هلخص بالوقزرات التٌ تذرس بالقسن
( الوستوى الجاهعٌ )
نظري
محاضرة

عيادة

عملي

يمذيخ ف ٙرمُٛخ األعُبٌ لجم انغشٚش٘ نألعٓضح
انكبيهخ ٔانغضئٛخ
اإلعزؼبضخ اإلكهُٛٛكٛخ ( ) 2

1

2

--

2

6

1

1

1

 112يبط

يمذيخ ف ٙاإلعزؼبضخ انضبثزخ

6

1

--

4

 412يبط

اإلعزؼبضخ اإلكهُٛٛكٛخ ( ) 1

1

2

1

--

 412يبط

اإلعزؼبضخ انضبثزخ ( ) 2

4

2

1

2

 411يبط
 442يبط

اإلعزؼبضخ انضبثزخ ( )1
اإلعزؼبضخ انًزمذكخ ف ٙطت األعُبٌ

1
1

-2

1
1

---

سلى انًمشس

إعى انًمشس

انغبػبد
انًمشسح

 122يبط
 112يبط

عملي

ششػ يفصم نهًمشساد

يمذيخ ف ٙاإلعزؼبضخ السنَة و تطابق األسناى (انغبػبد انًكزغجخ )2
 212يبط
ْزا أٔل وقزر فٌ اإلستعاضة السنَة ٚ .حزٕ٘ انًكرر علي جزء نظزً وآخز عولٌ ٍغطٌ االستعاضة الوتحزكة
والثابتة باإلضافة لشزح لتطابق األسناى  .هذا الوقزر ٍقذم فٌ النصف الثانٌ للسنة الثانَة انغضء انؼًهٚ ٙغط ٙانُٕاحٙ
انزمُٛخ
خالل انًمشس أٚضب ٚ ,طجك انطبنت يخزهف انزًبس ٍٚانز ٙرحبك ٙانؼالط انغشٚش٘ نهًشٚض .انًمشس ثشكم ػبو يصًى
نزغٓٛض انطبنت ثبنُٕاح ٙانحٕٚٛخ ,ولَكوى هقذهة للتعوق فٌ التخصص فٌ السنوات القادهة
يُغك انًمشر  :د .سَذ راشذ حبَب

 123هاس

اإلستعاضة اإلكلَنَكَة ( ) 3

( الساعات الوكتسبة )6

ْٕ انًمشس األٔل نإلعزؼبضخ انًزحشكخٔ .رشزًم ػهٗ انغضء انُظش٘ ٔاإلكهُٛٛكٔ ٙانًؼًه ْٕٔ . ٙيحذد نزذسٚظ
حبالد األعٓضح انكبيهخ ٔانغضئٛخ انًزحشكخ ٚ .ؼطٗ انغضء انُظش٘ صالصٌٕ يحبضشح ٔيحزٕٚبد ػذح انًحبضشاد ٚغطٙ
انغضء انُظش٘ انًشاحم انًخزهفخ ٔخطٕاد انؼالط ثبألعٓضح انكبيهخ ٔانغضئٛخٚٔ .حزٕ٘ انًمشس ػهٗ طشق انزشخٛص ,
سعى خطخ انؼالط ٔانطشق انًخزهفخ نزطجٛك انخطخ ٔكزنك يزبثؼخ انحبالد ثؼذ ػالعٓب ٔ .رشكض انًحبضشاد ػهٗ
انًفٕٓو األعبعٔ ٙانمٕاػذ انز ٙرحكى دالنخ ٔرحذٚذ خطٕاد انؼالطٚ .شزًم انغضء انُظش٘ ػهٗ صالصٌٕ يحبضشح
يمغًخ انٗ صالصٌٕ عضء ٔنًذح ػبو دساع ٙكبيم ٔرنك ثإػطبء يحبضشح ٔاحذح إعجٕػٛب ً .
رغزخذو ْزِ انًؼهٕيبد ػهٗ انمٕاػذ انؼبيخ ثبنكشف ػهٗ انًشٚض ٔرحضٛشح نهؼالط ثبألعٓضح انكبيهخ ٔانغضئٛخ.
ٚمٕو انطالة ٔرحذ إششاف يؼًهٚ ٙؼمذ يشح ف ٙاإلعجٕع ثؼًم كم انخطٕاد انًؼًهٛخ انًطهٕثخ نألعٓضح انكبيهخ
ٔانغضئٛخ انًشرجطخ ثبنحبالد انغشٚشٚخ ُْٔبنك خطٕاد ٚمٕو ثٓب انًؼًم انًشكض٘ ْٕٔ انٓٛكم انًؼذَ ٙنألعٓضح
انغضئٛخ ٔطجغ انغٓبص انكبيم.
يُغك انًمشس :د.ػجذانؼضٚض انجكش

 113هاس

هقذهة اإلستعاضة الثابتة

( الساعات الوكتسبة )6

ٕٚعّ انًمشس انطشق انخبصخ نُظبو اإلعزؼبضخ انضبثزخ ْٕٔ يجُ ٙػهٗ ْٛكم نزؼهٛى انطالة انطشق انؼهًٛخ ٔاألعبعٛخ
نألعٓضح انضبثزخٛٓٚٔ .ئ انًمشس انطالة ثبنزذسٚت انزمُٔ ٙانفُ ٙػهٗ حبالد يشبثٓخ نهًشضٗ.
يُغك انًمشس :د .يحًذ انؼًش٘

 123هاس

اإلستعاضة السزٍزٍة ()2

( الساعات الوكتسبة )1

صًى ْزا انًمشس إلػطبء انطالة انفشصخ نهحصٕل ػهٗ انًؼشفخ انذلٛمخ ٔانًٓبساد ف ٙخذيخ اإلعزؼبضخ انغُٛخ يٍ
رشخٛص ٔٔضغ خطخ انؼالط ٔطشق انؼالط انخبصخ نألعٓضح انكبيهخ ٔانغضئٛخ ٔانفٕسٚخ انًشحهٛخ يُز ٔضؼٓب فٙ
انفى ٔحزٗ انًزبثؼخ ثؼذ انؼالط ٚٔ .شزًم انًمشس ػهٗ رجط ٍٛاألعٓضح ٔرغٛش لٕاػذْب.
ٚحزٕ٘ انًمشس ػهٗ عضء َظش٘ ُٚزٓ ٙثُٓبٚخ انفصم األٔل ٔكزنك انحبالد يغ عضء إكهُٛٛك ٙػهٗ يذاس انغُخ ا٘
انفصم األٔل ٔانضبَٚٔ . ٙؼطٗ انغضء انُظش٘ انٕاعٓخ انخهفٛخ ٔطشق انؼالط انًخزهفخ نإلعزؼبضخ انغُٛخ .
ٚمٕو انطالة خالل انؼبو انذساع ٙثبنزذسٚت نًذح  1عبػبد فٗ انؼٛبداد إعجٕػٛب ً ثًغبَذح انًؼًم انًشكض٘.
يُغك انًمشس :أ.د .فيصل فهمي

 113هاس

اإلستعاضة السنَة الثابتة ()3

( الساعات الوكتسبة )1

ًٚضم ْزا انًمشس انًشحهخ اإلَزمبنٛخ يٍ انخطِٕ انًمجهخ اإلكهُٛٛكٛخ نهًشحهخ األكهُٛٛكٛخ ٔٚؼطٗ انًمشس نهطالة
نًُبلشخ انحبالد انصؼجخ يٍ انًشحهخ يضم األكهُٛٛكٛخ  .انًشحهخ اإلكهُٛٛكٛخ يمغًخ ثطشٚمخ نزمٕٚخ يبدسعّ
انطالة ف ٙانًمشس  112يبط ٔرجحش انًشحهخ اإلكهُٛٛكٛخ ف ٙرؼجئخ انطالة ثبنًٓبساد األعبعٛخ نؼالط حبالد
اإلعزؼبضخ انضبثزخ ٔرنك يٍ خالل انزذسٚت انًكضف نحبنز ٍٛيشضٛز ٍٛنالعؼبضخ انضبثزخ ( ػذد انٕحذاد انًطهٕثخ
انزٕلغ ػًهٓب  6حبالد ) .
ًٔٓٚذ انغضء انؼًه ٙف ٙانفصم األٔل نهطالة يؼشفخ انخطٕاد انًؼًهٛخ
( انزمُٛخ ) ٔانؼاللخ انًشزشكخ ث ٍٛانزمُٛخ ٔانغٕدح اإلكهُٛٛكٛخ .
يُغك انًمشس :د .صٚبد انصٕٚغ

 112هاس

اإلستعاضة السنَة ()2

( الساعات الوكتسبة )2

ٚؼطٗ ْزْب انًمشس اإلكهُٛٛك ٙنًذح ػبو دساعٔ ٙرنك صالس عبػبد إعجٕػٛب ًُٚٔ .ذيظ ْزا انًمشس يغ انًمشس
 492طغٍ ْٕٔ انؼالط انًكضف نألعُبٌ.
يُغك انًمشس :د .حُٛف ششف انذٍٚ

 113هاس

اإلستعاضة السنَة الوتقذهة

( الساعات الوكتسبة )1

صًى ْزا انًمشس نٛؼط ٙانطالة انخجشح اإلكهُٛٛكٛخ ٔانُظشٚخ ف ٙانزؼبيم يغ انحبالد انًزمذيخ نألعٓضح انغضئٛخ
ٔانكبيهخ يغ انزشكٛض ػهٗ األعٓضح انفٕق عُٛخٔ ,انغٓبص انكبيم انٕاحذ ٔ ,صالد انشثظ ٔانزٛغبٌ انًشٕحّ.
ٔٚغط ٙانغضء انُظش٘ يٕضٕػبد ػبيّ ف ٙاإلعزؼبضخ انغُٛخ ٔيٍ أيضهخ
رنك رأصٛش فمذاٌ األعُبٌ ٔ .يٍ انًٕضٕػبد األخشٖ طشٚمخ انؼالط (ثبإلعزؼبضخ انمصٛشح )كًب ٚهم ٙانضٕء
ػهٗ انًشحهخ لجم خهغ األعُبٌٚٔ .شًم انًمشس ػهٗ سثظ انغضء انُظش٘ ثبنغضء اإلكهُٛٛك ٙف ٙانحبالد انزبنٛخ
ٔصالد انشثظ  ,اإلطجبق  ,غشط األعُبٌ ٔ ,إعزؼبضخ انٕعّ ٔانفك.ٍٛ
يُغك انًمشس :د .طارق عبد الجبار

