًخ.تكهى ثبنتفصيم عن األدواد انخبصخ ثبنًالكًين فً ريبضخ انًالكًخ.  --77

  

فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب انعىايم انتً يتىقف عهيهب فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب انعىايم انتً يتىقف عهيهب   تكهى عن انهجىو انًضبد انجىاثًتكهى عن انهجىو انًضبد انجىاثً  --88

نجبح انهجىو انًضبد ، وركر عشرح تذريجبد تطجيقيخ نههجىو انًضبد انجىاثً يع انًذرة نجبح انهجىو انًضبد ، وركر عشرح تذريجبد تطجيقيخ نههجىو انًضبد انجىاثً يع انًذرة 

  وانزييم وعهً االجهزح.وانزييم وعهً االجهزح.

  

تكهى عن انهجىو انًضبد انًقبثم فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب انعىايم انتً يتىقف عهيهب تكهى عن انهجىو انًضبد انًقبثم فً ريبضخ انًالكًخ يىضحب انعىايم انتً يتىقف عهيهب   --99

نجبح انهجىو انًضبد ، وركر عشرح تذريجبد تطجيقيخ نههجىو انًضبد انًقبثم يع انًذرة نجبح انهجىو انًضبد ، وركر عشرح تذريجبد تطجيقيخ نههجىو انًضبد انًقبثم يع انًذرة 

  وانزييم وعهً االجهزح.وانزييم وعهً االجهزح.

  

بد بد تكهى عن خًسخ ين انقىاعذ انقبنىنيخ فً ريبضخ انًالكًخ ين ثينهب واججبد ويسئىنيتكهى عن خًسخ ين انقىاعذ انقبنىنيخ فً ريبضخ انًالكًخ ين ثينهب واججبد ويسئىني  --1111

  انحكى.انحكى.
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