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انًىضىع األول :أكتة تضج ػٍ كال يٍ :
 -1انذخم انمىيً وطشق صغاتح يثيُا ً يكىَاخ انذخم انضساػً ،طشق صغاتح حى األهًيح انُغثيح ويكىَاخ
انذخم انضساػً يغ االعتؼاَح تًخال نتىضيش يا كتة فً كم صانح.
 -2انًيضاٌ انغزائً وكيفيح صغاب انفزىج انغزائيح يغ تىضيش كتاتتك تأيخهح يختهفح.

انًىضىع انخاًَ :يؼشف ػهً االلتظاد تؼشيفاخ ػذيذج ،كًا اٌ نهزا انؼهى فشوػح انًختهفح انتً
يتُاول كال يُها َاصيح يؼيُح .أكتة تضج فً عياق هزا ػٍ كال يٍ:
 -1تؼشيفاخ انؼهى انًختهفح واالختالفاخ تيُها – تؼشيفاخ كم فشع يٍ فشوع انؼهى وأهًيتح ويغاهًتح
وػاللتح تؼهى االلتظاد انضساػً.
 -2أهًيح ػهى التظادياخ االَتاد انضساػً تظفح خاطح يغ أتشص انًفاهيى واالططالصاخ األعاعيح نهزا
انؼهى يٍ َاصيح :تمغيى ػُاطش االَتاد – انًؼايالخ واالططالصاخ انفُيح وانذوال االَتاريح واألشكال
انشياضيح نها -انؼاللاخ االَتاريح يتًخهح فً ػاللاخ انًذخالخ تانًخشراخ وألغايها انشئيغيح انًختهفح
انخالث.
انًىضىع انخانج :تتظف انضساػح تخظائض يؼيُح تًيضها ػٍ تالً األَشطح األخشي .أكتة تضج وافً ػٍ
هزج انخظائض يذػًا ً تضخك تاأليخهح ،انشعىو انثياَيح وانًؼادالخ انشياضيح انتً تذػى يا تكتثح.

انًىضىع انشاتغ :أكتة تضج ػٍ كال يٍ انًىاسد انثششيح واألسضيح يتضًُا ً انُماط األعاعيح
اآلتيح:
 -1تانُغثح نهًىاسد انثششيح :انتؼاسيف انًتؼهمح تؼُظش انؼًم -انخظائض انًًيضج نهزج انًىاسد-
األهًيح انُغثيح نهؼًانح انضساػيح انًظشيح واصتياراخ انضساػح يُها – انثطانح انضساػيح وأَىػها –
تًُيح انًىاسد انثششيح.
 -2تانُغثح نهًىاسد األسضيح :تؼشيفها -انطهة وانؼشع ػهً انًىاسد األسضيح وانؼىايم انًإحإج ػهيها
– تطىس انًغاصاخ انًُضسػح وانًضظىنيح يٍ األساضً -انًخاطش انتً تتؼشع نها األساضً انضساػيح
تأَىاػها.

انًىضىع انخايظَ :الش فً تضج كال يٍ انًىاسد انًائيح وانشأعًانيح انضساػيح يٍ
َاصيح:
 -1انًىاسد انًائيح :انًىاسد انًتاصح فً يظش يغ تمغيًها ئنً تمهيذيح أو غيش تمهيذيح –
االصتياراخ انضساػيح انضانيح يٍ انًىاسد انًائيح فً يظش – اصتياراخ انمطاع انضساػً
نشي األساضً انضساػيح – االعتخذاياخ انًائيح نهخشوج انغًكيح تاانثضيشاخ انشًانيح حى
أخيشا ً انفالذ فً يياج َهش انُيم.
 -2انًىاسد انشأعًانيح انضساػيح :تؼشيف سأط انًال وأشكانح – انتكىيٍ انشأعًانً –
االعتخًاساخ انضساػيح – سأط انًال فً انضساػح انًظشيح – يخضوٌ سأط انًانً اإلرًانً
فً انضساػح ( نشأط انًال انظافً وتمذيش يخضوٌ سأط انًال فً انضساػح يغ االشاسج ئنً
انثُيح انتضتيح نهخشوج انضيىاَيح).
أعتار انًادج :أ.د  /طثضً أصًذ أتىانُزا
انزضء انخاًَ

انًىضىع األول :انتًىيم انضساػً وأهًيته فً تضميك أهذاف انتًُيح انضساػيح
ػُاطش انثضج:
 تؼشيف انتًىيم انضساػً انفشق تيٍ انتًىيم واالئتًاٌ انضساػً يظادس انتًىيم انضساػً تأحيش خظائض انضساػح ػهً طثيؼح انتًىيم انضساػً -خظائض انتًىيم انضساػً ودوسج فً تضميك اهذاف انتًُيح انضساػيح

انًىضىع انخاًَ :انغياعه اإللتظاديح انؼايح ودوسها فً تضميك انتًُيح انًغتذايه
ػُاطش انثضج:
 تؼشيف انغياعح اإللتظاديح أهذاف انغياعح اإللتظاديح تكايم أهذاف انشئيغيح نهغياعح اإللتظاديح انتذسد انهشيً ألهذاف انغياعح اإللتظاديح انغياعاخ انتً يًكٍ يٍ خالنها تضميك انؼذانح اإلرتًاػيح انغياعاخ انتً يًكٍ يٍ خالنها يؼظًح طافً انُاتذ انمىيً -أهًيح يثذأ تكافإ انفشص فً تضميك أهذاف انغياعح اإللتظاديح

انًىضىع انخانج :انغياعاخ انضساػيح ودوسها فً تضميك انتًُيح انتًُيح انًغتذايه
ػُاطش انثضج:
 ياهيح انغياعح انضساػيح ئختالف انغياعاخ انضساػيح تاختالف دسرح انتمذو اإللتظادي ػاللح انغياعح انضساػيح تانغياعح اإللتظاديح انؼايه وعائم تُفيز انغياعاخ انضساػيح أَىاع انغياعاخ انضساػيح انغياعه انضساػيح كأصذ أهى انغياعاخ انضساػيح دوس األعؼاس فً انمطاع انضساػً -أعانية تُفيز انغياعح انغؼشيح انضساػيح

انًىضىع انشاتغ :اعتشتيزيح انتًُيح انضساػيح انًغتذايح كخاسطح طشيك َضى انؼثىس نهًغتمثم
ػُاطش انثضج:
 انذسوط انًغتفادج يٍ تزاسب انًاضً تُالضاخ انتطثيك انخاطح تانغياعاخ انضساػيح انتضذياخ انشئيغيح نهتًُيح انضساػيح يؼىلاخ انتًُيح انضساػيح اإلػتثاساخ انشئيغيح ػُذ ئػذاد انشؤيح اإلعتشتيزيح سؤيح وسعانح اعتشاتيزيح انتًُيح انضساػيح انًغتذايه 2030 األهذاف اإلعتشاتيزيح انؼايح يمىياخ وػىايم َزاس اعتشاتيزيح انتًُيح انضساػيح انًغتذايه 2030أعتار انًادج  :أ.د /ئتشاهيى طذيك

