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  نبذه عن كلية اآلداب وتطورها
  

  : تأسيسها: أوال

تعد كلية اآلداب من الكليات األولى التي افتتحت في جامعة النجاح الوطنية منذ تأسيسها في العام 
ة لديها، وقد بدأت الكلية بداية متواضعة في أعضاء هيئة التدريس، واإلمكانات المتوافر. 1977

واستطاعت خالل فترة وجيزة، أن تعزز الكفايات العلمية العاملة فيها، وأن تطور برامجها األكاديمية، 
 على خمسة وستين عضو هيئة تدريس في مختلف دوأجهزتها اإلدارية، ففي الكلية اآلن ما يزي

راه وعدد محدود التخصصات، اثنا عشر منهم يحملون درجة أستاذ دكتور، والباقي يحمل درجة دكتو
مختبر التحرير الصحفي : حملة الماجستير ويوجد في الكلية مختبرات حديثة ومتطورة وهيمن 

  .ومختبر اإلخراج الصحفي ومختبر التصوير ووحدة المونتاج التلفزيوني
  .وفي قسم الجغرافيا يوجد مختبر التربة ومختبر الجيومورفولوجيا ومرسم ومحطة مناخية

  .ت في قسم اللغة اإلنجليزية وآخر في قسم اللغة الفرنسيةويوجد مختبر للغا
وتسعى الكلية إلى زيادة المختبرات فيها بما يتالءم مع التطورات الحاصلة على صعيد األجهزة 

  . العلمية أو البرامج الحديثة
     وتسعى الكلية إلى استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة، لما توفره من تخصصات علمية تلبي 

  . اجات المجتمع الفلسطيني، وتوفر فرص العمل المناسبة لهمح
  

  : البرامج األكاديمية فيها: ثانيا

تقدم كلية اآلداب برامج أكاديمية تؤدي إلى مـنح درجتـي البكـالوريوس والماجـستير، فـي                 
  . تخصصات عدة

  : ويشمل ثمانية أقسام أكاديمية هي: برنامج البكالوريوس -1
  ها قسم اللغة العربية وآداب -
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  -

 قسم التاريخ  -

 قسم الجغرافيا  -

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية  -

 )مجمد حاليا(قسم اآلثار  -
 قسم الصحافة واإلعالم  -

 قسم اللغة الفرنسية وآدابها  -
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  :برنامج الماجستير -2
  : هي, تمنح فيه الكلية درجة الماجستير في أربعة تخصصات أكاديمية

   التاريخ -    اللغة العربية وآدابها -
   اللغة اإلنجليزية وآدابها -       الجغرافيا -

وتسعى الكلية في خططها المستقبلية إلى منح درجة الماجستير في تخصصات أخرى، وتوسيع دائرة              
  .الدراسات العليا، لتشمل منح درجة الدكتوراه في بعض التخصصات

  
  : الخطط المستقبلية: ثالثا

لية اآلداب لزيادة عدد التخصصات األكاديمية فيها بمـا يـتالءم وحاجـات المجتمـع               تخطط ك 
الفلسطيني والمتغيرات فيه، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تسعى الكلية إلى افتتاح أقسام جديـدة، تتـيح                 

  . للطالب توسيع دائرة اختياره بما يلبي طموحاته األكاديمية
  
   :عالقة كلية اآلداب بالمجتمع: رابعا

تسعى كلية اآلداب إلى إقامة عالقات وطيدة مع المجتمع الفلسطيني، وذلك من خالل إقامة ندوات            
ومؤتمرات لها صلة بواقع المجتمع الفلسطيني في ماضيه وحاضره، وتخطط الكلية إلـى توظيـف               

ين مساق خدمة المجتمع الذي يعطى للطلبة ضمن مساقات الجامعة اإلجبارية إلقامة عالقة تعاونية ب             
طلبة الكلية، وبعض المؤسسات التي تحتاج إلى جهود الطلبة، من أجل تطويرها، أو المساعدة فـي                

وتقدم كلية اآلداب من خالل تخصص طلبتها في قسم اآلثار المـساعدات            . تقديم بعض الخدمات لها   
مـن  المطلوبة من أجل صيانة اآلثار الفلسطينية، والمحافظة عليها، والبحث والتنقيب عـن مزيـد               

  .االكتشافات األثرية في فلسطين
  

  نشاطات الكلية : خامسا

عام عدة مؤتمرات وندوات علمية يشارك فيها باحثون مـن مختلـف   كل  تعقد كلية اآلداب في     
الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية، وتميزت كلية اآلداب بعقد مؤتمر يوم القدس، وقد تـم عقـد                

تبا تحمل اسم كل مؤتمر وعنوانه واألبحاث التي قدمت فيه، هـذا            سبعة مؤتمرات، وأصدرت الكلية ك    
باإلضافة إلى مؤتمرات في موضوعات الجغرافيا وعلم االجتماع والصحافة والتاريخ، إلى غير ذلـك              

  .   من المؤتمرات والندوات التي تحرص كلية اآلداب على عقدها في كل عام
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  ية اآلدابالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كل
  

  :تقدم كلية اآلداب خططاً دراسية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في التخصصات األكاديمية التالية
  )1(رمز القسم       اللغة العربية وآدابها-1    
  )2(رمز القسم      اللغة اإلنجليزية وآدابها -2    
  )3(رمز القسم          التاريخ-3    
  ) 4(رمز القسم          الجغرافيا -4    
  )5(رمز القسم        علم االجتماع -5    
  ) 6(رمز القسم          اآلثار -6    
  ) 7(رمز القسم        الصحافة واإلعالم -7    
  )8(رمز القسم      اللغة الفرنسية وآدابها -8    
  

الطالب الملتحق بكلية اآلداب في جامعة النجاح الوطنية، يدرس في العام الدراسي األول مـن التحاقـه            
  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي) 27(قات العامة التي تطرحها الكلية وعددها بالكلية المسا

  
  : ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي)21( مساقات بمجموع )7( وعددها :متطلبات الكلية اإلجبارية. 1

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
  3  مدخل إلى تذوق النص األدبي   31111

  College English I   3)1(غة إنجليزية ل  32111

  3  تاريخ الفكر الحديث   33111

  3    جغرافية فلسطين   34111

  3  المجتمع العربي   35112

  3  مدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة   36112

  3  مقدمة لدراسة اإلعالم   37111
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الطالب من بـين     ساعات معتمدة، يختارها   )6( وعددها مساقان بمجموع     :متطلبات الكلية االختيارية    . 2
  : المساقات التي تطرحها أقسام كلية اآلداب المختلفة، وهذه المساقات هي

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق
    3  المكتبة العربية  31112
    3  مبادئ النحو   31113
    College English II  3 2لغة إنجليزية   32112
    3  )1 (األسبانيةاللغة   32113
  32113  3   )2(اللغة اإلسبانية   32114

    3  )1(اللغة األلمانية   32115
  32115  3  )2(اللغة األلمانية   32116

    3  تاريخ الحضارة اإلسالمية  33113
    3  مدخل إلى الجغرافيا البشرية   34112
    3  مدخل إلى الجغرافيا الطبيعية   34113
    3  ع مدخل إلى علم االجتما  35111
    3  الالجئون والهجرة القسرية      35113
مقدمة في تاريخ فلـسطين واألردن فـي العـصور           36113

  القديمة 

3    

    3  لغة اإلعالم بالعربية   37112
    3  أاللغة الفرنسية   38111
    3  باللغة الفرنسية   38112

  
  

  :وصف مساقات كلية اآلداب
 :مساقات كلية اآلداب اإلجبارية  - أ
  

  :دخل إلى تذوق النص األدبيم   31111

يهدف هذا المساق إلى إيقاف الطلبة على األبعاد الفنية والفكرية والنفـسية للـنص األدبـي،             
واستثارة ما لديهم من قدرة على تلقي النص تلقياً يقيم عالقة وجدانية بينهم وبين النص مـن                 

  .وبين النص والبيئة االجتماعية وقيمها من ناحية أخرى. ناحية
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  :)1متطلب كلية (اللغة اإلنجليزية    32111

تحديد األفكار، والتفاصيل المتعلقة بها، : يركز هذا المساق على مهارات االستيعاب، مثل
وفهم المفـردات من خالل النص، واالستنتاج، والتمييز بين التفسير الحرفي وغير الحرفي، 

لمساق يركز على طريقة أخذ والجزء الكتابي من ا. ثم تنمية مهارة تلخيص الفكرة العامة
أما . المالحظات، وبناء حصيلة مفردات، وتعبئة النماذج، وكتابة التلخيص وكتابة اإلعالنات
  .الجزء القواعدي فيه فيركز على األفعال، وأشكال الكلمة، الجمل الشرطية، وصيغ السؤال

  
  :تاريخ الفكر الحديث   33111

فكرية الحديثة األوروبية بعامة والعربية بخاصـة، يهدف هذا المساق إلى دراسة االتجاهات ال
بدءا من عوامل النهضة األوروبية منذ القرن السادس عشر، وحتى نهاية القرن التاسع عشر،        

الـسلفية  "دراسة عوامل النهضة الفكرية في العالم العربي، دراسة وتحليل االتجاهات الدينية،       
، والرابطـة العثمانيـة، والوطنيـة، واإلقليميـة         الجامعة اإلسالمية "، والسياسية   "والتجديدية
التخلف وأسبابه، العدالة االجتماعية، الحرية والمساواة، وتحريـر        "، واالجتماعية   "والقوميـة

  .، والعلمية"المرأة
  

  :جغرافية فلسطين   34111
 دراسة إقليميـة، وأثـر الحـوادث التاريخيـة،          1948دراسة فلسطين بحدودها ما قبل عام       

  .ت السياسية التي مرت بها على مختلف النواحي الجغرافية البشرية واالقتصاديةوالتطورا
  

  :المجتمع العربي   35112

عرض للمؤسسات االجتماعية، والتغير االجتماعي في الوطن العربـي المعاصـر، العائلـة             
 ، مع التركيز على مـشاكل التحـديث       "واأليديولوجيا"العربية ونظم القرابة، والتقسيم الطبقي      

  .والنمو
  

  :مدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة   36112
يتناول هذا المساق دراسة منطقة الشرق القديم من حيث التعرض للدول والممالك التي قامت 

والتعرف على أهم المراكز . فيها، وعالقتها مع بعضها، من الناحية السياسية والحضارية
دى إسهام اإلنسان في المنطقة في وم. الحضارية التي قامت في منطقة الشرق القديم

  .الحضارة البشرية بشكل عام
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  :مقدمة لدراسة اإلعالم    37111

 والمفاهيم والنظريات يشكل هذا المساق مدخالً للمبادئ األساسية لالتصال الجماهيري
، كما يعرف الطالب بنظم اإلعالم المختلفة، ويعطيه لمحة عامة وشاملة حول الخاصة بذلك

الكتاب، والصحيفة، : هي وتطورها وور وسائل اإلعالم الجماهيري األساسية ونشأة وتط
  .والسينما، والراديو، والتلفزيون

  
  

 : متطلبات الكلية االختيارية-ب
  

  :المكتبة العربية   31112

التعريف بحركة التدوين عند العرب بأبعادها المختلفة، التعريف بالمكتبة العربيـة التراثيـة             
وخاصة المكتبة الشعرية والمكتبة النثرية بشقيها األدبي واللغوي، التـدريب          بصورة رئيسية   

  .على التعامل المباشر مع تلك المصادر
  

  :مبادئ النحو   31113

  :يدرس الطالب في هذا المساق الموضوعات التالية
  :الموضوعات النظرية وتشمل   -أ

ـ   "ضوابط لغوية عامة تساعد الطالب على صياغة         - ومـن هـذه    " ليمةجملة عربية س
  :الضوابط

   الجملة العربية وأنواعها-     معرفة االصطالحات النحوية-
   العدد وأحكامه-
أدوات الـشرط، وأدوات    :  بعض األدوات النحوية التي تمثل أسـاليب نحويـة مثـل           -

  .االستفهام، وأدوات النفي
  .دراسة مبادئ بناء المرفوعات في النحو العربي   -ب

  :يقيةالموضوعات التطب   -جـ
وتشمل نصوصاً مختارة من كتب التراث أو دواوين الشعر العربي، يحللها الطالـب             
بتوجيه من األستاذ، ثم يدون الطالب المعلومات النحوية العامة التي تساعده علـى الكتابـة               

  .الخالية من األخطاء
  
  



 68

  
  :)2متطلب كلية (اللغة اإلنجليزية     32112

ويتم تدريب الطالب على كتابة الجملة . م ينتقل إلى الفقرةيبدأ هذا المساق بمراجعة الجمل ث
كما يتم تدريب الطالب على . االفتتاحية، وتطويرها إلى فقرة مترابطة، باستعمال عدة طرق

وإجراء مراجعات قواعدية . تعبئة الطلبات بأنواعها، كتابة السيرة الذاتية، والرسالة المرفقة
  .تعرض لكتابة المقال في الجزء األخير من هذا المساقإضافة إلى ال. كجزء من هذا المساق

  
  :)1(اللغة اإلسبانية    32113

هذا المساق  ويعتمد )2(يعتبر مساق ابتدائي، ويتبعه مساق اللغة اإلسبانية ) 1 (سبانيةاالاللغة 
بشكل أساسي على دمج لمهارات اللغة وعرض واضح وبسيط ألساسيات القواعد للطلبة الذي 

ولقد تم دعم المساق بمضمون حضاري بهدف التعرف على . إلسبانية ألول مرةيتعلمون ا
ن الطلبة من فهم العبارات اليومية األساسية إن هذا المساق يمكّ. المجتمع اإلسباني وحضارته

  .الشفوية منها والمكتوبة
  

  :)2(اللغة اإلسبانية    32114

علم فيه الطالب أساسيات قواعد اللغة الذي ت) 1(إن هذا المساق يتلو مساق اللغة اإلسبانية 
الفرصة للتعمق في قواعد ) 2(يعطي مساق اإلسبانية . اإلسبانية والمحادثة العملية البسيطة

ويهدف هذا المساق إلى التركيز على قواعد اللغة والمفردات المتقدمة، وكذلك . اللغة اإلسبانية
طلحات الخاصة بعبارات المحادثة التركيز على اللفظ الصحيح وكيفية الكتابة وفهم المص

  .الشفوية والمكتوبة باإلضافة إلى تعميق المعرفة بالمجتمع اإلسباني
  

  :)للمبتدئين( 1اللغة األلمانية    32115

. يحتوي هذا المساق الكلمات والتراكيب القواعدية ذات األهمية القصوى لالتصال اليومي
، وتقديم األشخاص واألشياء واألمور وتتضمن مواضيع هذا المساق كيفية تقديم التحية

المنزلية والطعام والشراب، وكيفية طلب وجبة طعام واالستجمام والعمل، وكيفية ترتيب 
  . الخ…المواعيد والسكن، وكيفية استئجار شقة، 

  
  :)2(اللغة األلمانية    32116

لطلبة ليس فقط من في نهاية هذا المساق يتمكن ا. 1وهذا المساق امتداد لمساق اللغة األلمانية
وتشمل مواضيع . معرفة قواعد األلمانية، بل القدرة على فهم متحدثين ألمان واالتصال معهم
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 المرض وكيفية وصف األلم وتقديم النصيحة والتحدث عن حدث، 2مساق األلمانية 
  .يةومواضيع تتعلق بالمدينة، والسير، والتسوق، والثقافة األلمانية، والدول المتحدثة باأللمان

  
  :تاريخ الحضارة اإلسالمية   33113

مفهوم الحضارة والمدنية، الفـرق بـين الدراسـة         : يتناول هذا المساق الموضوعات اآلتية    
الحضارية والدراسة التاريخية، نشأة الدراسة الحـضارية مقـاييس، الحـضارة، مقومـات             

لقرآن الكريم قاعدة   الحضارة، المقومات االجتماعية والتاريخية لظهور الحضارة اإلسالمية، ا       
الحضارة اإلسالمية، مقومات الحضارة اإلسالمية وخصائصها، وضع الحضارة اإلسـالمية          

  .بين الحضارات األخرى وأثرها
  

  :مدخل إلى الجغرافيا الطبيعية   34112

تعريف بالموضوعات التي تعالجها الجغرافيا الطبيعية، األجرام السماوية، والنظام الشمسي،          
ألرض، عمر وأبعاد وتركيب وصخور الكرة األرضية، البحار والمحيطـات          نظريات أصل ا  

ونشأتها، وحركات مياه البحار والمحيطات، المناخ، التربة، المياه، تشكيل مظـاهر سـطح             
  .األرض

  
  :مدخل إلى الجغرافيا البشرية   34113

لى سـطح  مناهج البحث الجغرافي البشري وأهم مدارسه الفكرية، ظهور اإلنسان وانتشاره ع      
  .األرض

  
  :مدخل إلى علم االجتماع   35111

المدخل إلى المفاهيم األساسية في علم االجتماع، ودراسة السلوك االجتمـاعي، واألسـاليب             
  .العلمية في التحليل السوسيولوجي

  
  :الالجئون والهجرة القسرية   35113

المية؛ وذلك من   يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة والمختصين ظاهرة اللجوء كظاهرة ع          
وما يصاحبها من جوانـب     هرباوتجحيث التطور التاريخي لحركات اللجوء، وأسباب اللجوء        

باإلضافة لتأثير السياسات الدولية والمعونـات      . نفسية واجتماعية في حياة الالجئ بالمخيمات     
ول اإلنسانية الدولية على ظاهرة اللجوء، وذلك من خالل دور الدول المانحة، وسياسـة الـد              

ثم التعرف على دور القانون الدولي في معالجة قضية الالجئ، وبالتـالي            . المضيفة لالجئين 
على األطر النظرية التي حاولت تفسير ظاهرة اللجوء، وتعريف الطلبـة بظـاهرة اللجـوء               



 70

الفلسطيني، من حيث العوامل التي عملت على إخراجه من وطنه سواء أكانـت داخليـة أم                
وء على عملية النزوح في مراحلها المختلفة، وعلى المعاناة التي تكبدها           خارجية، وإلقاء الض  

الالجئون في أثناء تلك العملية ثم توضيح ظهور الوعي السياسي بين الالجئين، ودورهم في              
ودور الحماية الدولية في رعاية حمايـة الالجـئ الفلـسطيني،           . منظمة التحرير الفلسطينية  

  .كلتهموالمحاوالت التي بذلت لحل مش
  

  :تاريخ فلسطين واألردن    36113

يتناول هذا المساق دراسة العصور التاريخية التي مرت على فلسطين واألردن منذ العصر 
الحجري القديم حتى العصر الحديدي، كما يتناول عالقة فلسطين مع االمبراطورية في الدول 

 التي حققتها المنطقة إضافة إلى المنجزات الحضارية. المجاورة خاصة في العراق ومصر
  .في العصور السابقة

  
  :لغة اإلعالم بالعربية   37112

 مادة المساق هـذه     داللغة هي الوسيلة واألداة الرئيسية لدراسة الصحافة باللغة العربية، لذا تع          
يهدف هذا المساق إلى تدعيم ملكة الطالب    . األساس األول لمساق التحرير الصحفي التي تليها      

ية قدرته على التعبير عن أفكاره وصياغتها على الورق، بلغة قوية وواضـحة             اللغوية، وتقو 
  :وخالية من األخطاء، على أن يشتمل على ما يلي

قواعد النحو والصرف مع التركيز على المثنى، والجمع، والعدد، والمعدود، والممنوع من        . 1
  .الصرف، إلخ

  .زةالكتابة اإلمالئية السليمة، بما فيها كتابة الهم. 2
  .قواعد الترقيم السليم. 3
  .المصطلحات اإلعالمية. 4

من المحبذ في استخدام األمثلة والنماذج لهذا المساق، التركيز على المواد اإلعالمية المختلفة             
المأخوذة من الصحف والمجالت العربية المحلية، لتعريف الطالب بلغتنا الصحفية المتداولة،           

  .الفيهاوللتعرف على األخطاء الشائعة وت
  

 :)أ(اللغة الفرنسية     38111

الحروف األبجدية للغة الفرنسية، وطريقة كتابة الكلمات دف هذا المساق إلى تعريف الطلبة يه
الضمير الشخصي، والفعل، والمفعول : بمذكرها ومؤنثها، وجمعها، وكذلك الجمل بمكوناتها

ال األدوات المساعدة مثـل به المباشر وغير المباشر، كما يسرد أحداثاً يومية باستعم
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القبول، الرفض، الشكر، التأسف، وتبرير : الرسوم، الصور، وتحرير إجابات قصيرة تتضمن
 .اإلجابة بطريقة مختصرة

  
 :)ب(اللغة الفرنسية     38112

يهدف هذا المساق إلى تدريس اللغة الفرنسية من خالل الطرق الحديثة لتدريس اللغة الفرنسية       
ومع نهاية هذا المساق يتوقـع مـن        . يمين في بالد غير ناطقة باللغة الفرنسية      للمبتدئين والمق 

الطلبة القدرة على التحدث ببساطة وفهم جمل بسيطة يستطيعون من خاللها التعريف بأنفسهم، 
  .والتعرف على اآلخرين وتركيب جمل بسيطة، وترتيب حوار قصير
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  قسم اللغة العربية وآدابها. 1
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم 

  اللغة العربية وآدابها
  

  شروط التخصص

  : أن ينهي الطالب بنجاح مساقي. 1
  . مدخل إلى تذوق النص األدبي    31111  
  . المكتبة العربية    31112  

  . فأكثر% 70ي كل واحد منهما على معدل   ويحصل ف
  %.30يتقدم الطلبة الراغبون في االلتحاق بالقسم إلى امتحان مستوى يحسب له . 2
في حال زيادة عدد المتقدمين عن العدد المسموح به، يقبل الطلبة وفق معدالتهم، األعلى فـاألدنى                . 3

  . وهكذا
  
  ربية وآدابهامتطلبات درجة البكالوريوس في قسم اللغة الع. 1

يقدم قسم اللغة العربية وآدابها تخصصا منفرداً في اللغة العربية وآدابها، وعلى جميع الطلبة الـراغبين                
تتـضمن  ساعة معتمدة بنجاح،    ) 140(في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة           

للغة العربية، إضافة إلى العـدد المنـصوص        المساقات اإلجبارية التي تطرحها الجامعة وكلية اآلداب وقسم ا        
  .عليه من المساقات االختيارية التي تطرحها الجهات الثالث

  
  ساعة معتمدة) 72: (اإلجباريةالقسم  مساقات -أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة   اسم المساق   رقم المساق
    3  الصرف   31211
    3  )1(النحو   31212
    3  )1(البالغة العربية   31213
    3  تاريخ األدب الجاهلي ونصوصه   31214
  31214  3  تاريخ األدب اإلسالمي ونصوصه   31215

  31214 و 31215  3  تاريخ األدب األموي ونصوصه   31216
  31213  3  )2(البالغة العربية   31217

  31212  3  )2(النحو   31312

  31216  3  األدب العباسي شعراً  31313

    3  صوتيات اللغة العربية   31314
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    3  األدب األندلسي والمغربي   31315
    3  تاريخ النقد األدبي عند العرب   31316
    3  األدب العباسي نثرا   31317
    3  البحث العلمي   31318
  31313  3  األدب في مصر والشام   31411

  31312  3  )3(النحو   31412

    3  )1(األدب الحديث    31413
    3  فقه اللغة العربية   31414
    3   )2(دب الحديث األ  31415
    3  مناهج النقد األدبي الحديث ومدارسه   31416
    3  األدب الفلسطيني الحديث   31453
    3  األدب الشعبي الفلسطيني   31459
  من كلية التربية  3  للغة العربيةتربية عملية   72564
 أو 72364  3  تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها  72664

 أو 72365
72363  

  
  ساعة معتمدة) 15: (االختياريةالقسم ات  مساق-ب

  : يختارها الطالب من بين المساقات التالية
    المساقات األدبية -أ

  مالحظات  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق
  من كلية الشريعة  3  علم مصطلح الحديث   31228
    3  موضوع خاص في األدب الجاهلي   31253
    3   يمدب اإلسالاألموضوع خاص في   31254
    3  موضوع خاص في األدب األموي   31255
    3  البالغة في ضوء النقد الحديث   31256
    3  دراسات قرآنية   31257
     3  العروض والقافية   31351
     3  الحياة األدبية في حلب   31352
     3  موضوع خاص في األدب األندلسي   31353
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  شريعةمن كلية ال   3  التفسير ومناهج المفسرين   31331
    3  موضوع خاص في أدب مصر والشام   31451
    3  الحديثموضوع خاص في األدب الفلسطيني   31452
     3  موضوع خاص في األدب العربي الحديث   31454
  من قسم التاريخ   3  موضوع خاص في تاريخ الحضارة  اإلسالمية  33336
     3   األدب المقارن   31460

  
   المساقات اللغوية -ب

  مالحظات  ساعة معتمدة  اسم المساق   ساق رقم الم
    3  )1(اللغة العبرية   31259
    3  )2(اللغة العبرية   31260
     3  المعاجم العربية   31357
    3  علم اللغة العام   31358
    3  المدارس النحوية   31456
    3  )4(النحو   31457

  
   المسلكيات -ج

  مالحظات  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
     3  أساليب تدريس اللغة العربية   31461
  من كلية التربية  3  مهارات التدريس  72368
 اللغة العربية للمرحلـة االساسـية       أساليب التدريس   72365

  العليا

  من كلية التربية  3

  
  

  :وصف المساقات في قسم اللغة العربية وآدابها

  
  :الصرف   31211

ته في التحليل اللغوي، ثم دراسة طائفة مـن         بيان المقصود بمستوى الدرس الصرفي، ومنزل     
الميزان الصرفي والمشتقات وزيادات األفعال، ومعانيها، والتثنية : الموضوعات الصرفية مثل

  .ويرافق ذلك دراسة تطبيقية عملية...... والنسبة والتصغير، واإلعالل واإلبدال
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   :)1(النحو    31212

المعرب، والمبتدأ والخبـر، وكـان وأخواتهـا،        تدرس موضوعات النحو األساسية كالمبني و     
ترسيخ المبادئ األساسية للنحو لالستفادة منها في األداء سواء في مهارة الكتابة أم في مهارة               

  .الحديث
  

  :)1(البالغة العربية    31213

يتناول هذا المساق نشأة البالغة العربية في الموروث القديم، والبيئات التي أسهمت في تطوير 
س البالغي، ويتناول دراسة موضوعي علم البيان وعلم البديع مع التطبيق العملي علـى           الدر

  .نماذج تساعد الطالب في تنمية ذوقه، واستكشاف جوانب الجمال في الصور البالغية
  

  :تاريخ األدب الجاهلي ونصوصه    31214

لهذا الشعر، الوقـوف    التعريف بالحياة الجاهلية من خالل الشعر الجاهلي، معرفة القيم الفنية           
على مصطلحاته اعتماداً على أوثق المصادر، دراسة الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والنفسية لهذا العصر من خالل نصوص مختارة، دراسة بعض القضايا والظواهر األدبية مثل             

  .قضية االنتحال، والتكسب بالشعر، وشعر الصعاليك
  

  :مي ونصوصه تاريخ األدب اإلسال  31215

دراسة الحياة األدبية في عصر صدر اإلسالم حتى قيام الدولة األموية، التعامل مع مجموعة              
من النصوص األدبية التي تعكس صورة األدب، بيان ما في نـسجه مـن خيـوط جاهليـة                  

  .وإسالمية
  

  : تاريخ األدب األموي ونصوصه  31216

بيئة الحجاز، بيئة البادية، بيئة الشام، بيئة       " :دراسة ألهم بيئات الشعر العربي في هذه المرحلة       
وتوضيح ظاهرة التخصص الشعري فيها، مع رسم صورة عامة لهـا           " العراق، بيئة خراسان  

  .من خالل نماذج فنية يتم تحليلها
  

   :)2( البالغة العربية   31217

 ويركـز  "1"يأتي هذا المساق استكماالً للموضوعات التي تدرس في مساق البالغة العربيـة           
بشكل خاص على دراسة علم المعاني مع محاولة ربط الموضوعات القديمة مثـل أسـاليب               
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اإلنشاء، والتقديم والتأخير، واإليجاز واالطناب، وأساليب القصر وغيرها من الموضوعات،           
  .بالدراسات النقدية والبالغية الحديثة

  
  : علم مصطلح الحديث  31228

  .متقدمه كلية الشريعة لطالب القس
  

  : موضوع خاص في األدب الجاهلي  31253

في هذا المساق يدرس موضوع قابل للتغير، حسب رأي المدرس، والقصد من هذا  المـساق     
  .أن يقف الطالب على دقائق قضية من القضايا المتعلقة باألدب في العصر الجاهلي

  
  : موضوع خاص من صدر اإلسالم  31254

الم أو دراسة شاعر من شعراء العـصر، بحيـث          يتم اختيار موضوع أدبي من عصر اإلس      
  .يستكمل الحديث عن الموضوع المختار من جميع جوانبه

  
  : موضوع خاص من العصر األموي  31255

تخصص الدراسة في بيئة واحدة من بيئات الشعر العربي، كأن يدرس الشعر العذري في بيئة 
 على اإلحاطة الدقيقة بكل عناصـر       البادية، أو شعر النقائض في بيئة العراق، وتقوم الدراسة        

  .الموضوع المختار
  

  : البالغة في ضوء النقد الحديث  31256

تدرس البالغة العربية في ضوء نظريات النقد العربي القديم، والحديث في محاولـة لـربط               
  .القديم بالجديد، ومواكبة البالغة العربية للدراسات  الحديثة نظرياً وتطبيقياً

  
  : القرآنية الدراسات  31257

يهدف هذا المساق إلى ربط الدرس اللغوي واألدبي بالقرآن الكريم، وإجراء دراسـات فـي               
ويدرس الطلبة لهـذه الغايـة      . القرآن الكريم إضافة إلى معرفة اصطالحات الدرس القرآني       

مختلف علـوم القرآن من تعريفه إلى أقسامه وأسباب نزولـه ومكيـة ومدنيـة ومحكمـة                
اءاته وناسخة ومنسوخة وغير ذلك، إلى جانب ألفاظه وما يرتبط بهـا مـن       ومتشابهة إلى قر  

  .مظاهر تتصل بالبيئة واإلنسان
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  :)1( اللغة العبرية   31259

  .مبادئ وأسس اللغة العبرية، إذ يستطيع الطالب التعبير شفوياً وكتابياً باللغة العبرية
  

   :)2( النحو   31312

 النائب عن الفاعـل، التعـدي واللـزوم، المفعـول           الفاعل،: موضوعات رئيسية في النحو   
المطلـق، المفعول فيه، المفعول معه، االستثناء، حروف الجر، باإلضافة إلى تطبيقات نحوية    

  .تعزز هذه الموضوعات
  

   : األدب العباسي شعراً  31313

اهـات  دراسة الحياة األدبية والتيارات المختلفة التي أثرت في الشعر العباسي، دراسـة االتج         
الشعرية بعامة والجديدة منها بخاصة،  دراسة تحليلية لنصوص شـعرية مختـارة ألبـرز               

  .الشعراء العباسيين
  

  : صوتيات اللغة العربية  31314

التعريف بعلم األصوات، الجهود التي بذلها علماء العرب القدامى في هذا المجال، التطـور              
هاز النطق اإلنساني، كيفية حدوث الصوت الذي حصل  لهذا العلم على يد الغربيين، دراسة ج

والقوانين التي تتحكم به، دروس وصفية شاملة للصوامت والحركات فـي اللغـة العربيـة،               
  .المقطع العربي وأنواعه، بعض الظاهر الفونولوجية وقوانينها

  
  : األدب األندلسي والمغربي  31315

لف التيارات التي كان لها تأثير في التعرف على الحياة األدبية في األندلس، الوقوف على مخت   
من مدح، وهجاء، ورثاء، ووصف     "الشعر األندلسي، التعرف على أغراض الشعر األندلسي        

نبذة عن النثر الفني في األندلس في عصورها التاريخية المختلفة، التركيز على تأثير " الطبيعة
  .البيئة األندلسية فيما حولها وتأثرها بها

  
  :قد األدبي عند العرب تاريخ الن  31316

دراسة تاريخ النقد األدبي عند العرب في عصوره األولى، الوقوف عند ابن سالم، ابن قتيبة،               
  .الجاحظ، القاضي الجرجاني وجهودهم في النقد
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   : األدب العباسي نثراً  31317

ره، دراسة عامة للحياة الفكرية واألدبية في العصر العباسي، ثم دراسة نهضة النثـر وتطـو              
  .وأهم موضوعاته، مع تحليل أدبي لنماذج من آثار كتاب العصر

  
  : البحث العلمي  31318

التعريف بأساليب البحث العلمي في مجالي اللغة واألدب، التعامل مع المصادر  والمراجـع              
المختلفة، وكيفية جمع المادة األولية منها، ترتيبها، تبويبها، استنباط النتائج منها، التعريـف             

اهج البحث المختلفة، كيفية تحقيق النصوص القديمة ونشرها، التعريف بأنواع الخطـوط            بمن
وأصول النصوص وأنواع النسخ وفحصها والتصحيف وترجيح الروايات وتصحيح األخطاء،    

وتطبيقاً لما ذكر يكلف الطالب بإعداد بحث يلتـزم فيـه أسـس             . إعداد الفهارس الالزمة لها   
  .البحث العلمي

  
  :تفسير ومناهج المفسرين ال  31331

  .تقدمه كلية الشريعة لطالب القسم
  

  :العروض والقافية   31351

التعريف بعلم العروض، موضوعه، أسباب وضعه، دراسة التفاعيل العشرة المتولـدة مـن             
اختالف األسباب مع األوتاد والفواصل، دراسة البيت  الشعري وأقـسامه، بحـور الـشعر،               

حركة التجديد في الشعر العربي خصوصاً فيما يتعلـق بـشكل           الضرورات الشعرية، دراسة    
  .القصيدة العربية الحديثة سواء أكانت من  الشعر المرسل أم الحر

  
  : الحياة األدبية في حلب  31352

التعرف على الحياة األدبية في حلب، تلك المدينة التي لعبت دوراً مهماً في الحيـاة األدبيـة                 
التعرف على الشخصيات األدبية التي أثرت في حياة هذه المدينة          والفكرية، ردحاً من الزمن،     
  .وما حولها من جميع الجوانب

  
  : موضوع  خاص في األدب األندلسي  31353

التعرض لعدد من المؤلفات األندلسية األدبية، ويقوم الطالب بتحليلها ليقف عند مواطن الجمال 
ت األندلسية المطبوع منها والمخطـوط،      فيها، اطالع الطالب على أكبر قد ممكن من المؤلفا        

  .كما يطلب من الطلبة أن يقدموا تقريراً حول كل كتاب يتم االطالع عليه
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  : المعاجم العربية  31357

دراسة تاريخية لنشأة المعجم لدى مختلف األمم القديمة، ومن بينها األمة العربيـة، دراسـة               
المبكرة في هذا المضمار، مدارس المعاجم البذور األولى للمعجم العربي، ودراسة المحاوالت  

المدرسة الفونتيكية الصوتية ورائدها الخليل بن أحمد في كتـاب العـين،            (العربية الرئيسية   
مدرسة القافية ورائدها الجوهري في معجم الصحاح، المدرسة األبتثية أو المدرسة الحديثـة             

المعجـم العربـي الحـديث      التعريف بواقـع    ) ورائدها الزمخشري في معجم أساس البالغة     
  .ومشكالته، المحاوالت التي تبذلها المجامع اللغوية  للنهوض به

  
  : علم اللغة العام  31358

مفهوم علم اللغة والمقصود به، الفرق بينه وبين فقه اللغة، عرض لتاريخ هـذا العلـم عنـد          
م األصـوات، علـم     العرب قديماً وحديثاً، وعند الغربيين أيضاً، بيان فروع هذا العلم مثل عل           

تعريـف  :  لبعض القضايا مثـل      - أيضاً   -الصرف، علم النحو، وعلم الداللة، كما يعرض        
اللغة عند بعض اللغويين القدماء والمحدثين، والنظريات المختلفة في أصل اللغـة ونـشأتها،        

  .وتطور الكتابة
  

   :)2( اللغة العبرية   31360

تعمق أكثر فأكثر في معرفـة اللغـة العبريـة          والهدف منه هو ال   " 1"استمرار لمساق عبري    
  .وموازنتها مع اللغة العربية، وكذلك تدريب الطالب على الترجمة إلى العربية وبالعكس

  
  : األدب في مصر والشام  31411

دراسة تحليلية شاملة لنصوص شعرية مختارة من العصر الفاطمي، العصر األيوبي، العصر            
ألدب المذهبي، أدب الجهاد، والشعر الصوفي، كما يهـدف      المملوكي، والتركيز على دراسة ا    

إلى دراسة الكتابة، وموضوعاتها، والخطابة وموضوعاتها وخصائصها، وحركـة التـأليف           
  .عامة

  
   :)3( النحو   31412

تدرس بعض موضوعات النحو العربي، منها حـروف الجر، اإلضافة، التوابع، الممنوع من            
م الفصل المضارع، والهدف من ذلك أن يقـرأ الطالـب           الصرف، المنادى، نواصب وجواز   

  .قراءة سليمة، ويكتب كتابة سليمة، مما يتحقق بعد إدراكه لقواعد تلك الموضوعات
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  :)1( األدب الحديث   31413

لمحة عن الحياة األدبية في العصر العثماني، رصد التطورات الفكرية التي أحدثتها الحملـة              
ل  النهضة األدبية في القرن التاسع عشر، دراسة جوانب التقليد           الفرنسية، الوقوف على عوام   

والتجديد في شعر البارودي، مدى تأثيرها في جيل شوقي ومطران والرصـافي، دراسة ما             
طرأ على الشعر من تطور على أيدي جماعتي الديوان وأبولو وشعراء المهجر، التوقف عند              

  .لنماذج الشعريةظاهرة الشعر الحر، وكل ذلك اعتماداً على  ا
  

  :فقه اللغة العربية    31414

البحث في تطور اللغة العربية، أصواتها، تراكيبها ودالالت ألفاظها، دراسة اللهجات  العربية             
القديمة وخصائصها، عالقتها التاريخية مع اللغات األخرى ال سيما السامية، دراسـة بعـض              

  .والتضادالترادف، المشترك اللفظي، : الظاهر اللغوية مثل
  

   :)2( األدب الحديث   31415

دراسة عن أثر النهضة  الحديثة على النثر العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين مـن                
خالل وقفات عند بعض أعالم النثر كالطهطاوي والشدياق، دراسة فن المقال من خالل وحي              

 مروراً بزينب حتى نجيب     القلـم للرافعي، التركيز على القصة ابتداء من المحاوالت األولى        
محفوظ، ومن بعده، مع دراسة نموذج  تطبيقي، ثم المسرحية ابتداء من النقـاش والقبـاني                

  .وصنوع حتى الحكيم ومن بعده، مع دراسة نموذج تطبيقي
  

  :موضوع خاص في أدب مصر والشام    31451

نـشاء أو    دراسة ظاهرة أدبية معينة في العصرين األيـوبي والمملـوكي مثـل ديـوان اإل              
الموسوعات، أو الشعر الصوفي أو شعر المديح النبوي، أو غير ذلك، ومن الممكن اختيـار               
شخصية معينة للدراسة مثل عمارة اليمني، أسامة الحداد، أسامة ابن منقذ، القاضي الفاضل،             

  .البوصيري، القلقشندي أو غيرهم
  

  : األدب الفلسطيني الحديث  31453

نذ النهضة حتى الوقت الحاضر، تعرف أبـرز موضـوعات األدب           حياة األدب الفلسطيني م   
الشعر، القصة، الرواية، وأبرز أعـالم األدب فـي فلـسطين           : الفلسطيني في فنونه المختلفة   

  .وخارجها
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  : موضوع  خاص في األدب الفلسطيني الحديث  31453

ض أو ظاهرة   يتناول هذا المساق موضوعاً محدداً من موضوعات األدب الفلسطيني مثل األر          
أدب المقاومة أو شعر المنفى أو شعر النكبة، أو ظاهرة فنية معينة مثل الرمـز فـي األدب                  
الفلسطيني أو بنية الرواية أو اللغة في النثر القصصي، وقد يدرس علَماً أدبياً شكّل ظـاهرة                

رويش، الفتة للنظر، مثل غسان كنفاني، أو جبرا إبراهيم جبرا، أو إميل حبيبي، أو محمود د              
  .الخ... أو سميح القاسم

  
  : موضوع خاص في األدب العربي الحديث  31416

يتناول هذا المساق موضوعاً بارزاً من موضوعات األدب العربي الحـديث، مثـل الـشرق              
والغرب في الروايـة العربية، أو صورة اليهود في األدب العربي، أو الرمـوز التراثيــة               

ر، كما قد يتناول علماً بارزاً من أعالم الشعر، أو أعـالم           العربية في الشعر العربي المعاص    
القصة القصيرة، أو أعالم الرواية مثل نجيب محفوظ أو أمل دنقل أو عبد الوهاب البياتي أو                
عبد الرحمن منيف أو يوسف إدريس، وقد تدرس ظاهرة أدبية الفتـة للنظـر مثـل األدب                 

  .روبي على الشعر العربي المعاصرالنسوي العربي المعاصر، أو تأثير الشعر األو
  

  : المدارس النحوية  31456

البـصرية، الكوفيـة،    : نشأة النحو العربي والمراحل التي مر فيها، أهم المدراس النحويـة          
. البغدادية، األندلسية، بعض أساسيات أصول النحو العربي كنظرية العامل والعلل والقيـاس           

  .كوفة، وتاريخ رجال هذه المدارسإضافة إلى مسائل  الخالف بين البصرة وال
  

  :)4( نحو   31457
يتناول هذا المساق موضوعات نظرية وتطبيقية تتمثل في إعمال الصادر والمـشتقات فـي              
النحو العربي، باب النداء من خالل نص مختار من كتاب من كتب التراث النحـوي، بـاب                 

ـ     شــرط وأسـلوب االسـتفهام   التعليق واإللغاء واإلعمال، األساليب النحوية مثل أسلوب ال
كما يتم تطبيق ذلك من . وأسلوب التوكيد، وأسماء األفعال بتركيبها وعملها، وآراء النحاة فيها        

  .خالل نصوص نثرية وشعرية قديمة أو حديثة إلى جانب نصوص أخرى من القرآن الكريم
  

  : األدب الشعبي الفلسطيني  31459

الشعبي الفلسطيني فنونه ومقوماتـه وخصائـصه       التعريف باألدب الشعبي عامة، ثم باألدب       
وموضوعاته، وامتداده في الزمان والمكان، ومن حيث هو فن أدبي مرتبط ارتباطـاً وثيقـاً               
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واتـصاله  . ومعرفة لماذا ندرس األدب الشعبي الفلسطيني بوجه خاص       . بالبيئة التي نما فيها   
  .بالوجدان الشعبي، ودراسة بعض أعالمه ونماذجه

  
  :دب المقارن األ  31460

نتاج الفكري واألدبي لشعوب وثقافات أخرى فـي فتـرات          ال على ا  همواطالعالطلبة  تعريف  
نتاج األدبي للشعوب والثقافات المختلفة عن طريق       المختلفة، ومعرفة وفحص العالقات بين ا     

قة التحليل واستعمال األساليب األدبية المقارنة، التعريف بنشأة األدب المقارن، وتوضيح العال          
بين اآلداب العالمية المختلفة واألدب القومي، التعريف بميادين البحث فـي األدب المقـارن،              
مناهجها، عالمية األدب وعواملها، األنماط األدبية، النمـاذج البـشرية، المـذاهب األدبيـة،       

  .مؤتمرات األدب المقارن ودورها
  

  :أساليب تدريس اللغة العربية   31461

أسـاليب التدريس التي يحســن اتباعها في تدريس  تعريف الطلبة  المساق إلىيهدف هذا
  .اللغة العربية بفروعها المختلفة، وفي المراحل الدراسية المختلفة

  
  :ويدرس الطلبة المساقين اإلجباريين*  

  من كلية التربية  3  72564    تربية عملية -1

  لتربيةمن كلية ا  3  72664    تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها-2

  
  :والمساقين االختيارين*  

  من كلية التربية  3  72368    مهارات التدريس-1
  من كلية التربية  3  72364    أساليب التدريس-2
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  :أعضاء الهيئة التدريسية

  
  :األساتذة

  1978جامعة اإلسكندرية ) نحو ولغويات عامة(      أحمد حامد  
    

  .1977رة جامعة القاه) علم اللغة(    يحيى جبر
    

  .1981جامعة أم القرى ) أدب حديث(   عادل أبو عمشه
    

  .1982جامعة عين شمس ) علوم لغوية(   محمد جواد النوري
    

  .1981جامعة اإلسكندرية ) دراسات أندلسية(    وائل أبو صالح
    

  .1987جامعة القاهرة ) البالغة العربية(    خليل عودة
    

  .1991 ألمانيا –بامبرغ جامعة ) أدب ونقد حديث(    عادل األسطة
    

  .1995الجامعة األردنية ) لغة ونحو(    حمدي الجبالي
    

  .1995الجامعة األردنية   )نحو(    محمد رباع
  

  :األساتذة المشاركون
  .1996الجامعة األردنية ) أدب جاهلي(    إحسان الديك

  
  :األساتذة المساعدون

  .1993برلين ألمانيا  –جامعة بامبرغ ) لغات سامية وأدب مقارن(    غانم مزعل  
    

  .2000جامعة النيلين ) أدب جاهلي(    فتحي خضر
  

  .2004الجامعة األردنية ) أدب عباسي(   عبد الخالق عيسى
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  :المحاضرون
  .1996جامعة النجاح الوطنية ) ماجستير لغة عربية(   ساهرة فخر الدين. أ
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  ليزية وآدابهاقسم اللغة اإلنج .2
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  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في
  

 يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في اللغـة اإلنجليزيـة           يقدم قسم اللغة اإلنجليزية تخصصا منفرداً       
 سـاعة   27 ساعة متطلبـات جامعـة،       26:  ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي      148وآدابها بعد إنهاء    

باالضافة الى سـاعة  )  ساعة اختيارية21 ساعة إجبارية و 72منها  (ساعة متطلبات قسم     94متطلبات كلية،   
  .لمشروع التخرجمعتمدة واحدة 

  
  شروط القبول للتخصص -أ  

  .32112 و 32111فأكثر في كل من % 70الحصول على عالمة  -1
، فإنه يسمح لـه بإعـادة       32112 أو   32111المساقين  أحد  في  % 70  إذا حصل الطالب على عالمة     -2

  .المساق الذي أخفق فيه مرة واحدة فقط
إعادة أي من المساقات بغرض     ي الحصول على معدل يؤهله للتخصص       خفق ف أال يجوز للطالب الذي      -3

  .بعد المرة الثانيةالتنافس على التخصص 
فـي كليـة    ية، فعليه اختيار تخصص آخر      لمرة الثان في ا واذا فشل الطالب في تلبية شرط التخصص         -4

 .اآلداب
يتم اختيار العدد المطلوب من الطلبة للتخصص بقسم اللغة اإلنجليزية بعد ترتيب العالمـات تنازليـا                 -5

   .واختيار أعلى المعدالت
    

  ) ساعة معتمدة73( المساقات اإلجبارية -1

  اسم المساق  رقم المساق
 الساعات
  المعتمدة

  السابق متطلبال

  32111  3  المحادثة واالستيعاب الشفوي  32200

  10323  3  قواعد متقدمة  32202

  32112  3  الكتابة والبحث  32203

  -  3  مقدمة في اللغويات  32234
  32234  3  علم األصوات ونظمها  32236

  -  3  مقدمة في األدب  32260
  32260  3  الرواية والقصة القصيرة  32261

  32260  3  الشعر  32262

  32260  3  الحضارة الغربية  32271
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  32203  3  كتابة متقدمة   32303

  32234  3  النحو والنظريه النحوية  32340

  32234  3  علم المعاني  32343

  32260  3  فن المسرحية  32360

مسح : األدب اإلنجليزي حتى نهاية القرن الثامن عشر  32361
  )1(أدبي 

3  32261 +32262  

مسح : زي منذ أواخر القرن الثامن عشراألدب اإلنجلي  32362
  )2(أدبي 

3  32361  

  32340+32236  3  اللغويات المقارنة  32386
 +32203+32202  3  1 الترجمة  32390

  اذن القسم
 72363 أو 72364  3  تصميم وانتاج وسائل تعليمية  72392

  32368أو 
  32340  3  تاريخ اللغة اإلنجليزية  32420

 72363 أو 73300  3  النجليزيةتربية عملية للغة ا  72403
  32386أو 

  32362  3  النقد األدبي  32459

  32361  3  األدب األمريكي  32460

  32360  3  شكسبير  32462

  32203  3  منهج البحث العلمي  32490

  32498  1  مشروع التخرج  -

  
  ) ساعة معتمدة21(  المساقات االختيارية -2

 بحيث يختار على آلتيتينقات المطروحة في المجموعتين ا ساعة معتمدة من المسا21على الطالب إنهاء 
أما الثالث ساعات الباقية فيمكن للطالب اختيارهـا        . من كل مجموعة  )  ساعات 9(األقل ثالث مساقات    

  .حسب ميله، من أي من المجموعتين
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    مساقات اللغة و اللغويات-أ 

 الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  ابقالس المتطلب  المعتمدة

  32200  3  االتصال الشفوي  32220
  32203  3  المقالة اإلنجليزية  32223
  32112  3  دراسات ثقافية  32263
  32236  3  علم بناء الكلمة  32323
  32234  3  مدارس اللسانيات  32344
  32340  3  لغويات محوسبة  32439
  32340  3  لغويات تطبيقية  32440
  32236  3  علم اللغة االجتماعي  32441
  32340+32343  3  علم اللغة النفسي  32442
  32340+32343  3  تحليل الخطاب   32443
  اذن القسم+ 32340  3  موضوع خاص في اللغويات  32450
  32390  3  2ترجمة   32491
  32234  3  مهارات التدريس  72368
اساليب تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة االساسية   72363

  العليا
3  32340  

  
  مساقات األدب  - ب

الساعات   اسم المساق  قم المساقر
  السابق المتطلب  المعتمدة

  32261  3  السيرة الذاتية  32338
  32262  3  العصر الرومانسي  32373
  32261  3  تطور الرواية  32377
األدب االنجليزي في القرن الثامن عشر باستثناء   32378

  الرواية
3  32261+32262  

  32361  3  العصر الفيكتوري  32379
  32361  3  دب العالمياال  32476
  32362  3  األدب االنجليزي في القرن العشرين  32477
  32460  3  األدب االمريكي في القرن العشرين  32478
  32362  3  أدب ما بعد الحقبة االستعمارية  32479
موافقة + 32362  3  موضوع خاص في االدب  32480

  القسم
افقة مو+ 32362  3  دراسات في حركة ادبية انجليزية  32483

  القسم
 موافقة+ 32362  3  أدب مقارن  32484

  القسم
  32340 + 32260  3  اللغة واالدب  32492
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لفـصل  ليسري مفعول هذه الخطة على المقبـولين فـي تخـصص اللغـة االنجليزيـة وآدابهـا                  : مالحظة
  .2006/2007األول

  
  

  :وصـف المساقــات
  متطلبات الجامعة اإلجبارية: أوالً

  
        :د المستوى في اللغة االنجليزيةاختبار تحدي   32098

يهدف هذا االختبار الى تصنيف الطلبة عند التحاقهم بالجامعة حسب مستوى تحصيلهم فـي                
وأكثر يعفون من مـساق لغـة       % 80فالطلبة الذين يحصلون على عالمة      . اللغة اإلنجليزية 

ون يـسجل % 79 -% 50والطلبة الذين يحصلون علـى عالمـة        . *)10103 (1انجليزية  
مساقات اللغة االنجليزية من مستوى متطلب الجامعة على نحو عادي، في حين يتوجب على              

دراسة مساق لغـة انجليزيـة اسـتدراكي        % 50الطلبة الذين يحصلون على عالمة اقل من        
  ).2+1لغة انجليزية( والنجاح فيه قبل دراسة مساقات اللغة اإلنجليزية االخرى) 32100(

  
32098 متطلب سابق -)راسب/ ناجح-بدون ساعات معتمدة (ستدراكي لغة إنجليزية ا  32100

**:   

يعطى هذا المساق المكثف في اللغة اإلنجليزية ألربع ساعات تدريسية أسبوعيا للطلبة متدني               
في اختبـار تحديـد     % 50التحصيل في اللغة االنجليزية، أي الذين يحصلون على أقل من           

 أن االهتمام الرئيس لهذا المساق هو تنمية قدرات الطلبة          وبما. المستوى في اللغة االنجليزية   
في اللغة االنجليزية قبل بدئهم دراسة مساقات اللغة اإلنجليزية من مستوى متطلب الجامعـة،     
فان التركيز الخاص يكون على تعزيز قدرة الطالب على اكتساب مهـارات اللغـة األربـع                

ويهدف هذا المساق، بالتحديد، الى تأمين أداء       . يةلعابف) القراءة، الكتابة، االستماع والمحادثة   (
أكاديمي مقبول من جانب الطلبة في مساقات اللغة االنجليزية من مستوى متطلب الجامعـة              

ويهدف المساق، اضافة لذلك، الى زيادة حـصيلة الطالـب مـن            ). والكلية أيضا، لبعضهم  (
  . للمهام المختلفةهاالمفردات التي يحتاج

   

  :)32100و / أو32098متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3-)1(انجليزية لغة    10103
القراءة، الكتابـة، االسـتماع     : يهدف هذا المساق إلى تنمية المهارات األربع في االنجليزية        

والمحادثة، ومن خالل التدريب على هذه المهارات يكتسب الطالب حصيلة من المفــردات          

                                                 
 .اال طلبة كلية الطب، فال يعفون  *
 .، فأدنى، في هذا المتطلب%49عالمة   **
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مساق الطالب على المبادرات التحليلية في التحـضير        وكذلك يشجع هذا ال   . والبني التعبيرية 
ويهدف المساق أيضا إلى إعداد الطالب لالمتحانات مثل امتحان شهادة كـامبردج    . والدراسة

  .في اللغة اإلنجليزية المتقدمة
  

و / أو 32098متطلـب سـابق     ( ساعات معتمـدة     3 -) لطلبة كلية الطب   (1لغة انجليزية   400110
32100(:  

لطلبة كلية الطب على تعلم اللغة وتطوير المهارات اللغويـة          ) 1(لغة انجليزية   يركز مساق   
المطلوبة للمرحلة المتقدمة حيث يسعى مدرس المساق الى تعميق فهـم المهـارات اللغويـة         

يتم انتقاء النصوص على    . المختلفة لدى الطالب مع التركيز على  مهارة القراءة واالستيعاب         
يعطـي المـساق    . لتناسب احتياجات الطالب  ) الطب البشري (علمي  أساس عالقتها بالحقل ال   

 لتعميق الفهم اللغوي لدى الطالب وتذوقه وذلك من خـالل            مميزاً تماماًهباإلضافة إلى ذلك ا   
إعطاء تدريبات على المهارات اللغوية المختلفة بطريقة متداخلة تسمح للطالب بالتدرب على            

ضافة الى ذلك فان هناك اهتمام بتعريف الطـالب علـى           باإل. المهارات اللغوية األربعة معا   
مهارة القراءة واالستيعاب من خالل نصوص مختلفة وعلى مهارة الكتابة والمحادثة في اطار 

  .تعليمي يكون الطالب المحور األساسي فيه
  

ـ    (الطبيعية  / لطلبة كليات العلوم البحتة    -) 2(لغة انجليزية     10322 ات، العلوم، تكنولوجيا  المعلوم
 32098متطلب سابق ( ساعات معتمدة    3 -) الصيدلة، الهندسة، الزراعة، والطب البيطري    

  :)32100و /أو

العلوم، تكنولوجيا   (الطبيعية  /المساق متطلب جامعة أساسي يطرح لطلبة كليات العلوم البحتة          
لطلبة في هذا المساق، يتعرض ا    ). المعلومات، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، والطب البيطري     

الى نصوص باللغة اإلنجليزية تستند الى لغة العلوم و تزود الطلبـة بعينـات مـن اللغـة                  
وتعنى التمارين الخاصة . اإلنجليزية األكاديمية التي يتعرض لها الطلبة في مناهجهم الجامعية

بالقواعد والمفردات وتنظيم النص بتطوير مهارات المالحظة والتحليل لـدى الطلبـة التـي              
 يسمح بالتفاعل االتصالي    الً متكام اً ومنهج اًم على االستيعاب، ويستخدم المساق أسلوب     تساعده

  .في المحاضرة الختبار وتوسيع قدرة الطلبة على االستماع والمحادثة
ويعزز المساق اكتساب المفردات عن طريق استخدامها في جمل مكتوبة، وهنـاك تـدريب                

واإلجابة عليها وتلخيص األفكار الرئيسية فـي       إضافي على الكتابة عن طريق طرح األسئلة        
  .النص المقروء، وكتابة التقارير
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و / أو 32098متطلـب سـابق     ( ساعتان معتمـدتان     -) لطلبة كلية الطب  (2لغة انجليزية     601210
32100(:  

 لغـة   لى الكثير من المصطلحات الطبية المدرجة في كتاب       إيتعرف الطالب في هذا المساق        
 الطالب بالمصطلحات الطبية من خالل نصوص طبية محددة، حيث يبدأ           يتم تعريف . الطب

المساق بتعريف الطالب بتركيب الكلمات والمصطلحات الطبية وخصوصية هذه التراكيب ثم           
االنتقال الى استعمال هذه المصطلحات في نصوص كتابية حيث يقوم الطالب بالتدرب على             

 من النصوص المختارة والتي تحتـوي علـى         اًباالضافة إلى ذلك فان هناك عدد     . استعمالها
   .الكثير من المصطلحات الطبية والتي يطلب من الطالب دراستها

  
اآلداب، الفنـون الجميلـة، الـشريعة       ( لطلبة كليات العلوم اإلنسانية      -) 2(لغة إنجليزية       10323

  :)32100و / أو32098متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -) والتربية

، )اآلداب، الفنون الجميلة، الشريعة والتربية    (اق لطلبة كليات العلوم اإلنسانية      يطرح هذا المس  
) 1 (-و يواصل التركيز على مهارات القراءة التي تم التركيز عليها في مساق لغة انجليزية              

القراءة (ويهدف المساق أساسا الى تطوير مهارات االستيعاب والقراءة كالتصفح          . -10103
إبداء الرأي في المادة    على  قدرة  الوالتفكير التحليلي و  ) الفاحصةالقراءة   (والتفحص) السريعة
ويزود المساق الطلبة بفرصة تطوير مفرداتهم، كما يتدرب الطلبـة علـى فهـم              .  المقروءة

ذلك معرفة الفرضية   طريقة تنظيم النص وطبيعة أسلوب الكتابة باللغة االنجليزية، ويتضمن          
ويتدرب الطلبة أيضا على أنواع . والتمثيل وأدوات التنظيم األخرىة والثانوية   والجمل الرئيس 

) التفـسيري ( الكتابـة كاألسـلوب الوصـفي والتحليلـي واإليـضاحي            يبلاأسمن  مختلفة  
وتـوفر  . ن النصوص المختارة موجهة نحو تحقيق هذه األهداف       إحيث  .  الخ... والقصصي

  .رات الطلبة في اللغة اإلنجليزية جيدة لتطوير مهااًالمواد التعليمية في المساق أسس
  

هنـاك  وفيما يتعلق بالكتابـة،     . ة للمساق ماع والكتابة هي أيضا أجزاء رئيس     المحادثة واالست 
وفي الواقع، إن التمـارين     . تمارين خاصة بها يتم حلها خالل المحاضرة أو كواجبات بيتية         
 وينصح المدرسون بتشجيع .الخاصة باالستيعاب والمفردات تعزز مهارات الكتابة لدى الطلبة

الطلبة على االستماع من وقت الى آخر ألشرطة تسجيل لمحادثات يجريها نـاطقون باللغـة       
اإلنجليزية كلغة أم، والهدف من هذه النشاطات هو اختبار االستيعاب السمعي لـدى الطلبـة               

  .وتعريضهم ألكثر من شكل للفظ
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 ساعات معتمـدة    3  -)  والعلوم اإلدارية والقانون   لطلبة كليتي االقتصاد  ) 2(لغة انجليزية     10325
  :)32100و / أو32098متطلب سابق (

لطلبة كليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية والقانون ويهـدف الـى تحـسين            يطرح هذا المساق    
ففي القـراءة،   . لبةاالستماع والقراءة والكتابة والمحادثة، لدى الط     : مهارات اللغة اإلنجليزية  

لى عدة مواد تعليمية في مجال لغة األعمال والقانون مقتبسة من نـصوص             إ يتعرض الطلبة 
طلبة كيفية تحديد األفكـار     ويتعلم ال . جامعية ومجالت وجرائد ونصوص أخرى ذات عالقة      

ة واستخدام دالئل السياق وبناء المفردات والتعرف على التركيب التنظيمي والطـرق            الرئيس
.   الطلبة من إتقان تركيب الجملة اإلنجليزية و كتابة الفقرةوفي الكتابة، سوف يتمكن. البالغية

.  سيكون التركيز على تطوير مهارات المحادثة الالزمة للحياة اليوميةفوفيما يتعلق بالمحادثة، 
أما فيما يتعلق بمهارة االستماع، سيكون الهدف تحسين طريقة لفظ الطلبة وطريقة استخدامهم         

لى تحضير الطلبة   إويهدف المساق أيضا    . لى فهم النص المحكي   للشدة والنغمة ومساعدتهم ع   
  .عل في عالم األعمال والقانون بعد التخرجاللعمل بشكل ف

  
  

  متطلبات الكلية: ثانياً
  

، 10103،  32100و  / أو 32098متطلب سـابق    ( ساعات معتمدة    3 - 1لغة انجليزية كلية    32111
10323(:  

فهم وب مثل تحديد األفكار والتفاصيل المتعلقة بها،        يركز هذا المساق على مهارات االستيعا     
التمييز بين التفسير الحرفي وغير الحرفي، ثم تنمية واالستنتاج، والمفردات من خالل النص، 
الجزء الكتابي من المساق يركز على طريقة أخذ المالحظات،   و. مهارة تلخيص الفكرة العامة   

أمـا  . بة التلخيص والفقرة وكتابة  اإلعالنـات      كتاوتعبئة النماذج،   وبناء حصيلة مفردات،    و
  .الجمل الشرطية وصيغ السؤالوأشكال الكلمة، والجزء القواعدي فيه فيركز على األفعال، 

  
، 10103،  32100و  / أو 32098متطلب سابق   ( ساعات معتمدة    3 - 2لغة انجليزية كلية      32112

10323(:  

 على كتابة الجملـة   لبةويتم تدريب الط  .  لفقرةيبدأ هذا المساق بمراجعة الجمل ثم ينتقل إلى ا        
 علـى   لبـة كما يتم تدريب الط   . االفتتاحية وتطويرها إلى فقرة مترابطة باستعمال عدة طرق       

وإجراء مراجعات قواعديـة  . كتابة السيرة الذاتية والرسالة المرفقة   وتعبئة الطلبات بأنواعها،    
  .مقال في الجزء األخير من هذا المساقإضافة إلى التعرض لكتابة ال. كجزء من هذا المساق
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  ) التخصص(متطلبات القسم : ثالثاً
  )لغة، لغويات، أدب( المساقات اإلجبارية -1
  

  :)32111متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -محادثة واستيعاب شفوي    32200

تهم إلى زيادة حجم مفردا ويهدف هذا المساق إلى تطوير مهارات الطالب الكالمية والسمعية،          
يتدرب الطالب علـى اسـتخدام اإلنجليزيـة        و. اإلنجليزية، وتدريبهم على استعماالت اللغة    
كما يسعى المساق لتحقيق أهدافه عـن طريـق         . الرسمية وغير الرسمية في مواقف مختلفة     

  .الخ... اقتباس األدوار، وسماع األشرطةوالنقاشات، والنشاطات الجماعية، 
  

  :)10323متطلب سابق (ات معتمدة  ساع3 –قواعد متقدمة    32202

ويعرض الطالب لتراكيب . يستخدم هذا المساق األسلوب االنتقائي في دراسة قواعد اللغة
  .فقها بالمعاني واالستعماالت والموالغوية متقدمة ومعقدة وربط

  
  :)32112متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -كتابة وبحث    32203

ية كتابة الفقرة وينتقل منها إلى التركيـز علـى كتابـة            يستعرض هذا المساق في البداية كيف     
المقارنـة  والوصـف،   : ويتعلم الطلبة في المساق أيضا أنواع مختلفة من المقـاالت         . المقالة

لمقدمـة،  ويركز المساق أيضا على كتابـة ا      . والتعريف واإلقناع والتصنيف وكيفية كتابتها    
مساق كيفية تحرير كتاباتهم وكيفيـة اإلجابـة        ويتعلم الطلبة في ال   . ةوالخاتمة والفكرة الرئيس  

وبصورة مختصرة يقدم المساق فكرة عـن كيفيـة         . على أسئلة إنشائية حول نصوص أدبية     
  .MLAكتابة ورقة بحث حسب نظام 

 

     : ساعات معتمدة3 -مقدمة في اللغويات    32234

القتها بغيرها من   هذا المساق عبارة عن مقدمة في دراسة اللغة، متضمنة فروع اللغويات وع           
  .المجاالت

  
  :)32234متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -علم  األصوات ونظمها    32236

على كتابة األصوات بالرموز التي     ) الصوتيات(يتدرب الطالب في الجزء األول من المقرر        
 وهي أصـوات العلـة      ،تدل عليها، ويقدم هذا الجزء وصفا لعملية إنتاج األصوات وإدراكها         

) النظم الـصوتية  (أما الجزء الثاني    . اكن من حيث مكان وطريقة ومخارج األصوات      والسو
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فيهتم بدراسة القواعد واألنظمة الخاصة بعالقات األصوات والوحدات الصوتية مـن حيـث             
  .توزيعها ومساقاتها والقوانين الخاصة بتجمعاتها

  
  : ساعات معتمدة3 -مقدمة في األدب    32260

ومن خالل دراسـة نـصوص      . بة بالنظريات المختلفة لمعنى األدب    يعرف هذا المساق الطل   
أدبية ممثلة، يتعلم الطلبة المبادئ األساسية للتفسير األدبي وعناصر بنية األشـكال األدبيـة              

  .المختلفة مثل القصة القصيرة والرواية والمسرحية والشعر
  

  :)32260متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -الرواية والقصة القصيرة    32261

يدرب هذا المساق الطلبة على تحليل األدب القصصي وخاصة بناء الروايـات والقـصص              
  .القصيرة من خالل دراسة نماذج إنجليزية وأمريكية من هذين اللونين من األدب القصصي

  
  :)32260متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -الشعر    32262

وخواصه األسلوبية وذلك من خالل دراسة      يزود هذا المساق الطلبة بتحليل دقيق للغة الشعر         
وتـشمل الخـصائص    . مختارات واسعة من األعمال لشعراء إنجليز واميركيين مـشهورين        

الشعرية التي تدرس في هذا المساق البناء والبيان والعروض وأدوات الصوت المختلفة التي             
شـعرية مختلفـة     الًكذلك يقدم المساق أشـكا    .  الشعرية يستخدمها الشعراء في إبداع الصور    

/ المونولوج والـشعر الغنـائي    / الملحمي والقصصي والمسرحي والمناجاة   /كالشعر الروائي 
  . وكذلك الشعر الحر المعاصر،السونيت والمرثاة، وغيرها من القصائد الغنائية

  
  :)32260متطلب سابق ( ساعات معتمدة  3 -حضارة غربية   32271

 الروماني األسطوري واإلنجيلـي     -ث االغريقي   بداية، يعرض هذا المساق الطالب للمورو       
الذي يحتاجه الطالب لفهم التلميح واإلشارة كلية الوجود في األدب اإلنجليزي خاصـة منـذ               

الهاجس الفني والخيـالي فـي   / ثم ينتقل هذا المساق لفحص الدافع  . عصر النهضة وما تاله   
مـونتين،  وفيللي،  مكيـا ومثـل اراسـموس،     وفكـره   كتابات أعالم ثقافة عصر النهـضة       

شكسبير وميلتون، من   وسبنسر،  ) ادموند(ورابليه وربما بيترارك،     و ،دانتيهوسيرفانتيس،    و
  .بين  آخرين

  
  :)32203متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 - كتابة متقدمة   32303

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على الكتابة الفنية واألدبية والتعبيرية وذلك من خـالل               
ويتعلم الطلبة كيفية كتابة الرسائل والسيرة الذاتية، ومراجعات الكتب         . تابة الصفية والبيتية  الك
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الخيـال،  : والتقارير والمشاريع والمقاالت على اختالفها وخاصة كيفية الكتابة عـن األدب          
ويركز المساق أيضاً على تدريب الطلبة على تحرير النصوص المكتوبة          . الشعر والمسرح و

  .راجعتها وتقويمها من ناحية الشكل والمضمونمن خالل م
  

   :)32234متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -علم النحو ونظريته    32340
 وعلى الجانب النظري والتطبيقي لتحليل قواعد اللغة        ،يتم التركيز في هذا المقرر على النحو      

  .اإلنجليزية الحديثة
  

  :)32234ابق متطلب س( ساعات معتمدة 3 -علم المعاني    32343

في هذا المساق يتعرض الطالب للمفاهيم الرئيسة لعلم المفردات مثل اللفظ والمعنى والعالقة             
يتعرض الطالب كذلك إلى طبيعـة المنطـق        . حروف الجر ومعنى الجملة ولفظها،    وبينهما،  

  .والمعاني من الناحية المعنوية
  

  :)32234متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -∗∗∗∗ لغويات متقدمة   32350

مساق مقدمة في   "الهدف من هذا المساق هو تطوير ومتابعة ما تعلمه الطالب من مبادئ في              
علم المعاني مع بعض التركيز على      والنحو،  والصرف،  ومثل األصوات ونظمها،    " اللغويات

  .علمي الصرف والنحو
  

   :)32260متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -المسرحية    32360
اليوناني وحتى  /ا المساق روائع األعمال المسرحية من العهد االغريقي       يدرس الطالب في هذ   

الحقبة المعاصرة، ويهدف إلى مساعدة الطالب على فهم البناء المسرحي والوظيفة االجتماعية 
ويعرض هذا المساق لكتاب من أمثال سوفوكليس وشكسبير وشو وبيكيـت           . للفن المسرحي 
  .وبينتر وغيرهم

  
 ساعات معتمـدة    3 -ليزي من القرن السادس وحتى نهاية القرن الثامن عشر        األدب اإلنج    32361

   :)32262+ 32261متطلب سابق (

يعرض هذا المساق لتطور األدب اإلنجليزي من القرن السادس وحتى أواخر القرن الثـامن              
كذلك يركز على   . يتتبع المساق أهم األنواع والمدارس والشخصيات واألعمال األدبية       . عشر

                                                 
  .2001/2002للمتخصصين قبل الفصل األول  ∗
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فية االجتماعية والتاريخية لهذه األعمال، وعلى العالقة الجدلية بين األدب والتطـورات            الخل
  .والتغييرات المجتمعية

  
 ساعات معتمدة 3   -األدب اإلنجليزي من أواخر القرن الثامن عشر وحتى العصر الحديث        32362

   :)32361متطلب سابق (

العصر الرومانسي في أواخر القـرن      يغطي هذا المساق بشكل شامل األدب اإلنجليزي منذ         
الثامن عشر حتى القرن العشرين، وذلك عن طريق دراسة نصوص تمثل جميع المـدارس              

ويركز هذا المساق على العالقة بين األدب والوسط الذي نشأ . واألنماط األدبية في هذه الفترة
  .فيه

  
    :)32340+32236متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -لغويات مقارنة    32386

يركز هذا المساق على النظرية والتطبيق في المقارنة بين اللغة العربية واإلنجليزية ودراسة             
  .أخطاء المتعلمين للغة، وما يتضمن ذلك من مشاكل تعلم لغة أجنبية

    
  :)ذن القسمإ+ 32203+32202متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 - 1ترجمة   32390

: ة في اكتساب القواعد األساسية في الترجمة من اللغتين        يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطلب     
العربية واإلنجليزية، ويعطي المساق الطلبة التدريب الكافي في ترجمـة الجمـل البـسيطة              

يتضمن المساق تدريب الطلبـة علـى ترجمـة         و. والمركبة في اللغتين العربية واإلنجليزية    
على المواطن الصعبة في الترجمة ويركز المساق أيضا . نصوص متنوعة في مباحث مختلفة

من اللغتين وخاصة فيما يتعلق باالختالف بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية فـي ترتيـب               
كما أن المساق يستقصي تـأثير االختالفـات        . موقع الصفات واألسماء الخ   وأجزاء الكالم،   

  .الثقافية على الترجمة و يقدم موجزا حول نظريات الترجمة
  

متطلـب سـابق   ( سـاعات معتمـدة   TEFL I  - 3يس اللغة االنجليزية كلغة اجنبيةتدر  23418
32386(: 

يستعرض هذا المقرر الخلفية النظرية لطرق تعليم اللغة اإلنجليزية وتعلمها، كما يـستعرض             
أيضا عملية اكتساب اللغة األم واللغة األخرى، ويقدم اتجاها متوازنا من حيث طرق التدريس 

ر ما يتناسب مع الطلبة من كل الطرائق، ويوضح بعض إجراءات التـدريس             بحيث يتم اختيا  
 والنشاطات الصفية بما في ذلك نظرة المدرس للطالب وطـرق تخطـيط النـشاط الـصفي               

  .وإدارته
  



 99

   :)32340متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -تاريخ اللغة اإلنجليزية    32420

ريخية، والتركيز على التغيـرات الـصوتية،       دراسة لتطور اللغة اإلنجليزية من الناحية التا      
  .والتركيبية والمفردات والمعاني

  
متطلـب سـابق   ( ساعات معتمـدة  2TEFL II - 3تدريس اللغة االنجليزية كلغة اجنبية   32447

32418(:  

يقدم هذا المقرر الجوانب النظرية لمستويي اكتساب اللغة وهما القدرة على التواصل بطالقـة              
بدقة، بحيث يتم على أساس ذلك اختيار األنشطة والطرائق المناسبة لتحقيـق             واستخدام اللغة و

وبشكل خاص يركز المقرر على عمليات إعـداد خطـة          . هذين المستويين من اكتساب اللغة    
  .الدرس وكتابة األهداف وتقييم األداء التدريسي وتقييم نماذج من أداء المعلم المتدرب

  
   :)32362متطلب سابق (دة  ساعات معتم3 -نقد أدبي    32459

يعرض المساق للنقد األدبي بدءاً بأفالطون حتى العصر الحديث، مع التركيز على النظريـة              
يقرأ الطالب بعمق نـصوص تمثـل النظريـة الكالسـيكية،           إذ  . النقدية الحديثة وما بعدها   

ومـذاهب  كما يدرس الطالب نظريات     . الكالسيكية الجديدة والرومانسية والحديثة وما بعدها     
التحليـل  والتفكيكيـة،   والبنيويـة،   ونقدية حديثة وأكثر حداثة مختلفة كالنظرية األسطورية،        

كما أن الطالب يتدرب على     . النسوية، ونظرية ما بعد حقبة االستعمار     والماركسية،  والنفسي،  
  .تطبيق هذه النظريات في تحليل وتفسير نصوص أدبية

  
  :)32361متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3-دراسة مسحية: األدب األمريكي  32460

تقنيات، وموضوعات ورؤى من    وأساليب،  وأشكاال،  : يستعرض هذا المساق األدب األمريكي    
  .الفترة الكولونيالية إلى القرن العشرين

  
  :)32360متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -شكسبير    32462

 والرؤية األدبية لهـذا     ،ته وأساليبه يهتم هذا المساق بالفن المسرحي لشكسبير إضافة إلى تقنيا        
 مختلفة من المسرحيات، تعكس تطور تقنيـات        اًويدرس الطالب في هذا المساق أنماط     . الفن

  .هذا الكاتب المسرحي
  

  :)32203متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -منهج البحث العلمي    32490

 وذلـك   ،حوث اللغوية واألدبية  يركز المساق على التفكير النقدي وتعليم الطلبة كيفية كتابة الب         
من خالل تحديد الموضوع وجمع المصادر والمراجع واالقتباس والتوثيق في داخل الـنص             
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ويعرف المساق الطلبة على كيفية تصميم االستبانة لجمع البيانات حول الموضوع           . المكتوب
ـ    ،وإجراء المقابالت واألدوات البحثية األخرى     المـصادر  ة تقيـيم     واستعمال المكتبة وكيفي

علم اللغة النظري والتطبيقي،    في  ويتناول المساق أربعة مواضيع     .  فادة منها إلالمستخدمة وا 
تاريخ األدب، والنقد األدبي باإلضافة إلى نظرية النقـد األدبـي ودور            وتحرير النصوص،   و

  .الباحث في المجتمع
  

  :)ساعة معتمدة واحدة(مشروع التخرج    32498

ب بإعداده كبرهان على تحصيله اللغوي والمعرفي ويكون إعداده          الطال هو بحث أصيل يقوم   
مؤشراً على أن لدى الطالب المقدرة على معالجة مشكل بحثية وجمع وتحليـل المعلومـات               

ويسجل في هذا المساق الطلبة المتوقع تخرجهم فـي         . والتوصل إلى نتائج حول تلك المشكلة     
ي أي مجال في اللغة أو األدب أو اللغويات،         ذلك الفصل ثم يقومون باختيار مواضيع بحثية ف       

 ثم يعملون بإشراف مرشديهم على إنهاء الورقة حسب أسـس البحـث والتحليـل العلمـي               
  .ومتطلباتهما

  
  
   المساقات االختيارية-2
   اللغة و اللغويات-أ

  
  :)32200متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -االتصال الشفوي    32220

رات عالية المستوى مثل الجدل وإلقاء المحاضرات، واالستنتاج،        يركز هذا المساق على المها    
كما يركز هذا المـساق علـى       .  إلى آخره  .... واستخدام مهارات الهاتف   ،والدفاع عن الرأي  

 من خالل تعريض الطلبة ألنشطة سـماعية        ،استخدام اللغة في العمل ومواقف الحياة العادية      
  .ومن خالل الحديث

  
   :)32203متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -يزي المقال اإلنجل   32223

حتى اآلن، وذلـك     اإلنجليزية من عهد بيكون      يتناول هذا المساق دراسة لروائع كتاب المقالة      
  .جل تحليل بنية تلك المقاالت وتقليدهاأمن 

  
  :)32112متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 –دراسات ثقافية    32263

 للتعامل مع النتاجات الثقافية من ،تاحة الفرصة للطلبةإلى إ" دراسات ثقافية"يهدف مساق 
سيساعد و. وجهات نظر واسعة، بما في ذلك بيئاتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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المساق الطلبة في تنمية مهاراتهم التحليلية والنقدية في استيعاب النصوص الثقافية 
.  عوالم تقع وراء نطاق تجاربهم المباشرةواألكاديمية في اللغة االنجليزية ويفتح العيون على

 أن وجهات نظرها الفكرية تطل على كيدات الجوهرية لنظرية الثقافة هيإن إحدى التأ
 وبالتالي قابلة ،التي يمكن اعتبارها جميعها نصية مساحة عريضة من المواد المختلفة

برامج و وكذلك األفالم، تتضمن المادة التي سيتناولها المساق بعض األعمال األدبية. للتفسير
وخطابات سياسية، وتصميمات مقاالت صحفية، والكارتون، والصور، والراديو والتلفزيون، 

 ولهذا يقوم المساق بتزويد الطلبة بأدوات نظرية ووجهات نظر نقدية من أجل معمارية،
وإثارة وأخيراً يتوقع أن يقوم الطلبة بتدوين ردود فعلهم للقراءات . استجواب هذه النصوص

  . من أجل مناقشتها في قاعة المحاضرات،األسئلة حولها

  
  :)32236متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 –علم بناء الكلمة    32323

 هو أحد فروع علم اللغة كنص في البنية الداخلية للكلمة بما فـي              :)الصرف(علم بناء الكلمة      
اسي على علم الـصرف فـي       المادة بشكل أس  وتركز  . ذلك االصطالحات والكلمات المركبة   

تناول في هذا المضمار آخر التطورات والنظريات فيمـا يخـص اللغـة             تاللغة االنجليزية و  
  . ولغات عالمية أخرى بشكل عام،االنجليزية بشكل خاص

  
  )32234متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3  -مدراس اللسانيات    32344

، ويمسح بشكل نقدي النظريات المختلفة في       يعرف هذا المساق الطلبة  بالنظرية اللغوية عموما         
، والتاريخيـة،   )بما في ذلك مـوروث اللـسانيات  العربيـة         (علم اللغة مثل النظرية التقليدية      

  . التوليدية-والتركيبية، والوظيفية ونظرية فيرث ،إضافة الى النظرية التحويلية 
  

  :)32340متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -المحوسبةاللغويات    32439

.  يعرف هذا المساق طلبة تخصص اللغة اإلنجليزية باألفكار والمبـادئ العامـة للحواسـيب            
ويساعد الطلبة  . ويتعلم الطلبة وظائف الحواسيب في عالم يتسع بسرعة في تقنية المعلومات          

أيضا على استخدام الحاسوب في تحليل ومعالجة المشاكل اللغوية في مجـاالت الترجمـة،              
  .د المعلومات والقواميسوالتدريس وقواع

  
  :)32340متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -اللغويات التطبيقية    32440

عملية أساليب التدريس   يهدف المقرر إلى التعريف باألسس النظرية لطرق التدريس ومبادئ          
، وبعبارة أخرى يقوم المقرر على تطبيقات من اللسانيات النظرية في مجاالت عدة             وفلسفتها
معالجة عيوب النطق باإلضافة إلى التعرض إلى التباينـات        والتواصل،  وليم والتعلم،   هي التع 
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 حسب العوامل االجتماعية والنفسية والثقافية التي تحكـم ذلـك التنـوع             ،والتنوعات اللغوية 
  .اللغوي

  
  :)32236متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -علم اللغة االجتماعي    32441

في المجتمع، والتغيرات اللغوية عن طريق عرض مفاهيم مثل          ودورهادراسة لوظيفة اللغة    
في  نفسها اللهجات، وازدواجية اللغة، أو استعمال شكلين من اللغة والفصحى وغير الفصحى، 

  .، وكذلك البيجنايزيشن، والكريواليزيشن باإلضافة إلى تخطيط اللغة نفسهالمجتمع
  

  :)32343+32340تطلب سابق م( ساعات معتمدة 3 -علم اللغة النفسي    32442

يدرس هذا المساق العالقة بين اللغة والعقل فيما يتعلق بـالفهم والتسلـسل وتعلـم اللغـة،                 
  .والميزات العالمية للغة المكتسبة

  
  :)32343+32340متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -تحليل الخطاب    32443

الذي يشير إلى نقلة نوعيـة  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم  مصطلح الخطاب   
في توجهات علم األلسنية باعتماد الخطاب كوحدة في التحليل بدالً من الجملة التي اعتمـدها               

  :آلتيةعلماء األلسنية األوائل، ويتعرف الطالب على المفاهيم ا
الكاتـب  /استيعاب اللغة من خالل ربطها بعناصر الـسياق التـي تـشمل المـتكلم               -1

  .لموضوعالقارئ وا/والمستمع
 .(Rheme) والمسند (Theme)ترتيب المعلومة في النص وتقسيمها إلى المسند إليه   -2
 واأللفـاظ  ،األلفاظ التي تعكس اإلطار المرجعي والعقائدي للكاتب مثل ألفاظ التقيـيم     -3

 والخطاب  ، والخطاب اليساري  ، وألفاظ الخطاب الديني   ،الخاصة بالخطاب العنصري  
  . الخ...النسوي

دوات اللغوية الخاصة بالتباعد االجتماعي بين المتكلم والمستمع مثل األلفاظ التـي     األ  -4
  .تعكس الرسمية والالرسمية في اللغة

 والتخاطب  ، وعبارات التخاطب المؤدب   ،Deirisشارية  إللعبارات الخاصة بنظام ا   ا  -5
  .الالرسمي والودي

واألدوات اللغويـة    ، والخطـاب المكتـوب    ،يدرس الطالب سمات الخطاب الشفوي      -6
  .المناسبة لكل واحد منهما

  
  :)اذن القسم+32340متطلب سابق( ساعات معتمدة 3 - موضوع خاص في اللغويات   32450

  .امهميلقي هذا المساق الضوء على أي موضوع في اللغويات يراه المدرس 
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  :)32390متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 - 2ترجمة    32491

 ، تدريب الطلبة عمليا على مهارات الترجمـة لنـصوص متنوعـة           يركز هذا المساق على   
 وغيرها من المجاالت والمواد الدعائيـة       ،)الفنية(وخاصة ذات العالقة باالقتصاد واألعمال      

 اإلنجليزيـة إلـى   كما يتدرب الطلبة على الترجمة الفورية ومـن العربيـة و          ).  الترويجية(
  .وبالعكس

  
  

    األدب -ب 

  
  :)32261متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -اتية السيرة الذ   32338

.  من ألوان األدب اإلنجليزي واألمريكيباعتباره لوناً ينصب هذا المساق على السيرة الذاتية 
 يجب آن تميز عن الدافع العام المتعلق بالسيرة الًَ مستقاًأدبيباعتبارها لوناً والسيرة الذاتية 

ما يشبه السيرة (أما السيرة الذاتية الزائفة . األعمال األدبيةالذاتية المندمح فعليا في الكثير من 
  ذاتية  في قوالب اًفهي أداة شائعة في القصة، و بعض الروايات يمكن أن تكون سير) الذاتية

 دعيلى جذورها، حيث إالمساق قد يتتبع السيرة الذاتية ن منهاجا طموحا لهذا إ. قصصية
 األدب اإلنجليزي،  بينما يعتبر بنيامين فرانكلين كأب القديس اوغسطين أول كاتب سيرة في

افعة، حيث هناك وفي القرن العشرين اكتسبت السيرة الذاتية قوة د. للسيرة الذاتية األمريكية
من . صناعة الذات العصامية لرجال ونساءبحياة المشاهير واهتمام أصيل باهتمام متزايد 

ن تكون تمثيال زمنيا لتطور السيرة أة التي يمكن ئمة من السير الذاتيالممكن دائما جمع قا
لخصائص المختلفة للسيرة الذاتية  وللمواضيع واألدوات وااً، أدبياًلونباعتبارها الذاتية 

وعلى  ،كبر كم من السير الذاتيةأالطلبة في هذا المساق على قراءة ويشجع .  اًفنباعتبارها 
  .ين ناقدة  في مظاهرها المختلفةاللون األدبي بعفحص الخصائص المشتركة لهذا 

  

   :)32262متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -العصر الرومانسي    32373

المـضادة  ) النظرية الجمالية الرومانتيكيـة   (موضوع هذا المساق يتركز على الثورة األدبية          
ـ . للرؤيا األدبية الجمالية السائدة عندئذ، والتي بدأت في أواخر القرن الثامن عـشر             ون ويك

مثـل  وتحليلهـا  التركيز على الشعر، ويتطلب المساق قراءة أشعار تمثل هذا التيار األدبـي   
كيتس وبايرون، وكذلك الفكر الرومانسي في وشيلي، وكوليردج، وأعمال بليك، ويردزورث، 

  .أنماط أدبية أخرى
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  :)32261متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -تطور الرواية   32377

للرواية البريطانية  واألمريكية منذ القرن الثامن عشر الى         تطور التاريخي   تبع هذا المساق ال   يت
 جزءا هاما من هذا المساق، كما يغطي أيضا أنـواع     اً أدبي اًلونباعتبارها  وتشكل الرواية   . اآلن

ن يشتمل المنهـاج    أج لهذا المساق، قد يختار المدرس       وإلعداد منها . الرواية وبنيتها وتقنياتها  
ن نظرة سريعة على روايـات القـرن        أوفي حين   . مثلة  لكل عصر وكل نوع     معلى روايات   

ر مركز اهتمـام    الثامن عشر قد تكون كافية، فان روايات القرنين التاسع عشر والعشرين تعتب           
سمولت، ستيرن وغولدسميث من    وفيلدنغ،  وريتشاردسون،  و روايات ديفو،    دهذا المساق، وتع  

القرن التاسع عـشر شـهد ازدهـار الروايـة اإلنجليزيـة            أوائل الروايات اإلنجليزية، لكن     
) جـورج (هاردي واليوت   وثاكري،  وديكنز،  وسكوت،  وفأبدع كل من اوستن،     .  واألمريكية

أما في أمريكا، فقد كان كوبر،      . يلودرامية واألنماط االجتماعية  نماذج قصصية مليئة بالعقد الم    
. عمال القصصية األمريكية العظيمـة    هويل وجيمس الرواد وصانعي األ    وملفيل،  وهوثورن،  و

أما في القرن العشرين فقد سبر الروائيون في كل من بريطانيا وأمريكا أعماق العقل والـنفس                
 وكان أسـلوب تيـار الـوعي      . البشرية مقدمين تقنيات واتجاهات حديثة في القصة والرواية       

  .جيمس جويس وويليام فولكنر والمساهمة الرئيسة لفيرجينا وولف
  

متطلـب  ( ساعات معتمـدة     3  -األدب اإلنجليزي في القرن الثامن عشر باستثناء الرواية           32378
  :)32262 و 32261سابق 

يغطي هذا المساق مجاال واسعا من الشعر والنثر والمسرحية في إنجلترا في القـرن الثـامن                
 والنثـر   المقـاالت النثريـة   والدراسات األدبية للطالب في هذا المساق تشمل الشعر و        . عشر

كما يقدم هذا المساق للطالب فحصا      . والسير والنشرات والرسائل ومقاالت الدوريات    الصحفي  
عميقا في الدوافع الفلسفية واألدبية لتلك الفترة وكذلك التغيرات االجتماعية والدينية والسياسية            

،  وذلك من خالل قراءات متعمقـة ألعمـال هيـوم          ،التي ساهمت في انبثاق عصر العقالنية     
بوزويل وشيريدان، من بين    وجونسون،  ) دكتور(وبوب،  وسويفت،  وغولدسميث،  وشسترفيلد،  

  .كثرآخرين 
  

  :)32361متطلب سابق (ساعات معتمدة 3 -العصر الفيكتوري   32379

 في "االنحطاط" وشعر ما قبل الحداثة و،يغطي هذا المساق الشعر الرومانسي في فترة تراجعه      
 والفكر الفيكتوري وبعض النثر الفني الممثـل        ، القرن التاسع عشر   الثمانينات والتسعينات من  

كاراليـل،   وارنولـد،   ووسيتناول هذا المساق الكتاب الرئيسيين مثل تينيسون،        . لتلك الحقبة 
رسكن، وثاكري،  وبيتر،  واليوت،  ) جورج(وديكنز،  وسوينبيرن،  وروزيتي،  والبراونينغز،  و
  .ميل وموريس، من بين آخرينو
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  :)32361متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -األدب العالمي    32476

  .التقييم والمقارنةوجل التحليل، أالب على روائع األدب العالمي من هذا المساق يعرف الط
  

  :)32362سابق  متطلب( ساعات معتمدة 3-األدب البريطاني في القرن العشرين  32477

السياسية واالجتماعية التي انبثـق عنهـا       و يعرف هذا المساق الطالب أوال بالخلفية الفكرية،        
 وبالنظرية الجمالية التي تحكم النتاج الفني لهـذا األدب، وكـذلك            ،األدب البريطاني الحديث  

يعرف المساق الطالب بالتطورات في النظرية النقدية والتقنيات التي شكلت األدب اإلنجليزي            
يم، روائع أدبية متعددة األلوان لمـؤلفين   كما يدرس الطالب، ويق   .  منذ الحرب العالمية الثانية   

  .مبدعين في األنواع األدبية المختلفة

  

  :)32460متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -األدب األمريكي في القرن العشرين   32478

بـرز   ألى تقديم بعـض     إألمريكي في القرن العشرين، يهدف      هذا مساق قراءات في األدب ا       
القـصة،  والـشعر،   : العشرين في األلوان األدبيـة المختلفـة      الكتاب األمريكيين في القرن     

برز هؤالء الكتاب الذين ال يخلو منهم       أومن  . والسيرة الذاتية ) عموما(ة  السيروالمسرحية،  و
سـتيفنز،  وكمينغز،  واليوت،  وباوند،  وفروست،  وروبنسون،  : أي منهاج لمساق كهذا تقريبا    

هيـوز،  ورايت،  وستاينبك،  وفولكنر،  واي،  همينغووبالث،  وسكستون،  ولويل،  وويليامز،  و
ن أدب القرن   إلى ذلك، ف  إضافة إ . ألبي و بركا  وتينيسي ويليامز،   واونيل،  وبيلو،  واليسون،  و

ن أوقد يختـار المـدرس   . فية والعرقية العشرين وخاصة المعاصر منه، يتميز بالتعددية الثقا      
ويـشجع  . أمـريكيين -ويضيف بعض الكتاب من أعراق أخرى بما في ذلك مجموعة األفر          

الطلبة عند دراستهم أعمال كتاب من القرن العشرين على البحث عن الحوافز العامة للقـرن               
  .فريدة والحديثة والحركات والدوافع والميول ال،العشرين

   
  :)32362  متطلب سابق( ساعات معتمدة 3  -أدب ما بعد الحقبة االستعمارية   32479

ال جديد، ومؤثر، من الدراسات األدبية أال وهو دراسات مـا           يعرف هذا المساق الطلبة بمج      
فريقيا والهند ودول البحر    إعلى كتاب هذه الحقبة الزمنية من       بعد الحقبة االستعمارية مركزا     

الكاريبي والشرق األوسط الذين تعاطوا من خالل مؤلفاتهم مع التاريخ االستعماري لـبالدهم             
ضا على استجابة هؤالء الكتاب  للطرق التي خـدم،           ويركز المساق أي  . وعلى مستويات عدة  

أو نازع، فيها األدب اإلنجليزي المشروع االستعماري لإلمبراطورية البريطانية وذلك مـن            
خالل نصوص لبعض المؤلفين مثل ديفو وشارلوت برونتي وهاردي وكيبليـنج وكـونراد             
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اءات التي يتعرض لها الطلبة وتشمل القر. وكوتزي، وكذلك استجابتهم للكولونيالية بشكل عام   
 ومقاالت لبعض الكتاب مثل شينوا ا أثيبي وجـين رايـس             اً قصيرة وشعر  اًروايات وقصص 

باإلضافة لذلك، سوف يتعـرض الطلبـة       . وديرك والكوت وجمايتا كينكيد وكماال ماركندايا     
د سعيد  لبعض كتابات أهم المنظرين في مجال حقبة ما بعد االستعمار كفرانتز فانون وادوار            

ان تمثيل اآلخر واللغة والتاريخ والهوية والتهجـين والتنـاص والمكـان     .ونكوجي واثينجو 
  .والنزوح هي من بين القضايا األساسية والمواضيع التي سوف يتم دراستها بالتفصيل

  
  :)اذن القسم + 32362متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -موضوع خاص في األدب   32480

  .ماًهمى أي شخصية أو حركة أو موضوع أدبي يراه المدرس يركز هذا المساق عل
  

  :) و اذن القسم32362متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -دراسات في حركة أدبية إنجليزية  32483

لى تعريف الطلبة بطبيعة وتتابع الحركات األدبية عبر العـصور، ويأخـذ     إيهدف هذا المساق      
يبدأ القـرن   . د والقرن الثامن عشر كنقطة انطالق     كالسيكية في عصر االستردا   -الحركة النيو 

التاسع عشر بالحركة الرومانسية التفاؤلية متبوعة بالواقعية األقل تفاؤال للنصف الثاني من هذا             
ويبـدأ  . الجبرية المتشائمة للمدرسة الطبيعية في العقد األخيـر /القرن وينتهي بالرؤية الحتمية   

 ميتين تاركا مساحة ضئيلة للتفاؤلية، ووصـلت تـشاؤمية        القرن العشرين ويمر بالحربين العال    
لى مجـاالت االغتـراب وال      إ دافعة الكتاب    ،لى أقصى مدى  إالعقد األخير للقرن التاسع عشر      

كانت الحركات األدبيـة    . شيئية الحركة الوجودية والعبثية التي تجلت في أدب القرن العشرين         
 الحركات السريالية   دل للقرون السابقة، وتع    سمحت بوصف أسه   إذ للقرن العشرين متنوعة جداً   

والحداثة وما بعد الحداثة واالشتراكية والتصويرية والرمزية والنسوية من بين الظواهر الفنية            
نه من المتوقع أن يقرأ الطلبة أعمـاال        إ جاء بها القرن العشرين وعززها، لهذا ف       والمفاهيم التي 

وإظهـار هـذه   ودراستها ئص المشتركة بينها تمثل بعض هذه الحركات األدبية لفحص الخصا 
  .الخصائص في األعمال المعينة

  
   :)اذن القسم + 32362متطلب سابق ( ساعات معتمدة 3 -األدب المقارن    32484

 وتعطيـه الفرصـة     ،يعرف هذا المساق الطالب على النظريات المختلفة في األدب المقارن         
سوف يستخدم الطالـب كـال مـن        و. العربيلمقارنة جوانب مختلفة من األدب اإلنجليزي و      

 واالختالف بين هذين التراثين     وجه الشبه أجل دراسة   أالثقافي والتاريخي من    /نيالمذهب الذه 
 لرؤية كيف يفترض ويتفاعل كل من هـذين         ،كما يتعرض الطالب لموضوع التأثر    . دبيينألا

  .التراثين مع اآلخر
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  :)32340 و 32260لب سابق متط( ساعات معتمدة 3 -اللغة واألدب    32492

 هو استخدام األدوات والنماذج والمناهج اللغوية، بما فيهـا تحليـل      موضوع المساق األساس  
  . وتطبيقها في دراسة نصوص أدبية مختارةهوتحليلاألدب النص، في فهم 
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  :الهيئة التدريسيةأعضاء 
  

  رئيس الجامعة    رامي حمداهللا. د  
   بروفيسور-توراه دك

  .1988 بريطانيا، -جامعة النكستر ، لغويات تطبيقية          
  

  بروفيسور    دكتوراة  عبداهللا حمد. د  
   –لنكولن /جامعة نبراسكا، )علم اللغة العام(لغة انجليزية           
  .1986أمريكا،           

  
   أستاذ مساعد–رئيس القسم     راغمةدعبدالكريم   

   ودراسات ثقافيةأدب مقارنة – دكتوراه          
  2004 –أمريكا /               جامعة جنوب الينوي   

  
   استاذ مساعد-دكتوراة       عوده عوده. د  
  أدب بريطاني حديث          

  .1981 الواليات المتحدة االمريكية، -كاربونديل /جامعة الينوي    
  

   استاذ مساعد-دكتوراة       نبيل علوي. د  
  ع عشر القرن التاس-أدب امريكي           

  .199. الواليات المتحدة االمريكية، -نوكسفيل /جامعة تنسي   
  

   استاذة مساعدة-دكتوراة     رقية حرز اهللا. د  
  علم اللغة النظري          

  .1990 الواليات المتحدة االمريكية، -جامعة كورنيل    
  

   أستاذ مساعد–دكتوراه       سمير العيسى  
  في اللغويات والصوتيات          

   بريطانيا– اسكتلندا –سجو جامعة جال   
  
  



 109

  أستاذ مساعد–دكتوراه       أيمن نزال  

  في اللغويات واالتصاالت، جامعة ألباني           
  

   أستاذ مساعد–دكتوراه       فايز عقل  
  1985 أميركا –لغويات، جامعة سني           

  
   محاضر–ماجستير       فتح اهللا حالوة  
  أدب انجليزي *          

   الواليات المتحدة -بنغهامتن/ركجامعة والية نيويو         
  .1980 -االمريكية        

  تعليم اللغة االنجليزية كلغة ثانية*          
  .1984 بريطانيا،-جامعة مانشستر                
  

   مدرس-ماجستير       سمير محمود  
  أدب انجليزي          

1988 الواليات المتحدة االمريكية، -النسنج /جامعة والية ميتشجان     

    
   مدرسة-ماجستير        فتاشميري  
  .1980 الهند، -جامعة اليجارا المسلمة ، أدب انجليزي          

  
   مدرسة–ماجستير     وفاء أبو شميس  
  تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية          
  .1985 الواليات المتحدة االمريكية، -كاربونديل /جامعة الينوي          

  
   مدرسة-ماجستير       منى الظاهر  
  م اللغة االنجليزية كلغة ثانيةتعلي          
  .1987 الواليات المتحدة االمريكية، -جامعة والية اريزونا           
    
   مدرس-ماجستير   عبدالجبار الخليلي  
  .1985بريطانيا، /جامعة باث، ترجمة ولغويات        
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   مدرس-ماجسير     عكرمه شهاب  
  .1997االردن، / جامعة اليرموك، ترجمة        

  
   مدرسة-اجستير م    ريما بسطامي  
  أساليب تدريس اللغة االنجليزية        

  1999نابلس، /جامعة النجاح الوطنية    
  

   مدرسة-ماجستير     ايمان حماد  
  1994ردن، ألا/ردنيةألالجامعة ا، أدب انجليزي        

  
   مدرس–ماجستير    ناصر أبو صاع  
  تعليم اللغة االنجليزية بوصفها لغة ثانية        

  1997 ماليزيا –ة العالمية   الجامعة اإلسالمي   
  

   مدرس–ماجستير   عبد الرحمن قعدان  
  2001 بريطانيا –جامعة نورتامبتون  لغويات وأدب،         

  
   مدرسة–ماجستير     دانا عدس  
  2004 –ترجمة ولغويات تطبيقية، جامعة النجاح الوطنية         

  
   مدرس–ماجستير     فاروق خليل  
  1983 أميركا، –ا  جامعة انديان–لغويات تطبيقية         
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم التاريخ
  

  شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي  
  مساق تاريخ الفكر الحديث 33111  .1    
  مساق تاريخ الحضارة اإلسالمية 33113  .2    
  .فأكثر% 70في كل واحد  منهما على معدل ويحصل       
  

  متطلبات درجة البكالوريوس في قسم التاريخ. 1

يقدم قسم التاريخ تخصصاً منفرداً في التاريخ، وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجـة                
يـة  ساعة معتمدة بنجاح، تـشمل متطلبـات الجامعـة اإلجبار         ) 134(البكالوريوس في هذا التخصص إتمام      

  .متطلبات القسم اإلجبارية واالختياريةومتطلبات الكلية اإلجبارية االختيارية، وواالختيارية، 
  
  ساعة معتمدة ) 51: ( المساقات اإلجبارية-أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  تاريخ الشرق القديم  33211
    3  تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم  33212
    3  )عصر الرسول والخلفاء الراشدين(تاريخ صدر اإلسالم   33213
    3  تاريخ الدولة األموية  33214
    3  تاريخ الدولة العباسية  33215
    3  تاريخ المغرب واألندلس  33311
    3  منهج البحث التاريخي  33312
    3  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى  33313
    3  تاريخ األيوبيين والمماليك  33314
    3  تاريخ الدولة العثمانية  33315
    3  تاريخ العالم الحديث  33411
    3  تاريخ العرب الحديث  33412
    3  تاريخ فلسطين الحديث  33413
    3  تاريخ العالم المعاصر  33414
    3  تاريخ العرب المعاصر  33415
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    3   للعلوم االجتماعية  تربية عملية 72401
 أو 72364  3  عليمية للعلوم االنسانيةتصميم وإنتاج الوسائل الت  72392

 أو 72365
72363  

  .ال توجد مواد حرة في خطة قسم التاريخ: مةمالحظة مه
  

  ساعة معتمدة ) 30: ( المساقات االختيارية-ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  تاريخ اليونان والرومان  33221
    3   قبل اإلسالمالديانات في الجزيرة العربية  33222
    3  تاريخ الدولة البيزنطية  33223
    3  حركة الفتوحات اإلسالمية  33224
    3    تاريخ الدولة الفاطمية  33225
    3  تاريخ السالجقة  33226
    3  دراسة في المصادر  33331
    3  فكر سياسي إسالمي  33332
    3    فرق إسالمية  33333
ـ          33334 . م(ضارتها  موضوع خاص في تاريخ األنـدلس أو ح

  )الحق

3    

    3  موضوع خاص في تاريخ القدس  33335
    3  موضوع خاص في تاريخ الحضارة اإلسالمية  33336
    3  غزو الفرنجة  33341
    3  عصر النهضة األوروبية  33342
    3  تاريخ الواليات المتحدة األمريكية  33343
    3  اليهود في العصور الحديثة  33344
    3  يث والمعاصرتاريخ إيران الحد  33461
    3  قطر عربي في العهد العثماني  33462
    3  مصر في عهد أسرة محمد علي   33463
    3  األحزاب السياسية في الوطن العربي  33464
    3  قضايا معاصرة  33465
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 أو 33111  3  أساليب تدريس العلوم االجتماعية للمرحلة األساسية العليا  72364
 أو 34111
43111  

    3  التدريسمهارات   72368

  
  

  :وصف المساقات في قسم التاريخ
  

  :تاريخ الشرق القديم   33211

يهدف هذا المساق إلى دراسة تطور الحياة البشرية في منطقة الشرق األدنـى القـديم، منـذ         
 وحتى الفترات التاريخية المتأخرة، من النواحي  السياسية والثقافية  ،العصور الحجرية القديمة  

ويركز هذا المساق علـى     . ألدوات، والكتابة، والعمارة، والفن، والدين    ا: والحضاريـة مثل 
سوريا، ويبحث في أثر هذه الحضارات في       وتاريخ أقطار الشرق القديم في العراق، ومصر،        

  .التاريخ اإلنساني
  

  :تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم   33212

يـرة العربيـة قبـل اإلسـالم،     يركز هذا المساق على دراسة مصادر تاريخ الجاهلية والجز       
دول اليمن القديمة، وبقية دول أنحـاء الجزيـرة   وجغرافية بالد العرب،  وطبقـات العرب،   و

المجتمع القبلي في بالد و، "الغساسنة، والمناذرةواألنباط،  وتدمر،  وكندة،  "العربية قبل اإلسالم    
  .الحجاز من جميع الجوانب

    
  :"سول والخلفاء الراشدينعصر الر: "تاريخ صدر اإلسالم   33213

تنظيم الدولة اإلسالمية   ويبحث هذا المساق في الدعوة إلى اإلسالم ونشره في مكة والمدينة،            
سياسة الرسول في نشر الدعوة اإلسالمية في بـالد         و،   صلى اهللا عليه وسلم    في عهد الرسول  

،  عليه وسـلم    صلى اهللا  قضية خالفة الرسول  وحركات الردة والمتنبئين،    والحجاز وخارجها،   
، "إدارياً ومالياً ودينيـاً وعـسكرياً  "تنظيم حكم الدولة والفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين،  و
  .االختالف الذي ظهر في الدولة ونتائجهو

  
  :تاريخ الدولة األموية   33214

سياسة وتطور نظام الخالفة في الدولة األموية،       ويركز هذا المساق على قيام الدولة األموية،        
" الخـوارج والـشيعة   "موقف األمويين من الفرق اإلسـالمية       واألمويين في توطيد سلطتهم،     
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أنظمة الحكـم واإلدارة،   والفتوحات اإلسالمية في عهد الخلفاء األمويين،       ووحركات الموالي،   
  .مظاهر الحضارة في الدولة األمويةو

  
  :تاريخ الدولة العباسية   33215

دراسة موجزة لخلفاء   و وقيام الدولة العباسية،     ،وة آلل البيت  يبحث هذا المساق في تنظيم الدع     
العلـويين، المـوالي،    "نحـو   اسة الخلفاء العباسـيين الداخليـة       سيوالعصر العباسي األول،    

سياسـة الخلفـاء العباسـيين الخارجيـة نحـو       و،  "إلـخ ... والشعوبية، والبرامكة، والعرب  
، "الـخ ... انية المقدسة، والمغرب واألندلس   اإلمبراطورية الروم واإلمبراطورية البيزنطية،   "
نظم الحكم ومظاهر الحضارة وعصر نفوذ األتراك،    وظهور الدول اإلسالمية شبه المستقلة،      و

  .في الدولة العباسية
 

  :تاريخ المغرب واألندلس   33311

مراحل الفتح اإلسالمي لـبالد     ويتناول هذا المساق أحوال بالد المغرب قبل الفتح اإلسالمي،          
الدول المـستقلة فـي بـالد     وأحوال بالد المغرب في العهدين األموي والعباسي،        والمغرب،  
الدول وعصور الدولة اإلسالمية في األندلس،  وأحوال إسبانيا قبل الفتح اإلسالمي،      والمغرب،  

  .نظم الحكم ومظاهر الحضارة في المغرب واألندلسواإلسبانية النصرانية، 
  

  :خيمنهج البحث التاري   33312

يهدف هذا المساق إلى دراسة معنى التاريخ وأهميته، وعالقته بالعلوم األخـرى، وشـروط              
كما يبحث في شروط اختيار الموضوع العلمي، وكيفية جمع المادة التاريخية . المؤرخ الباحث

ونقدها، وإثبات الحقائق التاريخية، وترتيبها، ثم االجتهاد والتعليـل واإليـضاح والتحريـر             
  .والعرض

كما يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على كتابة البحوث العلمية وفق المواصفات التي               
  .درسوها نظرياً، ومناقشتها

    
  :تاريخ أوروبا في العصور الوسطى   33313

الغزوات البربرية وما أفرزته  ويهدف هذا المساق إلى دراسة تاريخ اإلمبراطورية الرومانية،         
ظهور الكنيسة والحركـة    وانتشار الديانة المسيحية في أوروبا،      ومن قيام دويالت جرمانية،     

  .النورمان ودورهم في مجريات األحداث التاريخيةوالديرية، 
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  :تاريخ األيوبيين والمماليك   33314

أحـوال  و،   ومراجعه يهدف هذا المساق إلى التعرف على مصادر تاريخ األيوبيين والمماليك         
الـسياسة  و،  "العراق وبالد الـشام ومـصر     "م الدولة األيوبية    بالد المشرق اإلسالمي قبل قيا    
العالقات الخارجية مـع بعـض الـدول        و،  "الفرنجة والمغول "الداخلية، األخطار الخارجية    

أنظمة واإلقطاع بأشكاله المختلفة، و، "زراعة وصناعة وتجارة"الحياة االقتصادية واإلسالمية، 
  .الحكم ومظاهر الحضارة

  
  :لدولة العثمانيةتاريخ ا   33315

المؤسـسات الرئيـسة   ويهدف هذا المساق إلى التعرف على كيفية تأسيس الدولة العثمانيـة،       
مـشيخة اإلسـالم،   واإلنكشارية، والدفتر دارية،  والدفتر خانه،   والصدر األعظم،   والسلطنة،  "
بيـة حتـى    العثمانية المملوكية، والعثمانية األورو   والعالقات العثمانية الصفوية،    والقضاء،  و

  .معاهدة كوجك قينارجه
  

  :تاريخ العالم الحديث    33411

يهدف هذا المساق إلى دراسة المعالم الحضارية الغربية عقب عصر النهضة حتى انــدالع              
قيام الثورة الصناعية في أوروبا،     والثورتان األمريكية والفرنسية،    والحرب العالمية األولى،    

 .الحركات القومية األوروبيةو
  

  :تاريخ العرب الحديث    33412

يتناول هذا المساق الفتح العثماني ألقطار الوطن العربي، لمحة عامة وسـريعة عـن هـذه                
دراسة مركزة للقرن التاسع عشر، وسماته الرئيسة       واألقطار حتى أواخر القرن الثامن عشر،       

 الـوطن   السيطرة األوروبية على أقطـار    وعلى المستـوى، العالمي، والعثماني، والعربي،      
  .العربي حتى بداية أحداث الحرب العالمية األولى

  
  :تاريخ فلسطين الحديث    33413

يتناول هذا المساق دراسة المداخل الرئيسة لتاريخ فلسطين مع بداية الحرب العالمية األولى،             
تتبع األحداث السياسية التي تمخـضت      وأوضاع المجتمع الفلسطيني خالل الحرب العالمية،       

األبعاد السياسية لبريطانيا وتحالفها مع األطماع ولسطين كوحدة سياسية وجغرافية، عن خلق ف 
التركيز على األحداث السياسية وغير السياسية التي أثـرت علـى        والصهيونية في فلسطين،    

  . التاريخ الفلسطيني الحديث حتى نهاية الحرب العالمية الثانية
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  :تاريخ العالم المعاصر    33414

أحداث وحتى بداية الحرب العالمية الثانية،      ساق دراسة أحداث القرن العشرين،      ا الم يتناول هذ 
األزمات وكتلة عدم االنحياز،    والحرب العالمية الثانية وظهور المعسكرات الشرقية والغربية،        

  .الدولية ومتابعة أحداث الساعة على المستوى العالمي
  

  :تاريخ العرب المعاصر    33415

مساق لمحة موجزة عن تاريخ الوطن العربي منذ أوائل القرن العشرين حتـى             يتناول هذا ال  
 بكافة أبعاد هذه الفترة السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعيـة،          ،الحرب العالمية الثانية  

حركات التحـرر   والتركيز على أحداث الحرب العالمية الثانية وأثرها على الوطن العربي،           و
  .ثر األحداث والتكتالت الدولية على التضامن العربيأوفي الوطن العربي، 

  
   :تربية عملية للعلوم االجتماعية   72402

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للـدروس             
وخطوات تنفيذها في تقنية متكاملة، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المـشرف             

الطالبة عنوان درسه الـذي     / اقف تدريسية، وينقدها مع الطلبة، ويختار الطالب        أشرطة لمو 
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مـدرس المـساق، ويقـوم الطلبـة               

  .ومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملقى بعد أن يسجل على شريط في المعمل

ية في المرحلتين األساسية والعليا والثانوية، عرض دروس العلوم االجتماعطلبة تابع الوي
ويعود الطالب , ويلقي كل منهم درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف والزمالء

المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه ومشاهدة نفسه وما كان من نقاط القوة 
  .وغيرها

اعية على مدارس مدينة نـابلس األساسـية        يتناول هذا المساق توزيع طلبة العلوم االجتم       كما
 للقيام بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين            ،والثانوية

لمواد العلوم االجتماعية، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعـاون والمتخـصص فـي               
وام الفعلي في المدرسة    ويقوم الطالب بالد  .  وعضو هيئة التدريس في جامعة النجاح      ،المدرسة

 وتحضير الدروس وإلقائها أمام تالميـذ       ،واختيار الحصص المتعلقة بمواد العلوم االجتماعية     
 وبحضور األستاذ الجامعي المشرف     ،بحضور المعلم األصيل المتعاون كل الوقت     ،  المدرسة

لـى   للتركيـز ع   ،بعض المرات، على أن يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من تـدريس فعلـي              
  .اإليجابيات للتمسك بها مستقبالً والسلبيات لمعالجتها والتخلص منها
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   :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية  72392

مصادرها، وصفاتها ومقوماتها، ومفهوم الوسائل التعليمية، : يشمل هذا المساق البنود التالية
  .األجهزة التعليمية ومواردهاوالوبرية، المجسمات الناسخة واللوحات التعليمية، والمناهج، و

  
  :تاريخ اليونان والرومان    33221

التـراث اليونـاني فـي      وأهمية التاريخ اليونـاني،     : يتناول هذا المساق الموضوعات اآلتية    
أصـل  والتراث اليوناني في الحضارة األوروبيـة الحديثـة،         والحضارة العربية اإلسالمية،    

الحروب الفارسـية اليونانيـة،     وأهمية تاريخ أثينا،    و إسبارطة،   دولةواليونانيين وهجراتهم،   
الحـروب  ونظم الرومان في عهد الجمهورية،      وروما في عهد الملكية،     ونشأة مدينة روما،    و

  .عصر اإلمبراطوريةوالبونية، 
  

  الديانات في الجزيرة العربية قبل اإلسالم   33222

لجزيرة العربية بالديانات في المناطق األخرى      يتناول هذا المساق دراسة عالقة الديانات في ا       
عبـادة األوثـان    (الديانات الوثنية   و). جنوب آسيا وبالد الشام ومصر والعراق     (المحيطة بها   

ثم الديانات السماوية   . الشعائر والمناسك الوثنية  و،  )واألصنام واألجرام السماوية، والمجوسية   
. ة وساسان في السيطرة علـى بـالد العـرب         وعالقتها بميول بيزنط  ) اليهودية، والمسيحية (

مصادر الديانات قبـل    و. الحنيفية اإلبراهيمية ومنظومة الحج وظهور اإلسالم     ويدرس أيضا   
  . ومراجعهااإلسالم

  
  :تاريخ الدولة البيزنطية   3  3223

دراسة تمهيديـة لقيـام الدولـة       ويتناول هذا المساق دراسة مصادر تاريخ الدولة البيزنطية،         
النشاط الديني،  والفتن واالضطرابات،   وتشريعات جستنيان،   والسياسية الداخلية،   وطية،  البيزن

سقوط و،  "العثمانيينوالفرنج البلغار،   والسالجقة،  "العالقات الخارجية مع    ومشكلة اإلقطاع،   و
  .أنظمة الحكم ومظاهر الحضارةواإلمبراطورية البيزنطية، 

  
   :حركة الفتوحات اإلسالمية    33224

توحيد الجزيـرة العربيـة سياسـياً        (:اول هذا المساق األهداف التي جاء اإلسالم لتحقيقها       يتن
مفهوم حركة الجهاد   و،  )ودينياً، ومن ثم االنطالق خارج الجزيرة لخالفة األرض ومن عليها         

ن يالمستـشرق و. أسباب الفتوحات وتنظيمها وخطوط سيرها ونتائجهـا    و. في الفكر اإلسالمي  
  .مصادر ومراجع حركة الفتوحات اإلسالميةو. الفتوحاتوتفسيرهم لحركة 
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  :تاريخ الدولة الفاطمية       33225

قيام الخالفة في بالد المغرب، ويتناول هذا المساق دراسة تمهيدية لتنظيم الدعوة اإلسماعيلية،      
ة الداخليـة   الـسياس والحركات الـسياسية والدينيـة،      وانتقال الخالفة الفاطمية إلى مصر،      و
أنظمة الحكم ومظاهر وزوال الخالفة الفاطمية، وعصر نفوذ الوزراء، ولعالقات الخارجية، وا

  .الحضارة في الدولة الفاطمية
 

  :تاريخ السالجقة    33226

قيام دولة الـسالجقة،    ويتناول هذا المساق دراسة أحوال العالم اإلسالمي قبل ظهور السالجقة،           
أنظمـة  ونزاع السالجقة وانقسام دولتهم،     والد الشام،   سيطرة السالجقة على إيران والعراق وب     و

 .الحكم ومظاهر الحضارة في العصر السلجوقي
  

  :دراسة في المصادر     33331

يهدف هذا المساق إلى دراسة المصادر التاريخية العربية في الفترات المختلفة وإبراز مـصادر              
ات التاريخيـة وأثـر اإلسـالم فـي     التاريخ عند العرب قبل اإلسالم، كما يوضح بدايات الكتاب       

ظهورها، ويبحث في المصادر التاريخية للمؤرخين الكبار منذ القرن الثالث الهجري حتى القرن 
  .التاسع الهجري

كما يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على قراءة نصوص مختـارة مـن هـذه المـصادر                
علـى أسـاليب المـؤرخين والـرواة،        وتحليلها وتفسيرها تاريخياً وفكرياً ومنهجياً، والتعرف       

  .وأغراضهم من التدوين، والعوامل المحيطة بهم
  

   :فكر سياسي إسالمي   33332

دراسة تمهيدية من   ويتناول هذا المساق التعريف بالمصادر والمراجع للفكر السياسي اإلسالمي،          
 المجـاورة   دراسة موجزة للفكر لدى الشعوب    وجميع الجوانب للفكر لدى العرب قبل اإلسالم،        

دراسة تفصيلية لبعض جوانب الفكر اإلسالمي السياسي واالقتـصادي واالجتمـاعي           وللعرب،  
دراسة مقارنة موجزة بين الفكر اإلسالمي والفكر لدى بعـض الـشعوب     ووالعسكري والديني،   

  .ميزات الفكر اإلسالمي وطرق المعالجة للدينوالمعاصرة، 
    

  :فرق إسالمية   33333

ق إلى دراسة التطورات االجتماعية واالقتصادية والفكرية وبالتـالي الـسياسية   يهدف هذا المسا  
). هـ40-30(انقسام األمة على نفسها في أحداث الفتنة األولى و. التي واكبت قيام دولة اإلسالم
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الخوارج، (وظهور الفرق أو المعارضة السياسية والدينية       ) أهل الجماعة (تبلور مفهوم الدولة    و
جهة نظر فرق المعارضة في األمور االقتـصادية،        وو). الخ... لقدرية، والمعتزلة والشيعة، وا 

  .مصادر ومراجع الفرق اإلسالميةو. واالجتماعية، والسياسية، وموقف الدولة من ذلك
  

  :موضوع خاص في تاريخ األندلس أو حضارتها     33334

دراسـة  و الدراسـة،  يتناول هذا المساق التعريف بالمصادر والمراجع المتعلقـة بموضـوع        
: تفصيلية وعميقة لموضوع واحد معين من موضوعات تاريخ األندلس، أو حضارتها مثـل            

المجتمع األندلسي أو الحياة االقتصادية، أو االجتماعية، أو الفكريـة، أو حـرب االسـترداد               
ارجية، اإلسبانية، أو تاريخ مملكة إسبانيا، أو أحد مظاهر الحضارة األندلسية، أو العالقات الخ   

 دراسـة تفـصيلية     ،أو السياسية الداخلية، أو دراسة فترة زمنية محددة من جميع الجوانـب           
  .وتحليلية

  
  :موضوع خاص في تاريخ القدس    33335

العـصر  : يهدف هذا المساق إلى دراسة تاريخ القدس خالل العصور التاريخيـة المختلفـة            
م، وتحت حكـم رومـا      . ق 63 حتى عام    1000م، ومنذ عام    . ق 1000 - 3000البرونزي  
من القرن السابع حتى القـرن     : م، وخالل الفترة اإلسالمية األولى     637 –م  .ق 63وبيزنطة  

م، وتحت حكـم األيـوبيين والمماليـك        1187 - 1099الحادي عشر، وتحت حكم الفرنجة      
م، وخالل القرن التاسـع عـشر       1831 - 1516م، وتحت حكم العثمانيين     1516 - 1187
  . حتى اآلن1917م، كما يستعرض المساق أحوال القدس منذ عام 1917 - 1831

  
  :موضوع خاص في تاريخ الحضارة اإلسالمية    33336

يركز هذا المساق على تحديد جانب واحد من جوانب تاريخ الحضارة اإلسالمية، يتم التعمق              
ـ أو  الجانـب االجتمـاعي،     أو  الجانـب العلمـي،     أو  الجانب الفكـري،    : مثل. فيه ب الجان

  .الخ...السياسي
  

  :غزو الفرنجة    33341

دراسة موجزة تمهيدية   ويتناول هذا المساق التعريف بالمصادر والمراجع المتعلقة بالفرنجة،         
أحـوال بـالد المـشرق      وللعالقات بين المسلمين والغرب األوروبي منذ ظهور اإلسـالم،          

أسـبابها   ":مالت الفرنجية الحواإلسالمي وأحوال بالد الغرب األوروبي قبيل زحف الفرنجة،         
اإلمارات الفرنجية في البالد العربية،     و،  "تحركاتها وحوادثها وطبيعتها وأهدافها،   وودوافعها،  
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النتائج والمؤثرات الحضارية علـى     ويقظة المسلمين ودورهم في التحرير وطرد الفرنجة،        و
  .أوروبا

    
  :عصر النهضة األوروبية    33342

أسـبابها،  ومـصطلح النهـضة،     و،   ومراجعهـا   األوروبية التعريف بمصادر عصر النهضة   
  .الخ... السياسيةوالدينية، وأنواعها االقتصادية، وميزاتها، و

  
  تاريخ الواليات المتحدة األمريكية     33343

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمصادر والمراجع الخاصة به وإعطاء صورة كاملة عـن              
أمريكا الجنوبية، والكشف الجغرافي للعالم الجديد، والتنافس       أمريكا الشمالية ودول الكاريبي و    
حرب االسـتقالل األمريكيـة، واسـتقالل دول أمريكـا          واألوروبي في المناطق المكتشفة،     

  .الجنوبية
  

   :اليهود في العصور الحديثة   33344

موجزة يهدف هذا المساق إلى التعريف بالمصادر والمراجع المتعلقة باليهود، دراسة تمهيدية            
 ،تاريخ اليهود في أوروبا منذ عصر النهـضة       ولتاريخ اليهودية القديم حتى العصر الحديث،       

تاريخ اليهود ونشاطهم في    و،  "السياسية، االقتصادية، االجتماعية، العلمية   "من جميع النواحي    
دراسة تفصيلية للحركة   ودراسة الظروف والعوامل التي أفرزت الفكر الصهيوني،        وأمريكا،  

تعاون الدول الغربية مع اليهود في إقامـة وطـن          وهيونية ونشاطها من جميع الجوانب،      الص
  .موقف الدول العربية واإلسالميةوقومي لهم في فلسطين، 

  
   :م1980 - 1500تاريخ إيران الحديث والمعاصر     33361

ـ ويتناول هذا المساق قيام الدولة الصفوية،     صفويين طبيعة الصراع المذهبي والتوسعي بين ال
أطماع الدول الكبرى في موقع إيران االستراتيجي إبان القرن التاسـع عـشر             ووالعثمانيين،  

إيران في عهـد األسـرة      وإيران خالل الحربين العالميتين،     و،  "بريطانياوروسيا،  وفرنسا،  "
  .جذور مشكلة الحدود اإليرانية العراقيةوالبهلوية، 

  
   :قطر عربي في العهد العثماني    33462

سوريا أو فلسطين أو لبنان أو      : يتناول هذا المساق دراسة عميقة وتفصيلية لقطر عربي مثل        
مصر أو الجزيرة العربية، وتتناول الدراسة خصائص اإلدارة العثمانية وتطورها والجهـاز            

  .العسكري والجهاز األمني والجهاز القضائي، واإلدارة المالية
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   :مصر في عهد أسرة محمد علي    33463

يهدف هذا المساق إلى دراسة األحوال والعوامل التي أدت إلى تسلم محمد علي حكم مصر،               
عالقته بالمماليـك وعلمـاء     واإلصالحات والنهضة بالدولة،    "وسياسة محمد علي الداخلية،     و

التوسع، عالقته بالدولة العثمانية، عالقته     "السياسة الخارجية   و،  "األزهـر والشعب المصري  
تغلغل النفـوذ   وسياسة خلفاء محمد علي في مصر الداخلية والخارجية،         و،  "وبيةبالدول األور 

نضال الشعب المصري مـن ناحيـة،       وم،  1882األجنبي واالحتالل البريطاني لمصر سنة      
وسياسة القصر من ناحية ثانية، واألحزاب السياسية من ناحية ثالثة، حتى قيام الثورة سـنة               

1952.  
  

   : في الوطن العربياألحزاب السياسية   33464

نـشأة  ويهدف هذا المساق إلى دراسة أحوال الوطن العربي في أواخر عهد الدولة العثمانية،              
الطرق والمبادئ واألهداف، وأثر الفكر األوروبي، والعوامل واألسباب،  " :األحزاب السياسية 

نية والعسكرية، دراسة مقارنة لألحزاب السياسية والدي و،  "الممارسات واإلنجازات ووالوسائل،  
موقف الدول العربيـة واألنظمـة   وأثر األحزاب على الشعوب العربية من جميع الجوانب،        و

  .العربية من األحزاب
  

   :قضايا معاصرة    33456

أو اإلسـتبداد،  أو االستشراق، : يتناول هذا المساق واحدة أو أكثر من القضايا المعاصرة مثل         
 ملقياً الضوء عليهـا مـن   إلخ،... االسالمية المعاصرة أو الحركات   االنتفاضة،  أو   اإلرهاب،

  .خالل الدراسة والتحليل والمقارنة
  

   :أساليب تدريس العلوم االجتماعية للمرحلة األساسية العليا   72364

خصائص البرنامج الجيد في العلوم االجتماعيـة       ويشمل المساق تعريفات العلوم االجتماعية،      
محتوى منهاج  واألهداف التدريسية،   ولعلوم االجتماعية،   لعامة ل واألهداف ا األفقي والتفرعي،   

الخبـرات  و... الحقائق، والتعميمـات والنظريـات    والمفاهيم،  : العلوم االجتماعية من حيث   
التعليمية أو األنشطة وربط كل ذلك بمنهاج العلوم االجتماعية المدرسي في المرحلة األساسية             

  .العليا، وعمل تقنية درس العلوم االجتماعية بتكامل عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه
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   :مهارات التدريس   72368

مثل مهارة إعداد الدروس أو  لها عالقة بعملية التدريس  عدةمهاراتول هذا المساق يتنا
 ، والمجال الوجداني،مهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، وتحضيرها

مهارة عرض و ،مهارة شد انتباه التالميذ للدروسو ،والمجال الحركي ومستوياتها المختلفة
 ،التعليميةمهارة استخدام الوسائل و ،مهارة التفاعل الصفيو ،مهارة طرح األسئلةو ،الدرس

  .مهارة تقويم الدرس، ومهارة المناقشة، ومهارة تشكيل المجموعاتو ،مهارة ضبط الصفو
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم التاريخ

  
  :     األساتذة

  )تاريخ إسالمي، اقتصادي واجتماعي(     جمال جودة
  1983جامعة توبنجن، ألمانيا الغربية         

  
  )تاريخ عرب وعالم حديث معاصر(     عباسينظام 

  1981جامعة فرايبورغ، ألمانيا الغربية         
  

  :األساتذة المساعدون
  ")المنهجية التاريخية اإلسالمية"تاريخ إسالمي (    عدنان ملحم

  1996الجامعة األردنية، األردن           
      
  )تاريخ إسالمي، اقتصادي(    عمر جعارة    
  )2001ألردن الجامعة األردنية، ا          

      
  :المحاضرون

  )أيوبي ومملوكيتاريخ (    محمود كعابنة
  1997جامعة النجاح الوطنية، فلسطين           
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  قسم الجغرافيا . 4
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  الخطة الدراسية في قسم الجغرافيا 
  

  خطة القسم

درجـة   الطلبة الـراغبين فـي الحـصول علـى         وعلى   ،يقدم قسم الجغرافيا تخصصا منفردا في الجغرافيا      
 تشمل متطلبات الجامعة االجباريـة      ، ساعة معتمدة بنجاح   134البكالوريوس في هذا التخصص اتمام دراسة       

المتطلبـات  و ،متطلبات القسم االجبارية واالختياريـة    و ،متطلبات الكلية االجبارية واالختيارية   و ،واالختيارية
 .الحرة

  
  شروط التخصص

  :هي الطالب بنجاح مساقيان ين. 1
  الجغرافيا البشرية   34112
  الجغرافيا الطبيعية    34113

  .فأكثر% 70ويحصل في كل واحد منهما على معدل 
  .على معدالت يحصلون عليهاأيقبل الطلبة وفق , دد المسموح بهفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الع. 2
  
  :لجغرافيامتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في ا. 1

  عدد الساعات المعتمدة  المتطلب  نوع المتطلب

  26    جامعة

    20اجباري   

    6اختياري   

  27    كلية

    21اجباري   

    6اختياري   

  81    قسم

    69اجباري   

    18اختياري   

  -  -  حرة
  140  المجموع
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  :ساعة معتمدة )69(مساقات القسم االجبارية : أوال

  متطلب سابق  اعة معتمدةس  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  ئط وطرق التمثيل الكارتوغرافيامبادئ الخر  34210
  -  3  مبادئ المناخ  34213
  -  3  مبادئ الجيولوجيا  34214
  34214و 34213  3  مبادئ الجيومورفولوجيا  34215
  -  3  مبادئ االحصاء  34217
  -  3  مبادئ الجغرافيا االقتصادية  34218
  -  3  تر في الجغرافيااستخدامات الكمبيو  34229
    3  مقدمة في تحليل الصور الجوية  34230
34231  3  ةمقدمة في نظم المعلومات الجغرافي    
  -  3  مبادئ الديموغرافيا  34312
  34213  3  جغرافية الزراعة  34313

 34214 أو 34213  3  جغرافية الموارد المائية  34314
  34214و 

    3  جغرافية العمران  34315
  34218  3  فية الصناعةجغرا  34411

  34218  3  جغرافية النقل والمواصالت  34412

  -  3  التخطيط االقليمي  34413
  34215 و34213  3  راضي الجافةألجغرافية ا  34414
  -  3  حلقة بحث ورسالة  34415
    3  جغرافية السكان  34421
    3  جتماعيةتربية عملية للعلوم اإل  72401
 72365 أو 72364  3  ية للعلوم االنسانيةائل تعليمسنتاج وتصميم وإ  72392

 أو 72363أو 
34210  

    3  الجغرافيا العملية  34426
    3  مبادئ المساحة  34211
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  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 18(مساقات القسم االختيارية : ثانيا

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  نجليزيةإلفية باللغة انصوص جغرا  34216
  34213  3  الجغرافيا المناخية والنباتية  34221

  -  3  1 جغرافية العالم القديم  34222
  -  3  المحافظة على البيئة   34223
  -  3   العربيالعالمجغرافية   34225
 ساعة 4,5 (3   الرسم الكارتوغرافي  34310

  )عملي

34210  

  34214  3  مبادئ علم الصخور  34317

 ساعة 4,5 (3  الجيومورفولوجيا التطبيقية   34320
  )عملي

34215  

  -  3  جغرافية العالم االسالمي  34321
  34215  3  دراسات جيومورفولوجية  34322

  -  3  جغرافية العالم الجديد  34323
  -  3  الجغرافية الحيوية   34324
  34215  3  جغرافية التربة  34325

  -  3  دراسات جغرافية ميدانية  34326
  -  3  جغرافية السياحة  34327
  34231  3  2نظم المعلومات الجغرافية  34330

  -  3  نظرية الموقع  34331
  34311  3  دراسة وتحليل الخرائط  34422

  -  3  الجغرافية السياسية  34423
  -  3  االستشعار عن بعد مبادئ   34424
  -  3  ساليب التحليل الديموغرافيأ  34425
    3  مهارات التدريس  72368
جتماعيـة للمرحلـة    أساليب تـدريس العلـوم اإل       72364

  االساسية العليا

 34111 أو 33111  3
  34111و 

جتماعيات فـي   إلساليب ا أمخصص لطلبة   ,  ساعات معتمدة  3  ،ة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافي    34235
  .كلية التربية



 129

  :وصف المساقات في قسم الجغرافيا
  

   :ارتوغرافيمبادئ الخرائط وطرق التمثيل الك   34210

قراءة الخريطة وتحليل رموزها، ويشتمل هذا المساق على دراسة الخرائط بأنواعها المختلفة، 
يدرس هـذا المـساق   .  المسافات والمساحات: مثل ،استخراج البيانات الالزمة من الخريطة    و

  .أيضاً أساليب التمثيل الكارتوغرافي المستخدمة في صناعة الخرائط
  

  :خمبادئ المنا   34213

لغالف الغازي من حيـث، التركيـب       ووالعالقة بينه وبين علم األرصاد،      يشتمل هذا المساق    
اإلشـعاع الشمـسي،    (راسة عناصر المناخ المختلفـة      ووأثره في التحكم في بيئة األرض،       

) الضبابوالسحب،  واألمطار،  والرطوبة والتكاثف،   وضغط الجوي،   والريـاح،  والالحرارة،  
  .ترتكز عليها التصنيفات المناخية العالميةاألسس العامة التي و

  
  :مبادئ الجيولوجيا   34214

والحركات المولدة للتضاريس، والعوامل وبنيتها تكوين القشرة األرضية يدرس هذا المساق 
  .الخارجية المؤثرة في السطح الخارجي للقشرة األرضية

  
  :مبادئ الجيومورفولوجيا   34215

ألرض من حيث وصفها، توزيعها، تطورها، تفسير نشأتها،        أشكال سطح ا  يدرس هذا المساق    
ويرتكز في تميزه لظاهرات سطح األرض بعضها بعضاً على البنية الجيولوجية، والعمليـة             

الركائز واألفكار األساسية التي يقوم عليها هذا العلـم،         والجيومورفيـة، والمرحلة الزمنية،    
تي تعود في نشأتها إلـى عوامـل بنيويـة،          دور العوامـل والعمليات الجيومورفولوجية ال    و

الظاهرات المرتبطة بالثنيات األفقية والمائلـة،      وكالبنيات االنكسارية، وااللتوائية والبركانية،     
الجيومورفولوجيـة الناتجة عن العمليات الخارجية كاالنزالق األرضي، واألشكال الكارستية، 

  .والجمودية، واألشكال الساحلية
  

  :إلحصاءمبادئ ا   34217

مقاييس السرعة المركزية، ومقاييس التشتت، والتوزيع الطبيعي، ومعامل يدرس هذا المساق 
  .نظرية العينات والداللة اإلحصائيةواالرتباط، ومعامل االنحدار، 
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  :مبادئ الجغرافيا االقتصادية   34218

، قوانينهـا  و لى تعميق معارف الطلبة بمبـادئ الجغرافيـة االقتـصادية         إيهدف هذا المساق    
، ومناهج البحث فيها، لما لذلك من أهمية في رفع درجة وعي الطالب وفهمه السليم               اوأقسامه

لى حد بعيد إا تمليه من تأثيرات مختلفة تقرر     وم ،لجملة الظروف اإلنتاجية الطبيعية والبشرية    
  .مراكز الثقل االقتصادي في العالم واألنماط السائدة في مختلف المناطق

  
  :)1(غرافية العالم القديم ج   34222

  . الجغرافيا اإلقليمية لكل من قارة آسيا وأوروبايدرس هذا المساق 
النـشاط         والـسكان،   واألقاليم المناخية،   والبنية والتضاريس،   والموقع،  : قارة أوروبا   : أوالً

مادة         تدرس دولتان ك  و،  "الصناعةوالتعدين،  و" الزراعة بأنواعها المختلفة  "االقتصادي      
  .تطبيقية    

النبات الطبيعي،          والمناخ واألقاليم المناخية،    والبنية والتضاريس،   والموقع،  : قارة آسيا   : ثانياً
الصناعة واألقاليم الـصناعية،    والتعدين،  وحرفة الزراعة،   والسكان،  والصحاري،  و   
  .لبحر المتوسطحوض البحر األبيض المتوسط تشمل وصفاً تاماً إلقليم ادراسة و

  
  :المحافظة على البيئة   34223

العالقات المتبادلة بين اإلنسان وبيئته القديمة منها والحديثة، وبيان أثر كل           يدرس هذا المساق    
على اآلخر، عرض لبعض المدارس القديمة والحديثة، ورأي هذه المدارس فـي هـذه              منها  

مشاكل، وخصوصاً فـي عـصر العلـم        العالقات المتبادلة، وما ينجم عن هذه العالقات من         
والتقدم الصناعي والعمراني، وما نجم عن هذا التقدم الصناعي والعمراني، مـن مـشكالت              

 الغذاء التلوث بأنواعه، ومشكالت إنتاج      خطيرة أدت إلى اإلخالل بالتوازن البيئي؛ كمشكالت      
ث أسـبابها   تدرس هذه المشكالت من حي    . ، واستنزاف الموارد، والتصحر وغيرها    وتوزيعه

ونتائجها ووضع الحلول المناسبة لها، مع ضرورة التركيز على ضرورة اعتماد التخطـيط             
العلمي السليم، لإلبقاء على التوازن البيئي، وعدم اإلخالل به لصالح حياة اإلنسان على هـذه              

  .األرض
  

  :نصوص جغرافية باللغة اإلنجليزية   34224
الطبيعية، والبـشرية، واالقتـصادية باللغـة       و،  يتناول دراسة بعض الموضوعات الجغرافية    

اإلنجليزية، وال سيما تلك الموضوعات التي لم ترد في خطة القسم للسنوات األربع، بقـصد               
تغطيـة التفاصيل في هذه الموضوعات وإكساب الطلبة حصيلة المصطلحات األجنبية فـي            

  .علم الجغرافية
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  : العربيالعالمجغرافية    34225
العربي دراسة جغرافية إقليمية متكاملة، وذلك قبل االنتقال إلى دراسة بعض يتناول الوطن 

  .أقطاره دراسة تفصيلية
  
   :استخدامات الكمبيوتر   34229 

 إلعداد  )word(استخدام  ويشتمل هذا المساق على األسـس العامة النظرية لعلم الكمبيوتر،          
اإلنترنت للبحث عن ولبيانية الجغرافية،  إلعداد األشكال ا)Excel(استخدام و, التقارير العلمية

  .المواقع الجغرافية واستخدامها في الحصول على المعلومات الجغرافية
  

  :مقدمة في تحليل الصور الجوية   34230

تحليل الصور ودراسة الصور الجوية، من حيث أنواعها وخصائصها الهندسية والضوئية، 
  .استخدامات األرضولخرائط، إعداد اوالجوية باستخدام األجهزة البصرية، 

  
  :مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية   34231

أهميتها في الجغرافيـا وخاصـة فـي        ويتناول تاريخ نظم المعلومات الجغرافية وتطورها،       
تطبيقات عملية على بـرامج نظـم       والخرائط والتحليل المكاني للمعالم والظواهر المختلفة،       

  .)ArcGIS(برنامج و) Arcview(ثل برنامج المعلومات الجغرافية المتوفرة م
  

   :الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية   34235
  )كلية التربية / مخصص ألساليب االجتماعيات(

)  الطبوغرافية والموضـوعية   ( -يشتمل هذا المساق على دراسة الخرائط بأنواعها المختلفة         
على الخريطـة مثـل حـساب       إجراء عمليات حسابية    و. قراءة الخريطة وتحليل رموزها   و

المساّفات والمساحات واإلتجاهات، كما يشتمل هذا المساق على استخدام الحاسوب في دراسة            
، )(GISمن خالل برامج خاصة بالخرائط قسم نظم المعلومات الجغرافيـة  وتحليلها  الخرائط  

  .ةحيث تمكن هذه النظم من إعداد الخرائط بدقة وجودة عالية وإمكانيات تحليل واسع
  

   :الرسم الكارتوغرافي   34310

استخدام أدوات  و, يعد هذا المساق مكمالً لمساق مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرافي         
  .إعداد خرائط التوزيعات النوعية والكمية بالطرق الفنيةو. الرسم اليدوي في صناعة الخرائط
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  :مبادئ الديموغرافيا   34312

مصادر البيانات السكانية   وريات والسياسات السكانية المختلفة،     دراسة النظ يهدف المساق إلى    
  .والحضرية، والوفاة، والهجرة ومعدالتها، والعوامل المؤثرة عليها

  
  :جغرافية الزراعة   34313

الظروف الطبيعية المؤثرة في    و،   ومكانتها تحليل أهمية الجغرافيا الزراعية   يدرس هذا المساق    
العوامل االقتصادية واالجتماعية وأثرها في     وتها بالبيئة البشرية،    الزراعة كعلم مستقل، وعالق   

أهم األسس واألساليب المتبعـة فـي الدراسـة         ونظم الزراعة في العالم،     وتطور الزراعة،   
  .الحقلية

  
  :جغرافية الموارد المائية   34314

طـار،  دورة المياه الطبيعية، وعناصرها األساسية، وبخاصة كميـة األم        يدرس هذا المساق    
البحار واألنهار والبحيرات،   والمياه الجوفية،   والتسرب المائي في التربة،     و،  )التبخرـ النتح (

 من حيث الوفرة والقلة والخصائص، واختالفها زمانـاً ومكانـاً،           كميات المياه و والمحيطات،
  .انواستغاللها وتطويرها والمحافظة عليها، وكذلك العالقات القائمة فيما بينها وبين اإلنس

  
  :جغرافية العمران   34315

تخطـيط المـدن   ودراسة أنماط السكن الريفي والحضري وخصائـصها،   يهدف المساق إلى    
  .بعض مشاكل المدنووأنماط استخدام األرض، 

  
  :الجغرافية المناخية والنباتية   34316

فـي  دراسة أهم النظم المـستخدمة  ودراسة تطبيقية كمية لعناصر المناخ،      يهدف المساق إلى    
 معامالت الحرارة، والجفاف، والرطوبة، والميزانية      :المادتين العلمية والعملية المختلفة، مثل    

ظروف الطقـس   وتعيين حركة الرياح وتمثيلها كمياً،      و،  "اإلشعاع الشمسي "ميزانية  والمائية،  
  .ودراسات التنبؤ بحاالت الطقس، وتمثيلها على لوحات الطقس

  
  :مبادئ علم الصخور   34317

دراسة القشرة األرضية، والصخور، وأنواعها، وانتشارها، والتعرف هدف المساق إلى ي
  .عليها
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   :الجيومورفولوجيا التطبيقية   34320

يتناول هذا المساق استخدام األجهزة الالزمة إلجراء عمليات التحليـل المطلوبـة لتوضـيح              
 تـصنيف حبـات     :ة مثـل   ويتناول تحليل عينات الصخر والترب     ،المسائل الجيومورفولوجية 

تحديـد  وتحديد الرقم الهيدروجيني للمياه والصخر،      ونسبة الكربونات في الصخر،     والعينات،  
  .مسامية ونفاذية الصخور

  
  :جغرافية العالم اإلسالمي   34321

إلقاء الضوء على أهمية الموقـع      ودراسة إقليمية موجزة للعالم اإلسالمي،      يهدف المساق إلى    
 البناء الجيولوجي،   -التركيز على الظروف الطبيعية     وي لوحدته الطبيعية،    والبعد االستراتيج 

الظروف البشرية، ونوع األنشطة االقتصادية، وانعكاسات ذلـك        والمناخ والوضع الحيوي،    و
. على أساس العقيدة وظروف الموقـع     ومقوماتها  إمكانية الوحدة   وعلى الظروف االجتماعية،    

 إحداهما من داخـل الـوطن العربـي،         .ة لوحدتين سياسيتين  وتتم الدراسة بعد دراسة تطبيقي    
  .واألخرى من خارجه

  
  :دراسات جيومورفولوجية   34322

الظواهر الجيومورفولوجية المترتبة على العمليات الجيومورفولوجية الـواردة        يدرس المساق   
 مـن   ما يترتب على عمليات النحت الميكانيكي     و وصفاً وتحليالً وتصنيفاً،     34215في مساق   

شبكة التـصريف   وظواهر جيومورفولوجية في المناطق الجافة ممثلة باألشكال الصحراوية،         
األشكال الجمادية في ووالمصاطب النهرية، واألشكال الساحلية في المناطق المعتدلة والحارة، 

كال الكارستية كنتيجة لإلذابة الكيماوية وتبايناتها حـسب المناخـات          شاألوالمناطق الباردة،   
أهمية الدراسة الجيومورفولوجية وإمكانية مساهمتها فـي التحـضير         وصخور المختلفة،   وال

  .للمشروعات الهندسية، والجيولوجيا االقتصادية، واألغراض العسكرية
  

  :جغرافية العالم الجديد   34323

المنـاخ  والبنية والتـضاريس،    وتاريخ اكتشاف القارة،    : قارة أمريكا الشمالية  يدرس المساق   
النـشاط  والـسكان وتـوزيعهم،     وأقـسام التربـات،     والنبات الطبيعي،   واليم المناخية،   واألق

الـصناعة،  والتعدين وأشـهر مراكـزه،   والزراعة وأنماط االستخدام الزراعي،     "االقتصادي  
: قارة أمريكا الجنوبية  . دراسة مفصلة عن كندا تشمل الجوانب الطبيعية والبشرية       و" التجارةو

غابات، حشائش،  "النبات الطبيعي   والمناخ واألقاليم المناخية،    وتضاريس،  البنية وال والموقع،  
النـشاط االقتـصادي،   والـسكان وتـراكيبهم المختلفـة،    . وأقاليم، مع امتداد القارة " أعشاب

دراسة والصناعة، والتعدين، والزراعة المروية، والزراعة المطرية،   والمراعي،  والزراعة،  و
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الـسكان ونـشاطهم    " تشمل الجوانـب الطبيعيـة والبـشرية        تفصيلية للبرازيل وتشيلي؛ و   
  ".االقتصادي

  
  :الجغرافيا الحيوية   34324

تأكيد الحفاظ على خصائص البيئة وصيانتها من عوامل التدمير والتدهور،          يهدف المساق إلى    
العوامل التي عملت وعلى سطح األرض، " النباتية والحيوانية"دراسة التوزيع المكاني للحياة     و
المنهج الجغرافي، وماهية الجغرافية الحيوية، وأسس      و،   وتباينها لى تنـوع األنماط المكانية   ع

العوامل التي تـتحكم بتوزيـع الغطـاء        وتصنيـف النبات والحيوان، وأهم هذه التصنيفات،       
النبات الطبيعي، والحيوانـات    "دراسة أقاليم   والنباتي، والمجامع الحيوانية والنباتية الرئيسية،      

  .دراسة األحياء المائية بشكل مفصلو، "ريةالب
  

  :جغرافية التربة   34325

توزيعها في العالم،   وتصنيفاتها الرئيسية،   وعوامل تشكلها،   والتربة مكوناتها،   يدرس المساق   
  .اإلنتاج الزراعي بشكل خاصوأثر ذلك على الصورة التوزيعية للغطاء النباتي الطبيعي، و

  
  :افيةدراسات ميدانية جغر   34326

يهدف المساق إلى التعريف بالظاهرات الجغرافية، ومراقبتها، ومالحظتها ميدانياً من خـالل            
  .الرحالت والدراسات الميدانية

  
   :2نظم المعلومات الجغرافية    34330

دراسة فهو يهدف إلى    . يعد هذا المساق استكماالً لمساق مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية         
إعـداد مـشاريع تطبيقيـة فـي        وفي تحليل البيانات المكانية والوصفية،      األساليب المتقدمة   

الموضوعات المختلفة كالخرائط والعمران والبيئة والسكان واستعماالت األراضي بواسـطة          
  .تمكين الطلبة إعداد دراستهم باألساليب الحديثةوبرامج نظم المعلومات الجغرافية، 

  
  :جغرافية الصناعة   34411

التوزيع والصناعة من الجوانب الجغرافية واالقتصادية والتاريخية والسياسية،        يدرس المساق   
اإلنتـاج  وأنماط التوزيع الصناعي،  والنظام الصناعي ونمو الصناعة،     واإلقليمي للصناعـة،   

نظرية الموقع الصناعي، والصناعي على المستوى اإلقليمي والعالمي، والعوامل المؤثرة فيه،    
  .التخطيط التنمويوأهداف استراتيجية 
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  :جغرافية النقل والمواصالت   34412

الوصل واالتصال وتطورهما حتى الوقت الحاضر، ومـدى        والنقل واالنتقال،   يدرس المساق   
أنواع النقل البري والمائي والجوي، وسـائل       وتأثير كل منهما بالعوامل الطبيعية والبشرية،       

تجابتها لرد فعل الوسط الطبيعي الذي      المواصالت، وتطورها حتى الوقت الحاضر، ومدى اس      
  .أثرها في االقتصاد الوطني والعالميوتقوم فيه، 

  
  :التخطيط اإلقليمي   34413

دراسة أنواعه والعوامل المؤثرة على التخطيط، والتخطيط وعالقته بالجغرافيا، يدرس المساق 
نظمة االجتماعيـة   أنماط التخطيط في الدول ذات األ     وألخ،  ... المختلفة الزراعي والصناعي    

  .المتباينة، وكيفية تصنيف األقاليم داخل منطقة الدراسة
  

  :جغرافية األراضي الجافة   34414

مـصادر الثـروة    وموقع األقاليم الجافة، وظروفها المناخية، والمورفولوجيـة، والحيويـة،          
الجتماعيـة،   وأثر ذلك على النظم البشرية من الناحية االقتصادية وا   ،الطبيعية، مصادر المياه  

أهـم الحلـول الممكنـة     و". الملوحة، انجراف التربة، التلوث   "مشاكـل البيئة مثل التصحر     و
  .ستقبلية من أجل تطوير هذه البيئةلمعالجة مشاكل البيئة، والتطلعات الم

  
  :حلقة بحث ورسالة   34415

جغرافيـة،  تدريب الطلبة على كيفية كتابة البحوث والرسائل الجامعيـة ال         يهدف المساق إلى    
وتطبيق مناهج البحث الجغرافي، من خالل تكليفهم بأبحاث متنوعة في مختلف الموضوعات            

  .الجغرافية
  

  :جغرافية السكان   34421

التراكيـب الـسكانية    والعوامل المـؤثرة فيـه،      والتوزيع الجغرافي للسكان،    يدرس المساق   
  .ارد الطبيعيةالمووعالقتهم بالبيئة، والحركة العامة للسكان، و. المختلفة

  
  :دراسة وتحليل الخرائط   34422

 الجيولوجيـة مـن     -تدريب الطلبة على كيفية رسم المقاطع الطبوغرافية        يهدف المساق إلى    
التدرب على تحليل بعض    والخرائط، وتحليلها كجزء غير منفصل عن باقي أجزاء الخريطة،          

  .أنواع الخرائط األخرى
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  :الجغرافيا السياسية   34423
دراسة اإلنسان وعالقاته الداخلية والخارجية علـى رقعـة محـددة مـن             المساق إلى   يهدف  

مقومات الدول وحدودها الـسياسية،     والمشاكل الدولية وعالقات الدول ببعضها،      واألراضي،  
النشاط االستعماري القديم   وومراحل تطور الدول، والعالقات الدولية، والتوسع االستعماري،        

االسـتعمار اإلنجليـزي، والفرنـسي، واإليطـالي،        : ة الهامة مثل  لبعض الدول االستعماري  
بعض مشاكل  وتوضيح بعض أساليب االستعمار الحديث،      وواأللماني، واألمريكي، وغيرها،    

  .الحدود الدولية المعاصرة التي أدت إلى وقوع الحروب
  

  :االستشعار عن بعدمبادئ    34424
النظم اإلستشعارية المحمولة   ورومغناطيسي،  ستشعار عن بعد الكه   الأساسيات ا يدرس المساق   

تطبيقـات  ومعالجة الصور الفضائية وتحليلهـا،      وفي األقمار الصناعية الدائرة في الفضاء،       
عملية على نماذج من الصور باستخدام البرامج المتخصصة المتوفرة في مختبـر حاسـوب              

  .الجغرافيا
  

  :أساليب التحليل الديمغرافي   34425

طرق المستخدمة في قياس دراسة مصادر البيانات السكانية، وتحليل البيانات          اليدرس المساق   
  .الديمغرافية المتعلقة بالحفرية، والوفيات والهجرة، وجداول الحياة، واالسقطات السكانية

  
  الجغرافيا العملية   34426

هذا المساق إلى تعزيز قدرات الطلبة على فهم الظاهرات الجغرافيـة فـي البيئـات               يهدف  
واسـتخدام المهـارات    وخصائصها، والتغيرات التي تطرأ عليها،       المختلفة من حي توزعها،   

الضرورية لتحقيق ذلك، مثل أساليب أخذ القياسات وجمع البيانـات وتبويبهـا ومعالجتهـا               
ويقـوم  . حديثة، وإعداد خرائط التوزيعات وإعداد التقارير    وتحليلها وعرض نتائجها بأساليب   

  .عمل الميداني واستخدام برامج الحاسوب الجغرافية والمختبراتهذا المساق على ال
  

  مبادئ المساحة   34211

يهدف هذا المساق إلى تمكين الطلبة من إجراء القياسات الميدانية للمعـالم كاألبنيـة وقطـع                
ويـشتمل  . االراضي والشوارع، واعداد المخططات لها باستخدام أجهزة الماحة األرضـية         

 تطبيقي وتمارين ظري يعرف الطلبة بالقواعد األساسية للمساحة، وجانبالمساق على جانب ن   
عملية على مساحة الجنزير، والمساحة المـستوية، واليودوليـت، والدسـتومات، وحـساب             

  .المساحات
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم الجغرافيا

  
  :األساتذة
  )جيومورفولوجيا(     محمد أبو صفط  
  1987رالنجن، ألمانيا أ          

  :ألساتذة المشاركونا
  )جغرافية اقتصادية(    بو عليمنصور أ  
  1982جامعة عين شمس، القاهرة           
      
  )ديموغرافيا(      حسين أحمد  
  1989جامعة درم، بريطانيا           
      

  )جغرافية إقليمية(      عزيز الدويك
  1988جامعة بنسلفانيا، الواليات المتحدة           

  
  :األساتذة المساعدون

  )استشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية(     غضيهأحمد رأفت  
  2000جامعة درهام، بريطانيا           
      
  )خرائط(    طه سالمة عداربه   
  1983جامعة تشارلز، براغ، تشيكوسلوفاكيا           

  
  )دراسات عمرانية(      أديب الخطيب   
  1985جامعة نيويورك، الواليات المتحدة           

    
  )السكانجغرافية (      وائل عناب   
  1989 المملكة المتحدة –جامعة درم           

  
  :المحاضرون

  )جغرافيا سياسية(      بو حجلةسائد أ  
  1995، أمريكا شمال أيواجامعة           
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  درجة البكالوريوس الخطة الدراسية للحصول على 

  علم االجتماع والخدمة االجتماعيةقسم  في
  

  نبذة عن القسم 

م، ويمنح القسم درجة البكالوريوس في علم االجتماع والخدمة اإلجتماعيـه،           1978أسس القسم في عام     
 تطوير خطة القسم لتشمل مساقات  في الخدمة االجتماعيه، وأصـبح القـسم يمـنح                1999ولقد تم في عام     

 اإلجتماعيه، وذلك انطالقاً من حرص الجامعة على توفير الكـوادر           ةوالخدم/ ريوس في علم االجتماع     بكالو
  .الفنية الفعالة والمثقفة للمساهمة في خدمة المجتمع

  
  خطة القسم

يقدم قسم علم االجتماع برامج دراسية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في علم االجتمـاع والخدمـة         
  .االجتماعية
  : الطلبة الذين يرغبون في تخصص علم اجتماع وخدمة اجتماعية إتمام المتطلبات التاليةوعلى

ساعة   نوع المتطلب
  معتمدة

  26    جامعة 

  20إجباري        
  6اختياري     

  

  27     كلية 

  21إجباري       
  6اختياري     

  

  81    قسم

    60إجباري        

  اختياري تخصص رئيسي
  )خدمة اجتماعية(اختياري تخصص فرعي 

            12  
           9    

  

  3    حرة 

  137  المجموع
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  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 26(متطلبات الجامعة   )1

  :ساعه معتمدة موزعه كما يلي) 20( مساقات، بمجموع 8متطلبات الجامعة اإلجبارية، وعددها  -أ  

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
  3  ثقافه إسالمية   10101

  3  لغة عربية   10102

  3  )1(لغة إنجليزية   10103

  3  )2(لغة إنجليزية   10323

  3  دراسات فلسطينية   10105

  1  تربية بدنية   10106

  1  خدمة مجتمع   10108

  3  مقدمة في الحاسوب  10100

  
المساقات التي تطرحها    الطالب من ساعات معتمدة، يدرسها    ) 6( بمجموع   :متطلبات الجامعة اإلختيارية   -ب

 يختارها الطالب من غير المساقات التي تطرحهـا        كليات الجامعة المختلفة، شريطة أن تكون المساقات التي
ضمن متطلبات الجامعة       ) 10134(جتماع بطرح مساق المجتمع الفلسطيني      الكلية اآلداب، ويساهم قسم علم ا     

  10134االجتماع تعلم هذا المساق م عل وال يجوز لطلبة .ختياريه هذهالا
  
  :ساعة معتمدة، موزعة كما يلي) 27(متطلبات الكلية   )2

  : ساعه معتمدة، موزعه كما يلي) 21(مساقات بمجموع ) 7(وعددها : جباريةالمتطلبات الكلية ا-أ  

  ساعة معتمدة  إسم المساق   رقم المساق 
  3  لى تذوق النص األدبي إمدخل   31111

  3  )1(إنجليزية لغة   32111

  3  تاريخ الفكر الحديث   33111

  3  جغرافية فلسطين   34111

  3  المجتمع العربي   35112

  3   تاريخ الحضارات القديمهفي مقدمة  36112

  3  مقدمه لدراسة اإلعالم   37111
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سـاعات معتمـدة، يختارهـا      ) 6(مساقان بمجمـوع    ) 2(وعددها  : متطلبات الكلية اإلختيارية   -ب  
  :المساقات هيالب من بين المساقات التي تطرحها أقسام كلية اآلداب المختلفة، وهذه الط  

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
  3  المكتبة العربية   31112

  3  )2(لغة إنجليزية   32112

  3  )1(اللغة اإلسبانية   32113

تاريخ فلسطين واألردن في العصور     مقدمة في     33112
  القديمة

3  

  3  لى الجغرافيا البشرية إمدخل   34112

  3  جتماع اللى علم اإمدخل   35111

  3  مبادىء النحو   31113

  3  لى الجغرافيا الطبيعية إمدخل   34113

  3  الالجئون والهجرة القسرية   35113

  3  لغة اإلعالم بالعربية   37112

  3  )2(اللغة اإلسبانية   32114

  3  )1 (االلمانيةاللغة   32115

  3  )2 (االلمانيةاللغة   32116

  3  )1 (الفرنسية أاللغة   38111

  3  )1 (الفرنسية باللغة   38112

  
  : شروط التخصص

، )35111(والمدخل في علم االجتمـاع      ) 32112(المجتمع العربي   :  على الطالب إنهاء المساقات التالية     -1
 االجتمـاع والخدمـة     وذلك كشرط للتخصص في علـم     . فيهما% 70والحصول على معدل ال يقل عن       

  .االجتماعية
  
  :متطلبات القسم اإلجبارية *

  :إجباريه يطرحها القسم وهي كاآلتي. م. س60ينهي الطالب   

  متطلب سايق   ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
    3  الوصفياإلحصاء   35210
    3  مبادىء الفلسفة والمنطق   35211
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    3  علم السكان   35212
    3  لخدمة اإلجتماعية مبادىء ا  35213
    3  المجتمع الفلسطيني   35215
    3  خدمة الفرد  35216
    3   1بحث اجتماعي   35311
    3  نظرية اجتماعية كالسيكية   35312
  35111 أو 71115  3  علم النفس اإلجتماعي   71314
    3  مشاكل اجتماعية   35314
    3  علم اإلجتماع السياسي   35316
    3  علم اجتماع طبقي  35317
  35216  3  خدمة الجماعة  35318

    3  خدمة المجتمع المحلي   35319
  35311  3  2بحث اجتماعي مناهج  35411

  35312  3  نظرية اجتماعية محدثه  35412

    3  التأهيل   35413
    3  التغير اإلجتماعي   35414
    3  أنثروبولوجيا  35416
  35216  3  عمل ميداني   35470

  
  :اريةمتطلبات القسم االختي  - ب

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
  3  علم االجتماع العائلي   35254

  3  المجتمع اإلسرائيلي   35255

  3  علم اجتماع تربوي   35276

  3  المرأة والمجتمع  35287

  3  حاجات الجماعات الخاصة  35354

  3  المدرسيةتماعية الخدمة االج  35351

  3  علم االجتماعي الديني  35361

  3  علم االجتماع االقتصادي   35362

  3  رعاية األحداث والشباب  35352
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  3  علم االجتماع الطبي   35374

   3  نصوص اجتماعية باللغة اإلنجليزية   35376

  3  إدارة مؤسسات اجتماعية  35419

  3  علم اإلجرام   35451

  3  علم اجتماع صناعي  35455

  3  الخدمة االجتماعية في مجال المعاقين  35461

  3  ةتوتنميتنظيم المجتمع   35464

  3  المجتمعات الريفية والحضرية   35465

  
  

  :وصـف المساقـات
   :متطلبات جامعة اختياري

   :مجتمع فلسطيين   10134

يبحث هذا المساق في التطور التاريخي للبناء اإلجتماعي والتغيرات اإلجتماعية واإلقتصاديه           
 وخصوصاً بعـد    ،لعربي الفلسطيني واإلسرائيلي  والسكانيه والثقافيه التي صاحبت الصراع ا     

حتالل على مجمل حياة الشعب الفلسطيني      الكما يتناول بالتحليل أثر ا    . 1967،  1948 يحرب
  . اتفاقيات أوسلودومستقبل المجتمع الفلسطيني بع

  
  

   :متطلبات كلية إجباري
   :المجتمع العربي   35112

غير االجتماعي في الوطن العربي المعاصـر،        للمؤسسات االجتماعية والت   اًعرضيقم المساق   
 مع التركيـز علـى مـشاكل        ،"واأليديولوجيا"العائلة العربية ونظم القرابة والتقسيم الطبقي       

  .التحديث والنمو
  
  

   :متطلبات كلية اختياري
  :جتماعالمدخل لعلم ا   35111

 ،جتماعياللسلوك ا  ودراسة ا  ،جتماعالالمدخل الى المفاهيم األساسية في علم ا      يوضح المساق   
  .واألساليب العلمية في التحليل السوسيولوجي
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  :ةالالجئون والهجرة القسري   35113

 ة على ظاهرة اللجوء كظاهرة عالمي      والمختصين أوالً  ة،لى تعريف الطلب  إيهدف هذا المساق    
وذلك من حيث التطور التاريخي لحركات اللجوء وألسباب اللجوء ولتجربـة اللجـوء ومـا              

باإلضـافه لتـأثير    .  وحياة الالجئ فـي المخيمـات      ة من جوانب نفسيه واجتماعي    يصاحبها
 وذلك مـن خـالل دور       ،السياسات الدوليه والمعونات اإلنسانيه الدوليه على ظاهرة اللجوء       

ثم التعرف على دور القانون الـدولي فـي         .  لالجئين ة وسياسة الدول المضيف   ة،الدول المانح 
 على األطر النظريه التي حاولت تفسير ظاهرة اللجوء ثانيـاً،           معالجة قضية الالجئ وبالتالي   

تعريف الطلبه بظاهرة اللجوء الفلسطيني من حيث العوامل التي عملت على إخراجه مـن              و
ي مراحلها المختلفه وطنه سواء أكانت داخليه أو خارجيه، وألقاء الضوء على عملية النزوح ف  

 ثم توضيح ظهور الوعي السياسي      ،أثناء تلك العمليه  التي تكبدها الالجئون في     ة  وعلى المعانا 
وقبل استعراض المحـاوالت    .  ودورهم في منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية      ،بين الالجئين 

التي بذلت لحل مشكلتهم سيتم التعرف على دور الحماية الدوليه في رعاية حمايـة الالجـئ                
  .الفلسطيني

  
  

  :متطلبات القسم اإلجبارية
  :حصاء الوصفياإل   35210

مع التركيز على   " إحصائياً"معالجة كيفية التعبير عن الظواهر االجتماعية       يهدف المساق إلى    
 مـع التركيـز علـى       ،مدخل إلى اإلحصاء الوصفي   وبعض العمليات اإلحصائية واألولية،     

  .األساليب التحليلية وتطبيقها على حل المسائل االجتماعية
  

   :نطقمبادئ في الفلسفة والم   35211

سـفة،  الدراسة النـصوص لمـشاهير الف     ومفهوم الفلسفة وتطوره عبر التاريخ،      يقم المساق   
  .والتأكيد على المنطق كمدخل للدراسة الفلسفية

  
  :علم السكان   35212

االتجاهات الرئيسية فـي التكـاثر والوفيـات        والتغيرات السكانية في العالم،     يتناول المساق   
التسديد على األوضاع السكانية فـي العـالم        والسنين األخيرة،   والهجرة والنمو السكاني في     

  .الثالث
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  :الخدمة االجتماعية   35213

طالع على أسـاليب     الاومفهوم الخدمة في المجتمعات الرأسمالية والموجهة،       يوضح المساق   
 والقيـام بزيـارات     ،على مستوى الفرد والجماعة والمجتمـع     ومناهجها  الخدمة االجتماعية   

  .ةميداني
  

  :المجتمع الفلسطيني   35215

 وتـأثير   ةلفلسطيني في ظل التغيرات السياسي    يتناول هذا المساق التطور التاريخي للمجتمع ا      
 كالجانـب   ةيتناول بالتحليل الجوانب المختلف   كما  . هذه التغيرات على النسق النباتي للمجتمع     

ـ   لـى الشخـصيه الف    إويتعرض المـساق    . يوالسكاني والثقاف اإلقتصادي    ةلـسطينية والهوي
 لى ذلك يبحث المساق في القضايا المعاصرة للمجتمع الفلسطيني ومستقبل         إإضافة  . ةالفلسطيني

  .ة السلميةالمجتمع الفلسطيني في ظل العملي
  

  :دخدمة الفر   35216

تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لألخصائي االجتماعي، وذلك من خالل تعريفه بفلسفة الفرد            
 ، وكيفية استعمال أدوات دراسة الحالـة االجتماعيـة        ،كيف يتم بناء عالقة مهنية     و ،ومبادئها

  . المقابلة والمالحظة والزيارات البيئية والتعاون مع الخبراء:مثل
  

  :1مناهج بحث اجتماعي    35311

أنواع المناهج المستخدمة في البحث االجتماعي من حيث طبيعتها ومجاالتها،          يتناول المساق   
  .التدريب العملي على تطبيقها مع التركيز على طبيعة هذا المنهجو أهدافها،و
  

  :نظرية اجتماعية كالسيكية   35312

: أهم آراء رواد الفكر االجتماعي األوائل مثـل       ومفهوم النظرية االجتماعية،    يوضح المساق   
بارسونز، وماكس فيبر، ثـم توضـيح       وماركس،  ودور كايم سبنر،    وكومت،  وابن خلدون،   

 ة االجتماعية التي ساهمت بها النظريات االجتماعية الكالسيكية في بلورة علم االجتماع           الكيفي
  .وتطوره

  
  :علم النفس االجتماعي   71314

 ويفحـص   ،يدرس الطالب مشاكل التفاعل المتبادل بين األفراد والجماعـات        في هذا المساق    
  .الظواهر النفسية واالجتماعية وإمكانية قياسها علمياً
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  :المشاكل االجتماعية   35314

خطورتها، والعالقة بينها وبين وتطورها، وطبيعتها، ومفهوم المشكلة االجتماعية،  يقم المساق   
كيفية دراسة المشكالت االجتماعية من خالل اختيـار مـشكالت          واالضطرابات الشخصية،   

هجرة و، انحراف األحداثووقت الفراغ، والطالق،  والفقر،  : أساسية يعاني منها مجتمعنا مثل    
  .الكفاءات واألدمغة، والبطالة

  
  :علم االجتماع السياسي   35316

عالقات السلطة السياسية بالبنية مع التركيـز علـى األسـاس االجتمـاعي             يدرس المساق   
  .للمؤسسات والحركات والظواهر السياسية

  
  : طبقيعلم اجتماع   35317

ها، والتركيب الطبقي للمجتمعات    الطبقات االجتماعية من حيث نشأتها وتطور     يتناول المساق   
الرأسمالية واالشتراكية والبلدان النامية مع التركيز على دراسة خصائص التركيبة االجتماعية 

  .للبلدان العربية
  

  :خدمة الجماعة   35318

تعليم الطالب مهارات معينة في العمل مع الجماعات لمـساعدة أعـضاء            يهدف المساق إلى    
 وتنظيم برنامج تدريبي لطالب المساق، حيـث أن         ،ض المشتركة الجماعة في تحقيق األغرا   

  .أخصائي خدمة الجماعة بحاجة إلى خبرة مهنية
  

  :خدمة المجتمع المحلي   35319

 والتركيز على الدور التي تقوم به       ،التعريف بالنماذج المختلفة لتنظيم المجتمع    يتناول المساق   
جـات والخـدمات االجتماعيـة الالزمـة        الجماعات أو الجماعات المحلية لتحديـد االحتيا      

 والطرق المختلفة التي يمكـن أن  ،تدريس مشكلة من مشكالت المجتمع المحلي  ولمجتمعاتهم،  
  .تستخدم لحلها عن طريق تنظيم المجتمع

  
  :2مناهج بحث اجتماعي    35411

 من حيث تصميم البحث وتطبيقه حتى       ،كيفية وضع مناهج البحث العلمي    يدرس هذا المساق    
  .ابة البحث واالنتهاء منهكت
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  :نظرة اجتماعية محدثة   35412

 مروراً ،النظرية في تطورها الفكري من االتجاه الكالسيكي إلى االتجاه البنائي  يتناول المساق   
 والظروف التي أدت إلـى التغييـر مـع          ،بالنظريات الوظيفية ونظريات التفاعل االجتماعي    

  .دث والتبادل السلوكيالصراع المحواإلشارة إلى االتجاهات، 
  

  :التأهيل   35413

تزويد الطالب بالمعرفة األساسية عن اإلعاقة وأنواعها وآثارها، ويـزود          يهدف المساق إلى    
الطالب بالمهارات األساسية لمساعدة المعاقين في التغلب على عجزهم وإعادة تـأهيلهم بمـا          

  .عيشون فيهيتفق مع ظروفهم الخاصة ليصبحوا منتجين في المجتمع الذي ي
  

  :التغير االجتماعي   35414

التغييـر  وير والتطور االجتمـاعي،     يالنظريات التقليدية والمعاصرة حول التغ    يدرس المساق   
  .ير االجتماعييالتنمية االجتماعية والتغو -ر االجتماعي ي التخطيط والتغي-الثوري 

  
  :انثروبولوجيا   35416

عالجة المدخل إلى المفاهيم األساسـية فـي هـذا     مع م  ،أصل اإلنسان والثقافة  يدرس المساق   
  .العالم

  
  :العمل الميداني   35470

يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب في تطبيق المعرفة والمهارات لخدمة الفرد والجماعة             
عند ممارسته للعمل الميداني في المؤسسات االجتماعية، ويتلقى الطالب فيه إرشـاداً فرديـاً              

  .وجماعياً
  
  

  :بات القسم االختياريةمتطل
  :علم االجتماع العائلي   35254

دراسة تحليلية لألسرة والقرابة، والمقومات األساسية لألسـرة العربيـة،          يهدف المساق إلى    
متابعة نظم األسرة والزواج خالل العصور التاريخية، وتحليل الواجبات والحقوق الملقـاة            و

  .على أعضاء األسرة
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  :ئيليالمجتمع اإلسرا   35255

 ويـدرس   ،1948 واستيطانهم فيها قبل عـام       ،يدرس هجرة اليهود إلى فلسطين    هذا المساق   
العائلة، النظام الطبقي، التركيب الـسكاني،      (المؤسسات والتنظيمات االجتماعية في إسرائيل،      

  .)مشاكل التطور والتغير
  

  :علم اجتماع تربوي   35276

للتربية، من حيـث انعكـاس الثقافـة فـي          دراسة المضمون االجتماعي    يهدف المساق إلى    
ومؤسسات التربية غير المقصودة    " البيت والمدرسة واإلعالم  " المؤسسات التربوية المقصودة    
  .كالوراثة وعوامل البيئة والثقافة

  
  :المرأة والمجتمع   35287

 يتضمن تدريس هذا المساق معرفة مكانة المرأة وتأثيرها في األسرة والمجتمع خالل العصور
كمـا  . التاريخية، والتعرف على دورالمرأة في المجتمع السياسي واالجتماعي واالقتـصادي         

  .يهدف المساق إلى تحليل مستقبل المرأة العربية بوجه عام والمرأة الفلسطينية بوجه خاص
  

  :حاجات الجماعات الخاصة   35347

لـسلوك الـسوي،    الـسلوك الـشاذ وا    والتكيف،  ويتناول هذا المساق معنى الصحة النفسية،       
الشعور والالشعور، كما يتناول دراسة اإلحباط والقلـق والـصراع وأشـكال            والشخصية،  و

  .مشكالت الصحة النفسية في الحياة اليوميةوالدفاع األولية، االضطرابات النفسية، 
  

  :الخدمة االجتماعية المدرسية   35351

 المدرسة ومـشكالت تكـيفهم      تعريف الطالب بالعمليات التربوية في    إلى  يهدف هذا المساق    
وكيفية التعامـل مـع مـشكالت       . ثم دراسة الشروط التربوية المناسبة للتنشئة السليمة      . فيها

الطالب في مدارسهم سواء فيما بينهم أو مع معليمهم أو مع النظـام المدرسـي، وتعـريفهم                
  .د وللمجتمع وأهمية هذا العمل للنشئ الجدي ومهماتهبواجبات األخصائي االجتماعي المدرسي

  
  :علم االجتماع الديني   35361

وعي اإلنسان، والتطور التاريخي للدين،   ودراسة الدين كظاهرة اجتماعية،     يهدف المساق إلى    
الوظيفة االجتماعية للدين في التنظيم االجتماعي، مع اهتمام        والمؤسسات الدينية والطقوس،    و

  .م العربيخاص بدور اإلسالم االجتماعي واألندولوجي في العال
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  :علم االجتماع االقتصادي   35362

دراسة الحقائق االقتصادية بوصفها ظواهر اجتماعية والتركيز على تحليل         يهدف المساق إلى    
 وأثر ذلك في تحقيـق بـرامج        ،اقتصاديات البيئة وما قطعته من تقدم في التنمية االقتصادية        

  .الرعاية والرفاهية االجتماعية
  

  :ث والشبابرعاية األحدا   35364

هذا المساق يمكن الطالب من معرفة الجوانب النفسية واالجتماعية التي تؤثر فـي شخـصية       
اإلنسان في نشأته وفي فترة المراهقة، وتزويد الطالب بالمهارات اإلرشادية والعالجية لمتابعة 

  .الخدمات الوقائية والعالجية التي تقدم لألحداث والشباب
  

  :بيعلم االجتماع الط   35374

 ودراسـة التركيـب     ،دراسة سوسيولوجيا سلوك المرضـى واألصـحاء      يهدف المساق إلى    
  .االجتماعي للنظم المؤدية لمجتمع العناية الصحية

  
  :نصوص اجتماعية باللغة اإلنجليزية   35376

يهدف هذا المساق إلى تقديم طلبة التخصص إلى ميدان علم االجتمـاع باللغـة اإلنجليزيـة،          
 االجتماعية، وتمكين الطلبة    ةية المصطلح االجتماعي في التعبير عن الظاهر      مركزاً على أهم  

  .من القراءة والبحث باللغة اإلنجليزية
  

  :إدارة المؤسسات االجتماعية   35419

 التي تختلـف     وأساليبها يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمناهج المؤسسات االجتماعية        
يد فلسفة الرعاية االجتماعية التي تعتمد على المجهود        عن إدارة المؤسسات االقتصادية، وتأك    

  .الحكومي الرسمي والنشاط األهلي التطوعي
  

  :علم اإلجرام   35451

التعريف بعلم اإلجرام مع التركيز على مفهوم الجريمـة مـن وجهـة نظـر     يتناول المساق  
ضر، كما ويتم   اجتماعية، ثم دراسة النظريات المفسرة للظاهر اإلجرامية في الماضي و الحا          

  . في مجتمعات مختلفةتعريف الطلبة بأنماط الجرائم وأكثرها انتشاراً
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  :علم اجتماع صناعي   35455

 وعن  ،تزويد الطلبة بمعلومات عن المصنع كنظام أساسي في المجتمع        إلى  يهدف هذا المساق    
اق التنظـيم   رس هذا المـس   كذلك يد و. ل وإدارة المصنع  ماأهمية العالقات االجتماعية بين الع    

كـذلك  و. رسمي للمصنع وأهمية عملية التصنيع في بناء المجتمع والتنميـة         الغير  الرسمي و 
  .يدرس المساق المشاكل التي تواجه العاملين في المصنع

  
  : في مجال المعاقينالخدمة االجتماعية   35461

 األداء  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باإلعاقات الطارئة والتطويريـة التـي تعيـق             
االجتماعي كمعاقين، أسبابها ونتائجها عن الفرد والمجتمع، ثم كيفية التعامل معها والبـرامج             

  .التربوية والتدريبية لتأهيل المعاقين وإعدادهم للحياة االجتماعية
  

  : وتنميتهالمجتمعتنظيم    35464

 تنميـة   توضيح عملية التغير االجتماعي ضمن إطار منظم يهـدف إلـى          يهدف المساق إلى    
المجتمع من جميع جوانبه االقتصادية الثقافية واالجتماعية، ومعالجة المشاكل التي تواجههـا            

  .المجتمعات النامية مثل المشاكل التعليمية والصحية والسكانية
  

  :المجتمعات الريفية والحضرية   35465

قتصادي لـسكان   التنظيم االجتماعي واال  و للمجتمعات الريفية والحضرية،     الًمدخيقدم المساق   
  . مع دراسة مقارنة للتغير االجتماعي في الريف والمدينة،الريف والمدينة
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  :اعضاء الهيئة التدريسية
  :أساتذة مساعدون

  رئيس القسم         ماهر أبو زنط. د
   تخصص تنمية اجتماعية-دكتوراة علم االجتماع 

  .1989 بريطانيا -جامعة ويلز
  

  .علم اجتماع العائليتخصص  –ه علم اجتماع دكتورا      فيصل الزعنون. د
  .1991 بريطانيا -جامعة جالسكو اسكتلندا 

  
   تخصص علم اجتماع سياسي– دكتوراه علم اجتماع  أباهر إبراهيم عرفات السقا  . د

  .2005 فرنسا – جامعة نانت 
            

  :المدرسون
  ماجستير خدمة االجتماعية  محمد سبوبه. أ

  .1987  جامعة والية لويزيانا 
   

   تحصص علم اجتماع سياسي –ماجستير علم اجتماع   مصطفى علي حمد . أ
   .1992الجامعة األردنية 

  
  .تخصص علم اجتماع سياسي–ماجستير علم اجتماع   فريال خليفة        . أ
  .2003 جامعة شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية          
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم اآلثار
  

  شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي
  .مقدمة في تاريخ فلسطين واألردن في العصور القديمة   33112  .1    
  .مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة   36112  . 2    
  .فأكثر% 70وأن يحصل في كل واحد منهما على معدل     
  

  متطلبات درجة البكالوريوس في قسم اآلثار. 1

يقدم قسم اآلثار تخصصاً منفرداً، وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس 
ساعة معتمدة بنجاح، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، ) 134(في هذا التخصص إتمام دراسة 

  .المتطلبات الحرةومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، وبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجو
  
  . ساعة معتمدة48:  المساقات اإلجبارية-أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  مدخل إلى علم اآلثار  36201
    3  آثار الشرق القديم  36202
    3  الفخار القديم  46204
    3  يونان والرومانآثار ال  36205
    3  آثار بيزنطية  36301
    3  )1(عمارة إسالمية   36302
  36302  3  )2(عمارة إسالمية   36303

    3  فنون إسالمية  36304
    3  منهج بحث  36305
    3   وتاريخهاآثار الجزيرة العربية  36306
    3  تخطيط مدن  36401
    3  فن متاحف  36402
    3  مسكوكات إسالمية  36403
    3  هاوترميم صيانة اآلثار  36404
    3  تدريب عملي على اآلثار  36405
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    3  آثار فلسطين واألردن البيزنطية واإلسالمية  36406

  
   ساعة معتمدة30: المساقات االختيارية-ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3   وتاريخهاآثار بالد الشام القديمة  36255
    3  شرق األدنىالعمارة في ال  36256
    3  األنباط  36257
    3  موضوع خاص في آثار الجزيرة العربية  36258
    3  نصوص أثرية باللغة اإلنجليزية  36355
    3  لغة قديمة  36352
    3  نقوش وزخارف قديمة  36353
    3  موضوع خاص في آثار بالد الشام القديمة  36354
    3  آثار القدس  36451
    3  رسم مساحة تصوير  36452
    3  تصوير إسالمي  36453
    3  موضوع خاص في آثار فلسطين  36454
    3   وتطورهنشأة الخط العربي  36455
    3  التقنية في العصور القديمة  36456
    3  اآلثار والسياحة  36457

  
  

  :وصف المساقات في قسم اآلثار

  
  :علم اآلثارمدخل إلى    36201

 البحث عن أصول الحضارات، تاريخ البحث علموالتعريف بعلم اآلثار، يهدف المساق إلى 
دور المؤسسات والمدارس األثرية الغربية في بلورة مناهج الدراسة وعن اآلثار في فلسطين، 

توضيح أهمية الفخار في الدراسات وعالقة علم اآلثار بالعلوم األخرى، والنظرية والعملية، 
طرق تأريخ المخلفات وقع األثرية، طرق الكشف عن المواوأنواع المواقع األثرية، واألثرية، 
هيئة التنقيب، وتشمل وكيفية تفسير الدالئل األثرية، وأساليب التنقيب األثرية، واألثرية، 

  . الدراسة زيارة لبعض المواقع األثرية
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  :آثار الشرق القديم    36202

 الزراعة أثرومقدمة عن منطقة الشرق القديم، موقعها، طبيعتها، أهميتها في حضارة العالم، 
المخلفات المعمارية وواستعمال المعادن على التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي، 

  .الصناعات الصوانيةوأثر الدين والبيئة على المخلفات المادية، ووالفنية، 
  

  :الفخار القديم    36204

 تعريف الطالب على العصور التاريخية المختلفة حتى نهاية العصريهدف المساق إلى 
إعطاء الطالب ودراسة الخصائص الخزفية والتصنيف النوعي للقطع الفخارية، والحديدي، 

  .قائمة باختصارات الحوليات األثرية الهامة التي تتكلم عن آثار فلسطين في العصور القديمة
  

  :آثار اليونان والرومان   36205

لتي حكمها اليونان، وأثر دراسة تمهيدية تاريخية وجغرافية موجزة للبالد ايهدف المساق إلى 
دراسة اآلثار اليونانية من خالل مراكزها الداخلية والخارجية، وذلك على الفنون اليونانية، 

فنون اليونانية الوالعمارة اليونانية بمختلف أنواعها، وتخطيط المدن اليونانية وأمثلة منها، و
بالنسبة للفنون األخرى، أهمية فنون اليونان عامة و" فخار وتصوير، نحـت نقود" األخرى

دراسة تمهيدية موجزة للبالد التي و، "الفترة الهلنستية ومعالمها الحضارية في منطقة الشرقو
تخطيط المدن "واآلثار الرومانية من خالل مراكزها الداخلية والخارجية وحكمها الرومان، 

خار، تصوير، نحت، ف"العمارة الرومانية بمختلف أنواعها، الفنون الرومانية والرومانية، 
  . دراسة ألهم اآلثار اليونانية والرومانية في فلسطينو" نقود، زجاج

  
  :آثار وتاريخ بالد الشام القديمة    36255

يكون التركيز على المنطقة الممتدة من جنوبي طوروس حتى مدينة دمشق، ومن نهر الفرات 
سوريا ولبنان، وسوريا حتى ثري في ألتاريخ النشاط ا: المتوسط من حيثحتى سواحل البحر 

المصادر المكتوبة، والفترة االنتقالية والحفريات األثارية، ونهاية العصر البرونزي القديم، 
بين العصر البرونزي القديم والمتوسط، وسوريا خالل العصر البرونزي القديم المتوسط، 

  .وسوريا في العصر البرونزي األخير، وأخيراً العصر الحديدي
  

  :لعمارة في الشرق األدنى القديما   36256

يتضمن عرضا لهندسة المعابد والقصور والمساكن في كل من العراق ومصر وبالد الشام، 
  .من حيث العناصر المعمارية وطرز العمارة، وأصولها المحلية، والمؤثرات الخارجية
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  :األنباط   36257

دراسة أهم األعمال وقع النبطية، نباط، مسح أثري ألهم الموااألنبذة تاريخية عن يقم المساق 
نحت والميدانية في المواقع النبطية، النوعية الهلنستية  في فن النحت والعمارة النبطية، 

الساحة المقدسة، وقوس النصر، والواجهات الصخرية عند األنباط حسب التسلسل التاريخي، 
ة المدهونة بالطالء الواجهات الصخريوالمسرح الرئيسي في البتراء، ومعبد قصر البنت، و

الخزف والكتابات والنقوش النبطية، والنقود النبطية، والتماثيل النبطية، والمتعدد األلوان، 
  .النبطي وأنواعه المختلفة

  
  :موضوع خاص في آثار الجزيرة العربية   36258

ة يتناول المساق مقدمة عن الجزيرة العربية، ومصادر تاريخ الجزيرة العربية، وآثار المملك
  .العربية السعودية، وحضارة جنوب الجزيرة العربية

  
  :آثار بيزنطية   36301

، "الكنائس"العمارة البيزنطية ومقدمة عن الدولة البيزنطية وظهور المسيحية، يتناول المساق 
حركة تحطيم الصور واأليقونات، والنقود البيزنطية، وفن الفسيفساء، والنحت البيزنطي، و
  .لبيزنطي واإلسالمي على الصعيدين الزخرفي والمعماريمقارنة بين الفن او

  
  :)1(عمارة إسالمية    36302

العالقة بين العمارة ومقدمه عن العمارة في الجزيرة العربية قبل اإلسالم، يتناول المساق 
أثر الدين والمناخ والمادة الخام على العمارة، واإلسالمية والعمائر البيزنطية والساسانية، 

دراسة والعمارة األموية والعباسية، ورسول نواة المنشآت الدينية في صدر االسالم، مسجد الو
  .ساليدأية اإلسالمية، مع عرض أهم النماذج المعمار

  
  :)2(عمارة إسالمية    36303

يتناول هذا المساق العمارة اإلسالمية في فلسطين من الفترة الفاطمية حتى الفترة العثمانية، 
، مع عرض )نية، عسكرية، اجتماعيةدينية، مد( العمارة المختلفة ويشمل دراسة أنماط

  .ساليدأ
  

  :فنون إسالمية   36304

عالقة الفن اإلسالمي بالفنون األخرى، ومقدمة عن نشأة الفن اإلسالمي، يتناول المساق 
الفنون التطبيقية والزخرفية، وعوامل نضوج الفن اإلسالمي، وطرز الفن اإلسالمي، و
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التحف الخشبية والتحف المعدنية، والمنسوجات األثرية، وارية والخزفية، التحف الفخو
أثر الفن اإلسالمي في أوروبا، مع وفن الكتابة، والطنافس والتحف الزجاجية، ووالعاجية، 

  .التوضيح بالشرائح
  

  :منهج بحث   36305

  : علىتقوم هذه المادةوأساليبه إضافة إلى المبادئ العامة المتعلقة بأهداف البحث 
طبيعة الدراسات األثرية من حيث أهدافها وعالقتها التاريخية من حيث األساليب المتمثلة 

  .أساسا في المسح والتنقيب
  . وكيفيتهدوافع اختيار موضوع البحث في مجاالت المسح والتنقيب

ة أهداف التقرير النهائي وعناصره، الموقع، المنطقة، الفتروأهداف التقرير األولي وعناصره، 
  .الزمنية

  :سس النقدية في الدراسات األثريةاأل
  

  : وتاريخهاآثار الجزيرة العربية    36306

:  ألبرز معالم آثار الجزيرة العربية وتاريخها منذ بداية العصور الحجريةاًعرضيقم المساق 
العصر الحديدي حتى بداية الفترة و ،العصور البرونزية، العصـر الحجري النحاسي

كما يتضمن المساق دراسة مقارنة آلثار الجزيرة العربية، وآثار المناطق الكالسيكية، 
  .المجاورة

  
  :نصوص أثرية باللغة اإلنجليزية   36355

يتضمن المساق ترجمة لنصوص أثرية باللغة االنجليزية للتعرف على المصطلحات المعمارية 
  .جنبيةوالفنية التي ترد فيها، وتأهيل الطالب لالستفادة من المراجع األ

  
  :لغة قديمة   36352

يختار المدرس عائلة من النقوش أو الكتابات القديمة، ويتناولها بالتحليل والتركيب اللغوي 
  .ومبيناً قيمتها التاريخية

  
  :نقوش وزخارف قديمة   36353

النقوش والكتابات األثرية في البلدان العربية، ومقدمة عن اللغات السامية، يتناول المساق 
أنواع والمواد التي كتب عليها، وموقف اإلسالم من الخط، ولكتابة العربية وتطورها، نشأة او

مدارس الخط والخط النسخي، والخط الكوفي وأنواعه، والنقوش والكتابات األثرية، 
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  .دراسة نماذج من الكتابات األثارية من حيث الشكل والمضمونووالخطاطين، 
  
  : القديمةموضوع خاص في آثار بالد الشام   36354

يختار المدرس فترة محددة من تاريخ بالد الشام القديمة، أو موضوعاً محدداً، ويتناول تلك 
  .الفترة أو ذلك الموضوع بالدراسة  التفصيلية

  
  :تخطيط مدن   36401

أثر البيئة والمناخ والموقع على اختيار المدن، ومقدمة عن نشأة المدن، يتناول المساق 
مقارنة بين المدن البيزنطية واإلسالمية وعالقة المدن بعضها ببعض، دراسة معالم المدن و

  .واإلسالمية
  

  :فن المتاحف   36402

تاريخ بعض المتاحف وغايات المتاحف وأهدافها، ونشأة المتاحف وتطورها، يعرض المساق 
بناية المتحف، واختيار موقع المتحف، ودراسة نموذج ألحد المتاحف، والعالمية والعربية، 

خزائن القطع وتنسيق المعروضات، وقائمات العرض، وخزائن العرض، وصميم المتاحف، ت
الهيئة اإلدارية في المتحف، وسالمة المتحف، واإلضاءة، والبطاقـات، وغير المعروضة، 

  . دور التنقيبات األثرية في دعم مصنفات المتحفوالحراسة، والصيانة والترميم، و
  

  :مسكوكات إسالمية   36403

نظام المقايضة، و ومصادر دراستها، ، وأهميتها،التعريف بالمسكوكاتف المساق إلى يهد
المسكوكات في صدر اإلسالم، ودراسة المسكوكات الساسانية والبيزنطية قبل اإلسالم، و

حركة التعريب في عهد عبد الملك بن و) الدينار، الدرهم، الفلس(وحدات النقد اإلسالمية 
  . طرز السكة اإلسالميةوسالمية، صناعة السكة اإلومروان، 

  
  : وترميمهااآلثارصيانة    36404

صيانة القطع األثرية و،  وصيانتها وترميمهاتعريف الطالب بأهمية اآلثاريهدف المساق إلى 
الزجاج، ويشمل ذلك على كيفية أو الفخار، أو الفضة،  أو الحديد،أو المصنوعة من النحاس، 

صيانة المباني والمواقع األثرية، من وي عالجها وحفظها، تلف هذه القطع وأفضل الطرق ف
حيث دراسة أهم العوامل البشرية والطبيعية المؤثرة فيها، وأفضل السبل في الحفاظ عليها، 

رفع القطع األثرية والمنشآت، وأخذ : بعض أعمال الصيانة الضرورية في الحقل، مثلو
  .اإلقليميةالعينات، والتعرف على قوانين اآلثار المحلية و
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  :تدريب عملي على اآلثار   36405

يتعرف الطالب من خالل هذه المادة العملية على الطرق المختلفة للحفر والتسجيل والرسم 
والتصوير والمسح األثري نظريا وتطبيقا، من خالل وجوده في الحفرية األثرية وتحت 

ال عن الموقع الذي قام اإلشراف المباشر، وفي نهاية الحفرية يقدم الطالب تقريرا مفص
  . بحفره، إضافة إلى زيارات ميدانية للمتاحف والمباني األثرية المختلفة

  
  :آثار فلسطين واألردن البيزنطية واإلسالمية   36406

في صدر العمارة ويتم التركيز في هذا المساق على العمارة والفن اإلسالمي والبيزنطي، 
  .العمارة العباسية وأمثلة عليهاوها، العمارة األموية وأمثلة عليواإلسالم، 

  
  :آثار القدس   36451

 وكذلك مخلفات الفترة البيزنطية ،يتناول هذا المساق المخلفات المادية لليبوسيين والكنعانيين
واإلسالمية، ويشتمل المساق على زيارات ميدانية لمدينة القدس وعرض الشرائح 

  .التوضيحية
  

  :رسم مساحة تصوير   36452

 من حيث المساقط األفقية والرأسية ،المساق على دراسة أصول الرسم في الحفرياتيركز 
وكذلك القطع األثارية، ومبادئ المساحة بشكل عام، وتدريبات ميدانية؛ ودراسة نظرية 

  .التصوير، والمواد الكيماوية المستعملة في التحميض والطباعة
  

  :تصوير إسالمي   36453

الصور الجدارية، وأنواع التصوير اإلسالمي، ومن التصوير، موقف اإلسالم المساق يشمل 
مدارس التصوير وإنتاجها الفني مع االستعانة والفسيفساء وغيرها، وتصاوير المخطوطات، و

  .بالشرائح التوضيحية
  

  :موضوع خاص في آثار فلسطين   36454

راسة  ويتناول ذلك الموضوع بالد،يختار المدرس موضوعاً خاصاً في آثار فلسطين
  .التفصيلية
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  : وتطورهالخط العربينشأة    36455

دراسة ألصول الخط العربي ونشأته وتطوره، مع عرض تطبيقي ألنواع يهدف المساق إلى 
  .الخطوط العربية في المشرق العربي والمغرب واألندلس

  
  :التقنية في العصور القديمة   36456

لعصور القديمة حسب التسلسل الزمني، يتناول هذا المساق تطور الصناعات المختلفة في ا
 وصناعة الفخار، وكيف توصل اإلنسان إلى المواد ،كيفيـة صناعة الصوان واستعماالته

  . وتركيبهالمختلفة، مثل النحاس والبرونز، وصناعة الزجاج القديم
  
  :اآلثار والسياحة   36457

ية دراستها وتأهيلها لالستفادة  وكيف،يتناول هذا المساق التعريف بالمواقع األثرية الفلسطينية
منها في السياحة المحلية والخارجية، وتوفير المرافق السياحية في تلك المواقع لتشجيع 

  .السياحة بشكل عام ومن ثم المساهمة في الدخل القومي
 إعطاء الطالب فكرة عن كيفية التعامل مع الوفود السياحية فيما يتعلق باالستقبال والحجز -

  .سفر أو الفنادق والمطاعم لعكس صورة مشرقة عن هذا البلدسواء في ال
صورة واضحة  تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية في مجال السياحة من خالل تقديم -

 والدعاية والتسويق السياحي للمواقع التاريخية واألثرية في فلسطين، زعن التسهيالت والحواف
  .ي هذا العصر واآلثار من أهمية كبرى ف-لما للسياحة 

  ).الخ... دينية، أثرية، عالجية، علمية(إلقاء الضوء على األنماط السياحية المختلفة 
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم اآلثار

  
  :المدرسون

  ) إسالمي-كالسيكي (  عاطف محمد خويره      
  1990جامعة اليرموك،           

  
  )متاحف (   مازن عبد اللطيف  
  .م1993الجامعة األردنية،         
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الصحافة واإلعالم
  

  شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح  مساقي  .1  
  .مقدمة لدراسة اإلعالم   37111    
  .لغة اإلعالم بالعربية   37112    
  .فأكثر% 75ويحصل في كل واحد منهما على معدل     
  .يتقدم الطلبة الراغبون في االلتحاق بالقسم إلى امتحان مستوى يحدده القسم  .2  
  في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المسموح به، يقبل الطلبة وفق معدالتهم         .3  
  .األعلى فاألدنى وهكذا    

  
   في قسم الصحافة واإلعالممتطلبات درجة البكالوريوس

يقدم قسم الصحافة تخصصاً منفرداً في الصحافة، وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة               
ساعة معتمدة بنجاح، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية       ) 143(البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة       

المتطلبـات  ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختياريـة،      وية،  متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيار   وواالختيارية،  
  .الحرة

   
  :ساعة معتمدة) 78( المساقات اإلجبارية -أ

رقم   ساعات أسبوعية
  المساق

  اسم المساق
  عملي  نظري

ساعة 
  معتمدة

  متطلب سابق

  بال  3  -  3  األخالقيات اإلعالمية  37201
  بال  3  -  3  النظريات اإلعالمية  37203
  بال  3  -  3  الرأي العام  37204
  بال  3  -  3  اإلعالم الفلسطيني  37205
  )10323(إنجليزي   3  -  3  )1(لغة اإلعالم باإلنجليزية  37206
  37206  3  -  3  )2(لغة اإلعالم باإلنجليزية  37307

  بال  3  -  3  مبادئ العالقات العامة  37308
    3  -  3  المسح الميداني: البحث اإلعالمي  37306
    3  1.5  1.5  )1(ير الصحفيالتصو  37311
  733111  3  1.5  1.5  )2(التصوير الصحفي   37413
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  37111  3  1.5  1.5  الخبر): 1(التحرير الصحفي   37312

  55211 أو 37312  3  1.5  1.5  التحقيق): 2(التحرير الصحفي  37413
  37112  3  -  3  تطبيقات لغوية في اإلعالم  37113

  37312  3  1.5  1.5  التحرير االذاعي والتلفزيوني  37310

  37312  3  1.5  1.5  استخدامات الحاسوب في الصحافة  37314

  37308  3  -  3  فن االقناع  37358

  55211 أو 37312  3  -  3  المذياع الحديث  37458
  37459  3  1.5  1.5  ممارسة تطبيقية في التلفاز  37464

  37458  3      المذياعممارسة تطبيقية في   37463

  بال  3  -  3  اإلعالم الدولي  37414
  37311  3  1.5  1.5  )2(التصوير الصحفي  37415

  55211 أو 37111  3  1.5  1.5  الصحف):1(اإلخراج الصحفي  37416
  55316 أو 37416  3  1.5  1.5  المجالت):2(اإلخراج الصحفي  37417
  37413  3  1.5  1.5  ممارسة تطبيقية في الصحافة                                                                                       37418

   أو38458  3  1.5  1.5  فن االلقاء االذاعي والتلفزيوني  37465
28459  

          مقدمة لدراسة االعالم  37111
    3      مشروع التخرج  37444
    0      تدريب عملي  37000

  78  المجموع

  
  :ساعة معتمدة) 18( المساقات االختيارية -ب

رقم   ساعات أسبوعية
  المساق

  لمساقاسم ا
  عملي  نظري

ساعة 
  معتمدة

  متطلب سابق

    3  -  3  الدعاية اإلعالمية  37250
    3  -  3  إدارة المؤسسات الصحفية  37251
    3  -  3  اإلعالم التنموي  37252
    3  -  3  اإلعالم العربي  37253
    3  -  3  اإلعالم اإلسرائيلي  37354
    3  -  3  اإلعالم اإلسالمي  37355
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    3  -  3  اإلعالم الجماهيري والمجتمع  37356
    3  -  3  اإلعالن الصحفي  37357
    3  -  3  الفلم السينمائي  37460
  31260  3  -  3  لغة اإلعالم بالعبرية  37462

    3  -  3  )أ(اللغة العبرية  31259
    3  -  3  )ب(اللغة العبرية   31260
    3  -  3  االتصال السكاني  37254
    3      لغة االعالم بالعربية  37112

  
  

  :وصف المساقات في قسم الصحافة واإلعالم

  
  :األخالقيات اإلعالمية    37201

يعطي هذا المساق فكرة شاملة عن قواعد التصرف المهني للصحافيين إبان جمعهم لألخبار،             
ويتم التركيز فيه بصورة خاصة على احترام الحقيقـة،         . ونقلها، وتحريرها، وإعدادها للنشر   

 الحصول عليها، ومراعاة الدقة، والموضوعية، وعدم التحريف المتعمد، وحق الرأي العام في  
  .أو التشهير

  
  :مناهج البحث العلمي    37202

تعلم هذه المادة الطالب الطرق واألساليب المستخدمة لجمع المعلومات، وتدربه على استخدام            
كيبة الدراسة العلمية    وجمع البيانات وترتيبها وتصنيفها، وتعرفه بتر      ،المكتبة وتوثيق المراجع  

وكتطبيق عملي يقوم الطالب بكتابة بحث يراعـي        . وطريقة صياغة البحث بأجزائه المختلفة    
  .فيه مختلف األصول الفنية والعلمية التي تطرحها المادة

  
  :النظريات اإلعالمية   37203

في مـساق  تركز هذه المادة على المدخل في النظريات اإلعالمية التي كان قد تعلمها الطالب      
 والمـدارس المختلفـة     ،مقدمة لدراسة اإلعالم، وتتعمق في هذا المجال لتـشمل النظريـات          

 والـدور الـذي     ،األساسية والهامة لدراسة وسائل اإلعالم الجماهيري وتأثيرها على المشاهد        
  .تلعبه الصحيفة والمجلة والراديو والتلفزيون في مجتمعنا العصري
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  :الرأي العام    37204

 واإلمكانات اإلعالمية للتـأثير     ، وأنواعه المختلفة  ، مفهوم الرأي العام وعناصر تكوينه     دراسة
  .ه وتوجيههفي

  
  :اإلعالم الفلسطيني    37205

بمختلـف  وتطـوره   يعطي هذا المساق صورة عامة وشاملة عن نشأة اإلعالم الفلـسطيني            
 من تاريخ هذا الشعب      وتلفزيون، في المراحل المختلفة    ، من صحافة مكتوبة، وإذاعة    :فروعه

  .داخل الوطن وفي الشتات
  

  :)1(لغة اإلعالم باإلنجليزية     37206

        ة الصحفي اللغوية ازداد اطالعـه      كَلَللغات أهمية خاصة في العمل الصحفي، فكلما ازدادت م
وال شك أن للغة اإلنجليزية أهمية      . وقدرته على االتصال، وتعددت مشاربه لجمع المعلومات      

دنا، لذا يهدف هذا المساق إلى تقوية لغة الطالب الـصحفية قـراءة، وفهمـاً،               خاصة في بال  
  .وحديثاً، وكتابة، وترجمة

  
  :الدعاية اإلعالمية    37250

فـي  ستخداماتها، وتأثيرهـا    يعطي هذا المساق فكرة شاملة عن مفهوم الدعاية اإلعالمية، وا         
ء على تجارب الشعوب المختلفة في       ويسلط األضوا  . والدولي ،الرأي العام المحلي، واإلقليمي   

  .ضمارمهذا ال
  

  :إدارة المؤسسات الصحفية    37251

 مركزية العمـل، والتخطـيط      :ة إدارة المؤسسات الصحفية من حيث     يناقش هذا المساق كيفي   
ويعنى بكيفية تنظـيم المـوارد      . االستراتيجي، ووضع جدول زمني إلنجاز المواد الصحفية      

قات واسعة مع مصادر األنباء، بغرض تجميع أكبر عدد ممكــن           المادية، وإقامة شبكة عال   
من الجمهور حول هذه المؤسسة، كما يركز على تطوير الموارد البشرية فـي المؤسـسات               

  .الصحفية، وصياغة السياسات واإلجراءات العامة لها
  

    :اإلعالم التنموي    37252

وبعد . ل على تحقيق التنمية الشاملة    بعد حصول الدول النامية على استقاللها، عكفت هذه الدو        
 الكثير من البحوث اإلعالمية     لى نطاق واسع وتعاظم أثرها، انصب     انتشار وسائل االتصال ع   
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هذا االهتمام بتأثير االتصال فـي تنميـة وتطـوير          . حول كيفية تسخيرها في عميلة التنمية     
  .المجتمعات، أدى إلى ظهور ما يسمى باإلعالم التنموي

صيلة كبيرة من البحوث في هذا المجال، التي نتجت من جهود الباحثين علـى              لقد تجمعت ح  
  .المستوى الشخصي، ومن قبل المؤسسات الدولية مثل اليونسكو، وعلى صعيد الدول نفسها

 توضح دور االتـصال فـي عمليـة         ،يهدف هذا المساق إلى تقديم نماذج ونظريات مختلفة       و
  .حوث والنظريات المتعلقة باإلعالم التنمويالتنمية، إضافة إلى مراجعة لمحصلة الب

  
   :اإلعالم العربي    37253

يوسع هذا المساق دائرة المعلومات التي اكتسبها الطالب في دراسته لإلعالم الفلسطيني لتشمل 
نشأة أهم الصحف وتطورها، والمجالت، واإلذاعات، وبرامج التلفزيون في العالم العربـي،            

اآلنية الهامة، كنظم اإلعالم في العالم العربي، ومـسألة الرقابـة،           مع التركيز على القضايا     
  .وحرية الرأي، والتعبير، والنشر، والبث، وما إلى ذلك

  
  :االتصال السكاني      37254

 أحد أهم ركـائز عمليـة    دتنبع أهمية هذا المساق من أن فهم الوضع السكاني في فلسطين يع             
إذ، ال يمكن فهـم هـذا الوضـع      . لمستقبل فلسطين التنمية ووضع االستراتيجيات والتخطيط     

ومعرفة االحتياجات السكانية ورصد اتجاهات الرأي العام حولها بمعزل عن تأثير االتـصال         
وتسخير جميع وسائله من مرئي ومسموع ومكتوب لتغيير المفاهيم السكانية والسلوك المترتب 

ـ          . عليها اور والمفـاهيم الـسكانية     حيث يسلط هذا المساق الضوء على مجموعة مـن المح
        .والتنموية والتخطيط السكاني

  
  :)2(لغة اإلعالم باإلنجليزية     37307

ويطور ما درسه الطالب في الجزء األول ) 1(يعمق هذا المساق مادة لغة اإلعالم باإلنجليزية   
، من هذه المادة في مختلف مجاالت الكتابات الصحفية المتخصصة، في السياسة، واالقتصاد           

  .والمجتمع، والتكنولوجيا، والرياضة، إلخ
  

   :مبادئ العالقات العامة    37308

التعريف بمفهوم العالقات العامة وطريقة عملها في المؤسسات المختلفة، كما تـدرس هـذه              
 التي يجب أن يتحلى بها خبيـر العالقـات          ، والمواصفات المهنية  ،المادة الصفات الشخصية  
مع الرأي العام الداخلي والخـارجي للمؤسـسة، وعالقـة الخبيـر      العامة، وأساليب التعامل    

  .بالصحف والمجالت والراديو والتلفزيون
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   :المسح الميداني: البحث اإلعالمي    37309

 مهماتها الرئيسة   ىحدإن  في عصرنا الذي تحولت فيه الصحافة إلى علم أكاديمي، وأصبح م          
م، فإن أسلوب المسح أخـذ يحتـل مكانـة          التعرف العلمي السريع على اتجاهات الرأي العا      

 تزويد الطالب باألدوات العلمية     ا المساق إلى  هدف هذ وي. الصدارة في مجال أبحاث الجمهور    
  .واألساليب المستخدمة في هذا المجال

وكتطبيق عملي يقوم طلبة المساق بإعداد استطالعات للرأي في مواضيع مختلفة، ويتدربون            
طة الباحثين الميدانيين وتفريغ النتائج وإعـدادها       اس وتعبئتها بو  اغة استمارة األسئلة  على صي 

  .للنشر
  

   :)1(التصوير الصحافي     37311

يتضمن هذا المساق تعريفاً بفن التصوير الصحافي، مع توضيح الفارق ما بينه وبين التصوير 
ـ   ساق الم اوضح هذ ي كما   .الفوتوغرافي رأي  أهمية الصورة الصحافية، ودورها في بلـورة ال

  .العام، وتشمل عرضاً ألهم القيم اإلخبارية فيها
ومن المراحل الهامة لهذا المساق تعريف الطالب بأجزاء آلة التصوير، وكيفية اسـتخدامها،             

وطباعتها في مختبر التصوير    ) أسود، أبيض (فضالً عن تدريب الطالب على تحميض األفالم        
  .الصحافي

  
  الخبر ): 1(التحرير الصحفي     37312

يدرس هذا الجزء من مساق التحرير الصحفي األسس النظرية، وقواعد الكتابـة والتنظـيم،              
  .لمختلف الفنون الصحفية، ويعتبر األساس األول لبناء الصحيفة وتكوينها

والخبر هو أهم فنون التحرير الصحفي، فهو يشكل صلب المادة اإلعالمية للصحيفة، ويعطيها 
 ويقـوم   ،لب في هذا المساق فن تحرير الخبر نظرياً وعمليـاً         قيمتها اإلخبارية، ويدرس الطا   

  .بالتدريب على أجهزة التحرير في الساعات العملية المخصصة لذلك
  

  :التحرير اإلذاعي والتلفزيوني     37313

في جانب التحرير اإلذاعي يمكن المساق الطلبة من اسـتعمال مفـردات اللغـة اإلذاعيـة                  
 والصمت، بـشكل    ، والموسيقى ، والصوتية ،والمؤثرات السمعية الكلمة المنطوقة،   : المسموعة

كما يشمل البـرامج    . أي بمشاركة بقية العناصر والمفردات اإلذاعية     . منفرد وبشكل جماعي  
وخاصـة  ) السيناريو(اإلخبارية منها والدرامية والترفيهية، وكيفية كتابة النصوص        : اإلذاعية
 وكيفيـة   ، إدخال الطالب إلى عالم الصورة الناطقـة       أما التحرير التلفزيوني فيشمل   . الدراسية
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 والمـؤثرات  ، كالكلمة والموسـيقى )أيو للصورة(التعامل مع العناصر األخرى المساعدة لها     
 دراسة مختلف البرامج التلفزيونيـة، ال سـيما البـرامج           ، أيضاً، يشملو. السمعية البصرية 

  .فزيون، وخاصة الدراميةاألخبارية والترفيهية، وكيفية كتابة السيناريو للتل
  

  :استخدامات الحاسوب في الصحافة     37314

يشتمل المساق على تعريف الطالب بطبيعة الحاسوب واستخداماته، وبخاصة فـي مجـاالت               
.  ويتناول بشكل مفصل عملية نشر المعلومات الصحفية عبـر شـبكة اإلنترنـت            . الصحافة

 على اإلنترنت، مـن حيـث التحريـر،         ويتدرج الطالب على عملية إعداد الموقع الصحفي      
كما يتـدرج علـى     . والتصميم، ومعالجة النصوص والصور، وغيرها من المواد اإلعالمية       

  . عملية الوصول إلى المعلومات من خالل شبكة اإلنترنت
  

  :اإلعالم اإلسرائيلي    37354

. الم اإلسرائيلي اإلعالم الفلسطيني والعربي في حالة مواجهة مستمرة سلماً أو حرباً مع اإلع           
 التي تنـشر    ،ويهدف هذا المساق إلى التعريف بنشأة وتطور أهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلي          

. الحكومية منها والخاصـة   ) صحف، ومجالت، وراديو، وتلفزيون   (وتبث بالعربية والعبرية    
خلية كما تسلط هذه المادة األضواء على طبيعة نظام اإلعالم اإلسرائيلي، وأجهزة دعايته الدا            

  .والخارجية
  

    :اإلعالم اإلسالمي    37355

يتناول هذا المساق األسس النظرية التي يرتكز إليها الفكر اإلسالمي في رؤيتـه لإلعـالم،               
ويستعرض التجربة التاريخية التي خاضها المـسلمون فـي         . ووظائفه، ودوره في المجتمع   

ول المساق مالمح النظام اإلعالمي     كما يتنا . تطوير الوسائل اإلعالمية عبر أربعة عشر قرناً      
  .اإلسالمي، ويناقش أوجه الشبه واالختالف مع األنظمة اإلعالمية األخرى

  
   :اإلعالم الجماهيري والمجتمع    37356

والمجتمعات المعاصرة  . لوسائل اإلعالم قوتها االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والثقافية      
ة، ألنها توثق العالقات االجتماعية، والصالت بين الحاكم        تنظر إليها على أنها ضرورة حياتي     

والمحكوم، باإلضافة إلى ما تقوم به من إفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آرائهم، وإلـى                
يمكن فهذا من الناحية اإليجابية، أما من الناحية السلبية،         . دورها في تعزيز العالقات الدولية    

فقد تعمل على تفتيت المجتمـع      . لبية إذا لم يحسن استخدامها    لوسائل اإلعالم أن تكون قوة س     
  .وإفساده من خالل الصور والنماذج التي تبثها
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المجتمع والسياسات اإلعالمية التي    في  دراسة التأثيرات اإلعالمية    إلى  يهدف هذا المسـاق    و
  .تحاول توطيد العالقة بينهما، باإلضافة إلى مناقشة قضايا إعالمية معاصرة

  
   :اإلعالن الصحفي    37357

 ومراحل تطوره عبر التاريخ، وأهمية اسـتخدامه فـي          ،يوضح هذا المساق مفهوم اإلعالن    
كما يعرف الطالب بأنواع اإلعالنات، وكيفية      . وسائل اإلعالم الجماهيري لتوجيه الرأي العام     

  .تحريرها، وتصميمها لألغراض اإلعالمية المختلفة
  

  :فن اإلقناع     37358

 هذا المساق إلى تعريف الدارسين بالمناهج واألساليب المتبعة في وسيلة الداعية وعملية يهدف  
اإلقناع والمراحل التي تمر بها لتشكيل قناعة لدى المستهدفين بوجهة نظر الجهة الداعيـة أو               

ويتناول عرضاً تفصيلياً لبعض الحركات الدعوية في التاريخ والطرق       . الرسالة الموجهة إليها  
كما يتناول مواصفات الداعية وأدواته، وما ينبغي أن يتوفر في          .  سلكتها لتحقيق أهدافها   التي

الرسالة الموجهة من شروط تجعلها مقبولة لدى المتلقي، واالستعدادات التي يجب أن تكـون              
  .لديه، وتوظيف الجانب النفسي ووسائل اإلعالم في إنجاز المهمة

  
  :يق الصحفيالتحق): 2(التحرير الصحفي     37413

يعرف الجزء الثاني من هذا المساق الطالب بأسس ومبادئ إعداد التحقيق الصحفي بمراحله              
يط، والتنفيذ، والتـصوير، وصـياغة      المختلفة من تحديد للهدف، وجمع للمعلومات، والتخط      

لتحقيق، وإخراجه، ونشره، إضافة إلى تعريف الطالب بأصول تحريـر الفنـون الـصحفية             ا
لـة لبناء الصحيفة، أو المجلة الناجحة، كالمقال، والعامود الصحفي، واإلعالن، األخرى المكم

  .ويطلب من الطلبة تطبيق ما تعلموه نظرياً بالتدرب على أجهزة التحرير في ساعاتهم العملية
  

  :اإلعالم الدولي    37414

ي، إضافة لمـا    بمادة هذا المساق تكتمل الحلقة الرابعة لدى الطالب في دراسته لإلعالم الدول           
تعلمه في مساقات اإلعالم الفلسطيني، والعربي، واإلسرائيلي، فيتعـرف علـى نـشأة أهـم               
الصحف وتطورها، والمجالت، واإلذاعات، وبرامج التلفزيون، ووكاالت األنبـاء العالميـة،          

 في هذا   - مقارنة باإلعالم اإلسرائيلي الصهيوني      -ويحلل موقع اإلعالم الفلسطيني والعربي      
، "الدعايـة الدوليـة  "كما تعالج هذه المادة مفاهيم إعالمية دوليـة هامـة، كمـسألة        . مساقال
  ".النظام اإلعالمي الجديد" ، و"االستمالة الدولية"و

  



 172

   :)2(التصوير الصحافي     37415

يوضح هذا المساق الجوانب العملية والجمالية للتصوير الوثائقي، مغطيـاً مختلـف أوجـه              
المجالت، ومن وويتعلم الطلبة خالله قراءة الصورة في الكتب والصحف . الصحافة المصورة

  . خالل الساليدات المصورة، ويدرسون أساليب مختلفة لعدة مدارس ومصورين
  .وكتطبيق عملي يطلب من الطالب إعداد نماذج لما يتعلمه نظرياً ومناقشتها في المحاضرة  

  
  الصحف ): 1(اإلخراج الصحفي     37416

ذا المساق المراحل المتعددة التي يمر فيها اإلخراج الصحافي للجريـدة، ويوضـح             يتناول ه 
وتطور استخدام الصحيفة وماكيتها الثابت والمتغيـر، ويتـيح         " إخراج"المعنى الشامل لكلمة    

  .هاوإخراج الفرصة للطالب للتدرب العملي على كيفية تصميم الجريدة
  

  المجلة): 2(اإلخراج الصحافي     37417

ي هذا المساق فكرة عن أسس التصميم الفني للمجلة، ويبين الفارق ما بين إخراج الجريدة يعط
والمجلة، كما يركز على أساليب تصميم غالف المجلة، وعناصرها، وجـسمها، والعناصـر             

  .هاوإخراج ويتيح فرصة التدريب العملي للطالب على كيفية تصميم المجلة. التبوغرافية
  

   :ية في الصحافةممارسة تطبيق    37418

يتيح هذا المساق المجال للطالب مراجعة وتثبيت ما تلقاه من معلومات حول نقـل وتحريـر                
الخبر والتحقيق الصحافي وأشكال الفنون الصحفية األخرى ومبادئ التـصوير واإلخـراج            
الصحفي، حيث يقوم الطلبة بتنفيذ واجبات عملية في هذه المجاالت تجمع في نشرة على شكل 

  .ة تصدر عن طلبة هذا المساقصحيف
  

   :المذياع الحديث    37458

يركز هذا المساق في المقام األول على لغة اإلذاعة، أي الكلمـة المنطوقـة، وخـصوصية                
الراديو عن باقي وسائل اإلعالم الجماهيرية األخـرى، كالـصحف، والتلفزيـون، ويهـتم              

  .بالمؤثرات الصوتية، والموسقيى واستعماالتهما
ل ليشرح فن البرمجة والبرامج اإلذاعية، ليتناول نشرات األخبار بشكل مركز، ثـم             ثم يتوغ 

التحقيق، والحوار اإلذاعي، والبرامج الرياضية، والموسيقية، كما يعرج ليشرح فن البـرامج            
  .الدراماتيكية، واألداء اإلذاعي
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   :التلفاز الحديث    37459

حفي، وتحرير الخبـر اإلذاعـي، ليتعـرف        يبنى هذا المساق على مادتي تحرير الخبر الص       
الطالب على أسس ومبادئ تحرير الخبر التلفزيوني، وكيفية إعداد نشرة األخبار، والمجالت            

ة ا المساق، أيضاً، ركز هذوي. اإلخبارية التلفزيونية، والتحقيق التلفزيوني، والمقابلة، والحديث 
تأثيرها على المشاهد، والدور التنموي     على تعريف الطالب بأهمية الصورة التلفزيونية، وقوة        

  .التطويري للتلفزيون في المجتمع
  

   :الفيلم السينمائي    37460

حركة الكاميرا، واللقطات التصويرية، والتكـوين     : يركز على المبادئ األساسية للسينما، مثل     
  .يفة للمونتاج والتولة، واللون، وكذلك المبادئ الرئيسداخل الصورة والمناظر، واإلضاء

  
  :لغة اإلعالم بالعبرية    37462

يهدف هذا المساق إلى تقوية لغة الطالب اإلعالمية باللغة العبرية، قراءة، وفهمـاً، وحـديثاً،               
وكتابة، وترجمة في مختلف مجاالت الكتابات الصحفية، ليعطيه األداة الفاعلة للتعرف علـى             

شارب أخباره، واستقاء المعلومات من أوجه اإلعالم اإلسرائيلي المختلفة، وتمكينه من تنويع م
  .مصادرها األصيلة

  
  :ممارسة تطبيقية في المذياع      37463

يتناول المساق تدريب الطالب على التحرير اإلذاعي بجميع أنواعه، وتمكيـنهم مـن عمـل         
مقـابالت،  (، ومن ثم عمل برامج إخباريـة        )لغاءسواء تحرير، إعداد، أو إ    (إخبارية  نشرات  

  .، وكذلك إعداد بعض البرامج الترفيهية الممكنة)الخ... وارمناقشات، ح
  

  :ممارسة تطبيقية في التلفاز      37464

تدريب الطالب على التحرير التلفزيوني وعلى استعمال الكاميرات ألغراض عملية، وكذلك             
).  تـصوير وتقـديم   (على المنتجة إلعداد نشرة أخبار كاملة، ومن ثم عمل برنامج إخباري            

وجميع هذه البـرامج يقـوم      .  حسب اإلمكانيات  shawثم برنامج ترفيهي واستعراض     ومن  
  .الطلبة بتصويرها وإعدادها وكتابة السيناريوهات لها

  
  :فن اإللقاء اإلذاعي والتلفزيوني   37465

يتناول المساق األسس العلمية والفنية لإللقاء اإلذاعي والتلفزيوني، وأساليب النطق والوقـف              
كما يكثف التدريب على هـذه األسـاليب أمـام          .  وغير ذلك من الجوانب المهمة     والتشكيل،
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ويكلف الطلبة بإنجاز مهام مختلفة، مثل طريقة تقديم األخبار، وإجراء        . الميكروفون والكاميرا 
  .المقابالت، واإللقاء من موقع الحدث وغير ذلك

  
  :لغة االعالم في العربية  37112

ية، والتعريف بمستوياتها، ولغة االعالم الخاصة، وأهم مستويات        في اللغة العرب  تعريف اللغة   
اللغة اإلعالمية، وواقعها محاسنها وعيوبها ومراجعة ونقد تقارير ونصوص إعالمية متعددة،           
في ضوء الخصائص الرئيسية للغة اإلعالم، وما هو مقبول من األخطاء الشائعة ومـا هـو                

متعة اللغة، وامتـاع    . الخاصة وأثرها في الملتقى    سحرهالغة وأهميتها،   لعيب فيها، وظائف ا   
  .المستمعين

  
  :مقدمة لدراسة االعالم  37111

االتصال تحول . أصبح علما مهما في العصر الحديث، يتعلق بكل ممارسات اإلنساناالتصال 
 رسالة، إلى فن، ونمط حياة، وسبب رئيس من أسباب نجاح االنسان في التكيف مع     من مجرد 

  .امل مع التغيرات الكثيرة التي تزدحم بها الحياةواقعه والتع
أصبح االتصال كذلك من متطلبات علم اإلعالم، حيث ال بد لكل من يتقدم لدخول تخصصات               
اإلعالم صحافة أن يتعلم األسس العلمية لعلم االتصال، ويتعرف على خـصائص وأشـكال              

  .وعناصر االتصال
لالتصال، ويتعرف على أهميتـه فـي الحيـاة،    هذا المساق يدرس الطالب المبادئ األساسية      
  .كمدخل لعلم اإلعالم، العلوم االنسانية المختلفة
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحافة واإلعالم
  

  :    األساتذة المساعدون
  عالقات عامة وإعالم      سمر اسماعيل الشنار  
  2001جامعة سانت بطرسبورغ             

  
  )مسموع ومرئي(     ليانموسى عبد المعطي ع

  1988جامعة مدريد المركزية           
  اسبانيا            

  
  )الصحافة المكتوبة والتأثيرات اإلعالمية(  عبد الجواد عبد الجابر عبد الجواد        

  1994جامعة هاورد، الواليات المتحدة           
  

  )الصحافة العربية المهاجرة(    فريد عبد الفتاح أبو ضهير
  1996ز، بريطانيا جامعة ليد          

  
  :    المدرسون

  2005جامعة ترير        أيمن رزق المصري
 ألمانيا          
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  اللغة الفرنسية وآدابها قسم . 8
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  اللغة الفرنسية وآدابها قسم  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في
  

يقدم قسم اللغة الفرنسية وآدابها تخصصا منفردا فـي اللغة الفرنسـية وآدابها، وعلى الطلبة الراغبين 
  . بنجاح)  ساعة معتمدة143(في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة 

   
 :أهداف الخطة

سطين، حيث أن اللغة الفرنسية تدرس إعداد مدرسي لغة فرنسية لمدارس وزارة التربية والتعليم في فل -أ
في بعض هذه المدارس على نحو تجريبي، ومن المتوقع أن تصبح الفرنسية إحدى اللغات التي تدرس 

 .في المدارس

 .إعداد مترجمين لخدمة قطاعات مختلفة -ب

  
  *:شروط التخصص

     **)بدون ساعات معتمدة: ( مساقات استدراكية-1
  38100تدئين رقم لغة فرنسية استدراكي للمب* 
  38102لغة فرنسية استدراكي للمتقدمين رقم * 

  
 الختبار تحديد المستوى في اللغة  نفسهالفترةايجلس الطالب الختبار تحديد المستوى في اللغة الفرنسية في  -

  .االنجليزية
  .38100يسجل مساق لغة فرنسية استدراكي % 50اذا حصل الطالب على عالمة أقل من  -
  .38102يسجل مساق فرنسي استدراكي % 80 الطالب على عالمة أقل من اذا حصل -
  .38112 و 38111فأعلى يسجل في المساقين % 80اذا حصل الطالب على عالمة  -
  
  :  أن يدرس الطالب مساقي-2

  ،38111رقم ) 1(   لغة فرنسية أ -  
  .38112رقم ) 1(   لغة فرنسية ب - 

  

                                                 
  يتم تحديد طلب التخصص في البداية في نموذج القبول*  
في الفرنسية في برنامج تقوية للمجموعة األولى، ومثلها للمجموعة الثانية إذا وجد ذلك إضافة إلى ثالث ساعات تدريبية **

  .ضروريا
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ي اللغة الفرنسية بعد دراسة المساقين المذكورين أعاله ويحدد قبول  يتقدم الطالب المتحان مستوى ف-3
  : الطالب بناء على

  .%50 ويحسب له ، عالمته في امتحان مستوى اللغة الفرنسية-أ
  %.50 ويحسب له ، معدله في المساقات المذكورة أعاله-ب

  
 أعلى المعدالت التي يحصلون  في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المسموح به، يقبل الطلبة وفق-4

  .عليها
    

   *:الخطة الدراسية

 ساعة معتمدة موزعة على النحو 143على الطلبة الذين يرغبون في دراسة اللغة الفرنسية وآدابها إتمام   
  :التالي

  ساعة معتمدة  نوع المتطلب 
  26    جامعة

    20 اجباري  
    6اختياري  

  27    كلية
    21اجباري  
    6اختياري  

  93    قسم
       81اجباري   
    12اختياري   

  146  المجموع

  
 :كما يلي  ساعة معتمدة موزعة)20( مساقات، بمجموع 8متطلبات الجامعة اإلجبارية، وعددها  - أ

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
   3  ثقافة إسالمية   10101

   3  لغة عربية   10102

  University English (1)  3 )1(لغة إنجليزية  10103

  University English (2)  3) 2(لغة إنجليزية   10323

  3  دراسات فلسطينية   10105

  1   رياضيةتربية    10106

                                                 
  . االرقام الزوجية تدل على المساقات االجبارية واالرقام الفردية تدل على المساقات االختيارية*
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  1  خدمة مجتمع   10108

  3  مقدمة في الحاسوب  10100

  
 ساعات معتمدة، يدرسها الطالب من المساقات التي تطرحها )6(بمجموع :  متطلبات الجامعة االختيارية-ب

 الجامعة المختلفة، شريطة أن تكون المساقات التي يختارها الطالب من غير المساقات التي كليات
  .تطرحها كلية اآلداب

  
  :  ساعة معتمدة، موزعة كما يلي)27( متطلبات الكلية .2  
  : ساعة معتمدة، موزعة كما يلي)21( مساقات بمجموع )7( وعددها :متطلبات الكلية اإلجبارية -أ  

  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق 
  3  مدخل إلى تذوق النص األدبي   31111

  College English (1)  3)1 ( كليةلغة إنجليزية  32111

  3  تاريخ الفكر الحديث   33111

  3    جغرافية فلسطين   34111

  3  المجتمع العربي   35112

  3  مدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة   36112

  3  عالم مقدمة لدراسة اإل  37111

  
يختارها الطالب من بين   ساعات معتمدة،)6( بمجموع ، وعددها مساقان:متطلبات الكلية االختيارية-ب

  : المساقات التي تطرحها أقسام كلية اآلداب المختلفة، وهذه المساقات هي

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق   رقم المساق
    3  المكتبة العربية  31112
    College English II  3 2  كليةليزيةلغة إنج  32112
    I  3  اللغة األسبانية   32113
  I I  3  32113اللغة األسبانية   32114

في العصور مقدمة في تاريخ فلسطين واألردن   36113
  القديمة

3    

    3  مدخل إلى الجغرافيا البشرية   34112
    3  مدخل إلى علم االجتماع   35111
    3  مبادئ النحو   31113
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    3  مدخل إلى الجغرافيا الطبيعية   34113
    3  الالجئون والهجرة القسرية      35113
    3  لغة اإلعالم بالعربية   37112
    3  )1(لغة فرنسية أ     38111
    3  )1(لغة فرنسية ب   38112
    3  )1(اللغة االلمانية   32115
  32115  3  )2(اللغة االلمانية   32116

  
 مساقات القسم اإلجبارية- أ 

  ) ساعة معتمدة81(يدرس الطالب المساقات اإلجبارية التالية  

 رقم المساق اسم المساق  الساعات المعتمدة المتطلب السابق

  38114  1قواعد   2 -

  38116  )1(تعبير شفهي وكتابي   2 -

 38220 نطق وكتابة 2 -

 38224 )2(لغة فرنسية أ  3 38111

 38226 )2(لغة فرنسية ب  3 38112

 38228 )2(قواعد  2 38114

 38230 )2(تعبير شفهي وكتابي  2 38116

 38252 )3(لغة فرنسية أ  3 38224

 38254 )3(لغة فرنسية ب  3 38226

 38256 )3(قواعد  2 38228

  38258  )3(تعبير  شفهي   2  38230

  38260  )3(تعبير كتابي   2  38230

 38310 )4(لغة فرنسية أ  3 38252

 38312 )4(سية ب لغة فرن 3 37254

 38314 )4(تعبير شفهي  2 38258

  38316  )4(تعبير كتابي   2  38260

 38318 )4(قواعد  2 38256

 38320 معلوماتية  2 -

  38350  )5(لغة فرنسية أ   3 38310
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  38352  )5(لغة فرنسية ب   3 38312

  38354  )5(تعبير  شفهي   2 38314

  38356  )5(تعبير كتابي   2  38316

 38360 )1(راءة موجهة ق 2 -

  38366  )1(تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية   3 -

 38410 )1(ترجمة  2 -

 38412 تاريخ فرنسا في القرن العشرين 3 -

 38414 )2(قراءة موجهة  2 38360

 38416 مقدمة في علم األصوات 2 -

  38418  )2(تدريس اللغة الفرنسية كلغة اجنبية   3  38366

 38450 )1( من األدب الفرنسي منوعات 2 -

 38454 مقدمة في اللغويات 2 38416

  38456  لغويات مقارنة  2  38416

  38458  ممارسة التعليم  2  38366

  38460  يم المهارات اللغويةوتق  2  38366

  38462  )2(ترجمة   2 38410

  
 المساقات االختيارية-ب 

 . ساعة معتمدة12يدرس الطالب مساقات بواقع   

ب المتطل
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 38215 جغرافية فرنسا 2 -

  38235  )المسرحي(التعبير الدرامي  2  -

  38255  الدول الناطقة بالفرنسية  2  -

  38327  قواعد النصوص  3  38256

 38351 التاريخ العام لفرنسا 3 38258

 38361 دراسة حركة أدبية معينة 2 -

 38415 )1(يل للثقافة الفرنسية دراسة وتحل 3 

 38417 مقدمة في تاريخ الفنون 3 -

 38419 الحياة السياسية الفرنسية 3 -
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 38421 )3(قراءة موجهة  2 38414

 38451 )2(منوعات في األدب الفرنسي  3 38450

 38453 معاصرةثقافة فرنسية  3 38415

 38455 تعليم الفرنسية في فلسطين 2 -

  38457  تعليمتواصل و  2  -

  38459  ية في كنداسالتغيرات اللغوية الفرن  3  -

  38463  الممارسة االعالمية  2  -

  38465   الثقافة والحضارة في الصفستدري  3  -

  38467  فن تعليم القواعد  2  -

  38329  مدخل إلى اللغة والثقافة االيطالية  2  -

 

 

 

 

Maitrise (B.A.) de Francais  
 

Programme des quatre annees 

 

  Department Courses (87 credit hours)        ) ساعة معتمدة87(مساقات القسم 
  A. Compulsory courses (75 credit hours))  ساعة معتمدة75( مساقات القسم االجبارية -أ

Student studies all of the following courses:  

 

Credit 

Hours 

Prere

q. No. 

Course Course No. 

3  Phonétique et écriture 38220 

3 38111 Pratique de l'écrit 2 (Français 2) 38224 

3 38112 Pratique de l'oral 2 (Français 2) 38226 

3  Grammaire 1 38228 

3  Expression 38250 

3 38224 Pratique de l'écrit 3 (Français 3) 38252 

3 38226 Pratique de l'oral 3 (Français 3) 38254 

3 38228 Grammaire 2 38256 

3 38252 Pratique de l'écrit 4 (Français 4) 38310 

3 38254 Pratique de l'oral 4 (Français 4) 38312 

3  Grammaire de textes 38314 

3  Méthodologie générale 38322 

3 38256 Grammaire 3  38350 

3  Informatique  38352 
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3  Lecture dirigée 1 38354 

3  Etude d'un mouvement littéraire 38356 

3  Histoire de la France du XXème siècle 38358 

3  Traduction 38410 

3 38310 Méthodologie du compte-rendu 38412 

3 38354 Lecture dirigée 2 38414 

3  Introduction a la phonétique 38416 

3 38222 Pédagogie du Français Langue Etrangère (FLE) 38418 

3 38358 Panorama de la littérature française 1  38450 

3 38414 Lecture dirigée 3 38452 

3 38416 Introduction à la linguistique 38454 

  B. Elective courses (12 credit hours))        ساعة معتمدة21( مساقات القسم االختيارية -ب

Student studies 4 courses of the following: 

 

Credit 

Hours 

Prereq. No. Course Course No. 

3  Géographie de la France 38215 

3 38258 Histoire générale de la France 38351 

3 38356 Analyse de la civilisation française 1 38415 

3  Introduction a l'Histoire de l'Art 38417 

3  La vie politique française 38419 

3 38450 Panorama de la littérature française 2 38451 

3 38356 Analyse de la civilisation française 2 38453 

3  Le monde Francophone 38455 

 

 

 

 :وصف المساقات
  :1 دراكي للمبتدئينلغة فرنسية است   38100

 في الفصل الدراسي الثاني 38112 و 38111يهدف هذا المساق إلى التحضير للمساقين   
 الذي يعقد بعد نهاية السنة ،للطلبة المبتدئين لمساعدتهم على النجاح في امتحان التخصص

ويتضمن هذا .  DELF من امتحان ألA1 ليعادل مستواهم مستوى امتحان الوحدة ،األولى
 إضافة إلى المقارنة والتعبير ، واألدوات التعريفية، واالسم، بالجملة البسيطةاًساق تعريفالم

 ساعات غير معتمدة تقوية 3يضاف إلى هذا المساق .  مثل الترحيب والطلب،عن النفس
  .ومساندة لتحقيق األهداف السابقة
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  :لغة فرنسية استدراكي  للمتقدمين   38102

ساق األول نفسها، ويخصص للطلبة الذين لهم معرفة بسيطة باللغة لهذا المساق أهداف الم  
 ويحتاجون إلى صقل هذه المعلومات من خالل إعادة التركيز على بعض الجوانب ،الفرنسية

ويضاف إلى . وال يختلف من ناحية مضمونه عن المساق السابق. األساسية في اللغة الفرنسية
  .ومساندة إذا احتاج األمر ساعات غير معتمدة تقوية 3هذا المساق 

  
 :)1(لغة فرنسية أ    38111

 وطريقة كتابة ،يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالحروف األبجدية للغة الفرنسية
 والمفعول ، والفعل،الضمير الشخصي: بمكوناتها الجمل و،الكلمات بمذكرها ومؤنثها وجمعها

ية باستعمال األدوات المساعدة مثل الرسوم،  يوماًكما يسرد أحداث. به المباشر وغير المباشر
 وتبرير ،التأسفوالشكر، والرفض، والقبول، : الصور، وتحرير إجابات قصيرة تتضمن

 .اإلجابة بطريقة مختصرة
 

 :)1(لغة فرنسية ب    38112

يهدف هذا المساق إلى تدريس اللغة الفرنسية من خالل الطرق الحديثة لتدريس اللغة الفرنسية 
ومع نهاية هذا المساق يتوقع من . ين والمقيمين في بالد غير ناطقة باللغة الفرنسيةللمبتدئ

 يستطيعون بها التعريف ،الطلبة المقدرة على التحدث ببساطة على فهم وتركيب جمل بسيطة
  . و ترتيب حوار قصير، وعمل جمل بسيطة،بأنفسهم والتعرف على اآلخرين

  
  :)1(قواعد   38114

من خالل ) 38112(لى اللغة الفرنسية إ الى استكمال عملية التعرف لمساقيهدف هذا ا  
  .تدريس القواعد وضمن الساعات المخصصة للتقوية

  
 :جغرافية فرنسا   38215

، ويمكن التعرض لبعض هذا المساق هي نفسها أهداف تدريس مساق تاريخ فرنساأهداف و
  . وتقديم الدول الناطقة بالفرنسية، االقتصاديةاتعوالموض

  
  :)1(تعبير شفهي وكتابي   38116

 والقواعد ، واستعمال المفردات،يهدف هذا المساق الى تحفيز الطالب التعبير عن نفسه  
  .المطروحة في المساقات السابقة من خالل برنامج التقوية المعد لهذا الموضوع
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 :نطق وكتابة   38220

التشكيل،  التنقيط،....  كتابةكبير، صغير، طباعة،: األحرف المختلفة: الكتابة الفرنسية
 .، وتعلم األحرف الفرنسية باستخدام الطابعة"الشدة، اللهجة"الرموز، قواعد الكتابة والقراءة 

  
  :)2(لغة فرنسية أ    38224

 ،لى عناصر الخطاب األساسية التي تحمل وجهة نظر معينةإيطلب من الطالب التعرف 
 .أو ثقافي صف لحدث اجتماعيويمكن أن يكون الخطاب عبارة عن مقال أو و

 

 :)2(لغة فرنسية ب    38226

استعمال عبارات وجمل تحمل طابع النقاش والحوار ومثيرة للنقاش، ويمكن االستعانة برسوم 
 .فكاهية تتطلب تعليقات وجمل وعبارات تفسيرية

  
  :)2 (قواعد   38228

 وينصح ،للغة الفرنسيةتمارين مطابقة للدروس المعطاة في المواضيع والمفاهيم األساسية 
 . المبتدئة  للمستوياتEntrainez - Vous Grammaire  باستعمال  مجموعة

 

  :)المسرحي(التعبير الدرامي    38235

ن تتطور لتمثيل مسرحية أمام جمهور وباللغة الفرنسية في نهاية أورشة عمل وتدريب يمكن   
دائهم أ وتحسين ،يرية لدى الطلبةيهدف هذا المساق الى تطوير القدرات التعبو. هذا المساق

  .اللغوي الشفهي
 

 :)2(تعبير شفهي وكتابي   38250

يجب تعليم الطلبة وتدريبهم ليعبروا عن أنفسهم كتابة ومحادثة من أجل تحقيق األهداف 
 .DELF A2, A3 المرجوة من أل

 على نصوص أساليب مختلفة، مثل الحوار والتعليقدريبهم ليعبروا عن أنفسهم بيجب ت: شفهياً
 .مأخوذة من الواقع

 .التمكن من كتابة رسالة ودية والكتابة عن المشاعر واألفكار: وفي الكتابة  
 

 :)3(لغة فرنسية أ   38252

إلى   إضافة، وجمل مبنية بطريقة صحيحة، وعبارات،يتعلم الطالب كتابة نص متماسك
 وكتابة إعالن ،تنباط المعلومات ومقدرته على اس،إمكانية إبداع الطالب من الناحية البيانية

  .بسيط أو لوحة دعائية سياحية أو رسالة بسيطة
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 :)3(لغة فرنسية ب    38254

 وأخذ ،التعـرف على نوع النص واستخراج المحتوى األساسي باستعمال أسئلة متنوعة
 إضافة إلى القراءة ، واعادة صياغة األفكار حسب االستيعاب لهذه النصوص،مواقف معينة

 .مرتفع لبعض النصوص المختارةبصوت 

 

  :الدول الناطقة بالفرنسية  38255

جل أختالفها من همية المجموعة اللغوية الفرنسية واألى تعريف الطالب بإف هذا المساق يهد
ها التكلى مشإضافة إ ،ا والعالقات التي تربطها باللغة الفرنسيةهفضل لطبيعتها وتاريخأفهم 

  .والدول التي تكونها
  

  :)3(واعد ق 38256

وينصح باستعمال .  وتمارين مطابقة للدروس المعطاة،ويتضمن قواعد متوسطة للغة الفرنسية
 ..Entrainez - vous Grammair مجموعة

  
  :)3(تعبير شفهي    38258

استعمال المفاهيم  من خالله  يستطيع الطالبالً، متكاماًويتضمن هذا المساق برنامج  
 ،من خالل عملية التعبير الشفوي) 3(ة فرنسية أ و ب ولغ) 3(المطروحة سابقا قواعد 

  .Café crème 2سلوب المستخدم ألهداف اأوضمن 
  

  :)3(تعبير كتابي   38260

يهدف هذا المساق الى تطوير قدرات الطالب الكتابية للتعبير عن نفسه من خالل استعمال 
 سلوب المستخدمأل اهدافأوضمن ) 3(ة في لغة فرنسية أ و ب المفاهيم والقواعد المطروح

Café crème2   
 

 :)4(لغة فرنسية أ    38310

 وتعبئة تعليقات على رسـوم ،إعادة كتابة بعض النصوص بطريقة التقرير عن شخص آخر
عمل تلخيص و ورسومات بيانيـة، ،تفسير والتعليق على جداول إحصائيةالمعينة إضافة الى 

 . اللغوية المكتسبةلنص يأخذ بالحسبان القدرة التحليلية والمهارات
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 :)4(لغة فرنسية ب   38312

 ، يحاول خاللها الطالب الدفاع عن أفكاره،من نقاش عام خالل مقابالت تتكون هذه الوحدة
 ، تسجيالت صوتية ومناقشتها من خالل مناظرةإلى إضافة الى االستماع ،وتقديم وجهة نظره

 .ومحاولة التمييز النطقي لهذه التسجيالت
  

  :)4(تعبير  شفهي    38314

 Caféسلوب المستخدمألهداف المطروحة من خالل األهذا المساق يستكمل المفاهيم وا  

Crème 3عن مواضيع محددة ومن  لتطوير القدرات والمهارات الفردية لدى الطلبة للتعبير 
  .و نصوص شفهيةأخالل حوار 

  
  :)4(تعبير كتابي    38316

سلوب ألية والنحوية المطروحة من خالل ااهيم الكتابلى استكمال المفإيهدف هذا المساق   
 لحمل الطالب على الكتابة في مواضيع مختلفة تأخذ بعين Café Crème3المستخدم 

  .سلوبألهداف التعليمية لهذا األعتبار ااال
  

 :)4(قواعد    38318

 جموعةويستعمل م. ويتضمن قواعد متقدمة للغة الفرنسية مع تمارين مطابقة للدروس المعطاة

 Entrainez - vous Grammaire.  
  

 :معلوماتية  38320

ويجب اتباعه .  إيالج الطلبة إلى عالم المعلوماتية باللغة الفرنسيةإلى مساق يهدف هذا ال
  ..CD Rom باستعمال

 

 :قواعد النصوص   38327

جل فهم أفضل أ من ،قوم عليه االشكال المختلفة للنصوصتتحليل ودراسة النظام الذي   
وكذلك ... كلمات الربط بين الجمل، والكلمات المهمةوالفقرات وتكوينها، :  مثل،طبيعتهال

 DELFيمكن ان يكون مهمته التحضير المتحانات ال 

  
  :)5(لغة فرنسية أ    38350

 فصول 5كثر من أ والتي تمت على ،هذا المساق يمثل نهاية الفترة التعليمية للغة الفرنسية  
وبذلك . الكتاب الثالث Café Crème سلوب المستخدمألها الطالب ا ينهي من خالل،دراسية
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 وهي التخصص لممارسة تعليم اللغة الفرنسية لألجانب او ،يتهيأ للدخول الى المرحلة الثانية
  .الترجمة

  
 :التاريخ العام لفرنسا   38351

بل القرن تاريـخ فرنسا العام، يمكن أن يدرس بالعربية خصوصا وأنه يتعلق بتاريخ فرنسا ق
  .العشرين

  
  :)5(لغة فرنسية ب    38352

 ونهاية الفترة ،  الكتاب الثالث Café Crèmeسلوب أليطرحه ا لما استكمالوهذا المساق   
  .التعليمية للغة الفرنسية حيث يوجه الطالب نحو التخصص

  
  :)5(تعبير شفهي    38354

ت الشفهية ذات العالقة بتعليم اللغة نهاية الفترة التعليمية بتحضير الطالب الجتياز االمتحانا  
  ).DELF - DALF(الفرنسية 

  
  :)5(تعبير كتابي    38356

نهاية الفترة التعليمية لفترة مكثفة من االمتحانات الكتابية لتحضير الطالب الجتياز االمتحانات   
  ).DELF - DAIF(الكتابية في اللغة الفرنسية 

  
 :)1(قراءة موجهة    38360

ي كامل بحيث تكون القراءة والتحضير في البيت مع تقرير مكتوب عن دراسة عمل أدب
 ومن ثم عمل تقارير ،وتتم مناقشة بعض النصوص وتحليلها. الكتب واألشخاص والمواضيع

  .التلخيص: كتابية، مثل
 

 :دراسة حركة أدبية معينة   38361

 ).الرومانسية، الطبيعية، السريالية(دراسة حركة أدبية فرنسية 
  

 :)1(تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية    38366

اً لدراسة أساليب تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ويتناول أهم تمهيديكون هذا المساق 
 ).1مستوى (ألساليب المبادىء وا
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 :)1 ( ترجمة  38410

 وربما ، وبالعكس لنصوص ذات طبيعة مختلفة،مـن الفرنسية إلى العربيةيقم ترجمة 
 .)1مستوى ( .الفوريةالترجمة 

  
 :تاريخ فرنسا في القرن العشرين  38412

 ويمكن إعطـاء ،من الضروري أن يحصل الطلبة وبسرعة على ثقافة عامة تتعلق بفرنسا
 ثم تاريخ فرنسا قبل القرن ، ونرى أن نبدأ بالتاريخ المعاصر أوال.هذه المادة بالعربية

 . الذي سيوضع بعد الفصل الخامس،العشرين
  

 :)2(قراءة موجهة    38414

 وعمل تقارير ، ومن ثم مناقشته في الصف، وتحليله في البيت،دراسـة عمل أدبي كامل
ويحتوي هذا المساق على مواضيع ونصوص من مستوى أعلى من مستوى . كتابية وملخص
 .المساق السابق

  
 :)1(تحليل ودراسة الثقافة الفرنسية    38415

 وتشتمل علـى دراسة النواحي ،حان دراسة اللغة الفرنسيةهذه المادة معدة للتحضير المت
 . وعادات الفرنسيين وحضارتهم،المختلفة للحياة الفرنسية

  
 :مقدمة في علم األصوات   38416

 وطريقة استعمال الرموز في كتابة الكلمات ، ومخارجها،دراسة لألصوات في اللغة الفرنسية
 .والجمل

  
 :مقدمة في تاريخ الفنون   38417

لكي يخرج الطالب بثقافة جيدة عن فرنسا وأوروبا ال بد له من معرفة أهم االتجاهات الفنية 
ويتطلب تدريس هذا الموضوع أدوات خاصة مثل الشرائح وكاتالوجات . التقليدية والحديثة

 ولكن في حالة عدم توفر أستاذ ،ومن المستحسن تعليم هذه المادة باللغة الفرنسية. المتاحف
 يمكن تدريسها بالعربية مع األخذ بعين االعتبار تقديم المفاهيم األساسية مؤهل لذلك

 .بالفرنسية
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 :)2(تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية    38418

. ألساليب تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، أهم المبادئ واألساليباً تمهيديكون هذا المساق 
 ).2مستوى (

  
  :رنسيةالحياة السياسية الف   38419

  .القيادات السياسية المختلفةوأحزابها المختلفة، وتاريخها، وتعريف الطلبة بالحياة السياسية، 
  

 :)3(قراءة موجهة    38421

 ومن ثم مناقشة ،عنها وعن شخصياتها وكتابة تقارير،دراسة أعمال أدبية وقراءتها في البيت
مستوى هذه األعمال أعلى من ويكون .  وكتابة موجز وملخص لهذه األعمال،ذلك في الصف

 .المساقين السابقين
  

 :)1(منوعات من األدب الفرنسي    38450

ويتم .  ودراسة بعض الحركات األدبية عن طريق نصوص أدبية،نظرة على األدب الفرنسي
 .أدب قديموكذلك التمييز بين أدب حديث 

  
 :)2(منوعات من األدب الفرنسي    38451

 ودراسة الحركات األدبية المختلفة مع دراسة لبعض ،نسيشمل على األدب الفرأنظرة 
 . واالتجاهات األدبية السائدة قديما وحديثاً،الروايات والقصص، تمثل هذه الحركات

  
  :دراسة فرنسية معاصرة   38453

وهذه المادة أيضا معدة للتحضير المتحان دراسة اللغة الفرنسية، ويغطي هذا المساق دراسة 
 .اة الثقافية الفرنسيةجميع نواحي الحي

 

 :مقدمة في اللغويات   38454

  . والتعرف على المفردات المستعملة من قبل علماء اللغة،دراسة النظريات اللغوية
 

 :تعليم الفرنسية في فلسطين   38455
تي تتكلم  وثقافية ذات العالقة مع المجموعة ال،لغوية، تربوية: تقديم للمشاريع المختلفة  

  .جل التفكير في واقع اللغة الفرنسية في فلسطينأسطين من الفرنسية في فل
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  :اللغويات المقارنة  38456
مقارنة النظام اللغوي الفرنسي بالنظام اللغوي العربي ألعطاء الطالب فكرة عن التركيبة 

 .وآلية العمل في كال النظامين
  

  :تواصل وتعليم   38457

التركيز على المتعلم، وردود وهارات التواصل، م: تقديم للمبادئ االساسية للتواصل التعليمي  
من الناحية التعليمية مكانية تطبيقها إل  وتحلي،تطوير مسح للمهارات التواصليةو... الفعل

  .متها للمجتمع المحليءلمشاكل مال
  

  :ممارسة التعليم   38458

ل سد مراقبة وانتقاد التعليم من خالل نموذج مراقبة معد داخل قاعة المحاضرة من أج  
  .الثغرات في عملية تعليم الفرنسية

  
  التغيرات اللغوية في الفرنسية الكندية  38459

    
  :تقييم المهارات اللغوية   38460

  ... ).العادي، التربوي،(  االشكال المختلفة للتقييم في الجو المدرسي وخارجه -    
  ).ين وكيفأمتى و(المختلفة للكتابة والشفهي   معايير التقييم -    
  .شراك المتعلم في تقييم نفسه واآلخرينإ  كيف يمكن -    

  .  تحليل المعايير واالدوات الموجودة وتطوير االساليب المالئمة-
  

  :)2(ترجمة    38462

لى صقل قدرات الطالب على الترجمة من الفرنسية الى العربية وبالعكس إيهدف هذا المساق   
امج طلبة ويمكن ان يعد هذا البرن. ضمن برنامج معد مسبقا ولمراحل متقدمة الدراسة

 وهو استكمال لما تلقاه الطالب ،و ممن يريدون التخصص فيهأمتخصصون في هذا المجال 
  )1(في مساق ترجمة 
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  :أعضاء الهيئة التدريسية

  
  أستاذ مساعد

  دكتوراة في المعلوماتية واللغويات،  بالل الشافعي
  .1997 كونتيه، بوزانسون، فرنسا، -جامعة فرانش  

  
  مدرسون

  ماجستير في الفرنسية التطبيقية،  محمد فطاير
  .1981 كونتيه، بوزانسون، فرنسا، -جامعة فرانش  

  
ماجستير في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، جامعة   مها عتمه

  .1998 كونتيه، بوزانسون، فرنسا، -فرانش
  

  ماجستير في األدب الفرنسي،  مورييل فان دن أبيل
  19ن ال نوف، بروكسيل، بلجيكيا، جامعة لوفا  

  
-ITI انجليزي، - فرنسي-ماجستير في الترجمة، عربي  محمود سعادة

RI 2005، ستراسبورغ، فرنسا 2، ستراسبورغ.  
  

ماجستير في تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، جامعة   سامية عامر
  .1998روان، روان، فرنسا، 

  
فرنسية كلغة أجنبية، جامعة  ماجستير في تدريس اللغة ال  فوزية مرمش

  .1998غرونوبل، غرونوبل، فرنسا، 
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 ةـة الزراعـكلي

  تأسيسها

 عندما أسس قسم العلوم الزراعية في 1986كانت عملية التعليم الزراعي في جامعة النجاح قد بدأت في العام 
تم . طنية أسست كلية الزراعة لتكون الكلية التاسعة بين كليات جامعة النجاح الو1992وفي العام . كلية العلوم

وتجدر .  إلى الحرم الجديد، الذي يعرف باسم خضوري في طولكرم1996نقل كلية الزراعة في العام 
كم 14اإلشارة إلى أن الموقع الجديد من أجمل المناطق الجغرافية في فلسطين، حيث يبعد الحرم الجديد حوالي 

 115 دونم، لم يتبقّ منها سوى 400ويقع على قطعة أرض مساحتها حوالي . إلى الشرق من البحر المتوسط
 سنة، 60دونماً تابعة لكلية الزراعة، وتشتمل على مبنى قديم، ومزرعة أبقار، وبيوت دواجن عمرها حوالي 

  .وأرض زراعية مجاورة
 

  :أقسام الكلية

  :تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية

  رمز القسم  القسم  الرقم
  4  وقاية والنتاج النباتيإلا  1

  5  نتاج الحيوانيإلا  2

  6  االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية  3

  7 التغذية والتصنيع الغذائي 4

  
  متطلبات كلية الزراعة

  :ساعة معتمدة) 23( من كلية العلوم إجباريةمتطلبات  .1

قم ر  الساعات االسبوعية
  المساق

  اسم المساق
ساعة 
  عملي  نظري  معتمدة

  متطلب سابق

  -  -  3  3  ةرياضيات عام  21103
  -  -  3  3   لطلبة الزراعةةفيزياء عام  22109
  22109  3  -  1   عملي لطلبة الزراعةةفيزياء عام  22110

  -  -  3  3  )1(ةكيمياء عام  23101
 أو 23101  3  -  1  )1( عمليةكيمياء عام  23107

متزامن 
23101  

  23101  -  3  3  )2(ةكيمياء عام  23102

 و 23102  3  -  1  )2( عملي ةكيمياء عام  23108
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 أو 23107
متزامن 
23102  

  -  -  3  3  )1 (ةبيولوجيا عام  24101
 أو 24101  3  -  1  )1( عملي ةبيولوجيا عام  24107

متزامن 
24101  

  24101  -  3  3  )2 (ةبيولوجيا عام  24102

 و 24102  3  -  1  )2( عملي ةبيولوجيا عام  24108
 أو 24107

متزامن 
24102  

 

 

 :ساعة معتمدة) 30( :لية الزراعة من كإجباريةمتطلبات  .2

  الساعات االسبوعية
  اسم المساق  رقم المساق

الساعات 
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

  24102  3  2  3   الخضراواتإنتاج  94211

  24102  3  2  3   الفاكهةأشجار إنتاج  94212

  24102  3  2  3  الحشرات ووقاية النبات  94231

  24102  3  2  3  لري واالتربةمبادىء   94241

  24102  3  2  3   الدواجنإنتاج  95211

  24102  3  2  3   والماعزالغنام إنتاج  95212

  24102  -  2  2   الحليبأبقار إنتاج  95313

  21103  -  3  3  مبادىء االقتصاد الزراعي  96211

  21103  -  3  3   الزراعياإلحصاء  96334

    -  2  2  الزراعة في فلسطين  96226

  96211  -  2  2  ي الغذائاألمن  96425
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   :وصف المساقات
  

        :إنتاج الخضروات   94211
الوصف النباتي، ومحاصيل الخضر المختلفة من حيث أهميتها االقتصادية والغذائية، 

والظروف البيئية المالئمة، والعمليات الزراعية المتعلقة باإلنتاج والنقل والتخزين، وطرق 
  .طرية والمروية والمحميةالزراعة ومواعيدها تحت الظروف الم

  
  :إنتاج أشجار الفاكهة   94212

 الفاكهة من حيث األهداف، اختيار الموقع، إلنتاجالمعلومات األساسية والمهارات الضرورية 
التربة المناسبة، واختيار األصول المناسبة، وتهيئة األرض للزراعة، ونظم الزراعة والتربية، 

ومقاومة األعشاب والصقيع، والتركيز على أشجار . اوعقد الثمار ونموها ونضجها وقطافه
    . الفاكهة المزروعة في المنطقة

  
  :الحشرات ووقاية النبات   94231

دراسة الحشرات من حيث التشريح الداخلي، والشكل الخارجي، ووظائفها وزوائد الجسم، 
بيئية وتحوراتها لتناسب معيشة الحشرات، ودراسة سلوك الحشرات ورتبها والعوامل ال

كذلك دراسة مسببات .  الحشرات كما تتناول هذه المادة مبادىء التصنيفإعدادالمؤثرة على 
 كالبكتيريا والفطريات والفيروسات، والطريقة التي تسبب فيها هذه الكائنات المرض األمراض

وارتباطه بالعوامل الجوية والبيئية المختلفة، وطرق المكافحة باستعمال المبيدات، والطرق 
  . الناجمة عن الحشرات وطرق مكافحتهااألضرار، وكذلك دراسة األخرى

  
                   : التربة والريئمباد      94241

تعريف التربة، ومكوناتها، وارتباطها المهم بالزراعة، وخواصها الفيزيائية والكيماوية 
المادة العضوية ، وحفظ التربة، وتغذية النبات، والعناصر الغذائية، األرضيوالمعدنية والماء 

وأحياء التربة الدقيقة، وتقسيم األراضي، ومبادىء عالقة التربة بالماء والنبات، ورطوبة 
 الري ه والقنوات، وقياس ميااألنابيبالتربة وقياسها، والتبخر والنتح، جريان الماء في 

  .السطحي بالرشاشات وبالتنقيط
  

  : الدواجنإنتاج   95211

، الجهاز الهضمي، واإلنتاج فلسطين، السالالت وطرق التربية مقدمة عن صناعة الدواجن في
الجهاز التناسلي، الحضانة والتنفس، طرق التغذية والرعاية، تسويق منتجات الدواجن، الجزء 
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 وحفظ البيض وتسويقه، صناعة اإلنتاجالعملي يتضمن تطبيقات عملية في مختلف مراحل 
  . المزارعوإنشاءالدواجن 

  
  : الماعزنامأغ إنتاج   95212

 في واإلنتاج والماعز الحديثة مقارنة بالسالالت المحلية، طرق التربية األغنامسالالت 
 إلىالمراعي الطبيعية والتربة المكثفة، التغذية، التناسل والتسمين، يتطرق الجزء العملي 

  . والماعزاألغنام في تربية األساسيةالمهارات 
  

  : الحليبأبقار إنتاج   95313
 وثنائية الغرض، خصائص األصلية االقتصادية للحليب ومنتجاته، حيوانات الحليب األهمية

نموذج حيواني الحليب، العوامل المؤثرة على انتاج الحليب ومكوناته، االنتخاب في حيوانات 
، التركيز على تها ورعايتهاوإدار  قطعان حيوانات الحليبإنشاءالحليب، المعارف والتحكيم، 

  .والماعز المنتجة للحليبسالالت االغنام 
  

  :مبادئ االقتصاد الزراعي    96211

 فيها وعالقة المدخالت اإلنتاجالمبادئ االقتصاديه والتي تشمل عالقة مدخالت 
 ودراسة التكاليف كما تتعرض هذه اإلنتاجدراسة الدول االنتاجيه وقوانين . بالمخرجات

لخصائص التي يتسم بها العمل في  مكانة الزراعه في البيان االقتصادي واإلىالمادة 
 فروع االقتصاد الزراعي المختلفة مع إلقاء الضوء على إلىالزراعة، ثم التطرق 

  . في بعض البلدان العربيةالمتبعةالسياسات الزراعية 
  

  :الزراعة في فلسطين     96226 
زراعي، تطور الزراعة وأهميتها عالميا وعربيا والتركيز عليها محليا، وتشمل المناخ ال

 الحيواني، واإلنتاج، باتي في المناطق المروية والمطريةوعناصر اإلنتاج، واإلنتاج الن
 في الزراعة، ومشاكل كننة الزراعية، والمؤسسات العاملةوتسويق المنتجات، والم

  . والحديثةالمتطورةالزراعة في المنطقة، والمشاريع الزراعية 
  

   :اإلحصاء الزراعي    96334
 ومقاييس التشتت، الرأسية والقاعدة والعددية البيانيةات وتنظيمها بالطرق وصف البيان

 التوزيع الطبيعي، االحتمالية والتوزيعات العشوائيةنظرية االحتماالت، والمتغيرات 
 أيضا دراسة الطرق  ، كما تشملوالصغيرة الكبيرة من العينات اإلحصائيواالستدالل 
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ودراسة .  لتحليل الظواهر الزراعية والبياناتاءاإلحص في البحث واستخدام الرئيسية
خذ عينات  والسلسة واالتجاهات ثم أالقياسية واألرقامتحليالت الخط المستقيم واالرتباط 

  .واختبار الفرضيات
  

   :األمن الغذائي   96425
 واألمنسياسات التغذية ومداخل األمن الغذائي، والعناصر االستراتيجية لألمن الغذائي، 

الميزانية الغذائية، وقوانين التكاثر السكاني، وي وأدواتها، خطة الغذاء المتكاملة، الغذائ
أساسيات االعتماد على الذات، والمساعدات الغذائية، و الغذائي، واألمنالثورة الخضراء و
الغذاء والفقر، واألمن الغذائي العربي والفلسطيني، واألمن الغذائي في المنظور الدولي، و
 .التضخم االقتصادي والتغذيةومية، تجارب عالو
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  النباتي ووقاية النباتاإلنتاج لقسمالخطة الدراسية 

 
  . النباتي ووقاية النباتاإلنتاجالبكالوريوس في ): بالعربية(اسم الدرجة العلمية 

   B.Sc. In Plant Production & Protection): باإلنجليزية(جة العلمية اسم الدر
  

  شروط التخصص في القسم

  . ساعة معتمدة بنجاح30 أنهىان يكون الطالب قد . 1
  . من متطلبات الكلية قبل التخصصاألقل ساعة معتمدة على 18ان يكون الطالب ناجحا في . 2
  ).24102(وبيولوجيا عامه ) 24101(مه بيولوجيا عا: ان يكون ناجحا في مساقي. 3
 )24101،24102( البيولوجيا  احتساب المعدل التراكمي لمساقيأساسويتم التخصص في القسم على . 4

  ).94211( الخضراوات وإنتاج) 94212( أشجار الفاكهة إنتاجومساقي 
  

  مكونات الخطة

ساعة معتمدة ) 142 (ووقاية النبات منتتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في االنتاج النباتي 
  :موزعة على النحو التالي

   المعتمدةتالساعا  نوع المساق  الرقم
  26  متطلبات الجامعة  1

  23  من كلية العلوم متطلبات الكلية  2

  30  من كلية الزراعة متطلبات الكلية  3

  53  متطلبات التخصص  4

  10  تدريب عملي  5

  142  المجموع  

  
  : ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي26:  الجامعةمتطلبات: أوً�

  ساعة معتمدة) 20: (اإلجباريةالمتطلبات . أ
  .ساعات معتمدة) 6: ( المتطلبات االختيارية-ب
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  ساعة معتمدة) 20: (اإلجبارية المتطلبات .أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  _  3  إسالميةثقافة   10101
  _  3  مستوى  لغة عربية  10102
  _  3  1لغة انجليزية  10103
  _  3  2لغة انجليزية  10323
  _  3  دراسات فلسطينية  10105
  _  1  1تربية رياضية  10106
  _  1  خدمة مجتمع  10108
  -  3  مقدمة في الحاسوب  10100

  
  :يةساعات معتمدة يختارها الطالب من القائمة التال) 6( :المتطلبات االختيارية. ب

   المعتمدةاتالساع  اسم المساق  رقم المساق
  2  حماية بيئة فلسطين  10113

  2  2اقتصاد منزلي   10114

  2  جغرافية فلسطين  10131

  2  تاريخ الشعب الفلسطيني وحضارته  10132

  2   الفلسطيني الحديثاألدب  10133

  2  المجتمع الفلسطيني  10134

  2  اإلسالمنظام   10141

  2  اإلسالم في األسرةنظام   10142

  2  اإلسالميةالعقيدة   10143

  2  السيرة النبوية  10144

  
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 53: (متطلبات القسم التخصصية: ثانياً

  .ساعة معتمدة) 41: (اإلجباريةمتطلبات التخصص . أ
   .ساعة معتمدة) 12: (متطلبات التخصص االختيارية. ب
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  ساعات تدريب10 + ساعة معتمدة) 41: ( اإلجباريةمتطلبات التخصص. أ

رقم   المتطلب السابقالساعات االسبوعية    
  المساق

الساعات   اسم المساق
    عملي  نظري  المعتمدة

 23102  -  3  3  كيمياء عضوية  23233
  23108و

 و 24102  3  2  4  علم الوراثة  24231
24108  

  24102  3  2  4   الدقيقةاألحياء  24341

، 94211  3  2  3   محاصيل الحقلإنتاج  94313
94212  

  أو94211  3  2  3  فسيولوجيا النبات  94321
94212  

  94231  3  2  3   النباتأمراض  94332

  94231  3  2  3  الحشرات االقتصادية  94333

  94231  -  2  2  المبيدات الزراعية  94334

  94241  3  2  3   الري والصرفأنظمة  94343

  -  -  2  2   الزراعيةاآلالت  94345
فاكهة دائمة ال أشجار إنتاج  94414

  الخضرة

2  2  -  94212  

  94211  3  2  3  الزراعة المحمية  94416

  94231  -  2  2  تربية النبات وتحسينه  94422

  94241  3  2  3   التربة وخصوبتهاأسمدة  94442

  مستوى رابعة  -  1  1   النباتي والوقايةاإلنتاجندوة في   94462

  
  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية) 12( :ةمتطلبات القسم االختياري. ب

الساعات 
  االسبوعي

  رقم
  المساق

  اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

  عملي  نظري

المتطلب 
  السابق

  24102  3  2  3   محاصيل العلفإنتاج  94315

  24102  3  2  3  مبادىء الحراج  94317

  24102  3  2  3  نباتات الزينة وتنسيق الحدائق   94318
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  24102  -  3  3  مواضيع مختارة  94319

  94212  3  2  3   النباتات والمشاتلإكثار  94323

  94321  -  2  2  المكافحة الحيوية  94354

  94321  -  3  3  التقانات الحيوية  94424

  94241  -  2  2  األراضياستصالح   94444

  24102  3  2  3  تربية النحل  94455

  مستوى رابعة  3  1  2   النباتيجاإلنتاتطبيقات الحاسوب في   94461
  96211  -  3  3   الزراعياإلرشاد  96241

  96211  -  3  3   المزارعإدارة  96331

  
  : ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي100 إنهاءساعات معتمدة بعد ) 10(تدريب عملي بواقع : ثالثاً

رقم 
  المساق

  اسم المساق
الساعات 
  المعتمدة

الساعات 
  االسبوعية

  6  2   النباتياإلنتاجدريبات حقلية في ت  94497

  6  2  تدريبات حقلية في وقاية النبات وصحة الحيوان  94498

  6  2  تدريبات حقلية في التربة والري واالالت  94499

  6  2  تدريبات حقلية في االنتاج الحيواني  95499

  6  2  تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية  96499

  
  

   :ساقات التي تدرس في قسم االنتاج النباتي والوقايةوصف الم

  
           :إنتاج محاصيل الحقل   94313

القمح، "تاريخ المحاصيل الحقلية وتطورها في العالم، وإنتاج محاصيل الحبوب المهمة 
وإنتاج محاصيل بقول غذائية " والشعير والذرة الصفراء، والذرة البيضاء، والشوفان، والشيلم

، مناطق اإلنتاج، واالحتياجات البيئية، والقيمة )لعدس، والحمص، وفول الصوياالفول، وا(
  .الغذائية، وأساليب رفع الكفاءة اإلنتاجية تحت الظروف المطرية والمروية
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      :إنتاج محاصيل العلف   94315
األهمية االقتصادية والغذائية لمحاصيل األعالف الخضراء، وتاريخ تطورها، ووصفها 

تي، واالحتياجات البيئية، وأساليب االنتاج، وحفظ المحاصيل الخضراء، وإنتاج البذور النبا
  .والمحاصيل المالئمة للزراعة الجافة، ومكننة إنتاج العلف

  
        : الحراجئمباد   94317

األهمية االقتصادية والبيئية للغابات، ومبادىء التحريج وأهدافه، علم البيئة الحرجية، 
يئية وتأثيرها على نمو الغابات، وتطوير الغابات وتنميتهاوالمشاتل الحرجية، والعوامل الب

  .وطرق التحريج، وقياس الغابات، وأسس حماية الغابات
  

    :نباتات الزينة وتنسيق الحدائق   94318

 والطرق المتبعه لتنسيق الحدائق وتصميمها، وإنشاء المسطحات الخضراء، ئدراسة المباد
نتاج األشجار والشجيرات التي تستخدم في تنسيق الحدائق، وتكوين الحدائق والعناية بها، وإ

الصخرية والمائية وغيرها، ودراسة أزهار القطف واألصص من النباتات المزهرة، والورقية 
دراسة النباتات المزهرة، والتي يتم اكثارها بوساطة االبصال، . لعدد من األنواع النباتية
  .بذور وغيرهاوالكورمات والدرنات، وال

  
                     :مواضيع مختارة   94319

و العلوم ذات العالقة التي ال أباتي ووقاية النبات وعلم التربة مواضيع مختارة في اإلنتاج الن
  . مساقات التخصص األخرىناولهاتت

  
       :فسيولوجيا النبات   94321

وزية، وامتصاص الماء، عالقة التربة بالنبات من حيث عملية االنتشار، والخاصية األسم
وعمليات نقل الماء، وعمليات البناء والهدم، وعملية التمثيل الضوئي من حيث آليتها وكيفية 
حدوثها، وتغذية النبات، والنمو والهرمونات النباتية وعملية نقل الغذاء وعملية السكون 

  .واإلنبات
  

    :أكثار النباتات والمشاتل   94323
ت العملية إلكثار أشجار الفاكهة، ونباتات الزينة، والخضراوات بما  والمهارااألساسيةالطرق 

فيها التكاثر البذري، والتكاثر الخضري بأنواعه المختلفة من تعقيل وتطعيم، وترقيد، 
، كما يشمل استخدام المنشآت األنسجة النباتية المختلفة وزراعة واألعضاء األجزاءواستخدام 
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  . الزراعية المختلفة لالكثاراألوساطوالزراعية، كالبيوت الزجاجية، 
  

    :أمراض النبات   94332
يشتمل على دراسة األمراض النباتية بصفة عامة، وطرق حدوثها والعالقة بين المسبب 
والعائل، وتأثير الظـروف البيئية على هذه العالقة، كما يتم التركيز على األمراض المهمة 

تلك التي تسببها عوامل بيئية للنبات، من بداية نموه حتى المختلفة التي تسببها الكائنات الحية و
تخزينه وتسويقه ودورة حدوث المرض وطرق مقاومته مع التركيز على أمثلة لهذه األمراض 

  .التي تصيب المحاصيل الزراعية المهمة في المنطقة
  

     :الحشرات االقتصادية   94333
ت ذات األهمية االقتصادية، وعالقتها  الحشرات، ودراسة دورة الحياة للحشراإلىالتعرف 
  . والحيوان والنبات، وطرق مكافحتهاباإلنسان

  
  :المبيدات الزراعية   94334

، وطرق مكافحة اآلفات الزراعية، وخاصة المختلفة الزراعية والمبيدات اآلفاتتعريف 
 وأنواعت، ، وأهمية المبيدات من الناحية االقتصادية، وتاريخ مبيدات اآلفاالكيماويةالطرق 

المبيدات، وتركيبها وطرق استعمالها، وتسجيل المبيدات وقوانين التسجيل، والمشاكل الناجمة 
  .عن استعمال المبيدات

  
                   : الري والصرفأنظمة   94343

جريان المياه في األنابيب والقنوات، ومنشآت الري، وقياس مياه الري، والري السطحي، 
، ونوعية المياه وملوحتها، وإدارتهابالتنقيط، وبرمجة أنظمة الري والري بالرشاشات، والري 

  .وأساسيات في الصرف الزراعي
  

                      :اآلالت الزراعية     94345

 والمعدات الزراعية، من حيث تركيبها أهميتها، وكيفية عملها من الناحية اآلالتأنواع 
 مع التركيز على دراسة الجرار لآللةتصادي النظرية، والهيدروليك، ونقل القدرة واألداء االق

الزراعي، ومعدات تحضير التربة والزراعة، والحصاد، والوقاية، والتسميد، وضخ المياه، ثم 
كيفية اختيار اآلالت والمعدات الالزمة للعمل في المزرعة ونظام الوقود والتبريد، والهواء 

  .لجرار الزراعي المشاكل الفنية في اإلىوالكهرباء والنقل والتعرف 
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           :المكافحة الحيوية   94354
دراسة العوامل الحيوية المستخدمة لمكافحة الحشرات، واألمراض التي تهاجم المحاصيل 

كذلك تكثيرها . الزراعية كالفطريات، والبكتيريا، والفيروسات، والحشرات المضادة
. دةبرامج مكافحة محد الزراعية ضمن اآلفاتواستعمالها على نطاق واسع لمكافحة 

  .و رديف للمكافحة باستعمال المبيدات الزراعيةأواستعمال هذه العوامل كبديل 
  

  :إنتاج أشجار فاكهة دائمة الخضرة   94414
إنتاج أشجار الفاكهة دائمة الخضرة في المنطقة، ودراسة أهمية هذه األشجار ومالئمتها للبيئة، 

ل المناسبة، الزراعة وادارة البستان، واختيار واألزهار، واألثمار، واألصناف، واألصو
األصناف الجديدة، واالحتياجات المائية مع التركيز على الزيتون، والحمضيات، واألسكدنيا 

  .وغيرها
  

  :الزراعة المحمية   94416
أهمية الزراعة المحمية، وأنواعها والبيوت الزجاجية، والبيوت الخشبية البيوت البالستيكية، 

، والعمليات تها وصيانهاوتركيب لبالستيكية، وتصميم ومكونات األنواع المختلفة اواإلنفاق
، وتحسين نوعية محاصيل الدفيئات المختلفة اإلنتاجالزراعية المختلفة، وأثرها في زيادة 

  .باستخدام الوسائل المتطورة تحت الظروف المحمية
  
    :تربية النبات وتحسينه   94422 

قة مباشرة في تربية النبات وتحسينه، والطرق واألساليب المستعملة في  الوراثية المتعلئالمباد
هذا المجال، وطرق تربية المحاصيل االقتصادية ذاتية التلقيح وقواعدها، وخلطية التلقيح لرفع 

 والوقاية، من األمراض، وتحسين النوعية، والوسائل الحديثة في التربية، وأهم اإلنتاج
  .النبات، وكيفية التغلب عليهاالمشاكل التي تواجه مربي 

  
    :التقانات الحيوية   94424

 لتحسين النباتات والمحاصيل، وتشمل وإكثارها النباتية األنسجةتغطى هذه المادة زراعة 
  .، والكالوس، والخاليا، والبروبالستواألجنةزراعة القمم النامية، والمتوك، 
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    :أسمدة التربة وخصوبتها   94442
 وتوافرها إضافتها وطرق باإلنتاجيةالنبات، والعناصر الغذائية للنبات وعالقتها عوامل نمو 

نيتروجين، وفسفور، بوتاسيوم، وكالسيوم، ومغنيسيوم، وكذلك (للنبات، العناصر الغذائية 
  . العضوية ودورها في رفع خصوبة التربةواألسمدة) مختلف العناصر النادرة

  
          :استصالح األراضي   94444

 القابلة األراضي والمياه في فلسطين، وتصنيف األراضي الفلسطينية ومساحة األراضي
 الذائبة في األمالح األراضي، ومصادر إنتاجيةلالستصالح وأهميتها، وعوامل انخفاض 

التربة، والتربة الملحية، وطرق استصالحها، والتربة الصودية والقلوية وطرق استصالحها، 
  .رون وطرق استصالحها، وتقييم صالحية مياه الريوالتربة الغنية بالبو

  
     :تربية النحل    94455

 نحل العسل، ودراسة طبيعة النحل، واألدوات المستعملة في تربية النحل، ئأسس ومباد
، وأماكن اإلنشاءودراسة نحل العسل من حيث الشكل والتشريح، ودراسة المفاصل من حيث 

عسل النحل، وتقسيم خاليا النحل،  نحل، استخالصالتغذية وتجميعه، وتربية ملكات ال
  . الحيوية للنحل والفيروسات التي تصيب نحل العسلواألعداءواألمراض 

  
   : النباتياإلنتاجتطبيقات الحاسوب في     94461

 الزراعي، كاستخدام اإلنتاجتدريب الطلبة على استخدام برامج الحاسوب من أجل رفع كفاءة 
 وتحسين نوعية، وكذلك اإلنتاجالري، واتباع برامج فعالة لزيادة الحاسوب في التسميد و

  . المزرعة بشكل ناجع وفعالبإدارةاستخدام برامج تتعلق 
  

   : النباتي ووقاية النباتاإلنتاجندوة في    94462
 الطالب الفرصة، لجمع المعلومات المتكاملة عن موضوع معين مرتبط بدراسته، إعطاء

لمعلومات، في مختلف المجاالت، ووضعها في قالب علمي، بهدف تدريبه على ربط ا
  . ثبات الذاتإ والمناقشة واإللقاءالتدريب على و

  
    : النباتياإلنتاجتدريبات حقلية في    94497

 النباتي، وتطبيق جميع المعلومات التي اإلنتاجمنح الطالب الفرصة لتنمية مهارات معينة في 
ة المختلفة في مزرعة الجامعة والتطبيق يشمل جميع حصل عليها في مجال الزراعة العملي
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 المزارع إلى رحالت علميه أيضاالمهارات والعمليات الزراعية، وحل المشاكل، وتشمل 
  .المجاورة

  
  :تدريبات حقلية في وقاية النبات وصحة الحيوان   94498

كذلك اتباع كذلك تحضيرها ومعايرتها و. تدريب الطلبة على عمليات رش المبيدات الزراعية
 والحشرات التي تهاجم المحاصيل األمراضبرامج رش محددة ضمن جدول زمني لمكافحة 

 المثمرة الموجودة في األشجارالمزروعة في الدفيئات، أو في األرض المكشوفة، وكذلك 
، والماعز واألغنام األبقار التي تهاجم األمراضالمزرعة، تدريب الطلبة، كذلك، على عالج 

  .ي المزرعة، وكيفية الوقاية منهاالموجودة ف
  

    :واآلالت تدريبات حقلية في التربة والري    94499
تدريب الطلبة على عمليات فحص التربة وعالقتها بالري حسب نوعها، وحساب كميات المياه 

 ومالئمتها وإصالحهاالالزمة للري، وتركيب شبكات الري كالري بالتنقيط وغيره، وصيانتها 
 الزراعية، كالجرار اآلالتزروعة، وتدريب الطلبة، كذلك، على استعمال للمحاصيل الم

 التابعة له خاصة في القيام بالعمليات الزراعية في المزرعة بما في ذلك واآلالتالزراعي، 
  .قيادة الجرار

  
  : الحيوانياإلنتاجتدريبات حقلية في    95499

 الفرصة بان يطبـق  هوإعطاؤيواني لح ااإلنتاجمنح الطالب الفرصة لتنمية مهارات معينة في      
  .جميع المعلومات التي حصل عليها والتطبيق العملي في مزارع الكلية

  
  :تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية لريفية   96499

 المزارع وتقيـيم المـشاريع الزراعيـة، إدارة األعمـال           إدارةتدريبات عملية في مجاالت     
اعي، واإلحـصاء الزراعـي، واقتـصاديات اإلنتـاج، والقيـاس           الزراعية، والتسويق الزر  

االقتصادي، والبرمجة الخطية، اإلرشاد الزراعي والتنميـة الريفيـة، التمويـل الزراعـي،             
  .التعاون، تحليل األسعار، أدوات تحليل الظواهر االقتصادية الزراعية
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  :الهيئة التدريسية أعضاء
  

  :أستاذ

 ية نبات، وقاةدكتورا      يعقوب بطه

  1991جامعة باريس، باريس، فرنسا، 

  
  :أستاذة مشاركون

 ، زراعة األنسجة النباتيةكتوراةد    حسان أبو قاعود

  1989، جامعة الينوي، الينوي، أمريكا

  

 ، إدارة المصادر المائيةدكتوراة      نعمان مزيد

  1990جامعة كولورادو، فورت كولنز، كولورادو، أمريكا 

  

  :أستاذة مساعدون

 ، فسيولوجيا محاصيلدكتوراة     صوالحةفراس

  1982جامعة ليدز، ليدز، بريطانيا، 

  

  نبات تربية، دكتوراة      منقذ اشتية

  2005جامعة قرطبة، أسبانيا،             

    

  كيمياء تحليلية،دكتوراة    إبراهيم أبو شقير

  2006جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،             

  

 اصيل حقلية، محدكتوراة    )معار( طبيلة عزام

  1985أمريكا، جامعة نيو مكسيكو، 
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  :مدرسون

 ماجستير، بستنة     فيصل شريم

  1994الجامعة األردنية، عمان، األردن، 

    

 ماجستير، هيدرولوجي    محمد طه الحنبلي

  1997الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان، 
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   الحيوانياإلنتاج قسم. 2
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  الحيوانياإلنتاج لقسمالدراسية الخطة 

  
   الحيواني اإلنتاجالبكالوريوس في ): بالعربية(اسم الدرجة العلمية 
               B.Sc. in Animal Production):باالنجليزية(اسم الدرجة العلمية 

  
  شروط التخصص في القسم

  . ساعة معتمدة بنجاح30 أنهىن يكون الطالب قد أ. 1
  . من متطلبات الكلية قبل التخصصاألقل ساعة معتمدة على 18ن يكون الطالب ناجحا في أ. 2
  ).24102(وبيولوجيا عامه ) 24101(بيولوجيا عامه : ن يكون ناجحا في مساقيأ. 3
 )24101،24102( البيولوجيـا     احتساب المعدل التراكمي لمـساقي     أساسويتم التخصص في القسم على      . 4

  ).95212( والماعزاألغنام وإنتاج) 95211( الدواجن جإنتاومساقي 
  

  مكونات الخطة

ساعة معتمدة موزعة على النحو     ) 142(تتكون الخطة لدرجة البكالوريوس في االنتاج الحيواني من           
  :التالي

  الساعات المعتمدة  نوع المساق  الرقم
  26  متطلبات الجامعة  1

  23  متطلبات الكلية من كلية العلوم   2

  30  تطلبات الكلية من كلية الزراعة م  3

  53  متطلبات التخصص   4

  10  تدريب عملي  5

  142    المجموع
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  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 26: (متطلبات الجامعة: أوالً

  
  ساعة معتمدة) 20: (اإلجبارية المتطلبات -أ

  المتطلب السابق  الساعة المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق 
   _  3  إسالميةثقافة   10101
   _  3  مستوى اللغة العربية   10102
   _  3  1  إنجليزيةلغة   10103
   _  3  2 إنجليزيةلغة   10322
   _  3  دراسات فلسطينية   10105
   _  1  1تربية رياضية   10106
   _  1  خدمة مجتمع   10108
  -  3  مقدمة في الحاسوب  10100

  
  :عات معتمدة يختارها الطالب من القائمة التالية سا) 6: ( المتطلبات االختيارية-ب

  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  2  حماية بيئة فلسطين  10113

  2  جغرافية فلسطين  10131

  2  تاريخ وحضارة الشعب الفلسطيني   10132

  2   الفلسطيني الحديثاألدب  10133

  2  المجتمع الفلسطيني  10134

  2  اإلسالمنظام   10141

  2  اإلسالم في األسرةنظام   10142

  2  اإلسالميةالعقيدة   10143

  2  السيرة النبوية   10144

  2   والمجتمعالهندسة  10161

  2  حماية البيئة الفلسطينية  10124

  2  اإلنساني والقانون الدولي اإلنسانالديمقراطية وحقوق   10115

  2   الطوارئوإسناد الكوارث إدارة  10116

  2   السكانياالتصال  10137



 308 

  2  اكتشف فلسطين  10138

  2  العمارة والفنون والتراث في فلسطين  10163

  
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 54( :متطلبات القسم التخصصية: اًثاني

  .ساعة معتمدة) 41: (اإلجبارية متطلبات التخصص -أ
  .ساعة معتمدة) 12: ( متطلبات التخصص االختيارية-ب
  
   تدريب10 + ساعة معتمدة) 41: (اإلجباريةت التخصص  متطلبا.أ

الساعات 
  اسم المساق  رقم المادة  األسبوعية

الساعات 
  المعتمدة

  عملي  نظري

  المتطلب السابق

  23102  -  3  3  كيمياء عضوية  23233

  24102  3  3  4  علم الوراثة  24231

  24102  3  3  4   الدقيقةحياءاأل  24341

  95211  -  3  3   وتغذية الحيوانأعالف  95321

  95321  3  -  1  واألغذية األعالفتحليل   95322

  95321  -  2  2  تغذية الدواجن  95323

  24102  3  2  3  فسيولوجيا الحيوان  95330

  95330  3  2  3  فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي  95331

 95211  3  2  3   الحيوانوأمراضصحة   95350
  95212أو

  23233  -  3  3  وية لطلبة الزراعة كيمياء حي  95400

  95321  3  2  3  تغذية المجترات  95424

 95400  -  2  2  التمثيل الغذائي  95425
  95321أو

  95331  -  2  2  البيئة والحيوان  95432

 94251  -  3  3  تربية وتحسين سالالت  95433
  96334أو

  10100  3  -  1   الحيوانياإلنتاجتطبيقات الحاسوب في   95461

  موافقة القسم  -  1  1   الحيوانياإلنتاج في ندوة  95462

  



 309 

  
  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية) 12: ( متطلبات القسم االختيارية.ب

الساعات 
  اسم المساق  رقم المساق  األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة

  عملي  نظري

  المتطلب السابق

  24102  3  2  3  تربية نحل  94455

  مستوى سنة رابعة  -  3  3  يع مختارةمواض  95315
  92313  3  2  3  تكنولوجيا منتجات الحليب  95340

  95212 أو95211  3  2  3  تكنولوجيا اللحوم  95341
  24102  -  2  2   اسماكإنتاج  95415

  مستوى سنة رابعة  -  2  2  سلوك الحيوان  95434
   95212 أو 95211  -  2  2  منشآت زراعية حيوانية  95435
  مستوى سنة رابعة  -  2  2  زارع الحيوان مإدارة  95436
  95350  3  2  3  علم الطفيليات  95451

  96211  -  3  3   الزراعياإلرشاد  96241

  96211  -  3  3  التسويق الزراعي  96322

  96211  -  3  3   المزارعإدارة  96331

  
 إجباريمتطلبات قسم 

  : موزعة على النحو التاليمعتمدةساعة ) 100 (إنهاء بعد  ساعات معتمدة)10(تدريب عملي بواقع : اًثالث

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  االسبوعية

  6  2   النباتياإلنتاجتدريبات حقلية في   94497

  6  2  تدريبات حقلية في وقاية النبات وصحة الحيوان   94498

  6  2   واآلالتتدريبات حقلية في التربة والري   94499

  6  2   الحيوانياإلنتاجة في تدريبات حقلي  95499

  6  2  تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية  96499
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  : الحيوانياإلنتاجوصف المساقات التي تدرس في قسم 

  
  :مواضيع مختارة  95315

 الحيـواني،   اإلنتاج العملية المتقدمة والمختارة في احد فروع        المواضيعيدرس الطالب بعض    
 .األخرىتطرق لها مواد التخصص والتي ت

  
  : وتغذية الحيوانأعالف  95321

، الهضم والتمثيل الغذائي للحيوانات المجترة، المقـررات        األعالف وأنواعالتركيب الكيماوي   
، طرق التغذية المختلفة، تجهيز خلطات      وأهميتها، المعادن   األليافالغذائية، الطاقة، البروتين،    

 .العلف وطرق تقييمها

 

  :واألغذية األعالفتحليل    95322
 لتحديد نسبة الرطوبة، البروتين الخام،      األخرىالتحليل الكيماوي لمواد العلف والمواد الغذائية       

في التحليل، ومعامـل    " قان سوست "، طرق   األليافالدهون، المواد الكربوهيدراتية، الرماد،     
 .الهضم

  
  :تغذية الدواجن   95323

تصاص والتمثيل لكافة المكونات الغذائية، االحتياجات الغذائيـة        دراسة عمليات الهضم واالم   
 النقص الغذائي للعناصر الغذائيـة،      آثار والعوامل المؤثرة فيها،     واإلنتاجحسب حاالت النمو    

 .تحضير العالئق للدواجن باستخدام المواد الخام المختلفة وكذلك دراسة نظم التغذية المختلفة

  
  :نفسيولوجيا الحيوا   95330

 العـصبية   األجهـزة  دراسة شاملة لفسيولوجيا     إلىدراسة فسيولوجيا الخلية الحيوانية كمدخل      
 األجهـزة والدورية واالزدواجية والغدد الصماء، والتنظيم العصبي والمورد الـدموي لهـذه            

 .والعالقات الفسيولوجيا بينها

  
  :فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي  95331

 التناسلي لحيوانات المزرعة، جمع السائل المنوي، وفحصه، وتخفيفـه       دراسة وظائف الجهاز  
 .وكيفية حفظه، وطرق التلقيح الصناعي وتقنياته في كافة حيوانات المزرعة
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  :تكنولوجيا منتجات الحليب  95340

البـسترة،  (الخواص الكيماوية والفيزيائية للحليب، جمع الحليب، دراسة طرق تصنيع الحليب           
دراسة طرق تصنيع منتجات الحليب، اللـبن،       ) صل المواد الصلبة وتعبئة الحليب    التجنيس، ف 

 .اللبنة، والجبن

  
  :تكنولوجيا اللحوم  95341

، تخزينها تصنيع منتجات اللحوم، المعامالت      هاحفظوها  عدراسة مكونات اللحوم وطرق تصني    
 .الحرارية للحم ومنتجاته، تأثير طرق التصنيع على نوعية اللحوم

  
  : الحيوانوأمراضصحة   95350

 أعراض المنتشرة في المنطقة،     األمراضعالمات الصحة والمرض، تأثير البيئة، استعراض       
 الحيـوان البكتيريـة، الفيروسـية       أمراضالمرض، طرق التشخيص، المعالجة والوقاية من       

 .والطفيلية التي تصيب حيوانات المزرعة

 

   :كيمياء حيوية لطلبة الزراعة  95400
ة لدراسة المركبات الحيوية في الخلية، تمثيـل الطاقـة فـي الخليـة وكـذلك تمثيـل                  مقدم

 .الكربوهيدرات الدهون، البروتينات وبقية العناصر الغذائية في الخلية

 

 :األسماك إنتاج  95415

 االسـتزراع   أسـس  وخصائـصها،    األسماك أنواع تنمية الثروة السمكية في فلسطين،       أهمية
، أسس التغذية، أسس التربية والتحسين والتفـريخ، صـفات          األسماكالسمكي، أسس ورعاية    

 . وطرق حفظهااألسماك، صيد األسماك بإنتاجالماء وعالقته 

  
  :تغذية الحيوانات المجترة  95424

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالجهاز الهضمي للمجترات و اختالفة عن غير المجترات             
ت الهـضم   الكـرش وعمليـا   لتخمر الالهـوائي فـي      ومزايا الجهلز الهضمي للمجترات، ا    

 . الدهنية الطيارةاألحماضواالمتصاص والتمثيل، االحتياجات الغذائية وتمثيل 
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  :التمثيل الغذائي  95425

التقدير المباشر وغير المباشر لقيم الطاقـة       . تمثيل الطاقة، البروتين والدهن في جسم الحيوان      
، واألنسجة والتمثيل في الخاليا     األساسيعالقة بين طرق التمثيل     للحيوان وتقنيات احتسابها، ال   

 المختلفة للطاقة، مدخالت ونواتج عمليات البناء والهدم مـن العناصـر            األعضاءواحتياجات  
 .الغذائية المتنوعة في جسم الحيوان

  
  :البيئة والحيوان  95432

الضاءة، الموقع الجغرافي الممكن    عالقة الحيوان بالبيئة المحيطة به، تأثير درجتي الحرارة وا        
 األمراضباالرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر، سلوك الحيوان وعالقته بالبيئة المحيطة به، 

 .ذات العالقة بالبيئة

  
  :تربية وتحسين سالالت  95433

تكرار الجين وسالالت الحيوانات المؤثرة فيه، التباين المظهري ومكوناته، المعالم الوراثيـة            
ر، طرق تقدير المعامل التكراري المكافيء الوراثي، االنتخاب وطرقه، القيمة الوراثية           للعشائ

وتقديرها، طرق التزاوج المختلفة، التربية الداخلية وطـرق قيامهـا واسـتخدامها، التربيـة              
 .، تطبيقات عملية في التحسين الوراثيوالتهجينالخارجية 

  
  :سلوك الحيوان  95434

يوية ذات العالقة بسلوك الحيوان، سلوكيات حيوانات المزرعـة،         عرض موجز للعوامل الح   
 التغذوية ذات العالقـة بالـسلوكيات المختلفـة         األمراضالتغذية، المسكن والبيئة المحيطة،     

 . حيوانا المزرعةإنتاجوتأثيرها على 

 

  :علم الطفيليات  95451
 األعـراض الطفيليـة،    األمـراض التصنيف الطفيلي وتقسيمه، عالقة الطفيليات بالتغذيـة،        

طرق الفحـص   . طرق الوقاية والمعالجة   إلى باإلضافة األمراضالمرضية والتشريحية لهذه    
 .المخبري

  
  :تطبيقات الحاسوب في اإلنتاج الحيواني  95461

 وتقنية استخدام الحاسوب في بعـض النـشاطات         بأساليبيهدف المساق إلى تعريف الطالب      
 ت وتحليل البياناتالزراعية كتجهيز األعالف والسجال
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  : الحيوانياإلنتاجندوة في   95462
 الطالب فرصة لجمع المعلومات المتكاملة عن موضوع معين مرتبط بدراسته، بهدف            إعطاء

تدريبه على ربط المعلومات في مختلف المجاالت ووضعها في قالب عملي، وتنمية مهارات             
 .ة واحدلمرة  والمناقشة واثبات الذات لدى الطالب، وتعطىاإللقاء

  
  :منشآت زراعية حيوانية  95435

 والحظائر الخاصة بحيوانات المزرعة وشروط كل منها، والمنشآت الالزمة لحيوانات           األبنية
 من معالف ومشارب وأدوات     وإدارتها الالزمة لتربية حيوانات المزرعة      واألدواتالمزرعة  

 . لتربية حيوانات المزرعة الالزمةواألدوات اآلالتحلب وتعقيم ومقصات وغيرها من 

  
  : مزارع الحيوانإدارة  95436

 تربية حيوانات المزرعة من دواجـن،       أنظمة مزارع الحيوان،    إنشاءمواضيع مختارة حول    
 . حفظ السجالت، تسويق المنتجات الزراعية، حليبأبقارحيوانات لحم، 

  
  : الحيوانياإلنتاجتدريبات حقلية في   95499

ق يطبت الفرصة بان    هوإعطاؤ الحيواني   اإلنتاج في   محددةتنمية مهارات   منح الطالب الفرصة ل   
 .جميع المعلومات التي حصل عليها والتطبيق العملي في مزارع الكلية

  
    : النباتياإلنتاجتدريبات حقلية في   94497

 النباتي، وتطبيق جميع المعلومات التي اإلنتاجمنح الطالب الفرصة لتنمية مهارات معينة في 
صل عليها في مجال الزراعة العملية المختلفة في مزرعة الجامعة والتطبيق يشمل جميع ح

 المزارع إلى رحالت علميه أيضاالمهارات والعمليات الزراعية، وحل المشاكل، وتشمل 
 .المجاورة

  
  :تدريبات حقلية في وقاية النبات وصحة الحيوان  94498

 إتباعكذلك تحضيرها ومعايرتها وكذلك . راعيةتدريب الطلبة على عمليات رش المبيدات الز
 والحشرات التي تهاجم المحاصيل األمراضبرامج رش محددة ضمن جدول زمني لمكافحة 

 المثمرة الموجودة في الشجارالمزروعة في الدفيئات، أو في األرض المكشوفة، وكذلك 
، والماعز واألغنام راألبقا التي تهاجم األمراضالمزرعة، تدريب الطلبة، كذلك، على عالج 

 .الموجودة في المزرعة، وكيفية الوقاية منها
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    :واآلالتتدريبات حقلية في التربة والري    94499
تدريب الطلبة على عمليات فحص التربة وعالقتها بالري حسب نوعها، وحساب كميات المياه 

 ومالئمتها إصالحهاوالالزمة للري، وتركيب شبكات الري كالري بالتنقيط وغيره، وصيانتها 
 الزراعية، كالجرار اآلالتللمحاصيل المزروعة، وتدريب الطلبة، كذلك، على استعمال 

 التابعة له خاصة في القيام بالعمليات الزراعية في المزرعة بما في ذلك واآلالتالزراعي، 
  .قيادة الجرار

  

 :تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية لريفية  96499

 المزارع وتقييم المشاريع الزراعية، إدارة األعمال إدارةيبات عملية في مجاالت تدر
الزراعية، والتسويق الزراعي، واإلحصاء الزراعي، واقتصاديات اإلنتاج، والقياس 
االقتصادي، والبرمجة الخطية، اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التمويل الزراعي، 

  . ت تحليل الظواهر االقتصادية الزراعيةالتعاون، تحليل األسعار، أدوا
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  الهيئة التدريسية أعضاء

  
  :أستاذ

  تغذية مجتراتعلوم حيوان تخصص ، دكتوراة      جمال أبو عمر  

  1989جامعة كولورادو، فورت كولنز، كولورادوا، أمريكا، 
  

  :أساتذة مساعدون
  

 تغذية غير مجترات علوم حيوان تخصص، دكتوراة      معن سمارة  

  1995جامعة تنسي، تنسي، أمريكا، 
  

  دكتوراه، طب بيطري      راتب عارف  
  1991يوغسالفيا، جامعة سراييفو،             
  

  دكتوراه تخصص تربية وتحسين حيوانات المزرعة      جهاد عبد اهللا
  جامعة نورث كارولينا          

  
  :مدرسون

  
 ماجستير، إنتاج حيواني    بهاء الدين أبو بكر

  1995جامعة جالسكو، بريطانيا، 
  

  :فنييون وإداريون
  

  إنتاج حيواني وصحة حيوان،بكالوريوس      احمد زعزع

  1997جامعة النجاح الوطنية، 
  

 بكالوريوس، إنتاج حيواني وصحة حيوان      ميسون الفارس

  1996جامعة النجاح الوطنية، 
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  بكالوريوس، إنتاج نباتي ووقاية      داوود أبو صفية
   1997نجاح الوطنية، جامعة ال

  )مبعوث للدراسة، اليونان(
  

  سكرتيرة    نوال حدرب
  

  سكرتيرة    ايات لفداوي
  

  مشرفة مكتبة    واضحة الطيبي  
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   الريفيةالخطة الدراسية لقسم االقتصاد الزراعي والتنمية
  

  البكالوريوس في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية ): بالعربية(اسم الدرجة العلمية 
      ):     باإلنجليزية(اسم الدرجة العلمية 

      B.Sc. in Agricultural Economics and Rural Development  
  

  :شروط التخصص في القسم

  .دة بنجاحساعة معتم) 30 (أنهىن يكون الطالب قد أ -1
  . من متطلبات الكلية قبل التخصصاألقلساعة معتمدة على ) 18(ن يكون الطالب ناجحاً في أ -2
  24101) 1(وبيولوجيا عامة ) 21103(رياضيات عامة : ن يكون الطالب ناجحاً في مساقيأ -3
 )24101،24102( البيولوجيـا     احتساب المعدل التراكمي لمساقي    أساس ويتم التخصص في القسم على       -4

  )96211(ومساق االقتصاد الزراعي 
   

  : مكونات الخطة 

ساعة معتمدة موزعة   ) 142(تتكون الخطة لدرجة البكالوريوس في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية من           
  :على النحو التالي

  الساعات المعتمدة  نوع المساق  الرقم

  26  متطلبات الجامعة  -1

  23  لوم متطلبات الكلية من كلية الع  -2

  30  متطلبات الكلية من كلية الزراعة   -3

  53  متطلبات التخصص   -4

  10  تدريب عملي  -5

  142    المجموع

  
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 26: (متطلبات الجامعة: أوالً

  ساعة معتمدة) 20: (اإلجبارية المتطلبات -أ
  ساعات معتمدة) 6: ( المتطلبات االختيارية-ب
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  ساعة معتمدة) 20: (اإلجباريةالمتطلبات . أ

  المتطلب السابق  الساعة المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق 
   -  3  إسالميةثقافة   10101
   -  3  مستوى اللغة العربية   10102
   -  3  1  إنجليزيةلغة   10103
   -  3  2 إنجليزيةلغة   10323
   -  3  دراسات فلسطينية   10105
   -  1  1ة تربية رياضي  10106
   -  1  خدمة مجتمع   10108
  -  3  مقدمة في الحاسوب  10100

  
  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من القائمة التالية) 6( :المتطلبات االختيارية. ب

  الساعة المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  2  حماية بيئة فلسطين  10113

  2  2اقتصاد منزلي   10114

  2  جغرافية فلسطين  10131

  2  تاريخ الشعب الفلسطيني وحضارته  10132

  2   الفلسطيني الحديثاألدب  10133

  2  المجتمع الفلسطيني  10134

  2  اإلسالمنظام   10141

  2  اإلسالم في األسرةنظام   10142

  2  اإلسالميةالعقيدة   10143

  2  السيرة النبوية  10144

  
  :على النحو التاليساعة معتمدة موزعة ) 53: (متطلبات القسم التخصصية: ثانيا

  .ساعة معتمدة) 39: (اإلجبارية متطلبات التخصص -أ
  .ساعة معتمدة) 14: ( متطلبات التخصص االختيارية-ب
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  .ساعة معتمدة) 39: (اإلجباريةمتطلبات التخصص ) أ

  األسبوعيةالساعات 
  اسم المساق  رقم المادة

  عملي  نظري
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

  96211  3  -  3  الزراعة واالقتصاد الكلي   96221

  96211  3  -  3   الزراعياإلرشاد  96241

  96331  3  -  3   الزراعياإلنتاجاقتصاديات   96312

  96211  3  -  3  التسويق الزراعي  96322

  96211  3  -  3   المزارعإدارة  96331

  96331  3  -  3  التمويل الزراعي  96332

  96331  3  -  3  المحاسبة الزراعية   96333

  96332  2  -  2  تقييم المشاريع الزراعية   96335

  96331  3  -  3   الزراعية األعمال إدارة  96336

  96211  3  -  3   الزراعية األسعارتحليل   96413

  96241  3  -  3  التنمية الريفية   96444

  96211  3  -  3  الزراعة والتنمية االقتصادية   96445

تطبيقات الحاسوب في االقتصاد   96451
  اعي الزر

1  6  3  96312  

  مستوى رابعة   1  -  1  ندوة   96452

  
  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية) 14: (متطلبات القسم االختيارية) ب

   األسبوعيةالساعات
  اسم المساق  رقم المادة  

  عملي  نظري

 الساعات
  المعتمدة

  المتطلب السابق

  94231  3  -  3  المكافحة الحيوية  94354

  94212  3  -  3   دائمة الخضرةأشجار إنتاج  94414

  94211  3  -  3  الزراعة المحمية  94416

  95211  3  -  3   وتغذية الحيوانأعالف  95321

  95211،95212  3  3  2   الحيوانوأمراضصحة   95350

  96241  3  -  3  التعليم الزراعي  96242

  96241  3  -  3  علم االجتماع الريفي  96243
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  96331  3  -  3  االقتصادي الزراعيالقياس   96315

  96241  2  -  2  تحليل النظم الزراعية  96346

  96211  3  -  3  مقدمة في اقتصاديات البيئة  96347

  96211  3  3  2  التحليل االقتصادي الزراعي  96414

  96211  2  -  2  البرمجة الخطية في الزراعة  96416

  96211  3  -  3  التعاون الزراعي  96423

  96211  3  -  3  األراضي اقتصاديات  96424

 

  : ساعة معتمد موزعة على النحو التالي100 إنهاءساعات معتمدة بعد ) 10(تدريب عملي بواقع : ثالثاًَ

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المادة
  2   النباتياإلنتاجتدريبات حقلية في   94497

  2  تدريبات حقلية في وقاية النبات وصحة الحيوان   94498

  2   واآلالتتدريبات حقلية في التربة والري   94499

  2   الحيوانياإلنتاجتدريبات حقلية في   95499

  2  تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية  96499

  
  

  : وصف المساقات التي تدرس في قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية
  

  :االقتصاد الزراعي     96211
. خالت بالمخرجات  فيها وعالقة المد   اإلنتاج والتي تشمل عالقة مدخالت      اديةاالقتص ئالمباد

 مكانـة   إلى ودراسة التكاليف كما تتعرض هذه المادة        اإلنتاجنتاجيه وقوانين   إلدراسة الدوال ا  
 إلىالزراعه في البيان االقتصادي والخصائص التي يتسم بها العمل في الزراعة، ثم التطرق              

 في بعض المتبعةاعي المختلفة مع إلقاء الضوء على السياسات الزراعية فروع االقتصاد الزر
  .البلدان العربية

  
  :الزراعة واالقتصاد الكلي   96221

االقتصاد الزراعي وحسابات الدخل القومي، وتحديد الـدخل، الحكومـة وتحديـد الـدخل،              
 النقـد،   وأسواق  السلع، وعرض النقد، والطلب على النقود      وأسواقواالستهالك، واالستثمار   

الطلب والعرض الكلي، والسياسات المالية والنقدية، والتضخم، والبطالة، النمو االقتصادي في 
  .الزراعة، والتجارة الخارجية للسلع الزراعية، وسياسات الدخل
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  :الزراعة في فلسطين     96226 
ـ  وأهميتهاتطور الزراعة    اخ الزراعـي،   عالميا وعربيا والتركيز عليها محليا، وتـشمل المن

 الحيـواني،   واإلنتـاج ،  والمطريـة  المروية النباتي في المناطق     واإلنتاج،  اإلنتاجوعناصر  
 في الزراعة، ومشاكل الزراعـة      العاملةوتسويق المنتجات، والمكننة الزراعية، والمؤسسات      

  . والحديثةالمتطورةفي المنطقة، والمشاريع الزراعية 
  

  : الزراعياإلرشاد   96241
 الزراعي وتطوره، ومعرفة أهدافه وفلسفته التي تـؤثر علـى فعاليتهـا     اإلرشادشأة  دراسة ن 

 إلـى  وتقييمها ثـم يتعـرض       ةرشاديإل البرامج ا  إعدادوتزويد الطالب بمعلومات تساعده في      
 الزراعي في الضفة والقطاع تاريخه، وأهدافه ووظائفه، ووضعه الحالي، والطـرق            اإلرشاد

  . زيادة نجاعتهإلى
  

   :التعليم الزراعي   96242
مفاهيم التدرب على التعليم الزراعي، وتعليم الكبار، والمهارات التعليمية الزراعية المكتسبة،           

  .وطرق التعليم الكتساب مهارات التدريس الزراعي، والوسائل التعليمية التوضيحية
  

  :علم االجتماع الريفي   96243
التنميـة الزراعيـة، والـنظم والتنظيمـات      الدراسات االجتماعية في وأهميةعلم االجتماع،  

االجتماعية، والعوامل المؤثرة على الحياة االجتماعية، وعلم االجتماع الريفي، وخـصائص           
المجتمع الريفي، والمجتمع الريفي الفلسطيني وخصائصه والتنظيمات االجتماعية والمؤسسات 

  .االجتماعية القائمة في المجتمع الفلسطيني
 

  : الزراعياإلنتاجت اقتصاديا   96312
 المثلى، وكميـة    اإلنتاج ودوال التكاليف واستخداماتها في تحديد كميات عناصر         اإلنتاجدوال  
 المحققة للكفاءة االقتصادية والمعظمة للربح، واقتصاديات الحجوم، ودوال الطلب على    اإلنتاج

  .اإلنتاجعناصر 
  

  :القياس االقتصادي الزراعي   96315
يانات المبوبة وغير المبوبة، وبعض االختبارات االحصائية المعلميـة          الوصفي للب  اإلحصاء

والالمعلمية، والمصفوفات والعمليات الحسابية المتعلقة بها، وتحليل االنحدار الخطي البـسيط    
  .والمتعدد، واختبارات المعنوية المتعلقة بها
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  :التسويق الزراعي     96322
لـى  إ الطلبةلمستهلك، وبالتالي تعريف     ا إلى المنتج    من السلعة بنقل ملكية    المتعلقةالنشاطات  

وكذلك الخدمات التسويقية   .  الزراعية وتخزينها وتعبئتها   السلعةجميع الجهود المبذولة في نقل      
 والقطاع والوسطاء،   الضفة الزراعية في    األسواق من تمويل وبيع وشراء، ودراسة       األخرى

 التـسويق الزراعـي   وأغـراض  التـسويقية  ءةوالكفا التسويقية الضوء على التكاليف   وإلقاء
  .النهائية

  
  : المزارعإدارة   96331

 وأسـاليب ، والقواعد االقتـصادية،     القرارات المزرعية ووظائفها وعملية اتخاذ      اإلدارةدور  
 المخاطرة  إدارةالتخطيط والرقابة المالية والفنية والتنفيذ، والحصول على الموارد وإدارتها،          

  .الاليقين
  

  :تمويل زراعي   96332
 المالية واإلدارةمفاهيم التمويل الزراعي، ومصادر القروض والضمانات المطلوبة ومراقبتها، 

  . الفائدةوأسعارالمزرعية، وتقييم االستثمارات، والقروض 
  

  :محاسبة زراعية   96333
، األساسـية مفاهيم المحاسبة الزراعية، المحاسبة الزراعية، ونظم المحاسـبة، ونظرياتهـا           

  .وعالقتها باتخاذ القرار
  

  : الزراعياإلحصاء    96334
 ومقاييس التشتت، نظرية    الرأسية والقاعدة والعددية البيانيةوصف البيانات وتنظيمها بالطرق     

 التوزيع الطبيعـي، واالسـتدالل      االحتمالية والتوزيعات   العشوائيةاالحتماالت، والمتغيرات   
 في البحث الرئيسية كما تشمل أيضا دراسة الطرق   ،والصغيرة الكبيرة من العينات    اإلحصائي
ودراسة تحليالت الخـط المـستقيم      .  لتحليل الظواهر الزراعية والبيانات    اإلحصاءواستخدام  
  . والسلسة واالتجاهات ثم اخذ عينات واختبار الفرضياتالقياسية واألرقامواالرتباط 

  
  :تقييم المشاريع الزراعية    96335

 المشاريع االسـتثمارية، البيانـات      إنشاءالدراسات االقتصادية، مراحل     العلمي في    األسلوب
الالزمة لتقييم المشروعات، الخصم وسعر الخصم، التقييم المالي ومعاييره، التقييم االقتصادي       

  .ومعاييره
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    : الزراعيةاألعمال إدارة   96336
ـ  الزراعية، وروابط األعمال دارةإمفاهيم ومجاالت ودور ووظائف      األعمـال  وإدارة ةأنظم

 األعمـال  إدارةالمزرعية بين التخصصات والهيئات، والقضايا المهمـة والمعاصـرة فـي            
 مزرعية، واتخاذ القرار، والقيادة، والسلوك المؤسـسي،        وإدارةتمويل، وتسويق،   (الزراعية  

  ).والسياسةالزراعية، والبيروقراطية، والمركزية، والالمركزية 
  

  :ظم الزراعيةتحليل الن       96346
 هـا وأنواع نظرية النظم من حيث، نشأتها، ومفاهيم مدخالت ومخرجات عمليـات التحويـل       

 تحليل النظم، ونظريات الرسم وأساليب، والتغذية الراجعة، وتحليل النظم،      ها ومكونات هاوأهداف
 وأسـلوب ،  األوليالبياني، ونظرية الشبكات، ونظرية االنتظار والمحاكاة، وأسلوب التخطيط         

 المسار المتواني، وأسلوب تحليـل      وأسلوب المسار الحرج،    وأسلوبمراجعة تقييم البرامج،    
لوحات الخانات، ونظرية النظم وعالقتها ببعض العلوم، والنظم الزراعية وعالقتها بالتنميـة            

 األفقي الزراعي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، والتكامل       واإلرشادالزراعية والبحوث الزراعية    
  . المسوحات المتعلقة بتحديدهاوأسلوبسي، والنظم الزراعية في فلسطين والرا

  
  :مقدمة في اقتصاديات البيئة   96347

عناصر البيئة، والنظام البيئي، مظاهر التلوث البيئي، ومصادر التلوث البيئي، وحماية البيئة            
  .، وتأثير الزراعة على التوازن البيئي، واقتصاديات البيئةوأساليبها

  
  : الزراعيةاألسعارتحليل    96413

، والعـرض والطلـب للـسلع       األسـعار  تحليل   وأسس في النظام االقتصادي،     األسعاردور  
الزراعية، والمرونات، وسعر التوازن، وتسعير الموارد وتوظيفها، واالسعار فـي الـسوق،            

  . ، وتحليل السالسل الزمنية، ومؤسسات التسعيرلألسعارواالرقام القياسية 
  

  :التحليل االقتصادي الزراعي   96414
 التحليل، والمشتقات، واالقترانات متعددة التغيـرات،       وأدواتمصطلحات وتعاريف، مفاهيم    

سية، والمصفوفات، المحددات، مقلوب المصفوفة،     ألالجرانج، اللوغرتمات، والدالة ا   ومعامل  
  . الظل، تطبيقات اقتصاديةأسعار االمثلية، أساليبقانون كريمر، 
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  :البرمجة الخطية في الزراعة   96416
، )تعظيم الربح او تدنية التكـاليف     (مكونات نموذج البرمجة الخطية، الفرضيات، دالة الهدف        

 الرســم البيانــي، اســلوب       أسـلوب النشاطات الزراعـية، المــعامالت الفنيــة،       
 الهـدف    الظل، تحليل الحساسية لدالـة     أسعار، الحل الثنائي،    األساسيالسمبلكـس، الحـل   

  .والمحددات، تطبيقات البرمجة الخطية في االنشطة الزراعية المختلفة باستخدام الحاسوب
  

 :التعاون الزراعي    96423

 فـي العـالم     التعاونية الحركة بالتعاون وتطور    المتعلقةالتعرف على االتجاهات والمدارس     
 العربيـة عـض الـدول      تجربـة ب   إلى لها، مع التطرق     ةداريإل وا التنظيميةودراسة الهياكل   

 إلـى وكذلك التطـرق    .  للتعاون الرئيسيةكما يتضمن المفاهيم    .  في مجال التعاون   ةواالجنبي
 األردن فـي    التعاونيـة االئتمان الزراعي والتعاوني والتسويق التعاوني ودراسـة الحركـة          

  .وفلسطين
  
  :األراضياقتصاديات    96424 

 لألرض نادر، االستخدامات المختلفة     إنتاجي  كعنصر باألراضيالمشاكل االقتصادية المتعلقة    
  .األرضية، صيانة الموارد األراضيوتطورها، الطرق المتبعة في تأجير 

  
    : الغذائياألمن   96425

 الغذائي  واألمن الغذائي، سياسات التغذية     األمن الغذائي، مداخل    لألمنالعناصر االستراتيجية   
التكاثر السكاني، الميزانية الغذائية، الثورة الخضراء      ، خطة الغذاء المتكاملة، قوانين      وأدواتها
 الغـذائي فـي     األمـن  االعتماد على الذات،     أساسيات الغذائي، المساعدات الغذائية،     واألمن

 الغذائي العربي والفلسطيني، الغذاء والفقر، تجارب عالمية، التضخم         األمنالمنظور الدولي،   
  .االقتصادي والتغذية

  
  :ريفيةالتنمية ال   96444

التنمية االقتصادية، استراتيجيات التنمية، تخطيط التنمية، التنمية الريفيـة، التنميـة الريفيـة             
  .المتكاملة، تجارب سابقة

  
  :الزراعة والتنمية االقتصادية   96445

 التنمية الزراعية واالقتصادية، خواص التخلـف       أسسدور الزراعة في التنمية االقتصادية،      
التنمية االقتصادية الزراعية، تمويل التنمية ومصادره، نظريات التنمية        االقتصادي، معوقات   
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االقتصادية، نماذج التنمية االقتصادية، التنمية في فلسطين، دور التكامل الزراعي العربي في            
  .التنمية االقتصادية

  
  :تطبيقات الحاسوب في االقتصاد الزراعي   96451

ة، برنامج االكسل واسـتخداماته، واسـتخدامات       مقدمة لجهاز الحاسوب، البرمجيات الجاهز    
الحاسوب في التحليل الكمي في االقتصاد الزراعي والفروع ذات العالقة، الرسوم البيانيـة،             

  .، تحليل االنحدار، التحليل المالي واالقتصادياإلحصائية القياسية، المقاييس األرقام
  

  :ندوة في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية   96452
تدريب الطالب على جمع المعلومات حول موضوع محدد في مجال التخصص من مصادرها             

  .المختلفة وتقديمه ومناقشته وتحليله
  

  :تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية   96499
 األعمـال  إدارة المزارع وتقيـيم المـشاريع الزراعيـة،         إدارةتدريبات عملية في مجاالت     

، والقيـاس  اإلنتـاج  الزراعـي، واقتـصاديات      واإلحـصاء التسويق الزراعي،   الزراعية، و 
 الزراعي والتنميـة الريفيـة، التمويـل الزراعـي،          اإلرشاداالقتصادي، والبرمجة الخطية،    

 إنهاءالمتطلب السابق،   ( تحليل الظواهر االقتصادية الزراعية      أدوات،  األسعارالتعاون، تحليل   
  ).قة القسم ساعة معتمدة بنجاح ومواف100
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  نبذة عن كلية االقتصاد والعلوم االدارية وتطورها
  

  :تأسيسها: أوالً
 وبدأت الدراسة فيها فـي بدايـة العـام          1/9/1978تأسست كلية االقتصاد والعلوم االدارية بتاريخ       

ثـم تطـورت لتلبـي    . ا ادارة األعمال والمحاسبة   كانت الكلية تضم في البداية قسم     .  1978/1979الجامعي  
حاجات المجتمع من الكوادر المؤهلة ولتساهم في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فيه، حيث أصـبحت               

  . أقسام رئيسية تمنح شهادة البكالوريوسستةتضم في الوقت الحاضر 
  

  :البرامج األكاديمية فيها:  ثانياً

د والعلوم اإلدارية برامج أكاديمية تؤدي إلى منح درجتي البكالوريوس والماجستير في            تقدم كلية االقتصا     -أ
  : بناء على الترتيب اآلتي في فتح األقسامتخصصات عدة

  دارة االعمال قسم ا  .1  
    محاسبةقسم ال . 2  
        قسم االقتصاد. 3  
        العلوم السياسيةقسم . 4  
          علوم المالية والمصرفيةقسم ال. 5  

        قسم التسويق .6
  : تمنح فيه الكلية درجة الماجستير في ثالثة تخصصات أكاديمية هي:برنامج الماجستير. ب

  )MBA (.العلوم اإلدارية .1
  .إدارة السياسة االقتصادية.2
  .التخطيط والتنمية السياسية.3
  

  :عالقة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بالمجتمع: ثالثاً

السوق المحلية والعربية بالمتخصصين في مجاالت االقتصاد والعلوم االدارية         تهدف الكلية الى تزويد       
وتأخذ الكلية على عاتقها موضوع التفاعل مـع المجتمـع فـي الميـادين              . لإلسهام في عمليات التنمية فيها    

ضع االقتصادية واالدارية والسياسية، حيث يشارك أعضاء الهيئة التدريسية في نشاطات مختلفة من ضمنها و             
الدراسات المتعلقة بالمشاكل االدارية واالقتصادية واالجتماعية، التي تعاني منهـا األراضـي الفلـسطينية،              

  .والمساهمة في التوعية، والمشاركة في عقد العديد من الندوات العلمية، والمؤتمرات، وحلقات البحث
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  االداريةالخطة الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في كلية االقتصاد والعلوم 
 

تقدم كلية االقتصاد والعلوم االدارية خططاً دراسية تؤدي الـى مـنح درجـة البكـالوريوس فـي                   .1
  :التخصصات األكاديمية التالية  
  )1(رمز القسم       دارة االعمالقسم ا.  1  
  )2(رمز القسم       محاسبةقسم ال .2  
  ) 3(رمز القسم       قسم االقتصاد .3  
  ) 4(رمز القسم       العلوم السياسيةقسم  .4  
  ) 6(رمز القسم   علوم المالية والمصرفيةقسم ال.  5  
  )7(رمز القسم        قسم التسويق .6  

الطالب الملتحق بكلية االقتصاد والعلوم االدارية في جامعة النجاح الوطنية، يدرس في العام الدراسي األول                 
  :عة على النحو التاليمن التحاقه بالكلية المساقات العامة التي تطرحها الكلية موز

  
  : ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي30مساقاً، بمجموع ) 11( وعددها :متطلبات الكلية.1

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  بال  3  مدخل إلى دراسة القانون  111101
  بال  3  رياضيات عامة  21103
  بال  بال  "ساعات أسبوعية 9"أسس الطباعة   51113
  بال  3  )1(مبادئ اإلدارة   51121
  بال  3  )1(مبادئ المحاسبة   52121
  بال  3  مبادئ االقتصاد الجزئي  53121
  53121  3  مبادئ االقتصاد الكلي  53122

  بال  3  )1(مبادئ اإلحصاء   53123
  بال  3  مبادئ السياسة  54121
  بال  3  مبادئ التمويل  56121
  بال  3  مبادئ التسويق  57121

    30  مـــــوعالمج  
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  . المعنيأنظر الى القسم :متطلبات التخصص.2
  ":ساعات معتمدة 6"المساقات الحرة  .3

ويستثنى من ذلك المساقات التي يقـدمها        . يختارها الطالب من المساقات التي تقدمها أقسام الجامعة المختلفة        
 أقل من مستوى مساقات مطلوبة      قسم تخصصهم، لغير طلبة التخصص في ذلك القسم، وأال تكون في مستوى           

  .اإلحصاء الوصفي، أقل من مستوى مبادئ اإلحصاء: مثال ذلك. منهم أصالً
  

  :شروط التخصص في أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ومتطلباتها

عند تخصيص الطالب في األقسام المختلفة في الكلية، تؤخذ بعين االعتبار المعـايير التاليـة، كأسـاس                  )1
  : الطلبةلتخصيص

  *.يعتمد مبدأ التخصيص كأساس في تخصيص الطلبة في أقسام الكلية المختلفة  ) أ
  .يتقدم الطالب بطلب للتخصص  ) ب
  :اجتياز متطلبات التخصص في الكلية بنجاح، وهي على النحو التالي. ج

  51121    )1(مبادئ اإلدارة  -  
  52121    )1(مبادئ المحاسبة -  
  53121  مبادئ االقتصاد الجزئي -  
  54121    مبادئ السياسة -  
  56121    مبادئ التمويل -  
  57121    مبادئ التسويق -  

  .راجع القسم المعني: المعدل التراكمي لمساقات التخصص في األقسام. د
، وحسب مـا يـراه      )ج، د (يعتمد المتوسط المرجح كأساس لحساب المعدل النهائي في البندين السابقين           . هـ

  .مجلس الكلية في حينه
لبة الراغبين في التخصص في أي من أقسام الكلية المختلفة أن يتموا بنجاح على األقل دراسـة                 على الط  )2

من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الكلية، على أن تكون من ضـمنها              معتمدة   ساعة   21
  .أعاله) ج(متطلبات التخصص في الكلية، والمشار اليها في البند 

 التخصص خالل فترة أقصاها ثالثة فصول دراسية، وكل من لـم يـستوف              يطلب من جميع طلبة الكلية     )3
شروط التخصص في المدة المحددة، يفقد حقّه في اختيار التخصص الذي يرغب فيه، ويكـون لمجلـس                 

  .الكلية الرأي النهائي في تخصيصه

                                                           
يحدد مجلس كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية نسبة الطلبة، الذين سيجرى تخصيصهم في كل قسم من أقسام الكلية المختلفة فـي   *

  .بداية كل عام جامعي
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، 3للمادة  إذا رغب الطالب المستوفي لشروط التخصص إعادة أي من المساقات المطلوبة للتخصص وفقاً               )4
، بغـرض رفـع المعـدل المطلـوب         1998/1999من تعليمات منح درجة البكالوريوس لعام       ) أ(فقرة  

للتخصص الذي يرغب فيه، يسمح له بذلك على أن يكون الحد األقصى إلعادة تلك المساقات نهاية الفصل 
  .الثالث من بدء دراسته في الكلية

موذج خاص لدى عمادة الكلية بعـد أن يكـون قـد            على الطالب تحديد تخصصه بمساعدة مرشده على ن        )5
استوفى شروط التخصص في القسم الذي يرغب في التخصص فيه، كما هو مبين في خطته الدراسـية،                 

  . بعد الموافقة عليها من لجنة االرشادوتبلّغ عمادة القبول والتسجيل بذلك خطياً
ه إعادة دراسة أي مساق مطلـوب    في حالة عدم حصول الطالب على التخصص الذي يرغب فيه، يحقّ ل            )6

من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة النجاح الوطنية لعام          ) أ( فقرة   13للتخصص، وفقاً للمادة    
1998/1999.  

  .يتم تحديد تخصص الطالب بعد استيفائه شروط التخصص في القسم المعني )7
م الكلية األخرى، إذا كـان مـستوفياً        يجوز للطالب االنتقال من القسم الذي تخصص فيه إلى أي من أقسا            )8

 وإذا كان شروط التخصص في القسم الذي يرغب في االنتقال إليه في الفصل الذي تم فيه تحديد تخصصه
 .القسم الجديد غير مستوف للنسبة المخصصة له

  
  

  :وصف مساقات الكلية
  :)1(مبادئ اإلدارة    51121

ا يتعلق بمفهوم اإلدارة وأصـولها، وأسـاليبها        يهدف هذا المساق إلى تنمية مفاهيم الطلبة فيم       
ونظرياتها ومدارسها وميادينها، ومشكالتها، وعناصرها، ثم توعيـة الطالـب للتطـورات            
  .المستجدة في حقل اإلدارة، وتشخيص بعض المشكالت اإلدارية، ثم اتخاذ القرارات السليمة           

  :إضافة الى التركيز على عناصر االدارة من
  .تخاذ القرار والقيادة والحوافز واالتصاالت والرقابةتخطيط وتنظيم وأ

  
  :)1(مبادئ المحاسبة    52121

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمبادئ والمفاهيم األساسية، التي تمثل اإلطار العـام              
ماهية المحاسبة وتطورها التـاريخي،     : ويتم خالل هذا المساق مناقشة اآلتي     . لعلم المحاسبة 

في اتخاذ القرار االقتصادي، ونظرياتها األساسية التي تستند عليها كـل المبـادئ             وأهميتها  
واإلجراءات المالية ومعالجة العمليات المالية الختامية ألغـراض خدمـة اإلدارة والجهـات             
المعنية األخرى باتخاذ القرار االقتصادي المتعلق بتلك الشركة، ولكن على افتراض صـحة             

  .الية خالل العامودقة كل المعالجات الم
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  :مبادئ االقتصاد الجزئي   53121

ماهية علم االقتصاد، وموضوعه، والتعريف بمختلف القواعد والمفاهيم المتعلقة بتحليل سلوك          
 مفهوم القيمة، وآلية الـسوق، ونظريـة        –نتج  م المستهلك وال  –الوحدات االقتصادية الجزئية    

  .التوزيع
  

  :مبادئ االقتصاد الكلي   53122

ادئ األساسية لالقتصاد الكلي، وتوضيح مفهوم االنتاج القومي، والدخل القومي، وطـرق            المب
قياسهما، والتقّلبات االقتصادية والسياسات االقتصادية التي تستخدم لمواجهة هذه التقلبات، كما   

  .يعرف الطالب بمبادئ التجارة الخارجية
  

  :)1(مبادئ اإلحصاء    53123

حصاء، وتوضيح أساليب جمع البيانات وطرق عرضها، واستخدام        المبادئ األساسية لعلم اإل   
مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وبعض التوزيعات اإلحـصائية، واختبـار الفـروض،            

  .ومقاييس االرتباط واالنحدار
  

  :مبادئ السياسة   54121

همة في  ذلك مجال وأهداف حقل العلوم السياسية والتقسيمات الم       كتعريف المفاهيم األساسية و   
  .إضافة إلى الربط بين النظرية والبنية، واألداء للنظم السياسية. هذا الحقل

  
  :مبادئ التمويل   56121

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقيمة الزمنية للنقود، ودراسة طرق قياس المخـاطر              
مـال  وأنواعها، وسياسات الربح المتبعة في الشركة، وتكلفة رأس المـال، وهيكـل رأس ال             

  .األمثل
  

  : Principles of Marketingمبادئ التسويق    57121

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية فـي حقـل التـسويق، وتزويـدهم               
. بمهارات التحليل االقتصادي والتسويق لعناصر البيئة التسويقية التخاذ القرارات المالئمـة          

لمزيج التسويقي وفقاً لمنهج الجديد في إدارة األنشطة        وإكساب الطلبة مهارات إدارة عناصر ا     
تسويق : تزويد الطلبة بمعرفة فيما يتعلق بالموضوعات الحديثة في التسويق، مثل         . التسويقية

  .الخدمات غير الربحية، التوزيع المادي وخدمات العمالء
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  صول على درجة البكالوريوس في قسم إدارة األعمالالخطة الدراسية للح
  

  :شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي
  )1( مبادئ اإلدارة 51121 .1
  )2( مبادئ اإلدارة 51122  .2

  . فأكثر70%ويحصل في كل واحد منهما على معدل 
  

  متطلبات درجة البكالوريوس في قسم إدارة األعمال

 منفرداً في إدارة األعمال، وعلى الطلبة الراغبين في الحصول على           يقدم قسم إدارة األعمال تخصصاً    
ساعة معتمدة بنجاح، تشمل متطلبات الجامعة اإلجباريـة  ) 131(درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام       

  .واالختيارية، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، والمتطلبات الحرة
  

  ساعة معتمدة) 51: (جباريةالمساقات اإل-أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  مناهج البحث العلمي  51111
  51121  3  )2(مبادئ اإلدارة   51122

  10103  3  نجليزيةاالتصاالت االدارية باال  51210

  51122  3  إدارة الموارد البشرية  51220

  51122  3  إدارة الشراء والتخزين  51224

  51122  3  تخطيط استراتيجي  51225

  21103  3  إدارة العمليات االنتاجية  51310

  51122  3  نظرية التنظيم   51312

  51122  3  السلوك التنظيمي  51315

  10325  3  إدارة االعمال الدولية باالنجليزية  51360

  21101 أو 21103  3  بحوث عمليات  51412
  56111 أو 51111  3  مشروع تخرج  51450
  52121  3  )2(بادئ المحاسبة م  52122

  52122  3  محاسبة تكاليف  52230

  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124
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  52121  3   في الشركات المساهمةماليةالدارة اإل  56313

  111101  3  )شركات وافالس (قانون تجاري  111250

    51  المجمــوع
  
  :ن المساقات التاليةساعة معتمدة، يختارها الطالب م) 18: (المساقات االختيارية-ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  21103  3  رياضيات مالية  51212

  51122  3  فكر إداري  51251

  57121 و 51122  3  إدارة المبيعات  51259
    3  البيئة اإلدارية  51353
  51122  3  إدارة تنظيم المكاتب  51354

  51122  3  رقابة ادارية  51356

  51122  3  رة المشاريع الصغيرةإدا  51359

  10325 و51122  3  اإلدارة االستراتيجية باالنجليزية  51410
  51122  3  سياسات واتخاذ قرارات  51411

  52231  3  التحليل المالي  51424

  51122  3  التدريب والتنمية االدارية  51425

    3  تخطيط ومراقبة االنتاج  51429
    3  ة معاصرةيقضايا إدار  51431
  51122  3  إدارة الوظائف المادية للمشروع  51432

  51315  3  علم نفس صناعي  51436

  51122  3  نظرية تأمين  51451

  51122  3  إدارة مصارف  51455

  15155  3  نظم المعلومات اإلدارية  51458

  51122  3  بنوك إسالمية  51460

  53122  3  الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات  53415

  56121  3  نشآت الماليةإدارة الم  56212

  56121  3  تحليل وإدارة االستثمار  56312

  57121  3  إدارة التسويق  57222

  57121  3  الترويج التجاري  57225



 256 

  51122  3  حاالت في االدارة  51459

  51121  3  سلوك المستهلك  57329

  53123  3  )2 (احصاء  53213

 

  
  :وصف المساقات التي تدرس في قسم إدارة االعمال

  
  :مناهج البحث العلمي   51111

على دراسة المفاهيم االساسية، وأدوات البحـث المطبقـة فـي حقـل إدارة               يشتمل المساق 
ويتم التركيز على مساعدة الطالب على تكوين وعي أكبر لألساليب العصرية فـي             . األعمال

ـ           . البحث وتطبيقاتها  الل ويجري التأكد من أن الطالب قد استوعب المهارات المطلوبة من خ
  .بحث يقدمه في نهاية الفصل

  
  :االتصاالت اإلدارية باإلنجليزية   51210

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب على كتابة أنواع الرسائل التجارية كافة بـالطرق               
ويتطرق هذا المساق أيضا إلى كيفيـة كتابـة أنـواع           . العلمية الصحيحة، وباللغة االنجليزية   

، وكيفية التقدم لوظيفة أو شاغر، ثـم        اهح وأشكالها، واالتصال، وطر   تجارية،الرسائل غير ال  
 ثم تدريبه علـى إعطـاء    ”Resume“مساعدة الطالب على كتابة قائمة الخبرة والمؤهالت

  .العروض البيعية للسلعة
  

  :رياضيات مالية   51212

، وطـرق   يهدف هذا المساق إلى تعرف الطالب بمفهوم الفائدة وأنواعها البسيطة والمركبـة           
احتسابها، وخصم الكمبياالت، وسداد القروض على دفعات، والدفعات بأنواعها، والحـسابات           
الجارية، وكيفية تسوية الديون، وإصدار السندات، وتقييمها، وطرق استهالكها، واسـتهالك           

  .األصول الثابتة، وعالقة طرق استهالك األصول الثابتة بضريبة الدخل
  

  :بشرية الموارد الةإدار   51220

يهدف هذا المساق إلى التركيز على اإلنسان، والتركيز على الدور الـذي تقـوم بـه إدارة                 
ووضع حد لمشكالته من خـالل وضـع    . األفراد، لكونها متخصصه في التعامل مع االنسان      

ومن خـالل   . الرجل المناسب في المكان المناسب من خالل سياسة توظيف واضحة وعادلة          



 257 

ترة واألخرى، وترسيخ مفاهيم المساواة والعدالة، ومن خـالل الحـوافز           تقييم األجور بين الف   
  .وأهميتها وأثرها، كذلك تضع طرقا لتقييم أداء األفراد

  
  :إدارة الشراء والتخزين   51224

يتناول هذا المساق دراسة مفهوم المشتريات، والمخازن، وأسس الدراسة العلمية في البحث،            
 يهـدف   ،ارات البحث العلمي في وظيفتي الشراء والتخزين      كما يمكن الطالب من اكتساب مه     

ـ      هذا المساق، أيضا، إلى تنمي     سابهم االتجاهـات العلميـة     ة التفكير العلمي عند الطالب واك
ليـة مـن    محاولة ربط الناحية النظرية بالناحية الع     موذلك ب . الموضوعية في تعاملهم اليومي   

  .اء والتخزينخالل التركيز على األهداف الخاصة ألهمية الشر
  

  : Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي    51225

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات والقدرات الالزمة للتعامل مع المستقبل البعيد             
المؤثرة هي عمل المؤسسة    والقريب على حد سواء، وذلك من خالل تحليل المعطيات البيئية           

  .تلك المعطيات وتفاعالتهالى مجاالت التأثر بإوالتعرف 
  

   :الفكر اإلداري   51251

يهدف هذا المساق إلى وضع الفكر اإلداري المعاصر في إطاره الصحيح، من حيث القاعـدة             
جية التي يستند عليها، وارتباط تطوره بالعلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى، التي           لووييداال

ويتناول هذا المساق أيضاً بالتحليل النقـدي       . اأفرزتها الثورة الصناعية في أوروربا وأمريك     
جوانب الفكر اإلداري المختلفة، وارتباطها باألنماط الـسلوكية الـسائدة فـي المجتمعـات              
الصناعية، ويبين مدى قدرة النظريات اإلدارية الحديثة على التصدي لمشاكل التنميـة فـي              

  .العالم الثالث
  

  :  Sales Managementإدارة المبيعات    51259

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة للتنبـؤ بالمبيعـات وإدارة العمليـة               
البيعية، وذلك من خالل التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة فـي هـذا المجـال،               

  .والطرق المتبعة في إدارة عمليات البيع الشخصي
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  :إدارة العمليات اإلنتاجية   51310

 المساق إلى تسليط األضواء على نشاط متخصص متعلق في اإلنتاج، فيبين العالقة          يهدف هذا 
وكيفية إدارة المشاريع بنجاح، وما هي الدراسات العلمية    . بينه وبين السوق والمنافسة والدولة    

  .التي تتم قبل العملية اإلنتاجية، وفي أثنائها، وبعدها
ح موقع المشروع، والعوامل التي تؤخـذ       كما ويوضح خطوط اإلنتاج، ويقارن بينها، ويوض      

ومتى نستبدل اآلالت والكمية االقتصادية التي يجـب االحتفـاظ بهـا فـي              . بعين االعتبار 
  .المشروع، كل ذلك من خالل الجمع بين الجانبين الوصفي والكمي

  
  :نظرية التنظيم   51312

ت التنظيم الكالسـيكية  الهدف من هذا المساق التعرف على العملية التنظيمية من خالل نظريا  
، والبيئة الخارجية والداخلية للمنظمات،      وتركيبها والحديثة، ومبادئ التنظيم، وتنظيم المنظمة    

ومصادر السلطة وتفويضها، والجماعات الرئيسة وغير الرسـمية، والنزاعـات، والتطـور            
  .التنظيمي واستمرارية المنظمة في مرحلة التغيرات

  
  :السلوك التنظيمي   51315

يتعلق المساق بتحليل ماهية السلوك التنظيمي ومحدداته، ويتطرق إلى النظريات الـسلوكية،            
وكذلك مفهوم الشخصية وطبيعتها ومفهوم اإلدراك واالتجاهات، والقيم، ودور الجماعـات،           

داريـة، والـسلوك التنظيمـي والمنـاخ        إللوك االنساني، وكذلك العمليات ا    وتأثيرها في الس  
  .والعمل على تحليل اإلبداع، واالبتكار في اإلدارة.  التغيير والتطويرالتنظيمي، وعملية

  
  :البيئة اإلدارية   51353

تشكل البيئة  ) السياسية، االقتصادية، االجتماعية  (وهذه الظروف   . لكل شيء من حوله ظروف    
فتظل التربية والتعليم هي الحجر األساس في بناء اإلدارة واإلنسان، وذلـك مـن              . اإلدارية

لمعرفـة دور هـذه العوامـل       . الل المقارنة والتحليل بين ما يجب أن يكون وما هو كائن          خ
وإذا كانت اإلدارة تنشد إلى التغيير األفضل فإن المطلوب هـو تغيـر             . وتأثيرها في اإلدارة  

  .اإلدارة والمؤسسات وكذلك البيئة، من هنا تأتي أهمية المساق
  

  :إدارة وتنظيم المكاتب   51354

دارات إدارة هامـة مـن      إو  أعطاء فكرة واضحة عن المكتب كقـسم        إلى  إ المادة   تهدف هذه 
، ثم نتطرق   المؤسسة التي تقوم بتخطيط العمل وتنظيمه وتسويقه وتوعيته في المؤسسة ككل          
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ل والمؤسـسة باعتبارهـا أعمـا     " أعمال السكرتارية   " عمال الكتابية   ألفي هذا المساق إلى ا    
  .لى تبسيط األعمال الكتابية واجراءاتها إف خدمات تساعد المؤسسة كما تهد

  
  :رقابة إدارية   51356

تحتوي دراسة موضوع الرقابة اإلدارية على المرافق المختلفة أهمية نظرية وعملية، فمـن             
النظرية تسعى لتحديد كثير من األفكار الرئيسة المتعلقة بالقـانون اإلداري، وعلـم              الناحية 

بحوثاً مهمة تتعلق بفكرة العمل اإلداري الجمـاعي أو الموحـد           اإلدارة العامة، وكذلك تثير     
وبحوثاً تتعلق بسلطة الدولة، ومن الناحية العملية ترجع إلى ضمان احترام المشروعية، حماية 

  .المصلحة العامة من جانب أعضاء المرافق، وأعمالها اإليجابية والسلبية 
  

  :إدارة المشاريع الصغيرة   51359

اق على فن اإلدارة في المشروعات الصغيرة، التي يتراوح عدد العاملين فيها           يشتمل هذا المس  
 عامل، ويتم التركيز في هذا المساق على المفاهيم، واألدوات التحليلية المطبقة 100-10مابين

  .المشروعات الصغيرة ويشتمل أيضاً على حاالت دراسية وعملية في
  

  : International Business إدارة األعمال الدولية باإلنجليزية   51360

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمصطلحات التجارية الدولية باللغة اإلنجليزية، وكذلك            
إلى تعريفهم بالطرق واألساليب المتبعة في إدارة النشاط على صعيد األسواق الخارجية، من             

  .حيث األسواق الدولية وظروفها وطرق دخولها
  

  :  Strategic Managementتراتيجية باللغة اإلنجليزية اإلدارة االس   51410

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات التفكير بعيد األمد، من خالل إجـراء التحليـل          
 األمد، كما ويهدف هـذا المـساق إلـى        ةالالزم للمعطيات البيئية ذات العالقة بالتخطيط بعيد      

أخيراً يهدف هذا المساق إلـى تزويـد الطلبـة          تزويد الطلبة بالمصطلح اإلداري الحديث، و     
  .بالمهارات الالزمة لتحليل الحاالت، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج التحليل

  
  :السياسات واتخاذ القرارات   51411

يهدف هذا المساق إلى تسليط األضواء على دور اإلدارة العليا في المؤسسات، وهو يعتمـد               
ويحاول التركيز علـى  . جزاء مع بعضها بعضاً، للوصول الى النتائجالتحليل، وربط األ على

 من المعلومات التي حصل عليهـا الطالـب مـن           -ما أمكن -التكامل والشمول، واالستفادة    
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كما ويسعى المساق الى تعريـف      . المساقات األخرى ليدمجها معاً للوصول الى نتائج أفضل       
  . في عملية صنع القراريه واالجتماعيةالعوامل السياسية واالقتصادالطالب باهمية 

  
  :بحوث العمليات   51412

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمبادىء األساسية لبحوث العمليات مع التركيز على             
الجوانب اإلدارية في الموضوع، إلعطاء الطالب كيفية حساب المعطيات الكمية، وإدخالهـا            

على الوصول إلى القرار عـن طريـق النمـاذج          ويساعد  كعنصر رئيس في عملية القرار،      
  .الرياضية المطروحة للوصول إلى أقصى ربح أو أقل التكاليف

  
  :التحليل المالي   51424

يتناول هذا المساق دراسة أدوات التحليل المالي وأساليبه، كأسـاس للتحليـل الموضـوعي              
ف على العالقات بـين البنـود       والمناقشة الموجهة لبنود القوائم المالية المختلفة، وكذلك الوقو       

وذلك من أجل الحكم  . المختلفة لهذه القوائم ومقارنتها مع المعايير التاريخية والنمطية الخاصة        
  .على كفاءة إدارة المشروع ومركزه المالي قصير األجل وطويل األجل

  
  :التدريب والتنمية اإلدارية   51425

الزمة حول طبيعة وأهمية التدريب والتنميـة       يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعرفة ال       
اإلدارية للقوى العاملة، وكذلك تزويدهم بالمنهجية التي بموجبها تتم عمليـة تطـوير خطـة               

كمـا  . للتدريب والمنهجية وعلى ضوئها تتم عملية سياسة التنمية اإلدارية على المدى البعيد           
  .إلدارة وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبيةمة زإلى تزويد الطلبة بالمهارات الاليهدف هذا المساق 

  
  :تخطيط ومراقبة اإلنتاج   51429

يهدف هذا المساق إلى تطوير مفهوم إدارة العمليات اإلنتاجية مـن حيـث تطـور العمليـة                 
اإلنتاجية، واختيار موقع المشروع، وتصميم بناء المصنع إلى توضيح مدخل نظـم اإلنتـاج              

نتاج الرئيسة وتحليل التركيبة الفنية للمنتج، والتطرق إلـى         المتكامل، والعمل على جدولة اإل    
، وتخطيط االحتياطات من المواد الصناعية، وتخطيط الطاقة اإلنتاجية، وضبط  (MRP)نظام

  . (PAC)فعالية اإلنتاج، وضبط الجودة وضبط فعالية اإلنتاج 
  

  Managerial Issues Contomporary قضايا إدارية معاصرة   51431

ف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتحليل المواقف اإلداريـة المحليـة              يهد
وذلك . والدولية، كتجارب لالستفادة منها في إدارة شركاتهم ومؤسساتهم، التي سيعملون فيها          
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من خالل التعرف إلى تجارب دول وشركات ناجحة في هذا السياق، ودول وشركات متغيرة              
  .في مجال اإلدارة

  
  :  Logistics Managementإدارة الوظائف المادية للمشروع    51432

العديد من التحديات سوف تواجه المشروعات مع بداية القرن الحادي والعشرون، وأبرز تلك             
التحديات مشكلة إدارة المشروع كوحدة واحدة قادرة على االستجابة لتلك التحديات بطريقـة             

ف إلى تزويد الطلبة بالكيفية التي يتم من خاللها ربط كافة           وعليه فإن هذا المساق يهد    . سلسة
  .وظائف المشروع المادية بطريقة تحقيق أهداف المشروع وأهداف العمالء

  
  :علم النفس الصناعي   51436

يهدف المساق إلى محاولة الربط بين علم النفس وبين الصناعة واإلنتاج، من حيث التركيـز               
واآلراء، وتحليل طبيعة العمل، وظروفه، ودوافعه، وتحليل       على دراسات مسحية لالتجاهات     

والعمـل  . القيادة، والخصائص الكارزماتية للقائد، والتركيز على اإلحباط وأسبابه ومـسبباته         
على تنمية الرؤساء، ومضمون االتصال في الجماعات والمشاكل المـؤثرة فيهـا، والـتعلم              

وتحليل القدرات وقياسها، وتحليل الهندسـة      . والتفكير، وحل المشكالت، والتأثير في السلوك     
  .البشرية، وسيكلوجية اإلدارة، واألمن الصناعي، وحوادث العمل، والتوجيه والتدريب المهني

  
  :  Graduating Projectمشروع التخرج    51450

يهدف هذا المساق إلى قياس مدى قدرة الطالب على تحليل المشكالت اإلدارية والتـسويقية،              
ار الطالب موضوعا باالتفاق مع المشرف، ومن ثم يقوم الطالـب بإعـداد خطـة               حيث يخت 

  .البحث، وإجراء الدراسة، والتحليل ومن ثم مناقشة الطالب بطريقة يتفق فيها مع المشرف
  

   :نظرية التأمين   51451

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالخطر، وأنواعه، ووظائف التـأمين، وأنـواع التـأمين              
 األسعار، وأقساط التأمين، واالحتياطات، والتنظيم اإلداري لمنشآت التأمين، تسويق          وسياسات

التأمين، وإجراءات إصدار بوالص التأمين، وتسوية المطالبات والتعويـضات، واإلشـراف،           
  .والرقابة على منشآت التأمين، وإعادة التأمين

  
   :إدارة المصارف   51455

أنـواع المـصارف، وأعمـال      :  بالنظام المـصرفي   يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب     
المصارف التجارية، وخلق النقود، ومصادر تمويل المصارف التجارية، وأوجـه التوظيـف          
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وتحليل ميزانية البنك التجاري، والتنظـيم الـداخلي        " التسهيالت االئتمانية المباشرة  "المختلفة  
يـة، ومؤسـسات اإلقـراض      للبنك التجاري، والبنك المركـزي وعالقتـه بـالبنوك التجار         

  .والفرق بين البنوك التجارية، والبنوك االسالمية. المتخصصة
  

  :  MISنظم المعلومات اإلدارية   51458

يهدف المساق إلى التعريف بنظم المعلومات، وأهميتها في المنظمة، حيث يركز على أهميـة             
هداف بكفاية، كما   األحقيق  المعلومات اإلدارية، وفائدتها في تحديد األهداف، وتوجيهها بغية ت        

هذا المساق الى المعلومات باعتبارها عنصراً مهماً للتخطيط والتنسيق، وللتأكد مـن              يتطرق
أن الخطط تنفذ بالطرق السليمة، ويشمل أيضاً طرق الحصول على المعلومات الالزمة عـن              

مساق أيضاً إلى   الزبائن والموزعين، باعتبارها عنصراً هاماً في عمليات الرقابة، ويتطرق ال         
  .المعلومات التعريف بمراحل انسياب

  
  :)2(مبادئ اإلدارة    52422

، ويهدف إلى إعطـاء الطالـب الخلفيـة         )51121( للمساق السابق    رهذا المساق هو استمرا   
تـشمل  األكاديمية الالزمة لتحضيره لتخصص إدارة األعمال، ويشتمل على مواضيع رئيسة           

  .ظائفها مثل االنتاج والتسويق والتمويل والمشتريات واالفرادالتركيز على أنشطة االدارة وو
  

  : في الشركات المساهمةماليةالدارة اإل   56313

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالـب بـالتطور التـاريخي لـدور اإلدارة الماليـة فـي                  
المشروعات، ووظائف الدائرة المالية، وتخطيط الربحية، والتخطـيط المـالي، والتوقعـات            

لمالية، والتحليل المالي، واستخدام النسب المالية، وإدارة رأس المال العامل، وإدارة األصول            ا
المتداولة، وإدارة مصادر التمويل قصير األجل، واألسواق المالية، ومصادر التمويل طويـل            

  ).األسهم والسندات(األجل 
  

  :البنوك اإلسالمية   56460

 اإلسالمية من حيث فلسفة تكوينها، ومصادر أموالها،        يهدف هذا المساق إلى التعريف بالبنوك     
وطرق استخدامها، وهيكل مكونات رأس المال، وحق الملكية، مقارنـة بمـصادر األمـوال              

إضافة إلى األنشطة الرئيسة التشغيلية واالستثمارية، مـع مقارنـة ذلـك بالبنـك              . األخرى
  .التجاري
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  :إدارة التسويق   57222

تنمية مفاهيم الطلبة فيما يتعلق بمفهوم التـسويق، ومعنـاه، وتحديـد            يهدف هذا المساق إلى     
األنشطة التسويقية من الناحية االدارية، عن طريق إعطاء وصف شامل للنشاط التسويقي من             
وجهة نظر اإلدارة التسويقية، وكيفية قيام األهداف التسويقية، ووضع البـرامج والـسياسات             

  .لتحقيق هذه األهداف
  

ا المساق أهمية بالغة إلى المشكالت المتعلقة بعملية التسويق، ونجاحه، وسياسة           تعطى في هذ  
اإلنتاج والتسعير، واإلعالن، ومسالك التوزيع، والعالقة بين المنتج، والمستهلك والوسـطاء،           

ثم يبين هذا المساق أهمية العالقات بـين إدارة         . ومعرفة أنواع السلع االستهالكية والصناعية    
مبيعات، واإلدارات األخرى في المنشأة، مع دراسة بعض الحـاالت التـسويقية            التسويق وال 

  .العملية وتحليلها، والعمل على عالجها من وجهة نظر تسويقية وإدارية
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  : أعضاء هيئة التدريس في قسم إدارة األعمال
 

  :األساتذة المساعدون
      info@najah.edu                 يوسف غنيم     

    السودان - 2000-جامعة النيلين  )ادارة اعمال(                                                  
  

    admdep@najah.edu    حسين األعرج    
          1989 بريطانيا، –جامعة جالسكو    )إدارة عامة(                                                 

  
    دكتوراة ادارة التخطيط والتطوير    ةلعبد الفتاح الشم

            1987 الهند -جامعة ناكبور  

  
  :المحاضرون

    flowersnablus@yahoo.com  سليمان أبو جاموس      

الوياالت المتحدة  - تكساس–جامعة دالس   )إدارة صناعية(
  1979-االمريكية

  
  ماجستير ادارة اعمال    علي زغب    
  1980 امريكا –جامعة دالس           

  :                                  المدرسون
              aderqaryuti@najah.edu  نادر القريوتي    

 -9198 القاهرة –جامعة عين شمس  ) إدارة الموارد البشرية(
  جمهرية مصر العربية

   
  HMAbed2001@yahoo.com              حسين عابد           

   فلسطين-1999نابلس –لوطنية جامعة النجاح ا  )علوم ادارية(  
  

  ماجستير ادارة اعمال  ناجح عبد القادر
  2000جامعة النجاح الوطنية   

  
  2003ايطاليا  - ماجستير ادارة استراتيجية    جمال فهد
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم المحاسبة
  

  :خصصشروط الت

  :في كل من المساقين التاليين% 70بعالمة ال تقل عن أن ينهي الطالب بنجاح 
  )1(مبادئ المحاسبة    52121. 1
  )2(مبادئ المحاسبة    52122. 1

                              
  :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم المحاسبة

طلبة الراغبين في الحصول على درجة يقدم قسم المحاسبة تخصصاً منفردا في المحاسبة، وعلى ال
ساعة معتمدة بنجاح، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية ) 131(البكالوريوس في هذا التخصص إتمام 

  .واالختيارية، متطلبات الكلية، متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، المتطلبات الحرة
  

  ساعة معتمدة ) 51 (:المتطلبات اإلجبارية

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  سم المساقا  رقم المساق
    3  مناهج البحث العلمي  52111
  52121  3  )2(مبادئ المحاسبة   52122

  52122  3  محاسبة شركات  52210

  52122  3  محاسبة المنشآت المالية  52213

  10325+52122  3  )باللغة اإلنجليزية(دراسة محاسبية   52221
  52122  3  محاسبة التكاليف  52230

  52211 أو 52210  3  حليل القوائم الماليةت  52310
  52210  3  محاسبة ضرائب   52312

  52122  3  محاسبة حكومية  52314

  52221  3  )باللغة اإلنجليزية(محاسبة متوسطة   52321

  52231 أو 52230  3  محاسبة إدارية  52352
  52312  3  تدقيق ومراجعة الحسابات  52410

 و 52410 أو 52471  3  نظرية محاسبية  52413
52321  

  10100  3  نظم محاسبية   52425

  52111  2  حلقة بحث في المحاسبة  52452

    1  " ساعة ميدانية32"تدريب عملي   52453
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  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124

  111101  3  1شركات وإفالس / القانون التجاري   111250

  
  :ين المساقات التاليةساعة معتمدة، يختارها الطالب من ب) 18(المتطلبات االختيارية 

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  51121  3  )2(مبادئ إدارة   51122

  21101 أو 21103  3  بحوث عمليات  51412
  52122  3  محاسبة خاصة  52214

  52122  3  محاسبة تكاليف زراعية  52332

  52321  3  حاالت ومشاكل محاسبية معاصرة  52414

  52413  3  )باللغة اإلنجليزية(دمة محاسبة متق  52421

  52321  3  محاسبة دولية  52423

  52122  3  محاسبة نفط ومعادن  52432

  52413  3  محاسبة اجتماعة  52433

  10100  3  برمجة كمبيوتر  52400

  53123  3  )2(مبادئ اإلحصاء   53213

  53121  3  نظرية المنشأة  53221

  53122  3  مالية عامة  53311

  53122  3  شروعات ودراسات الجدوىتقييم الم  53415

  56121  3  اإلدارة المالية في الشركات المساهمة  56313

  
  

   :وصف المساقات التي تدرس في قسم المحاسبة
  

  :مناهج البحث العلمي   52111

يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على فهم الوسائل واألدوات، التي يمكـن اسـتخدامها       
لذا يتم تعريف   . مجاالت العلوم اإلدارية، وخاصة حقل المحاسبة     ألغراض البحث العلمي في     

الطالب بأساسيات البحث العلمي بالدراسات والبحوث المحاسبية، وخاصـة المتعلـق منهـا             
باختيار العينة، وعمل االستبيان، وأساليب جمع المعلومـات األخـرى، وتحليـل البيانـات              
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 المساق ينبغي أن يكون لدى الطالب القدرة        وفي نهاية هذا  . والمعلومات، واختبار الفرضيات  
  .على العمل بمفرده في مجاالت البحث العلمي وكتابة التقارير

  
   :)2(مبادىء المحاسبة    52122

، ولذا فإن المواضيع التي تناقش      )52121المحاسبة  .م (يعد هذا المساق مكمال للمساق السابق     
تم تعريف الطالب بكيفية إجراء التـسويات       وي. خالله تبدأ من حيث انتهت في المساق السابق       
لـى األسـاس    إة السنة المالية، وذلك اسـتناداً       الجردية المتعلقة بالحسابات المختلفة في نهاي     
وكذلك يتم مناقشة كيفيـة معالجـة األخطـاء         . المحاسبي المتعارف عليه، أساس االستحقاق    

ويناقش أيضا  . لختامية أو بعدها  المحاسبية المتنوعة، والتي قد تكتشف عند إعداد الحسابات ا        
في هذا المساق الطرق المحاسبية المعتمدة عمليا وعلميا وال سيما األمريكية، وما يرتبط بها              

  .من دفاتر مساعدة وأوراق عمل
            
  :محاسبة الشركات   52211

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باإلجراءات المحاسبية الالزمة إلثبات عمليات تكوين            
عداد حساباتها الختامية، وتوزيع أرباحها وخسائرها بـين        إ، و )األشخاص(ركات التضامن   ش

الشركاء، والتغير في ملكيتها عند انفصال شريك أو انضمام شريك آخر، وأخيرا تصفيتها إذا              
شركات المساهمة من حيـث     كما يهتم هذا المساق بشكل كبير بال      . ما اتفق الشركاء على ذلك    

تها المالية، وكيفية معالجتها محاسبيا، وحدود جوانبها القانونية، وال سيما           أنشط ىالتعرف عل 
ويتم خالل هذا المساق مناقشة تكـوين       .وأن أنشطتها محكومة بقوانين وتشريعات خاصة بها      
، وتوزيـع   "على شـكل أسـهم    "س مالها   الشركات المساهمة من حيث معالجة إصدارات رأ      

صيب السهم الواحد من دخل الشركة بعد التمييز بـين          رباحها على المساهمين، واحتساب ن    أ
أنواع األسهم المختلفة ومميزاتها، وإصدار قرض السندات من حيث طريقة إصداره، وتحديد            

وكيفية إطفاء الفرق بين القيمة األسمية للسند وسعر اإلصدار وغير ذلك،           . سعر السند األمثل  
  .لمحاسبية لتصفية الشركات المساهمةوأخيرا يناقش هذا المساق النواحي القانونية وا

            
  :محاسبة المنشآت المالية   52213 

األول هو المحاسبة في شركات التأمين، ويشمل       : ينقسم هذا المساق إلى موضوعين رئيسيين     
دراسة كاملة لحسابات هيئات التأمين من حيث الدفاتر، والسجالت، ومعالجة عمليات التأمين            

ة معالجتها محاسبيا في الدفاتر، باإلضـافة       يوافية لإلستثمارات، وكيف  كما يشمل دراسة    . فيها
أما الموضوع الثاني هو المحاسبة فـي       . الى كيفية إعداد الحسابات الختامية لشركات التأمين      

همية البنـوك،   أالبنوك وخاصة التجارية منها ويشمل إعطاء الطالب فكرة عامة وشاملة عن            
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ويتناول هذا المساق أيضا . ء من الجهاز المصرفي في الدولةودورها في تنمية االقتصاد كجز
أنشطة أقسام البنوك المختلفة مع التركيز على قسم الحسابات الجاريـة، وقـسم المعـامالت               

وكذلك كيفية إعـداد الحـسابات      ". اعتمادات مستندية، تحويل عمالت، وغير ذلك     " الخارجية
  .ونة لتلك الحساباتالختامية في البنوك، والعناصر الرئيسية المك

    
  :المحاسبة الخاصة   52214

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باإلجراءات المحاسبية المتبعة في إثبـات العمليـات              
وكذلك بمعالجة البضاعة المرسـلة  . المالية الخاصة بالشركات ذات الفروع واألقسام المختلفة   

 المالية التي تخص أصحاب المهن الحرة       برسم األمانة وإضافة إلى ذلك يتم مناقشة العمليات       
كاألطباء والمحامين، وغيرهم، والمؤسسات التي ال تهدف لتحقيق الربح، عدا عن الجهـات             

  .الحكومية كالجمعيات الخيرية والنوادي
            
  :دراسة محاسبية باللغة االنجليزية   52221

سـبية باللغـة االنجليزيـة،      يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمبادىء والمفاهيم المحا        
وبشكل مفصل حتى يتمكن الطالب من اإللمام بالمصطلحات المحاسبية باللغـة االنجليزيـة،             

اضافة لذلك فإن   . والتي كثيرا ما تواجهه في دراسته الجامعية، أو ستواجهه في حياته العملية           
تطورات المحاسـبية   المؤلفات المحاسبية باللغة اإلنجليزية أعمق وأشمل وأدق في مواكبتها لل         

وخالل هذا المساق سيراعى توجيه الطالب لمواضـيع  . الحاضرة من المؤلفات باللغة العربية   
ـ  دهامة ورئيسية في المحاسبة مكملة للمواضيع التي تم تناولها في المساقات التي تع              اً متطلب

  .لهذا المساق
  

   :محاسبة التكاليف   52230

األنظمة المحاسبية المعمـول بهـا فـي الـشركات          يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب ب      
الصناعية، حيث يتم مناقشة عناصر التكاليف، وتصنيفاتها، وسلوكها، وإعداد القوائم الماليـة            
الصناعية في نظام أوامر التشغيل في تجميع التكلفة، ونظـام تكـاليف المراحـل، وأخيـرا                

ة، وكيفية توزيع التكاليف المشتركة     المعالجات المحاسبية الخاصة بالمنتجات الفرعية والرئيس     
كما يتناول هذا المساق نظام التكاليف المعيارية وأهميته في الرقابة علـى عناصـر              . بينهما

وكذلك استخدامات تحليل   . التكاليف المتغيرة من حيث إعداد القوائم المالية على ذلك األساس         
ية واتخاذ القرارات اإلدارية، وأخيـراً  في الرقابة المال) تحليل التعادل(التكلفة والحجم والربح   

التطرق إلى بعض النماذج الرياضية كالبرمجة الخطية، ونظرية االحتماالت المستخدمة فـي            
  . مساعدة اإلدارة على اتخاذ قراراتها االقتصادية
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  :تحليل القوائم المالية   52310

تحليـل الموضـوعي،    يتناول هذا المساق دراسة أدوات التحليل المالي وأساليبه كأسـاس لل          
والمناقشة الموجهة لبنود القوائم المالية المختلفة، وكذلك الوقوف على العالقات بـين البنـود              
المختلفة لهذه القوائم ومقارنتها مع المعايير التاريخية والنمطية الخاصة، وذلك من أجل الحكم          

  .على كفاءة إدارة المشروع ومركزه المالي قصير األجل وطويل األجل
        
  :محاسبة ضرائب   52312

يتناول هذا المساق دراسة خصائص المحاسبة الضريبية، وشروط خضوع الدخل للضريبة 
كما يتناول هذا المساق االعفاءات . واالشخاص والهيئات التي تخضع دخولهم للضريبة

والتمييز بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عن طريق فحص عناصر قائمة الدخل 
حكام القانون الضريبي ومن ثم كيفية تقدير أمعرفة مدى توافقها مع قبل الشركات لالمعدة من 

  .القانونية المتبعة في االعتراض والتحصيل الضريبة وتحصيلها واالجراءات
  

  :المحاسبة الحكومية   52314

يتناول هذا المساق دراسة ماهية المحاسبة الحكومية والقواعد واألسس المحاسبية المستخدمة           
كما يتناول المساق ماهيـة الموازنـة العامـة للدولـة،           .  ها، وعالقاتها بالمحاسبة المالية   في

يرادات وتنفيذ الموازنـة العامـة      إلعدادها وطرق تقدير المصروفات وا    وتبويبها، ومراحل إ  
باالضافة لدراسة مراحل المراقبة الداخلية المتبعة في مراقبة المتحصالت، والمـصروفات،           

حقة للحكومة، والدفاتر والقيود المحاسبية ومراحل المراقبة الخارجية التي تـتم       والديون المست 
  .عن طريق كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة

  
  :محاسبة متوسطة باإلنجليزية   52321

يتناول هذا المساق دراسة تفصيلية لبعض القضايا المحاسبية الهامة كالمعالجات المحاسـبية            
امـتالك حـق اختـراع،      وامتالك اسم تجاري لشركة متنفذة،      : ميزة مثل لألنشطة المالية الم  

التوسـع  وتعويضات ترك الخدمة،    وعقود االستئجار المختلفة،    وبحاث والتطوير،   ألنفقات ا و
في الشركات المساهمة بغرض السيطرة على شركات منافسة أو بغرض االستثمار الجزئي،            

فية وبالعمالت األجنبية، وغيرها من األنشطة التي       العمليات التي تتم خارج حدود البلد الجغرا      
  .ستكون مدار بحث ومناقشة خالل هذا المساق
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  :محاسبة تكاليف زراعية   52332

المعالجات   هذا المساق من فروع محاسبة التكاليف، فقد سبق للطالب أن تعرف علىديع
ى المعالجات المحاسبية وفي هذا المساق يتعرف الطالب عل. المحاسبية بالمشاريع الصناعية

لألنشطة المالية التي تقوم بها المشاريع الزراعية،  بفرعيها النباتي والحيواني، ومن خالله 
  .يتم بحث كيفية احتساب تكاليف اإلنتاج ونتيجة أعمال المشاريع، والتقارير المالية

  
  :المحاسبة اإلدارية   52352

علمية التي يتم بناء عليها اتخاذ القرار االداري يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب باألسس ال
مستعيناً بجميع الطرق العلمية والعملية والرياضية، التي توصل إلى النتائج السليمة  السليم، 

ويتناول المساق دراسة . تقوم إدارة المشاريع بإعدادهااعتماداً على البيانات والقوائم المالية 
  .قبالً، حتى يكون القرار المتخذ أكثر واقعيةشاملة للسوق وما يتوقع حدوثه مست

  
  :برمجة كمبيوتر   52400

والتركيز .  Ms- Office والتطبيقات المختلفة في حزمة  Windowsالتعرف على بيئة نظام
التعامل مع الجداول  (Excel: على التطبيقات المتعلقة في المحاسبة واإلحصاء مثل برنامج

  ).اإللكترونية
  

  : ومراجعتهالحساباتتدقيق ا   52410

يتناول هذا المساق دراسة األسس والقواعد المتعارف عليها في عملية مراجعة وفحص 
كما يتم .  الوحدات االقتصادية على اختالف أنواعهاالتي تعدهاالحسابات الختامية ومالحقها 

مليات خالل هذا المساق على عملية التدقيق، وبنيتها، وإجراءات التحقق من صحة الع التعرف
. المالية التي قامت بها تلك الوحدة خالل العام لغرض الحكم على عدالة قوائمها المالية

تعرض المساق أيضاً لدراسة أهمية وإجراءات نظام الضبط والرقابة الداخلية في الوحدات يو
  .االقتصادية

  
  :نظرية محاسبية   52413

سس النظرية لمبادىء ومفاهيم يهدف تدريس هذا المساق إلى تعريف الطالب بالجوانب واأل
اإلجراءات المحاسبية، فالجوانب النظرية للتطبيقات المحاسبية العملية تتطلب المزيد من إلقاء 
الضوء عليها، ال سيما وأن هناك الكثير من التساؤالت التي تثار حولها، والتي تحتاج لمزيد 

نشأة المحاسبة : ع التاليةعلى ذلك يشتمل هذا المساق على المواضي. من البحث والتحليل
وتطورها، تعريف بالنظريات المحاسبية، المفاهيم والمبادىء المحاسبية التي تشكل اإلطار 
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مفاهيم الدخل وقياسه، واإليرادات و، "عدادهاإأهدافها و"النظري للمحاسبة، القوائم المالية 
مرتبطة بعناصر والنفقات واألرباح والخسائر، البحث في طبيعة المشاكل المحاسبية ال

  .الميزانية العمومية، وغيرها من المواضيع في مجال النظرية المحاسبية

            
  :حاالت ومشاكل محاسبية معاصرة   52414

إن الهدف من هذا المساق هو تزويد الطالب بالتطبيقات العملية والعلمية في المحاسبة، والتي 
محاسبة وايا المحاسبية في ظل التضخم، ببعض القضايا المالية المتميزة من هذه القض  ترتبط 

التوسع واالندماج في الشركات المساهمة العامة، وغير ذلك من قضايا والموارد البشرية، 
  .حديثة النشأة في مجال المحاسبة المالية

            
   :محاسبة متقدمة باإلنجليزية   52421

نـدماج واالنـضمام بـين      يغطي هذا المساق المعالجات المحاسبية، واألنماط المختلفة، واال       
الشركات المساهمة العامة عند حدوث العملية، وعند إعداد القوائم المالية الختامية في الـسنة              

ويغطي هذا المساق كذلك المعالجات المحاسـبية  . األولى الالحقة للعملية والسنوات التي تليها     
ية المعدة بعملة أجنبيـة إلـى       للعمليات التجارية بالعملة األجنبية، وكيفية تحويل القوائم المال       

إلى مجموعة متنوعة من القضايا المحاسبية المالية المتقدمة كعقود         إضافة  هذا  . العملة المحلية 
  .االستئجار وصناديق التقاعد، ونهاية الخدمة للموظفين، وغيرها

  
  :المحاسبة الدولية   52423

بالخلفية الالزمة لفهم المسائل يتناول هذا المساق عالم المحاسبة الدولية حيث يزود الطلبة 
والمشاكل المختلفة المتعلقة بالمحاسبة الدولية، والمعرفة الضرورية في كيفية تحليل هذه 

  .المسائل والمشاكل وحلها
  

  :نظم المعلومات المحاسبية   52425

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بنظم المعلومات بشكل عـام، ثـم نظـم المعلومـات        
حيث يتم تعريـف الطالـب بماهيـة الـنظم          . تقاالً إلى نظم المعلومات المحاسبية    اإلدارية ان 

المحاسبية كنظام شامل وكأنظمة فرعية، من حيث تصميم المخططات االنسيابية لعمل النظام            
انتقاالً إلى نظام المحاسبة المالية ثم نظـام محاسـبة المـشتريات، فالمبيعـات، فـاألجور،                

إلنتاج، والذمم، ومحاسبة المسؤولية، ونظم التكاليف الـصناعية،        والرواتب، والمستودعات وا  
ففي كل جزء من أجزاء النظام  يتم التعرف على أهداف           . وأخيراً النظم المحاسبية المحوسبة   
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النظام، مخطط تفصيلي للنظام، إجراءات النظام، المستندات المستخدمة في النظام، العناصر           
  .ءات رقابية، وتغذية عكسيةاألخرى المختلفة من تقارير، إجرا

  
  :محاسبة نفط ومعادن   52432

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمبادىء واإلجراءات المحاسبية المطبقة في معالجة 
األنشطة المالية للشركات المنتجة للنفط، حيث يصبح الطالب بعد دراسته لهذا المساق ملما 

تكشاف النفط، والتنقيب عنه، والحفرواإلنتاج والتي قد بالمشاكل المحاسبية المتعلقة بمراحل اس
وأخيراً يتعرض هذا . تنجم عن الظروف االقتصادية والسياسية والقانونية لصناعة النفط

  .المساق لمشاكل إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة الزمنية الخاصة بشركات النفظ
  

  :المحاسبة االجتماعية   52433

 من المحاسبة اآلثار االجتماعية للمحاسبة المالية والعديـد مـن المـسائل             يتناول هذا الفرع  
  .والجهات المختلفة التي تم تجاهلها في المحاسبة التقليدية وتطوراتها

            
  :حلقة البحث   52452

يتناول هذا المساق في معظمه الجانب العملي في المحاسبة، حيث ينقل الطالب إلـى بعـض                
فجانب من هذا المساق مخصص لعرض      . تي تواجهه في حياته العملية    المشاكل المحاسبية ال  

ومناقشة حاالت محاسبية حدثت فعالً في الحياة العملية في مكان ما من العالم والجانب اآلخر               
  . بين قدرات الطالب في البحث العلمي بقضايا محاسبية عملية أو نظرية
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة
  
  :ساتذة المشاركوناأل

  )فلسفة المحاسبة(        نافذ أبو بكر
  1995دندي بريطانيا /   جامعة دندي        

  
  :األساتذة المساعدون

  )فلسفة المحاسبة(     سائد الكوني  
  1999ألمانيا،         

  
  ) فلسة المحاسبة(     حاتم الكخن  
  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا         
  2003 السودان –الخرطوم         

  
  )فلسفة المحاسبة(    غسان دعاس  

  2006 -جامعة عمان العربية للدراسات العليا
  

  
  :المدرسون

  )محاسبة(    جهاد حمدان
  جامعة روزفلت، شيكاغو      
  1988الواليات المتحدة األمريكية       

  
  ماجستر محاسبة    احمد رضا

  1999 -جامعة النجاح الوطنية       
  

  :المحاضرون
  )محاسبة(     بهجت يونس

   عمان–الجامعة األردنية       
  1995المملكة األردنية الهاشمية       
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  )محاسبة(    معز أبو عليا
  األكاديمية العربية للدراسات المالية والمصرفية، عمان      
  1997المملكة األردنية الهاشمية       

  
  )محاسبة(    جواد حداد

  1999 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية       
  
  عربية للدراسات المالية والمصرفية، عماناألكاديمية ال    بشار فتوح  

  1998المملكة األردنية الهاشمية         
  

  :المدرسون المساعدون
  )محاسبة(    عدنان الخطيب

   عمان–الجامعة األردنية       
     1971المملكة األردينة الهاشمية       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 276 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 277 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قتصادقسم اال. 3
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 278 

  

 الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم االقتصاد

 
  :شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي
  مبادئ االقتصاد الجزئي  53121. 1
  مبادئ االقتصاد الكلي  53122. 2

، مبادئ 1 مبادئ المحاسبة( ويكون ناجحا في مساقات 70المساقين على متوسط عالمة ويحصل في 
 .)1السياسة، مبادئ ادارة 

  
  درجة البكالوريوس في قسم االقتصاد

يقدم قسم االقتصاد تخصصاً منفرداً في االقتصاد، وعلى الطلبـة الـراغبين فـي الحـصول علـى درجـة         
ساعة معتمدة بنجاح، تـشمل متطلبـات الجامعـة اإلجباريـة           ) 131(البكالوريوس في هذا التخصص إتمام      

  .ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، والمتطلبات الحرةواالختيارية، 
  
  ساعة معتمدة ) 51: (المساقات اإلجبارية. أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  52121  3  )2(مبادئ المحاسبة   52122

  53122  3  مناهج البحث العلمي  53111

  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124

  Microeconomic Theory  3  53121نظرية المنشأة   53221

  Macroeconomic Theory  3  53122نظرية كلية   53222

  53122  3  مالية عامة  53311

  53121  3  )نقود وبنوك(نظم نقدية ومصرفية   53312

  53122  3  تجارة دولية  53313

  21103 و 53122  3  مبادئ في االقتصاد الرياضي  53314
  53122  3  اقتصاد إسالمي  53355

  53221  3  اقتصاد صناعي  53358

  53122  3  تنمية اقتصادية  53412

  53122 و 53111  3  حلقة بحث  53413
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  53122  3  تقييم المشروعات ودراسة الجدوى االقتصادية  53415

  53123  3  اقتصاد قياسي  53452

  53221  3  اقتصاد العمل  53454
 أو 111101  3  )سشركات وافال (قانون تجاري  111250

53150  
 

  :ساعة معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية) 18: (المساقات االختيارية -ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  51121  3  )2(مبادئ اإلدارة   51122

  52122  3  محاسبة التكاليف  52231

  10100  3  برمجة كمبيوتر  52400

  53123  3  )2(اإلحصاء مبادئ   53213

  53122  3  تاريخ الفكر االقتصادي  53214

  53122  3  دراسة اقتصادية باللغة اإلنجليزية  53216

  53123  3  إحصاء تحليلي  53251

  53122  3  اقتصاد زراعي  53252

  53312 + 53122  3  اقتصاديات البنوك  53253
  53122  3  اقتصاد سياسي  53315

  53122  3  اقتصاد إسرائيلي  53351

  53122  3  اقتصاديات العالم العربي  53352

  53122  3  شركات متعددة الجنسيات  53354

  53122  3  القضايا االقتصادية المعاصرة  53356

  53122  3  النظام االقتصادي الدولي  53357

  53122  3  نظم اقتصادية مقارنة  53414

  53311 و 53222  3  السياسة االقتصادية  53451
  53412  3  مو االقتصادينظريات الن  53453

  53122  3  اقتصاديات التعاون  53455

  53222  3  نظريات توزيع الدخل  53456

  53311  3  النظام الضريبي الفلسطيني  53457

  56121  3  األسواق المالية والنقدية  56218

  56121  3  إدارة مالية  56313
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  53312  3  مالية ودولية  56412

  53221  3  التخطيط االقتصادي  53450

  53122  3  اقتصاديات المعلومات  53460

  
 

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم االقتصاد

  
                  :مناهج البحث العلمي   53111

يهدف المساق إلى التعريف بمناهج البحث العلمي المختلفة، ويركز على مناهج البحث فـي              
بالدراسـات واالبحـاث    العلوم االقتصادية، كما يعرف الطلبة بالمهارات االساسية المتعلقـة          

وضع مقدمة البحث، وفروضه، واختبار العينة، وأساليب جمع المعلومات          االقتصادية خاصة 
  .والبيانات وتحليلها

  
  :اقتصاديات فلسطين   53124

قبـل االحـتالل    (دراسة الموارد االقتصادية في فلسطين، والتطور االقتصادي والـديغرافي          
ة، ودراسة مظاهر التخلف والتشويه التي يعـاني منهـا          القطاعات االقتصادية الرئيس  ) وبعده

االقتصاد الفلسطيني بتأثيرالسياسة اإلسرائيلية االقتصادية والعامة في تعميـق تخلـف هـذا             
  .االقتصاد وتبعيته

  
  :مبادئ عامة في االقتصاد   53150

لـم  الغرض من المساق تعريف الطالب من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بماهيـة ع           
االقتصاد، وبأهم المفاهيم والمصطلحات االقتصادية التـي تـساعده علـى فهـم الظـواهر               

  .االقتصادية التي يواجهها وتفسيرها
  

  :)2(مبادئ اإلحصاء    53213

يشمل هذا المساق اختبارات الفروض اإلحصائية لعينة واحدة وعينتين وكذلك حدود الثقـة،             
. باين األحادي والثنائي، وكـذلك توزيـع كـاي        ومن محتوياته األساسية موضوع تحليل الت     

ويحتوي أيضاً تحليل االنحدار المتعدد واالرتباط المتعدد مع االختبارات اإلحصائية المرافقة           
  .له
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   :تاريخ الفكر االقتصادي   53214
نشأة علم االقتصاد وتطوره، والمراحل التي مر بها الفكر االقتصادي مـع التركيـز علـى                

سة الكالسيكية، والماركسية، والنيوكالسيكية، والكينزية، واالتجاهات الرئيسة       مساهمات المدر 
  .للتطورات الالحقة في الفكر االقتصادي، خصوصا الكينزية الجديدة، ومدرسة النقدية الجديدة

  
  :دراسة اقتصادية باللغة اإلنجليزية   53216

غة اإلنجليزية، وذلـك مـن      يهدف المساق إلى تطوير المعرفة بالمصطلحات االقتصادية بالل       
  .خالل دراسة نصوص اقتصادية مركزة ومناقشتها

  
  :نظرية المنشأة   53221

قتصادية الجزئية، وتحليـل شـروط التـوازن لهـذه          الدراسة السلوك االقتصادي للوحدات ا    
الوحدات، ونظرية تكوين األثمان في مختلف األسواق، وأساليب تحليـل سـلوك وتـوازن              

  . الجزئيةالوحدات االقتصادية
  

  :نظرية كلية   53222

مفهوم قياس الدخل القومي وطرقه، والناتج القومي، والعـرض الكلـي، والطلـب الكلـي،               
والتوازن العام في أسواق االقتصاد القومي للسلع، والعمل، والنقـود، وديناميكيـة النـشاط              

لنـشاط  االقتصادي العام، والنمو االقتصادي، وقضايا التـضخم، والكـساد التـضخمي، وا           
  .االقتصادي مع العالم الخارجي والسياسة االقتصادية

  
   :احصاء تحليلي   53251

. الجة البيانات االحصائية  أسس التحليل االحصائي، وكيفية مع    دراسة إحصائية متقدمة تعالج     
ويركزعلى تحليل التباين، واألرقام القياسية، والتوسع في دراسة االرتباط، واالنحدار، وبعض 

  . اإلحصائيةالتوزيعات
       

               :اقتصاد زراعي   53252
التعريف بعلم االقتصاد الزراعي، وموضوعه، وأهدافه، وفروعه، وذلـك ضـمن معالجـة             
القطاع الزراعي وخصائصه االقتصادية، واقتصاديات اإلنتـاج الزراعـي، واقتـصاديات           

  .األراضي، والتسويق الزراعي، وإعطاء فكرة عن التعاونيات الزراعية
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                :اقتصاديات البنوك  53253
دراسة سلوك البنوك على اختالف أنواعها كمنشأة تهدف إلى تحقيق أقصى عائد اقتـصادي،                

  .ودورها في تنمية وتجميع المدخرات وتجميعها، وفي تمويل االستثمارات الخاصة والعامة
                   

                :مالية عامة   53311
ة العامة، ودراسة وتحليل الموازنة العامة وتحليلها، كتـصور مـالي        التطور في مفهوم المالي   

للنشاط االقصادي الحكومي، ومكونات النفقات الحكومية، وأهميتها في الوصول إلى األهداف           
القومية، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وطرق الحصول على الموارد المالية لتغطيـة هـذه      

  .النفقات
                  
  :دية ومصرفيةنظم نق   53312

نشأة النقود وطبيعتها، وتطورها، ووظائفها، تطور النظم النقدية المختلفة، ومختلف النظريات           
في مجال النقود، ونشأة البنوك وتطورها، ووظائفها خصوصا في مجال خلق النقود، وتأثير             

اسة ذلك على النشاط االقتصادي، ونشأة البنوك المركزية، ووظائفها، وآليـة تنفيـذها للـسي             
  .النقدية، ويعطي أيضا لمحة عن النظم والعالقات النقدية الدولية

    
                :تجارة دولية   53313

نظريات التجارة الدولية المختلفة، وتوضيح العالقة بين التبادل التجاري وميزان المدفوعات،           
بادل وسياسات التجارة الدولية، وأثرها على الت     . وسعرالصرف، والتشغيل، ومستوى األسعار   

التجاري الدولي، والنظام االقتصادي الدولي الحالي، واالنتقادات الموجهة اليـه، والمطالبـة            
  .باستبداله بنظام اقتصادي دولي جديد

              
              :مبادىء في االقتصاد الرياضي   53314

يوضح المساق نشأة االقتصاد الرياضي، وأهمية األسلوب الرياضي فـي تحليـل القـوانين              
ويعرف باألدوات الرياضية المستخدمة في االقتصاد، وباستخدامات هذه األدوات         . ديةاالقتصا

خاصة في نظرية سلوك المستهلك، والمنشأة، والتوازن العام، وفي نماذج النمو االقتـصادي             
  .المنتج-ونموذج المستخدم

              
               :اقتصاد سياسي   53315

ي كعلم يعني بدراسة العالقات اإلنتاجية الناشـئة        يهتم المساق بدراسة مفهوم االقتصاد السياس     
ويركز على تفسير القوانين اإلقتصادية،     . بين الناس خالل عملية اإلنتاج والنشاط االقتصادي      
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التي تنظم اقتصاد التبادل، وبوجه خاص نظرية فائض القيمة، ونظرية رأس المال، ونظرية             
  .عونظرية التوزي إعادة اإلنتاج، ونظرية التراكم، 

                  
              :اقتصاد إسرائيلي   53351

كما يهـتم بدراسـة     . يولي هذا المساق اهتمامه بطريقة تشكل االقتصاد اإلسرائيلي وتطوره        
  .تطور قطاعاته الرئيسة، وتطور بنيته الهيكلية، وارتباطاته االقتصادية الخارجية

                    
              :اقتصاديات العالم العربي   53352

ق إلى التعريف بالعوامل التي أثرت في تشكل اقتـصاديات األقطـار العربيـة،              يهدف المسا 
والتطورات التي طرأت على هذه االقتصاديات مع التركيز على جهود األقطار العربية فـي              

ويوضح التغيرات الهيكلية فـي اقتـصادياتها، ودراسـة         . حل المسألة الزراعية، والتصنيع   
  .عالقاتها االقتصادية الخارجية

                    
              :شركات متعددة الجنسيات   53354

يعالج آلية تكون الشركات االقتصادية الكبرى في الدول الرأسمالية، وتحولها إلـى شـركات              
ويبين المـساق أشـكال تغلغلهـا فـي         . عمالقة يمتد نشاطها إلى عدد كبير من دول العالم        

لغـل علـى الهياكـل االقتـصادية،     اقتصاديات الدول المختلفة، واآلثار الناجمة عن هذا التغ       
  .واألسواق، والتنمية االقتصادية

  
              :اقتصاد إسالمي   53355

يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالفرق بين علم االقتصاد والمذهب االقتصادي، مؤكدا على 
يـولي المـساق اهتمامـا بمكونـات المـذهب          . أن اإلقتصاد اإلسالمي مذهب، وليس علماً     

المـشكلة االقتـصادية،    : إلسالمي استنادا إلى مصادر الشريعة، السالمية مثـل       االقتصادي ا 
والثروة، ونظام الملكية، والتوزيع، والنظام النقدي، والمالي، واإلنتاج، والتجارة الخارجيـة،           

  .ومفهوم القيمة، والتنمية والتخطيط االقتصادي، ودور الدولة في حل المشكلة االقتصادية
  

            :صادية معاصرةقضايا اقت   53356

يهدف المساق إلى تعميق المعرفة بأهم القضايا االقتصادية المعاصرة، خـصوصاً القـضايا             
االقتصادية ذات التأثير العالمي بوجه عام، وذات التأثير في المحيط العربي والمحلي بوجـه              

  .خاص
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            :النظام االقتصادي الدولي   53357

 عملية تشكل النظام االقتـصادي الـدولي المعاصـر، وطابعـه            يعنى هذا المساق بتوضيح   
وتناقضاته، ويركز على توضيح مكانة المنظومات الدولية المختلفة في هذا النظام مع التركيز   
على توضيح االتجاهات الجديدة في تقسيم العمل الدولي، وإبراز مساعي الدول النامية لتغيير             

  .هذا النظام
  

  :عياالقتصاد الصنا   53358

يهدف هذا المساق إلى دراسة هياكل السوق المختلفة، وكيفية تأثيرها على سلوك الـشركات              
.) …الربح، والنمو، والبحث، والتطوير   (، وأداء الشركات    ..)…عير، والتكلفة ساإلنتاج، والت (

كما أن المـساق يغطـي      . وذلك في إطار المدارس الفكرية المعروفة في االقتصاد الصناعي        
ت المنافسة في األسواق المحلية والعالمية علـى مـستوى المؤسـسة والقطـاع              استراتيجيا
إضافة إلى دراسة استراتيجيات التنمية الصناعية مع محاولة ربط هـذه البـدائل             . الصناعي

    .بواقع القطاع الصناعي الفلسطيني
  

  :التنمية االقتصادية   53412

ـ            ، وابعادهـا  ، ونـشأتها  ،صادييهدف هذا المساق الى توضيح جوهر مشكلة التخلـف االقت
 واستراتيجيات  ، والمشاكل الهيكيلة التي تعاني منها     ،والسمات الرئيسية القتصاد الدول النامية    

التنمية المختلفة للتغلب على ذلك مع استعراض لبعض نماذج التنمية للدول التي نجحت فـي               
  .تحقيق التنمية االقتصادية لدول جنوب شرق آسيا

              
  :ة بحثحلق   53413

ويجري . يهدف هذا المساق إلى تطوير قدرة الطلبة على البحث والمناقشة في حقل االقتصاد            
تحديد موضوع واحد أو مجموعة مواضيع منتقاه حول القضايا االقتصادية الهامـة المحليـة           

ويطلب من كل طالب القيام بدراسـة مـستقلة فـي           . والدولية، كمحور للمناقشات والبحوث   
ويقوم الطالب بتقديم دراسته أمام لجنة مـن        .  محدد من هذه الموضوعات    موضوع أو جانب  

  .أعضاء الهيئة التدريسية
  

  :نظم اقتصادية مقارنة   53414

يهدف المساق إلى توضيح الفروق الجوهرية بين الـنظم االقتـصادية المختلفـة، وطبيعـة               
 رئيس علـى دراسـة      ويركز بشكل . التناقضات القائمة فيها، وكيفية معالجة هذه التناقضات      
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مقارة ألشكال تنظيم وإدارة اإلنتاج والنشاط االقتصادي، وقـوانين التوزيـع فـي النظـام               
  .الرأسمالي، واالشتراكي، واإلسالمي، والمختلط

  
  :تقييم المشروعات ودراسة الجدوى   53415

ها، يعرف الطالب بكيفية استخدام األسس العلمية في تجميع البيانات حول المشروع، ودراست           
وتحليلها بقصد التوصل إلى نتائج تحدد صالحية المشروع من مختلـف الجوانـب الفنيـة،               

ويعرف بأسس التحليل المالي، ومفهوم التـدفق النقـدي،         . والتسويقية، والمالية، واالجتماعية  
وطرق تقييم المشروعات االستثمارية، واختيار المشروع االفـضل مـع مراعـاة اختبـار              

          .الحساسية
  

  :التخطيط االقتصادي   53450

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهداف التخطيط، وأنواعه، والمراحل التي تتم فيهـا              
إعداد الخطة، وكيفية تنفيذها، ومتابعتها، وذلك باستخدام نمـاذج المـدخالت والمخرجـات             

لتخطيط على  ويشمل ذلك ا  . ونماذج النمو االقتصادي، والنماذج القياسية والرياضية المختلفة      
  .المستوى القطاعي والقومي

        
                  :السياسة االقتصادية   53451

يهدف المساق إلى التعريف بمفهوم السياسة االقتصادية، وأهدافها والجهات المـسؤولة عـن             
ويركز على التعريف بأنواع وأدوات السياسة االقتصادية، وبشكل خاص الـسياسة           . تنفيذها

  .ارية وسياسات التنمية والنمو واالستثمارالمالية والنقدية والتج
                
              :االقتصاد القياسي   53452

يهدف هذا المساق إلى اعطاء الطالب مقدمة عن مبادىء الطرق المتبعة في علم االقتصاد من      
حيث يعـرض   . أجل التحقق كميا من مدى تطابق النماذج والنظريات االقتصادية مع الواقع          

وذج االنحدار، من توفيق المنحنـى، وطريقـة المربعـات الـصغرى،            المساق أساسيات نم  
والمقدرات وخواصها، وتحليل التباين واختبار الفروض وفترات الثقة، والنمـوذج الخطـي            

  .كما يدرس المساق موضوع التنبؤ باستخدام نموذج االنحدار. العام
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  :نظريات النمو االقتصادي   53453

ح أسباب نشأة نظريات النمو االقتصادي وتطورها وأسسها النظرية،         يهدف المساق إلى توض   
مركزاً على دراسات نظريات النمو الماركسية، والكنيزية، والنيوكالسيكية، باالسـتناد إلـى            

 .أبرز اإلسهامات الفكرية االقتصادية لممثلي هذه االتجاهات

              
  :اقتصاد العمل   53454

جوانب المتعلقة بسوق العمل وتحليلها على المستوى الكلي بما يهدف هذا المساق إلى دراسة ال
في ذلك مفهوم العمل، وخصائصه، والطلب على األيدي العاملـة علـى المـستوى الكلـي                
والقطاعي، وعرض العمل على المستوى الكلي واألسري، واالستثمار في عنصر العمل بما            

ة تحديدها، وهيكليتها، وكـذلك البطالـة       ذلك التعليم والتدريب، وانتاجية العمل واألجور وآلي      
  .بأشكالها المختلفة، وطرق عالجها

  
 :اقتصاديات التعاون   53455

يهدف المساق إلى توضيح نشأة التعاونيات، وفلسفتها، وتطورها، كشكل من اشـكال تنظـيم              
 ويعطي. ويركز على تحديد أنواع التعاونيات، وطابعها ونشاطها. اإلنتاج والنشاط االقتصادي  

  .لمحة عن االقتصاد التعاوني في الضفة الغربية وقطاع غزة
                  
            :نظريات توزيع الدخل القومي   53456

سة نظرية توزيع الدخل بشقيها الوظيفي والشخصي، كما يركز علـى           ايهتم هذا المساق بدر   
وت توضيح النظريات المختلفة المتعلقة بطرق قياس توزيع الدخل الشخصي، وعوامل التفـا           

ويعني بأهمية توزيع الدخل القومي في تحقيـق العدالـة االجتماعيـة والنمـو              . في توزيعه 
  .االقتصادي

          
  :النظام الضريبي الفلسطيني   53457

يتناول هذا المساق مقدمة في أساسيات النظم الضريبية من حيث القواعد الفنية للـضرائب،              
موال، واألشخاص، والدخل، ويناقش    مباشرة وغير مباشرة، وضرائب األ    : وأنواع الضرائب 

بالتفصيل أساسيات النظام الضريبي الفلسطيني من حيث نشأته في ظل السلطة الفلـسطينية،             
دثت عليه مع التركيز على ضريبة الدخل، وضريبة القيمـة المـضافة،            حوالتطورات التي   
  .وضريبة األمالك
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  :األسواق المالية والنقدية   56218

وفرضية السوق المالية الكفؤة،    . لى تعريف الطالب بمفهوم السوق المالية     يهدف هذا المساق إ   
وتحديد أركان األسواق المالية وأنواعهـا      . وإعطاء لمحة عن سوق فلسطين لألوراق المالية      

ومن ثم توضيح األسواق النقدية وأهمية دور سوق النقد وأدوات االسـتثمار فـي              . وأدواتها
  . األدوات مع شرح مفصل لكل أداةسوق النقد مع التركيز على تلك

    
  :مالية دولية   56412

يركز هذا المساق على دراسة مؤسسات التمويل الدولية والبنية االستثمارية الدولية في إطار             
عولمة االقتصاد، وتأثير ذلك على أداء االقتصاد القومي من خـالل مـدى تـوفر التمويـل        

عار الصرف، وعالقتها بالمتغيرات االقتـصادية     الخارجي، وأثره في التنمية االقتصادية، وأس     
كما يركز على المنشآت االقتصادية المحليـة، وطـرق         . الكلية، وخاصة ميزان المدفوعات   

التمويل التي تحصل عليها من البنوك المحلية والدولية، وكيفية أداء الـشركات لموجوداتهـا              
  .ومطلوباتها في األجل القصير والطويل

  
  :المعلوماتاقتصاديات    53460

يهدف المساق لتعريف الطالب على االقتصاد القائم على اساس المعلومات، وتركيز الـضوء             
عملية االنتاجية ويولد قيم مضافة، على القيمة االقتصادية للمعلومات كعنصر انتاج يدخل في ال

 والتطرق للمناهج العالمية المتبعة في قياس اقتصاديات المعلومات، ودورهـا فـي العمليـة             
  .التنموية في العالم مع التركيز على اهمية صناعة المعلومات للحالة الفلسطينية
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم االقتصاد

 
  :األساتذة
  )التنمية االقتصادية(  عبد الفتاح أبو شكر. د.أ
  1980 المانيا االتحادية، -ماربورغ -جامعة فيليبس          

  
  )د قياسي وصناعياقتصا(    باسم مكحول. د.أ
  1992الواليات المتحدة االمريكية، -جامعة يوتا          

  
  :األساتذة المشاركون

  )اقتصاد رياضي واقتصاد دولي(    عمر عبد الرازق.د
  1986 الواليات المتحدة االمريكية، -جامعة ايوا          

  
  )اقتصاد سياسي(    محمود أبو الرب.د

ألمانيا الديمقراطية،  - برلين -) برونو لويشنر(جامعة االقتصاد 
1984  

  
  :األساتذة المساعدون

  )تنمية اقتصادية(    يوسف عبد الحق. د
  1979 مصر -جامعة عين شمس           

  
  )تخطيط دولي(      قاسم جوده. د
  1979 بولندا، -بوزنان /أكاديمية العلوم االقتصادية          

  
  :المدرسون
  )إحصاء(     يسر األزهري.أ
  1986االردن،  -اربد /جامعة اليرموك          

  
  ادارة السياسة االقتصادية      بكر اشتيه.أ
  2005فلسطين / جامعة النجاح الوطنية          
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  اقتصاد      نائل موسى.أ
  1997الجامعة األردنية           

  
  ماجستير اقتصاد      ماجد عموص  
  1995 باكستان –جامعة السند           

  
  ماجستير اقتصاد      رابح مرار  
  2006 -جامعة بير زيت           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 290 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 291 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  قسم العلوم السياسية. 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 292 

  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية
  

  :شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي
   مبادئ السياسة54121 .1

  . في مساق مبادئ السياسةفأكثر% 65ويحصل على معدل      
  .أن يكون الطالب ناجحا في جميع المبادئ االساسية الست في الكلية  . 2

  
  المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية

ـ               صول يقدم قسم العلوم السياسية تخصصاً منفرداً في العلوم السياسية، وعلى الطلبة الراغبين في الح
ساعة معتمدة بنجاح، تـشمل متطلبـات الجامعـة         ) 131(على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام        

  .اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، والمتطلبات الحرة
    
  ساعة معتمدة) 51(المساقات اإلجبارية  .1

  متطلب سابق  دةساعة معتم  اسم المساق  رقم المساق
  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124

    3  مناهج البحث العلمي  54111
  54121  3  مناهج دراسة العلوم السياسية  54131

  54121  3  مقدمة في السياسة الدولية  54221

  54121  3  نظم سياسية مقارنة  54231

  54121  3  الفكر السياسي الغربي  54240

  54121  3  سية في الوطن العربيالحركات واألحزاب السيا  54251

    3  االتحاد األوروبي  54267
  10105  3  القضية الفلسطينية على الساحة الدولية  54312

  54121  3  السياسة الخارجية للدول الكبرى  54322

  54231  3  النظام السياسي الفلسطيني  54331

  54121  3  النظم السياسية في الوطن العربي  54332

  54231  3  اسي اإلسرائيليالنظام السي  54333

  10105  3  مقدمة في الفكر الصهيوني  54413

    3  الفكر السياسي اإلسالمي  54443
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  54111  3  حلقة بحث  54469

  111101  3  مبادئ القانون الدولي العام  112104

    
  :ساعة اختياري يختارها الطلبة من المساقات التالية) 18: (المساقات اإلختيارية  - ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  المساقاسم   رقم المساق
    3  تاريخ العرب الحديث  33412
  51121  3  اإلدارة العامة  51253

  53150 أو 53122  3  اقتصاد سياسي  53315
  54121  3  أصول الدبلوماسية  54327

  53122  3  اقتصاديات العالم العربي  53352

  10105  3  تطور الحركة الوطنية الفلسطينية  54211

  56122 أو 11101  3   دوليةمنظمات  54232
  54121  3  قراءات في العلوم السياسية  54265

  54121  3  الوطن العربي وإيران وتركيا في السياسة الدولية  54324

  55125  3  الرأي العام  55352

    3  االجتماع السياسي  54353
    3  قضايا دولية معاصرة  54355
  54267  3  العالقات العربية األوروبية  54361

األحالف والتنظيمـات الـسياسية واالقتـصادية         54424
  والعسكرية

3  54231  

  54121  3  تاريخ العالقات الدولية  54425

  54240 أو 54342  3  الفكر السياسي المعاصر  54444
  54121  3  التطور السياسي وأنماط التغيير  54453

  56122  3  حقوق االنسان  54454

  54121  3  النفط والسياسة الدولية  54455

  111101  3  القانون الدستوري  112106
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  :وصف المساقات التي تدرس في قسم العلوم السياسية
  

  :اإلدارة العامة   51253

يهدف هذا المساق إلى التعريف بطبيعة هذا الحقل المعرفي وتفرعاتـه المختلفـة، وماهيـة               
. مكونة للمجتمـع  عالقته النظرية والتطبيقية بالمضامين السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال       

فهو يدرس المؤسسات العامة من زاوية إدارة األفراد، واإلدارة المالية، والنشاطات والبرامج            
ويتطرق أيضاً إلـى عمليـة صـنع القـرارات وتحليـل األداء             . والسياسات المنبثقة عنها  

ي فـي   والسياسات، ويناقش الضوابط والقواعد القانونية واالخالقية، التي تنظم التراث اإلدار         
  .الدولة

  
                :مناهج البحث العلمي   54111

إستخدام المكتبة، وتوثيق المراجع، وجمع البيانات      تدريب الطالب على    هذا المساق على    يقوم  
 مناهج البحث الميداني، ومختلف األدوات الممكن إستخدامها في         طبيقوت. وترتيبها وتصنيفها 

عى فيه مختلف األصول الفنية والعلمية التي       وكتطبيق يطلب كتابة بحث يرا    . جمع المعلومات 
  .تطرحها المادة

  
                :مناهج دراسة العلوم السياسية   54131 

عرض تحليلي ونقدي للمناهج التقليدية والحديثة المستعملة في دراسة العلوم الـسياسية مـع              
 باالضافة الـى    تركيز على المناهج التاريخية، والسلوكية، والوظيفية، والواقعية، والنسقية،       ال

  . األلعاب والمحاكاة-مناهج نظرية 
                    
            :تطور الحركة الوطنية الفلسطينية   54211

يناقش هذا المساق مراحل تطور الحركات الوطنية الفلسطينية، التي حاولت اإلسهام بشكل أو             
ة تاريخية  ويعطي المساق خلفي  . بآخر بتحرير فلسطين، وتحقيق االستقالل الوطني الفلسطيني      

، ثم يناقش الحركات الوطنية التي ظهرت حتى عام         1948تطور الحركات الوطنية قبل عام      ل
يركز المساق بصورة كبيرة على ظهور الفصائل الفلسطينية، التـي ظهـرت بعـد              . 1967
 وعلى أطرها الفكرية والحزبية، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة لكل           1967هزيمة  

  .ة الفلسطينيةالحركات الوطني
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              :مقدمة في السياسة الدولية   54221

دراسة المفاهيم والطرق النظرية المستعملة في دراسة العالقات السياسية بـين الـدول ذات              
ويشمل ذلك دراسة البيئة الدولية والمحلية وتأثيرها على السياسة الخارجية والسلوك           . السيادة

  .السياسي للدول
      
              :  السياسية المقارنةالنظم   54231

من حيث البيئة السياسية، واالسـتقرار الـسياسي،        : دراسة مقارنة للنظم السياسية المعاصرة    
والتنشئة االجتماعية السياسية وكذلك البنية الوظيفية للمؤسـسات الـسياسية فـي األنظمـة              

يكية، وبريطانيـا،   المعاصرة مع التركيز في هذه الدراسة على أنظمة الواليات المتحدة األمر          
  .والعالم الثالث وفرنسا، وروسيا، والصين، وأمثلة أخرى من الدول العربية والشرقية

  
  :منظمات دولية   54232

يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، وأشخاصها، ثم            
منظمة الدولية، ودورهـا فـي      يبين النظرية العامة للمنظمات الدولية، والشخصية القانونية لل       

  .المجتمع الدولي
األمـم المتحـدة، وبعـض المنظمـات        : كذلك يدرس المساق أهم المنظمات الدولية، مثـل       

ثم يدرس أهم   . المتخصصة كاليونسكو، ومنظمة الصحة الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة       
فريقية، ومنظمة الـدول    جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة اإل     : المنظمات اإلقليمية، مثل  

  .األمريكية
  
  :الفكر السياسي الغربي   54240

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهم االتجاهات والنزعات في الفكر السياسي الغربي،             
أفالطـون، وأرسـطو، وأوغـسطين،      / فهو يناقش المذاهب السياسية التي طورها كل من         

وهـو يركـز علـى      . كو، وبيرك، وماركس  وميكافيللي، وهوبس، ولوك، وروسو، ومونتسي    
موضوع العدالة، والمساواة، والشرعية،    : مجموعة من المفاهيم المرتبة بالحقل السياسي، مثل      

  .والسيادة، والفردية، والحرية، والثورة، والدولة
  
             :الحركات واألحزاب السياسية في الوطن العربي    54251

العامة لألحزاب والحركات السياسية، مفهوم الحـزب،       يقوم هذا المساق على دراسة المفاهيم       
قوم هذا المساق على دراسة األطر الفكريـة التـي          مفهوم التنظيم من الناحية النظرية، كما ي      

يجـزىء المـساق هـذه      . إرتكزت عليها الحركات واألحزاب السياسية في الوطن العربـي        
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تي تميز نظام الحزب الواحد،     أحزاب السلطة الحاكمة، وهي ال    : الحركات الى أصناف أربعة   
هذا فـضالً عـن     . وأحزاب الفكر الماركسي، وأحزاب الدعوة اإلسالمية، واألحزاب القومية       

دراسة الحركات السياسية التي ظهرت في مختلف الدول العربية، والتي كانت فـي أغلبهـا               
  .أطراً تنظيمية محلية

  
  :قراءات في العلوم السياسية   54265

 الحقول الرئيسة لعلم السياسة، والنظرية السياسية، والنظـام الـسياسي،           قراءات مختارة في  
ويشارك الطلبة خالل المساق بعـدد مـن النـشاطات          . والحياة السياسية، والعالقات الدولية   

وذلك لهدف زيادة معرفة الطالب     . الخ..الترجمة، والكتابة، والمحادثة  : واألعمال البيتية، مثل  
  .ات، والمفردات، والمفاهيم، واألفكار الخاصة بعلم السياسةبحصيلة كبيرة من المصطلح

  
  :االتحاد األوروبي   54267

ـ            ؤولة سيبحث المساق في نشأة االتحاد األوروبي وتطوره، والمؤسسات الرسمية لالتحاد الم
وكذلك يتناول المساق عالقات االتحاد األوروبي      . عن رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات     

تحاد األوروبي ليشمل أعضاء جدداً في      الق مسألة توسع ا   الخارجي، ثم يبحث المسا   مع العالم   
وأخيراً مستقبل االتحاد األوروبي في ضـوء معاهـدة         . مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة     

ماستريخت، وما يتعلق بها من سياسات مشتركة في مجاالت االقتصاد والنقـد، والـشؤون              
  .اعيةالخارجية واألمنية، واالجتم

  
            :القضية الفلسطينية على الساحة الدولية   54312

دراسة تطور القضية الفلسطينية على المسرح الدولي، وخاصة في األمم المتحدة، ودول عدم             
والدولية، وتأثير السياسة الخارجية لكـل      . االنحياز، والدول اإلسالمية، والمنظمات اإلقليمية    

على تطورات القضية الفلسطينية،    ) سابقا(واالتحاد السوفياتي من الواليات المتحدة األمريكية،     
  .مع تركيز تأثير مسيرة الشعب الفلسطيني على التطورات في الساحة الدولية

            :السياسة الخارجية للدول الكبرى   54322

تحليل مقارن للبنية الوظيفية للمؤسسات المعنية مباشرة أو غير مباشرة بعملية صنع قرارات             
ياسة الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد السوفياتي، والمملكـة المتحـدة،            الس

  .وفرنسا، والصين
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          :الوطن العربي وايران وتركيا في السياسة الدولية   54324 

يعالج المساق التفاعل بين العالمين العربي واإلسالمي في الشرق األوسـط، وبـين النظـام               
 ويركز على مرحلة انكماش واحتواء النظام السياسي اإلسالمي واستسالمه          .السياسي العالمي 

لنظام الهيمنة األوروبية في الفترة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم يعالج مرحلة              
 سـوفييتي فـي     - هيمنة أمريكية، وتنافس أمريكي      الستبدال بها تفكيك الهيمنة األوروبية، وا   

يغطي المساق السياسات الخارجية لدول المنطقة وتأثير سياسـات الـدول           . الفترة المعاصرة 
  .المهيمنة عليها

  
  :أصول الدبلوماسية   54327

تعد الدبلوماسية من أقدم الوسائل التقليدية لتنفيذ السياسة الخارجية للدول من خـالل عمليـة               
لخارجيـة والدوليـة،    التمثيل والتفاوض، التي تجري بين الدول في غمار إدارتها لعالقاتها ا          

المـساق  يعـرف   ووذلك عن طريق الدبلوماسية التقليدية، التي بدأت تتحول إلى نمط آخر،            
 ومهام الدبلوماسـية    تهابالدبلوماسية الحديثة أو الدبلوماسية الشعبية، وأنواعها، وكيفية ممارس       

، القنصلية، لسفارةواء ا وتوضح آليات العمل الدبلوماسي س.للبعثة الدائمة لدى البلدان األخرى 
  .الخ....البعثات الدائمة

  
  :النظام السياسي الفلسطيني   54331

دراسة النظام السياسي الفلسطيني من حيث شكل الحكم فيه، ومؤسساته وبيئتـه الـسياسية،              
والعالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع التركيز على األحزاب والفعاليات الـسياسية            

  .راروعملية صنع الق
  

  :النظم السياسية في الوطن العربي   54332
تتضمن دراسة هذا المساق النظم السياسية المعاصرة لكل قطر عربي، مع إجـراء تحليـل               
مقارن لكـل المؤسـسات الـسياسية، كالـسلطات التـشريعية، والتنفيذيـة، والقـضائية،               

اإلضافة إلى جامعـة    والبيروقراطيات، واألحزاب، والقيادات السياسية في الوطن العربي، ب       
الدول العربية، والدور الذي تلعبه في تحقيق الوحدة العربية عن طريق المنظمات المتفرعـة              

  .عنها
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              :سرائيليإلالنظام السياسي ا   54333

دراسة النظام السياسي االسرائيلي، ومؤسساته، وبيئته، وخصائص مجتمعه، مع التركيز على          
سية، وعملية صنع القرار السياسي، وكذلك الربط بين األيدولوجية         األحزاب والفعاليات السيا  

  .والسلوك السياسي اإلسرائيلي
  

                  :الرأي العام   55352
دراسة عناصر تكوين الرأي العام، وتأثيره على السلوك السياسي، والدور الذي يلعبـه فـي               

  .العملية السياسية
                  
                :االجتماع السياسي   54353

تهدف دراسة هذا المساق إلى توضيح العالقة الجوهرية، التي تربط علـم االجتمـاع بعلـم                
فحص ودراسة الصالت والعالقات بين السياسة والمجتمع، وبـين البنـاء        حيث يتم   السياسة،  

السياسي والبناء االجتماعي، وبين السلوك السياسي والسلوك االجتماعي، وهو ذلـك الفـرع             
  .أكيد السياق االجتماعي للظواهر السياسيةالذي يهتم بإبراز وت

  :قضايا دولية معاصرة   54355

يتناول المساق دراسة التحوالت التي طرأت على النظام العالمي في أعقاب انهيار االتحـاد              
السوفيتي، وأثر تلك التحوالت على مجموعة من القضايا السياسية في عالمنا المعاصر، مـن   

جديد، ودور األمم المتحدة في قضايا السلم والحـرب، والحـروب           النطام العالمي ال  : أبرزها
األهلية اإلقليمية والدولية، والعولمة، واإلرهاب الدولي، وأسلحة الدمار الشامل، وغيرها من           

  .القضايا السياسية الراهنة التي تبرز أثناء تدريس المساق
  

  :العالقات العربية األوروبية   54361

اسة مواقف السياسة الجماعية لدول االتحاد األوروبـي وتحليلهـا،          يهدف هذا المساق إلى در    
وأهدافها، وأساليبها إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي بشكل عام وحقوق الشعب الفلـسطيني            
بشكل خاص منذ قيام دولة إسرائيل، وتأثير ذلك على تطور العالقات العربية األوروبية فـي       

ة وإسرائيل، للدور السياسي لالتحاد األوروبـي فـي         ضوء رؤية الواليات المتحدة األمريكي    
  .الشرق األوسط
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                :مقدمة في الفكر الصهيوني   54413 

تعرض هذه المقدمة الفكر الصهيوني في إطار تحليلي تاريخي مشيرة إلى األصول اليهودية             
ـ           صهيونية، والغربية للصهيونية، واالتجاهات الرئيسة في الفكر الصهيوني، وقيام الحركة ال

وبدء استيطان فلسطين، والعالقة بين إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية، وأخيـراً نقـوم             
  .بمسح موجز لوضع الحركة الصهيونية والفكر الصهيوني، كما هما عليه اليوم

  
            :األحالف والتنظيمات السياسية واالقتصادية والعسكرية   54424

ب فكرة عن الظروف الدولية، التي سـادت العـالم بعـد     هدف هذا المساق إلى إعطاء الطال     ي
الحرب العالمية الثانية، وأدت إلى إنقسام العالم الى معسكرين رئيسيين وإلى نشوب الحـرب              

وقد أدت هذه الظروف، أيـضاً، إلـى        . الباردة، ومن ثم البدء في تأسيس األحالف العسكرية       
عالقات الدولية، مما أدى الى ظهور تكتالت       تغيير بارز في الخارطة السياسية واالقتصادية لل      

وسيدرس الطالب أيضاً أهم األحالف العـسكرية والتنظيمـات         . اقتصادية بين الكتل المختلفة   
  .االقتصادية مع دراسة مفصلة ألهدافها، وأثرها في العالقات الدولية

  
               :تاريخ العالقات الدولية   54425

شرح واف حول تاريخ تطور العالقات الدولية، وحـول         تهدف دراسة هذا المساق إلى تقديم       
.  السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتاريخية   : النظام السياسي الدولي من جميع جوانبه     

كما يتطرق هذا المساق إلى دراسة المشاكل السياسية الدولية، وأهم األسباب التي أدت اليها،              
هذه المشاكل الدولية، وأثـر ذلـك         وصول إلى حلودور العالقات والمنظمات الدولية في ال

  )54231المتطلب السابق (          .على السلم واألمن الدوليين
  

                :الفكر السياسي اإلسالمي   54443

تركز هذه المادة على شرح المبادىء السياسية األساسية في اإلسالم، كما ورد فـي القـرآن                
من ثـم تنـاقش فكـر التقليـديين والمتكلمـين           والسنة، واجتهادات كبار علماء المسلمين، و     

واألشاعرة، وتعمل على ربط الجدل الفكري الذي قام بـين المـدارس الفكريـة اإلسـالمية        
  .بالتوجهات السياسية الفلسفية، التي يمكن لمسها في العالم اإلسالمي

  
            : الفكر السياسي المعاصر   54444 

كما أنها تناقش   . لتحررية والمحافظة وفلسفة الثورة   تبحث هذه المادة في التوجهات السياسية ا      
اللينينية والماوية واالشتراكية غير الماركسية والفاشية واالشتراكية الوطنية، وأخيراً مناقشة           

  .الفكر السياسي بطرح التوجه العلمي السلوكي في دراسة العلوم السياسية
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              :التطور السياسي وأنماط التغيير   54453 

تهتم بعض الدراسات السياسية في كيفية تنظيم وعمل أنظمة سياسـية معينـة، بـدأت               بينما  
دراسات أخرى تأخذ في االعتبار بعض أوجه التطور التاريخي للحكومات، وذلك بهدف تفهم             

فالدراسات السياسية تتعرض في أيامنـا هـذه لتغيـرات ملحوظـة،             . أفضل ألعمالهم اليوم  
األسباب الـسياسية، واالجتماعيـة، واالقتـصادية للتغييـر         والمساق المذكور يحاول تحليل     

  .السياسي
  

  :حقوق اإلنسان   54454

يشتمل المساق على التعريف بحقوق اإلنسان، ثم لمحة عن تاريخ حقوق اإلنسان، وتطورها،             
ثـم  . كذلك يبين المساق أنواع حقوق اإلنسان وتقسيماتها      . بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية    

حقوق اإلنسان من المواثيق الدولية، ومن الدساتير الداخلية مع بيان أهم ضـمانات             تطبيقات ل 
  .تطبيق حقوق اإلنسان، والحريات العامة، وآلية تنفيذها على النطاق الوطني

  
  :النفط والسياسة الدولية   54455

يهدف هذا المساق، من خالل الشرح والتحليل، إلى تعريف الطالب بتاريخ إكتـشاف الـنفط               
  .صناعته وبشركات البترول العالميةو

ويركز المساق على مكانة النفط وأهميته ودوره في العالقات الدوليـة فـي أوقـات الـسلم                 
وسيغطي أيضاً دور النفط في سياسات التنميـة االقتـصادية، وفـي الـسياسات              . والحرب

  .منها وخاصة األقطار العربية  (OPEC)نتجة للبترولمالخارجية لألقطار المصدرة وال
  

                    :حلقة بحث   54469

دراسة طبيعة البحث السياسي، ومناهج المدارس الحديثة في العلوم السياسية، وأساليب دراسة          
  .والحكومة، وتطبيق عملي في استعمال طرق البحث العلمي في السياسة السياسة
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  :أعضاء هيئة التدريس
  

  :األساتذة
  )اسيةعلوم سي(  عبد الستار قاسم. د
  1977 الواليات المتحدة األمريكية، -كولومبيا /جامعة ميسوري        

  
  : المشاركوناألساتذة

  علوم سياسية  صائب عريقات.د
  1982جامعة برادفورد، بريطانيا،         

  
  :األساتذة المساعدون

  )علوم سياسية(   فاروق العليه. د
    1984جامعة الكومبلوتنسي، إسبانيا،         

  
          )علوم سياسية(  نايف أبو خلف. د

  1986جامعة برادفورد، بريطانيا، 
  

  )علوم سياسية(  عثمان عثمان. د
  1991) المانيا الغربية(جامعة منستر        

  
  علوم سياسية    رائد نعيرات. د
    م2000) أكرانيا(جامعة كييف         
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم 

  العلوم المالية والمصرفية
  

  :شروط التخصص

  :فأكثر% 70أن ينهي الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يحصل في كل منها على معدل 
  مبادئ التمويل  56121 -1
  )1( مبادئ المحاسبة  52121 -2  

      
  رجة البكالوريوس في قسم العلوم المالية والمصرفيةمتطلبات د .1

يقدم قسم العلوم المالية والمصرفية تخصصا منفردا في العلوم المالية والمصرفية، وعلى الطلبة الراغبين              
ساعة معتمـدة بنجـاح، تـشمل       ) 131(في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص اتمام          

ختيارية، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القـسم اإلجباريـة واالختياريـة،          متطلبات الجامعة اإلجبارية واال   
  .والمتطلبات الحرة

  
  ساعة معتمدة ) 51: ( المساقات اإلجبارية-أ 

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  10100  3  داريةاإلمعلومات ال ةنظمأ  51458

  52122  3  محاسبة المنشآت المالية  52213

  52121  3  )2(بادئ المحاسبة م  52122

  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124

  53121  3  )نقود وبنوك(نظم نقدية ومصرفية   53212

    3  مناهج البحث العلمي  56111
  56121  3   المالية هإدارة المنشآ  56212

  56121  3  االسواق المالية والنقدية  56218

  56121  3  تحليل وإدارة االستثمار  56312

  53312  3  مالية دولية  56412

  52122  3  تحليل مالي  56413

  56121 أو 57121  3  التسويق المصرفي  57414
  56121  3   في الشركات المساهمةماليةالدارة اال  56313

  10325  3  قراءات في المالية  56314
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  56218  3  ادارة المحافظ االستثمارية  56416

  56121  3  إدارة االئتمان المصرفي  56418

  56416  بال  تدريب عملي  56419

  111101  3   شركات وافالسالقانون التجاري  111250

    51  المجموع  

  
  :ساعة معتمدة، يختارها الطالب من المساقات التالية) 18: ( المساقات اإلختيارية-ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المسـاق  رقم المساق
  51121  3  )2(مبادئ ادارة   51122

  52122  3  يةرياضيات مال  56212

  51122  3  ادارة الموارد البشرية  51220

  51122  3  نظرية التنظيم  51312

  51122  3  ادارة المشروعات الصغيرة  51359

  12101 أو21103  3  بحوث عمليات  51412
  51121  3  نظرية التأمين  51451

  51122  3  البنوك اإلسالمية  56460

  52122  3  محاسبة شركات  52211

  52122  3  اليفمحاسبة تك  52231

  52210 أو 52211  3  محاسبة ضرائب  52312
  52230 أو 52231  3  محاسبة ادارية  52352
  10100  3  برمجة الكمبيوتر  52400

  53123  3  )2(مبادئ احصاء  53213

  53122  3  تجارة دولية  53313

  53121  3  نظرية المنشأة  53221

  53122  3  مالية عامة  53311

  53150 أو 53122  3  اقتصاد سياسي  53315
  53122  3  الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات  53415

  56121  3  عمليات البنوك الدولية  56316

  51122  3  ادارة مصارف  51455

  56313  3  تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب  56226
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  :وصف المساقات التي تدرس في قسم العلوم المالية والمصرفية
  

  :مناهج البحث العلمي   56111

يهدف المساق إلى مساعدة الطالب على فهم الوسـائل واألدوات، التـي يمكـن اسـتخدامها            
لذا يتم تعريـف    . ألغراض البحث العلمي في مجاالت العلوم اإلدارية وخاصة حقل التمويل         

، وخاصة المتعلق منها باختيـار      الماليةالطالب بأساسيات البحث العلمي بالدراسات والبحوث       
تبيان، وأساليب جمع المعلومات األخرى، وتحليل البيانات والمعلومـات،         العينة، وعمل االس  
وفي نهاية هذا المساق ينبغي أن يكون لدى الطالب القدرة على العمـل             . واختبار الفرضيات 

  .بمفرده في مجاالت البحث العلمي وكتابة التقارير
  

  :إدارة المنشآت المالية   56212

 بالنظام المـصرفي، وأنـواع المـصارف، وأعمـال     يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب    
المصارف التجارية، وخلق النقود، ومصادر تمويل المصارف التجارية، وأوجـه التوظيـف          

وتحليل ميزانية البنـك التجـاري،      ) التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة    (المختلفة  
 بالبنوك التجاريـة، ومؤسـسات      والتنظيم الداخلي للبنك التجاري، والبنك المركزي وعالقته      

  .اإلقراض المتخصصة، والفرق بين البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية
  

  :االسواق المالية والنقدية   56218

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم السوق المالي، وفرضية السوق المالية الكفـؤة              
 أركان األسواق الماليـة وأنـواع        وتحديد .وإعطاء لمحة عن سوق فلسطين لألوراق المالية      

سواق النقدية وأهمية دور سوق النقـد وأدوات        ألومن ثم توضيح ا   . األسواق المالية وأدواتها  
  .دوات مع شرح مفصل لكل أداةألاالستثمار في سوق النقد، مع التركيز على تلك ا

  
  :تحليل وإدارة االستثمار   56312

ستثمار، والقرارات االسـتثمارية طويلـة األجـل    يهدف هذا المساق إلى التعريف بمفهوم اال 
والمخاطرة والعائد مع التركيز على طريقة احتساب صافي القيمة الحالية، وعالقتها بتكلفـة             

  .رأس المال، وتقييم لألسهم والسندات
  

  :قراءات في المالية   56314

نصب التركيـز   وي. يهدف هذا المساق إلى تغطية مواضيع رئيسة بالتمويل باللغة اإلنجليزية         
على النواحي النظرية والتطبيقات العملية الحديثة للمفاهيم التمويلية والمتعلقة بقرارات التمويل 
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واالستثمار كالهيكل التمويلي، واالندماج، وتقييم المشاريع، وتقييم األوراق المالية، وتوزيـع           
ة في المجاالت السابقة ومن منطلق متابعة التطورات الحديث. الخ.…األرباح، واألسواق المالية

ينصب التركيز في هذا المساق على دراسة المقاالت الحديثة المنشورة في المجالت            . وغيرها
 Text)المتخصصة، والصادرة باللغة اإلنجليزية أكثر من تركيزه علـى الكتـب المقـررة    

Books).  
  

  :عمليات البنوك الدولية   56316

المصرفية الدولية وتسهيل تنشيط التجـارة      مليات  يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالع      
الخارجية مع التركيز على وسائل الدفع في العمليـات الخارجيـة كـالحواالت والـشيكات               
والحسابات المفتوحة، إضافة إلى تحويل التجارة الخارجية وإدارة مخاطر أسعار الصرف في            

  .البنوك
   

  :المالية الدولية   56412 

تناول المتغيرات والمؤثرات على ميزان المـدفوعات، بعـد تنـاول           يهدف هذا المساق إلى     
مفهومه، كذلك يتناول السياسات المتبعة في معالجة الخلـل فيـه، وأثـره علـى النـواحي                 

  .االقتصادية الكلية في الدولة
 .كما يبحث هذا المساق في أسباب التغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف وكيفية التنبؤ بها              

  .الدولية على االقتصاد الكلي للدول) المالية(ات االقتصادية وأثر العالق
  

  :تحليل مالي   56413

يتناول هذا المساق دراسة أدوات التحليل المالي وأساليبه، كأسـاس للتحليـل الموضـوعي              
والمناقشة الموجهة لبنود القوائم المالية المختلفة، وكذلك الوقوف على العالقات بـين البنـود              

وذلك مـن أجـل     . ومقارنتها مع المعايير التاريخية والنمطية الخاصة     .  القوائم المختلفة لهذه 
  .الحكم على كفاءة إدارة المشروع ومركزه المالي قصير األجل وطويل األجل

  
  :دارة المحافظ االستثماريةإ   56416

 ومفهوم المحفظة االستثمارية المثلـى،      .يهدف هذا المساق إلى تعريف المحفظة االستثمارية      
وكيفية بناء المحفظة االستثمارية المثلى، وكيفية تخفيض المخـاطر عـن طريـق التنويـع               
واستخدام معامل بيتا للتنبؤ بمخاطر المحفظة االستثمارية، وأنماط السياسات المتّبعة في إدارة            

  .المحفظة االستثمارية والمحافظ الدولية والعقود المستقبلية المحفظة، وقياس أداء مدير
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  :دارة االئتمان المصرفيإ    56418

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بهيكل الجهاز المصرفي النموذجي، وأسـعار الفائـدة              
 5(البنكية وعالقاتها بالظروف والمتغيرات االقتصادية، وأدوات اإلئتمان واعتبارات االئتمان 

CS (وال سيما ما يتعلق منها بالضمانات وأنواعها والمالءة المصرفية.  
  

  رياضيات مالية   56212

 إلى تعريف الطالب بكيفية حساب الفائدة البسيطة والفائدة المركبة، وحساب يهدف هذا المساق
األقساط الثابتة واألقساط المتناقصة، وتسوية الديون بكافة آجالها طويلة األجـل ومتوسـطة             

  .قة بحسابات الفائدةاألجل، كما يهدف هذا المساق إلى استخدام بعض برامج الكمبيوتر والمتعل
  

  تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب   56226

يهدف هذا المساق إلى تطبيق ما تم دراسته من الناحية النظرية، وما يتعلق بـالمواد الكميـة         
مثل نظرية المحفظة والتحليل المالي وتحليل وإدارة االستثمار والقيمة الزمنية للنقـود علـى           

  .ختلفة خاصة برنامج كسلالحاسوب باستخدام البرامج الم
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  :أعضاء هيئة تدريس في قسم العلوم المالية والمصرفية
 

  :األساتذة
  دكتوراه علوم مالية ومصرفية   )عميد الكلية(طارق الحاج . د.أ

   ألمانيــا–جامعة برلين             
  

  :األساتذة المشاركون
  دكتوراه ادارة مالية        هشام جبر. د

   بريطانيا– جالسجو جامعة            
  

  :األساتذة المساعدون
  )علوم مالية ومصرفية(        :مفيد ظاهر.د
  2005 - السودان –جامعة السودان             

  
  :المدرسون
  )علوم مالية ومصرفية(      سالم عبد الجوادإ
  1996 – األردن –األكاديمية العربية، عمان             

  
  مريكية الواليات المتحدة األM.B.A       بسام الشولي. أ
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  قسم التسويق . 6
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  



 312 

  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم التسويق

  
  :شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب بنجاح مساقي
   مبادئ التسويق57121 .1
  )1( مبادئ إدارة 51121 .2

 مع نجاحه في المساقات في الكليـة، ويحـدد          .فأكثر% 70 منهما على معدل     ويحصل في كل واحد   
  .معدل آخر من قبل لجنة االرشاد في كل فصل على حده

  
  متطلبات درجة البكالوريوس في قسم التسويق

ساعة ) 131(يقدم قسم التسويق تخصصاً منفرداً في التسويق، وعلى الطلبة الراغبين في هذا التخصص إتمام             
 بنجاح، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات القسم اإلجباريـة             معتمدة

   .واالختيارية، والمتطلبات الحرة
 

  ساعة معتمدة ) 51: ( المساقات اإلجبارية-أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  بال  3  مناهج البحث العلمي  51111
  51121  3  )2(ئ إدارة مباد  51122

  10103  3  االتصاالت اإلدارية باإلنجليزية  51210

  51122  3  إدارة الموارد البشرية  51220

 أو 51122  3  إدارة المبيعات  51259
57121  

 أو 21103  3  بحوث عمليات  51412
21101  

  53122  3  اقتصاديات فلسطين  53124

  56121  3  اإلدارة المالية في الشركات المساهمة  56313

  57121  3  إدارة التسويق  57222

    3  استراتيجية التسويق  57223
 57121  3  الترويج التجاري  57225

 57121  3  بحوث التسويق  57324

 57121  3  سلوك المستهلك  57329
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 أو 57121  3  التسويق المصرفي  57414
56121 

   3  التسويق الدولي  57427

 10325  3  )باللغة اإلنجليزية(دراسات تسويقية   57433

 51111  3  مشروع تخرج  57449

 

  :ساعة معتمدة، يختارها الطالب من المساقات التالية) 18: ( المساقات االختيارية-ب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  51122  3  إدارة الشراء والتخزين  51224

  51122  3  التخطيط اإلستراتيجي  51250

  52121  3  )2(مبادئ المحاسبة   52122

  52122  3  محاسبة التكاليف  52230

  53122  3  تقييم المشروعات ودراسات الجدوى  53415

  57121  3  البيع الشخصي  57130

  57121  3  العالقات العامة  57131

  57121  3  التسويق السياحي  57326

    3  إدارة المنتجات القائمة  57332
  57121  3  استراتيجية تطوير المنتجات الجديدة  57428

  57121  3  إدارة خدمات العمالء  57434

  56313  3  األساليب الكمية في التسويق  57435

  57121  3  الرقابة التسويقية  57436

   3  التسويق في المؤسسات غير الربحية  57438

 57121  3  تسويق الخدمات الصحية  57439

 57121  3  التسويق الزراعي  57440
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  :وصف المساقات في التسويق

  
  :Public Relationsالعالقات العامة    57131

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات األساسية للتعامل مع جمهور المؤسسة 
الداخلي والخارجي، باألساليب المعمول بها في دراسة وتحليل الرأي العام واتجاهاته، وكيفية 

خطيط حمالت العالقات العامة بما يعود بالقدرات الالزمة لتتزويد الطلبة تكوينه، ومواجهته و
  .بالنفع على المؤسسة وسمعتها في السوق

  
  : Personal Sellingالبيع الشخصي    57140

يناقش هذا المساق المستجدات البيعية ذات العالقة بأساليب البيع المختلفة، ومهارات التعامل 
  .مع الزبائن، وإجراء الحوار البيعي

  
  : Marketing Management  إدارة التسويق   57222

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات ذات عالقة بكيفية تطبيق الوظائف اإلدارية 
على النشاط التسويقي، ومهارة التخطيط التسويقي، والتنظيم التسويقي، والتنفيذ لألنشطة 

  .التسويقية، وأخيراً الرقابة والتدقيق التسويقي

  
  : Marketing Strategy ويقاستراتيجية التس   57223

يهدف هذا المساق إلى تقديم مزيد من المعرفة المتعمقة في إدارة األنشطة التـسويقية علـى                
أساس من كيفية ربط الموارد المتاحة بالفرص التـسويقية التـي تنـشأ عـن المتغيـرات                 

ـ        . والمستجدات البيئية  ل واقـع  وإكساب الطلبة مهارات التفكير بعيد األمد، تمكنهم مـن تحلي
األنشطة التسويقية على ضوء النتائج المتحققة، تمهيداً لرسـم سياسـة واضـحة مـستقبالً،                

  .وتعريفهم بالبدائل االستراتيجية في ظل األزمات االقتصادية المختلفة
  

  :  Commercial Promotionالترويج التجاري    57225
تعلقة بالترويج وأصوله العلمية، يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية الم

وبمهارات تمكنهم من إعداد وتصميم الرسالة الترويجية بطريقة علمية منهجية منظمة، 
وسوف يتم التأكد من إمكانية استيعابهم لتلك المهارات والمعارف من خالل أوراق عمل 

  .ميدانية يقدموها مباشرة بعد االنتهاء من كل موضوع
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  : Tourism Services Marketing احيالتسويق السي   57226
يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بمهارات تطبيق المفاهيم والمهارات التسويقية التي 
اكتسبوها من دراسة مساق مبادئ التسويق على النشاط السياحي وبالمعرفة الالزمة لفهم 

 الزبون السائح، من طبيعة الخدمة السياحية، وكيفية التخطيط لها، وموائمتها مع متطلبات
الخ، وكيفية إدارة الخدمات ...خالل تعريفهم بالسياحة التاريخية، والدينية، والعالجية، 

  .الفندقية
  

  : Marketing Researchبحوث التسويق    57325

هذا المساق يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارة توظيف ما اكتسبوه من دراسة مساق مناهج 
يق، وبالمعرفة العلمية األساسية المتعلقة بطرق إجراء البحث البحث العلمي في حقل التسو

التسويقي، وتحليله، وصياغة نتائجه، خدمة لمتخذي القرارات التسويقية، وتمكينهم من تطبيق 
    .تلك المهارات على دراسة مشكالت تسويقية موجودة في البيئة الفلسطينية

  
  : Consumer Behaviorسلوك المستهلك   57329

ذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية المرتبطة بالسلوك اإلنساني وأهميتـه            يهدف ه 
وأخيـراً  . في دراسة السلوك الشرائي، وبالنماذج السلوكية المختلفة المفسرة للسلوك الشرائي         
  .تزويدهم بمهارات تطبيق المفاهيم السلوكية المختلفة على واقع المستهلك الفلسطيني

  
  :Managing Existing Products المنتجات القائمة إدارة   57332

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة إلدارة المنتجات الموجودة والقائمة 
في المشروع من خالل دراسة وتحليل دورة الحياة لهذه المنتجات، وعالقة كل مرحلة 

   . المالي لتلك المنتجاتبالظروف البيئية المحيطة، وبمهارات التخطيط والتحليل
  
  : Banking Services Marketing التسويق المصرفي   56414

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالمبادئ العامة للتسويق المصرفي، وتحليل الخدمات 
والبيئة التسويقية للخدمة ومحدداته، وسلوك المستهلك، المصرفية، والسلوك الشرائي 

كار الخدمات المصرفية، وتسعير الخدمات المصرفية، وأنماط المصرفية، وتطوير وابت
  .الخ.... العمالء وطرق التعامل معهم
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  : International Marketingالتسويق الدولي    57427

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالبدائل من الطرق المستخدمة في دخول األسواق 
ت تحليل ودراسة وتقييم فرص النجاح والمخاطر في ، بمهاراهاالخارجية، وكيفية المفاضلة بين

األسواق الخارجية، وكيفية إدارة عناصر المزيج التسويقي على ضوء االختالفات فيما بين 
  .البيئات الخارجية

  
  : New - Product Development Strategyاستراتيجية تطوير المنتجات الجديدة    57428

بالمهارات األساسية الالزمة للتعرف على مداخل وطرق       يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة       
تطوير األفكار، وكيفية التعامل معها وتحليلها وتقييمها للوصول إلى منتج قابل للنجـاح فـي      
السوق، باستخدام أساليب التحليل المالي واالقتصادي واإلحصائي المختلفـة ذات العالقـة،            

  .بديل األفضلوالمقارنة ما بين البدائل تمهيدا الختيار ال
  

  : Marketing Studies  in English تسويقية باإلنجليزيةاتدراس   57433
 باإلنجليزية، وإكسابهم مهارات ة التسويقياتيهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمصطلح

    .القراءة والترجمة للتقارير والبحوث والمستجدات التي تظهر في حقل التسويق
  
  : Customer - Services Managementعمالءإدارة خدمات ال   57434

يناقش هذا المساق كيفية استقبال طلبات الزبائن ومعالجتها باستخدام الحاسوب، وإعدادها 
وتجهيزها وشحنها، كذلك يناقش قضايا مثل إجراءات التخزين في المستودعات، والنقل، 

الخدمات المصاحبة  ويشمل كذلك كل الجوانب المتعلقة ب.والشراء والمعلومات وغيرها
    .للخدمة األساسية والمستوى األساسي من السلع والخدمات

  
  : Quantitative Techniques in Marketing األساليب الكمية في التسويق   57435

يناقش هذا المساق كيفية استخدام األساليب الكمية المختلفة في مجال التسويق لرسم 
  .يم النتائج في حقل التسويقالسياسات، وبناء االستراتيجيات، وتقي

  
  : Marketing Control الرقابة التسويقية   57436

يناقش هذا المساق األساليب الرقابية وكيفية تطبيقها على النشاط التـسويقي، بهـدف رفـع               
  .مستوى الجدارة والكفاءة التسويقية في الشركات
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 Non - Profit Organization Services التسويق في المؤسـسات غيـر الربحيـة      57438

Marketing :  
خدمات الصحة العامة : يناقش هذا المساق كيفية تطبيق المفاهيم التسويقية في مجاالت مثل

الحكومية، خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية، خدمات جمع األموال لصالح أعمال خيرية، 
  .الخ.... وخدمات التعليم المجانية

  
  : Health Services Marketingتسويق الخدمات الصحية    57439

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتطبيق المفهوم التسويقي الحديث على 
المؤسسات الصحية سواء العاملة في القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك من خالل تحليل 

رة هذه الخدمة تسويقيا ودراسة طبيعة الخدمة الصحية والبعد االستثماري فيها، ومحاولة إدا
  .لتحقيق أهداف المؤسسة الصحية، وأهداف المنتفعين من خدماتها

  
   Agricultura Marketing :التسويق الزراعي   57440

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة لتطبيق المفـاهيم التـسويقية علـى               
اهية المنتجات الزراعيـة وطبيعتهـا،      المنتجات الزراعية، وذلك من خالل دراسة وتحليل م       

    .وبماذا يختلف عن المنتجات األخرى؟ وتأثير ذلك على طريقة تسويقها وإدارتها
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم التسويق
  

  :األساتذة المساعدون
  )تسويق(       مجيد عثمان .د  
  1994 الهند –جامعة راجستان             
      

  ) اقتصاديات النقدية–علوم زراعية (      يمصطفى الحاج عل. د
  1990 ألمانيا –جامعة كيل           

  
  ) تسويق(       معتصم مسعود. د

  جامعة عمان العربية للدراسات العليا           
  2005 -األردن           

  :المحاضرون
  )تسويق(    عبد اهللا سمارة. أ    
  1986 األردن – عمان             
  الجامعة األردنية            

  
  :المدرسون

   )إدارة تسويق (    معروف دويكات . أ    

  1980 باكستان – الهور –جامعة البنجاب             
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  كلية العلوم التربوية 
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  نبذة عن كلية العلوم التربوية وتطورها
  

  تأسيسها: اوالً

 إدارة الجامعة إلى تطويرها على أساس تسعى ،، ومنذ إنشائها1977       انشئت كلية العلوم التربوية عام 
ثلة في إيجاد صلة مع المجتمع وإقامة عالقة يتمشى مع تصور ثقافي يعمل على تحقيق أهداف الجامعة المتم

  . بين الطلبة في مختلف الدراسات والنشاطاتتعاون بين مختلف الكليات، وإيجاد تفاعليةعضوية 
  

  البرامج األكاديمية فيها: ثانيا

:       تقدم كلية العلوم التربوية برامج أكاديمية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في ثالثة تخصصات هي
  .علم النفس واإلرشاد النفسي، وأساليب التدريس، والتربية االبتدائية

أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية، وأساليب تدريس : ودرجة الماجستير في خمسة تخصصات هي  
  .العلوم، وأساليب تدريس الرياضيات، والمناهج وطرق التدريس، واإلدارة التربوية
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  كالوريوس في كلية العلوم التربويةالخطة الدراسية للحصول على درجة الب
  

تقدم كلية العلوم التربوية خططا دراسية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في التخصصات   
  :األكاديمية التالية

  )1(رمز القسم     علم النفس واإلرشاد النفسي -1
  )2(رمز القسم                  أساليب التدريس-2
  )3(رمز القسم                  التربية االبتدائية-3

    
 في العام الدراسي األول من التحاقه بالكلية المساقات العامة التي ،الطالب الملتحق بكلية العلوم التربويةيدرس 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي) 30(تطرحها الكلية وعددها 
  
    ساعة معتمدة   ) 21( مساقات، بمجموع 7وعددها : متطلبات الكلية اإلجبارية -1

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 - 3 مدخل الى علم النفس 71112

 - 3 مدخل الى التربية 71113

 - 3 اإلحصاء الوصفي 71114

 71112 3 علم نفس النمو 71115

  -  3  تعلم مهارات التفكير  71123
  -  3  مقدمة في المناهج  72111
  -  3  الحاسوب في التربية  72115

  
ساعات معتمدة، يختارها الطالب من ) 9( مساقات، بمجموع 3وعددها : تطلبات الكلية االختيارية م-2

  :     المساقات التالية

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 71113 أو 71112 3 علم النفس التربوي 71254

 72115 3 ∗التقنيات التربوية 72264

 - 3  ∗∗ة اإلنجليزيةقراءات تربوية باللغ 72265

 71112 أو 72111 3 التقويم في المدرسة 72352

                                                 
  اجباري لطلبة التربية التكنولوجية  ∗
  اجباري لطلبة أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية  ∗∗
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 - 3 التربية والتعليم في فلسطين 73126

  -  3  مهارات بحثية ومكتبية  71128
  71113  3  إدارة صفوف  72317

ة مساقات علم النفس التربوي، والتقويم في المدرسة، وإدارة صفوف هي إجبارية لطلبة تخصص التربي: مالحظة 
  )2006خطة (اإلبتدائية 

  
  :وصف مساقات متطلبات الكلية

 :المساقات اإلجبارية

 

  :مدخل إلى علم النفس   71112

ماهية علم النفس، والنمو، والتعلم، والدوافع، والذكاء، : يتناول هذا المساق البنود التالية
بارات واإلدراك، ومدارس علم النفس، ومجاالت علم النفس وفروعه، والشخصية واالخت

 والتخلف العقلي، ويهدف إلى إعطاء فكرة عن أسس ومبادىء وتخصصات علم النفس النفسية
  .وتطبيقاتها التربوية والنفسية

  
  :      مدخل إلى التربية71113  

مفهوم التربية، ووظيفتها، وأهدافها وطبيعتها، :                 يتناول هذا المساق المواضيع التالية
ر الفكر التربوي عبر العصور، والتربية والثقافة، والتربية والمجتمع، ودور وأنواعها، وتطو

  .التربية في التغير، والعملية التربوية والمتعلم، والمنهاج، والمعلم ووسائل التربية
  

  :اإلحصاء الوصفي   71114

يتضمن هذا المساق ماهية اإلحصاء ومجاالت استخدامه، والطريقة اإلحصائية، والعينات، 
تبويب البيانات وجدولتها وتمثيلها بيانيا، والتوزيعات التكرارية، ومقاييس النزعة المركزية، و

  .ومقاييس التشتت، واالنحدار، واالرتباط، واالحتماالت، والتوزيع السوي
  

  :علم نفس النمو   71115

نفعالية، يعطي هذا المساق مفهوم النمو، والتطور بابعاده الجسمية والعقلية واالجتماعية واال
كما تعرض مبادىء النمو والتطورات ومدى تأثير الصفات والخصائص النمائية بعوامل 
الوراثة والتنشئة األسرية واالجتماعية، وكذلك العالقة المهمة بين تطور مظاهر النمو 

  .وعمليات التكوين األسري والبيئي والمدرسي في مراحل العمر المختلفة
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  :رتعلم مهارات التفكي   71123

يتناول هذا المساق مهارات التفكير اإلبداعي، والنقدي، وحل المشكالت، والتذكر، 
واالستنتاج، ووضع األولويات، واتخاذ القرار، والتتابع، والتصنيف، وطرح األسئلة، 

  .والتعميم، وتحمل المسؤولية، والتنظيم، واالنصات، والتنبؤ، واالستقرار، وإدارة الوقت
  

  :لمناهجمقدمة في ا   72111  

يتضمن هذا المساق تطور مفهوم المنهاج، وعناصره، وأسسه، وتصميمه، وتخطيطه، 
  .وتجريبه، والفلسفات التربوية، والنظريات التعليمية التي بحثت في المناهج

    
  :الحاسوب في التربية    72115

هذا يصف هذا المساق تطور استخدام الحاسوب في التعليم تاريخيا، والتجارب العالمية في 
االستخدام، ولغات برمجة الحاسوب في التعليم، ومزايا استخدام الحاسوب في التعليم، 

  .والتطبيقات المختلفة للحاسوب في المجالين اإلداري والتربوي
  
  

  

 :المساقات اإلختيارية

  :)1 (علم النفس التربوي  71254

فية تطبيق مفاهيم  هذا المساق علم النفس التربوي، وعالقته بعلم النفس العام، وكييصف
المدرسة السلوكية والمدرسة اإلدراكية في عملية التعليم التي تسهل عملية التعلم، والجو 
الصفي المناسب لحدوث عملية التعلم، وتعلم الطفل البطىء والمعوق والموهوب، والقدرات 

  .المطلوبة إلتمام عملية التعلم وقياسها، وتقديم عملية التعلم والتعليم
  

  ):2 (دارة صفوفإ  72317

يهدف هذا المساق التعريف على األسس العلمية لإلدارة المدرسية من جوانبها المختلفة، مع 
تركيز االهتمام بصفة خاصة على النواحي العلمية والتطبيقية، إذ ان المدرسة تعتبر المكان 

متبعة، تشير الذي تتضافر فيها جهود العاملين، وان الطريقة التي تدار بها وأساليب العمل ال
  .الى مستوى نجاحها في أدائها للرسالة الملقاة على عاتقها

  

  )2006خطة (متطلب تخصص إجباري لقسم التربية االبتدائية  )1
  )2006خطة (متطلب تخصص إجباري لقسم التربية االبتدائية  )2
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  ):3 (التقويم في المدرسة  72352

افه والوسائل التقويمية المختلفة، يحتوي هذا المساق تعريف الطلبة بالتقويم، وتطوره، وأهد
ومقاييس اختيارها، ويشمل أنواع االختبارات المختلفة، وطرق بنائها وتحليلها، ثم كيفية تقويم 

  .الطلبة في تحصيلهم الدراسي
  

  :مهارات بحثية ومكتبية  71128

أغراضها (يتضمن المساق المهارات الدراسية والقرانية والكتابية والمكتبية، والقراءة الفاعلة 
ويتضمن المساق أيضا استخدام ، ، وعمل الملخصات، وكتابة المقالة، وإنجاز البحث)وأنواعها

  .المكتبة ومصادر المعلومات في الحصول على البيانات من أجل الدراسة أو البحث
  

  :التقنيات التربوية  72264

تراتيجيات التعليم  واس وطرق استخدامها، المساق تقنيات التعليم المختلفة والمتنوعة،يصف
االلكتروني، ودور التقنية في تغيير البيئة الصفية، ومهام المعلمين والمتعلمين في عصر 

  .التطور التقني
  

  :قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية  72265

يتناول المساق أنواعا مختلفة لقراءات حديثة باللغة اإلنجليزية في موضوعات تربوية مختلفة 
راهقة، وتتضمن القراءات مفاهيم تربوية رئيسة يعالجها الطلبة بتحليل مثل الطفولة والم

  .وتطبيق وتعميم في محاولة لبناء مفردات تربوية ذات معنى
  

  :التربية والتعليم في فلسطين  73126

يعالج المساق معرفة تربوية بدور التعليم في حياة األمم والشعوب عامة، والشعب الفلسطيني 
رة التاريخية لنظام التعليم في فلسطين، منذ الدولة االسالمية وحتى المسي: خاصة من حيث

يومنا هذا، والعوامل السياسية، واالجتماعية واالقتصادية التي أثرت في نظام التعليم في 
  .فلسطين

  
  )2006(متطلب تخصص إجباري، لقسم التربية االبتدائية ) 3
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم

   النفسيواإلرشاد علم النفس
  

  :شروط التخصص

  :أن ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاح
  .  مدخل إلى علم النفس71112 .1
  .  علم نفس النمو71115 .2
  .  التوجيه واإلرشاد والنفسي75210 .3

  .فأكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 
  

 المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس قي قسم علم النفس واإلرشاد .1

يقدم قسم علم النفس واإلرشاد تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في علم النفس 
ذا التخصص إتمام وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في ه. واإلرشاد

، ومتطلبات الكلية  ساعات6  واالختيارية ساعة20 ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية) 143(
  .، ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية ساعات9  واالختيارية ساعة21 اإلجبارية

    

 .ساعة معتمدة إجبارية) 36: (متطلبات التخصص الرئيسي  . أ

  رقم المساق  اسم المساق  اعة معتمدةس  المتطلب السابق
  71210  طرق اإلحصاء بالحاسوب  3  71114

  71211  علم النفس الفسيولوجي  3  71115

  71215  مدخل إلى التربية الخاصة  3  71112

  71212  علم النفس التجريبي  3  71115

  71319  مبادئ القياس النفسي والتربوي  3  71114  و71210

  71312  حة النفسيةمبادئ الص  3  71112 و 71115

  71314  علم النفس االجتماعي  3  35111 أو  71115

  71213  علم نفس الشواذ  3  71112

  71317  مناهج البحث في التربية  وعلم النفس  3  -

  71313  علم نفس الشخصية  3  71115

 71414  تطبيقات في مجال علم النفس  3  71210 أو 71114

  71410  علم النفس العيادي  3  71213
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  إجباريةمعتمدة ساعة ) 24: ( متطلبات التخصص الفرعي-ب

  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  71112  3  التوجية واإلرشاد النفسي  75210

  75210 و 71112  3   النظرية في اإلرشاد النفسيتاالتجاها  75211
  75210  3  االتصال في اإلرشاد النفسي  75318

  75210  3  شخيص في اإلرشادالتقييم والت  75219

  75210  3  مبادئ اإلرشاد الجمعي  75418

  75210  3  اإلرشاد المدرسي  75322

  75322  6  تدريب ميداني في اإلرشاد  75420

  
   معتمدة ساعة) 15( : متطلبات القسم االختيارية الرئيسي-جـ

  رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  المتطلب السابق
  71214  علمنظريات الت  3  71115

  71262  علم النفس اللغوي  3  71115

  71255  علم نفس الطفولة والمراهقة  3  71115

  71321  الضغط النفسي  3  71115

  71328  علم النفس اإلداري والتنظيمي  3  71312

  71351  علم نفس الفروق  3  71114

  71352  الدوافع واالنفعاالت  3  71115

  71355  علم نفس الجنائي  3  71115

  71451  )الحرب النفسية (يكولوجية اإلشاعةس  3  -

  71252  علم نفس اللعب  3  71112

  
  ساعة معتمدة) 12 (:  متطلبات القسم االختيارية الفرعي-د

  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  أخالقيات اإلرشاد النفسي  75209
  75210  3  األنشطة التعبيرية في اإلرشاد  75323

  71413 أو 75210  3  اإلرشاد األسري   75325
  72351 أو 71215  3  اضطرابات النطق واللغة  75427
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  75210  3  مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها   75428

  75210  3  قراءات في اإلرشاد باللغة اإلنجليزية  75429

  75210 و 75211  3  اإلرشاد التأهيلي  75430

  
  

   : النفس واإلرشادوصف المساقات التي تدرس في قسم علم
  :وصف مساقات متطلبات التخصص الرئيسي اإلجباري

  
  :طرق اإلحصاء بالحاسوب   71210

فبعد دراسة مقاييس النزعة المركزية، " اإلحصاء الوصفي"يأتي هذا استكماال لدراسة مساق 
ومقاييس التشتت، وخصائص التوزيع الطبيعي، واالرتباط، واالنحدار، تدرس جوانب 

كما يتطرق المساق . همة مثل تقدير وسط المجتمع، والفرضيات الصفرية، والبديلةإحصائية م
الى دراسة االختبارات المعلمية للمجتمع بمقارنة وسط مجتمع بقيمة معينة أو مقرنة بين 
وسطي مجتمعين من خالل عينات عشوائية مستقلة، أو مرتبطة، كما يتضمن االختبارات 

 تباين مجتمع واحد، تبة، والفرق بين نسبتين، واختباراالمعلمية أيضا اختبارات النس
  .والمقارنة بين تبايني مجتمعين

ويدرس المساق نوعا أخر من االختبارات غير المعلمية، مثل اختبار فرضيات حول وسيط 
كما يتطرق المساق الى الفرق . المجتمع ومقارنة وسيطي مجتمعين، واختبار جودة المطابقة

  .معلمية وغير المعلميةبين االختبارات ال
ويختم المساق بدراسة باختبارات تحليل التباين األحادي والثنائي، الستخدامها الكثير في حقل 

  .التربية
 ,Excel, Minitab: ويتخلل وحدات هذا المساق، استخداما لبرمجيات إحصائية جاهزة مثل

SPSS وتحليلهات في حوسبة البيانات واالختبارا ،.  
  

  :لنفس الفسيولوجيعلم ا   71211

: يتناول هذا المساق شرح وظائف أجهزة الجسم المختلفة، وعالقتها بالسلوك اإلنساني، وهي
الجهاز العصبي ويمثل الدماغ، والحبل الشوكي الالمركزي ويمثل االحساسات كما يتناول 

ائن الحي المساق الغدد الصماء ودور كل منها في التأثير على الحالة االنفعالية والنفسية للك
اإلبصار، والسمع، وأحاسيس : كما يقدم المساق شرحا وافيا ألجهزة الجسم الحسية وهي

  .الجلد، والذوق،  والشم،  وغيرها، ثم يبحث في الضغط النفسي
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  :مدخل إلى التربية الخاصة   71215

يتناول هذا المساق تعريف الطلبة بالفئات غير العادية مع التركيز على فئات اإلعاقة 
لمختلفة، وطبيعة أشكال اإلعاقة وفئاتها من حيث األسباب والصفات المميزة لها،  وكذلك ا

أفضل الطرق والوسائل فيما يتعلق بتقديم الخدمات لهذه الفئات والتي تسعى إلى االستفادة إلى 
  .أقصى درجة من قدرات المعوق

  
  :علم النفس التجريبي   71212

النفسي المخبري والميداني في ميادين علم النفس يتناول هذا المساق أساليب التجريب 
المختلفة والعناصر االساسيه للتجربة النفسية كما يقدم تمارين تدريبيه في التجريب النفسي 

  . على األبصار والسمع والتناسق الحركي والتعلم والذاكرة وزمن الرجع وغيرها
  

   :مبادئ الصحة النفسية   71312

سية في مجال الصحة النفسية وبهدف تعريف الطلبة بدور وأهمية يتناول المساق مواضيع أسا
الصحة النفسية في حياتنا اليومية، ومساعدتهم على التكيف وبناء الشخصية السليمة التي 

   .  تتمتع بالصحة النفسية، والوقاية من االضطرابات النفسية والعقلية
  

   :علم النفس االجتماعي   71314

موضوع علم النفس االجتماعي وأهدافه ومجاالته وطرق : ود التاليةيتناول هذا المساق البن
البحث فيه، والتنشئة االجتماعية ونمو االتجاهات وتغييرها، والتجاذب، والعنف والعدوان، 
واالمتثال، الطاعة، واالنحراف، والتأثير االجتماعي والنفوذ القيادي، وديناميات الجماعة، 

  .واآلثار السيكولوجية للبيئة
  

  :علم نفس الشواذ   71213

يتناول هذا المساق السلوك الشاذ، وتحديد العوامل الوراثية المسببة له، كما يقدم تقويما 
للسلوك الشاذ على أساس العصاب والذهان، وكذلك تعريف الطالب بمشاكل التكيف 

  .االضطرابات النفسية والعقلية، وطرق تشخيصها وعالجها
  
  :ربية وعلم النفسمناهج البحث في الت   71317

يهدف المساق عموماً إكساب الدارسين بالمهارات البحثية في مجال علم النفس واإلرشاد 
  .النفسي، وتنمية مهارات التفكير العلمي اإلبداعي والناقد
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  :علم نفس الشخصية   71313

إن هذا المساق يعالج الشخصية من حيث مفهومها وتعريفاتها والنظريات التي حاولت أن 
سرها، كما يهتم المساق بمعرفة العوامل والمحددات التي ترتبط بتكوين الشخصية وإعطائها تف

  .صبغة محددة
  
  :تطبيقات في مجاالت علم النفس   71414

يتناول هذا المساق تلخيص دور أالختصاصي النفسي على مستوى الممارسة العملية في 
  :مهمتين أساسيتين يتفرع عنهما نشاطات متعددة، مثل

  .فحص النفساني والعالج النفسي والعالج النفسيال •
  .الفحص النفسي ويتخذ أشكاال متعددة من حيث العمق والشمول •
  .قد يقتصر على تطبيق بعض االختيارات واستخالص نتائجها: فمن حيث الهدف •

قد يتخذ شكل دراسة الشخصية بمختلف أبعادها الذاتية واالجتماعيـة          : من حيث حالة الشمول   
  .م بها فريق متكاملوالتي يقو

ويتوقف األمر هنا على . الممارسة العالجية متعدد أشكالها من حيث العمق والشمول. 3
  .إعداد االختصاصي النفساني وتوجهه العلمي

  
  :النفس العياديعلم    71410

فرع من الطب يختص بتشخيص االضطرابات االنفعالية والعقلية وعالجها، والوقاية منها، 
كمشاعر القلق، (يتضمن متغيرات نفسية، واجتماعية وأخالقية وعصبية وطبية وهذا المفهوم 

  ).  واالكتئاب والوسوسة والخوف
  
  

  :وصف متطلبات التخصص الفرعي اإلجباري: ثانيا
  

   :التوجية واإلرشاد النفسي   75210

اتها يتناول هذا المساق طبيعة عمليتي التوجيه واإلرشاد، من حيث أهدافها، مناهجها، ومسلم
ومبادئها، ونظرياتها، ومجاالتها وطرقها، ووسائل جمع المعلومات، ويتناول كذلك عملية 
اإلرشاد، وبرنامج التوجيه واإلرشاد النفسي في المدرسة، وبعض مشكالت الطلبة في 

  .المدرسة وأساليب اإلرشاد فيها
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  : النظرية في اإلرشاد النفسيتاالتجاها   75211

نظرية في مجال اإلرشاد النفسي، من حيث الخلفية التاريخية، والتطور يتناول هذا المساق ال
والمبادئ العامة، واهم األساليب اإلرشادية والعالجية المنبثقة عن كل نظرية، ومناحي القوة 
والضعف الخاصة بكل نظريه، كما يتعرض المساق لبعض الحاالت وكيفية عالجها وفقاً لكل 

  . عالج النفسينظرية من نظريات اإلرشاد وال
  

  :االتصال في اإلرشاد النفسي   75318

يتناول المساق التعريف بمفهوم االتصال في اإلرشاد النفسي من حيث أهدافه، ومراحله، 
وأنواعه، ومعوقاته، ونماذجه ونظرياته المختلفة، كما يتناول أهمية البيئة اإلرشادية والمهنية 

بلة اإلرشادية التشخصية والعالجية وخصائصها، ونماذجها في االتصال، وكذلك مهارات المقا
  .  وفنيات المقابلة في اإلرشاد المتمثلة بفنيات الفعل ورد الفعل والمسئولية

  
  :التقييم والتشخيص في اإلرشاد   75219

يتناول هذا المساق أدوات التشخيص والتقييم المختلفة، كالمقابلة، ودراسة الحالة، والمالحظة، 
فسية، كما يعرض المساق عددا من االضطرابات والمشاكل النفسية، واالختبارات الن

كاضطرابات الشخصية، اضطرابات القلق وتشخيصها وفقاً لعدد من األدله التشخيصية 
  ) ICD و DSMIV:  (العالمية مثل

  
   :مبادئ اإلرشاد الجمعي   75418

لجماعة اإلرشادية وأنماط يتناول هذا المساق طبيعة اإلرشاد الجمعي وماهيته، وكيفية تكوين ا
  .قيادتها، وكذلك نظرياته وأساليبه ونماذج من الجلسات اإلرشادية

  
   :اإلرشاد المدرسي   75322

، هيتناول هذا المساق اإلرشاد المدرسي من حيث تعريفه وتطوره، ودور المرشد، ومسؤوليات
والبرامج اإلرشادية والخدمات اإلرشادية التي يقدمها في المدرسة، كما يتناول اإلجراءات 

  .التي  يتبعها المرشد في المدرسة
  

  :تدريب ميداني في اإلرشاد   75420

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا المساق في التعرف على المبادئ الرئيسية والمسؤوليات التي 
 بالصحة النفسية والعقلية ءبحقلهم يسهمون بدور رائد في خدمة المجتمع العربي واالرتقا

  .وبهألفراده وشع
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  :وصف متطلبات التخصص الرئيسي االختيارية

  
   :نظريات التعلم   71214

 النظرية السلوكية مثليهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بنظريات التعلم الرئيسة، 
 وخصوصاً التعلم المبرمج ،سكنرويك، اثورندوويتناول إنجازات وتجارب كل من بافلوف، 

ا المعرفية، ويتناول إنجازات كوهلر، كيرت ليفن، وعددلسكنر، وكذلك النظرية الترابطية 
  .ه وغيرهميأوزبل، جاني:  من علماء هذه المدرسة المعاصرين، أمثالآخرا

  
  :علم النفس اللغوي   71262

يتناول هذا المساق اللغة كأحد أهم وسائل االتصال اإلنساني، وكأحد أهم األدوات في مجال 
للفظي، والرسائل اللفظية الفعالة، كما يعرض المساق اإلرشاد النفسي من حيث اإلتصال ا

، ويعرض )والرسالة-والمستقبل-المرسل: (معوقات اإلتصال اللغوي، وأركان عملية اإلتصال
المساق بعض النماذج والنظريات في مجال اإلتصال اللغوي، والعالقة بين اإلتصال اللغوي 

  .واإلتصال والوعي الذاتي
  

   :ة والمراهقةعلم نفس الطفول   71255
، والتغيرات الجسمية واالنفعالية والعقلية والجنسية التي ةيتناول هذا المساق أهمية المراهق

تطرأ على المراهق، باإلضافة إلى مراحل المراهقة، ومميزات كل مرحلة منها، وصلتها 
لى بالمراحل الدراسية من إعدادية وثانوية وجامعية، مع ذكر مطالب كل مرحلة باإلضافة إ

  .مشكالت المراهقة النفسية واالجتماعية
  

  :الضغط النفسي   71321

يتناول هذا المساق الضغط النفسي، من حيث أسبابه وطرق الوقاية منه وعالجة، كما يتناول 
المساق األنواع المختلفة للضغوطات النفسية، ويتعرض المساق لألمراض المختلفة الناتجة 

السيكوماتية كقرحة المعدة، وارتفاع ضغط الدم عن الضغط النفسي وأهمها األمراض 
  .وغيرها

  
  :علم النفس اإلداري والتنظيمي   71328

 اإلدارة، ودور علم النفس في عملية التوظف والبناء التنظيمي ةيتناول هذا المساق سيكولوجي
وأثره في اإلنتاج والعالقات واألسس النفسية في التنظيم اإلداري الكفء، إضافة إلى دور 
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إلدارة في وفع الروح المعنوية للعاملين، وماهية السلوك التنظيمي، مع تقديم صورة شمولية ا
ألثر االتجاهات الحديثة في اإلدارة والسلوك التنظيمي، والسلوك الفردي التنظيمي معاً، 

  .وعوامله المتفاعلة
  

  :علم نفس الفروق   71351

 باإلضافة إلى التطور التاريخي لهذا ،ا وأهميته،يتناول هذا المساق تعريف الفروق الفردية
 اثر كل من البيئة والوراثة في إظهار الى ويتناول أيضاً التعرف .الفرع من فروق علم النفس

  . الفروق تربوياً وعلميا من أجل إنجاح العملية التربويةه هذتثمار وكيفية اس،الفروق الفردية
  

  :واالنفعاالت الدوافع   71352

الجوع، العطش، حب االستطالع، الجنس، دافع : ي الدوافع التاليةبحث هذا المساق في
 .قاإلنجاز، مركز الضبط، الخوف، القل

  
  :علم النفس الجنائي   71355

يبحث هذا المساق في دراسة العوامل النفسية والبيولوجية واالجتماعية والبيئية للسلوك 
 ، والمجني عليه والشاهد والمحامي ونفسية القاضي واالدعاء العام والمحقق والمتهم ،الجنائي

 ،ثم الوسائل النفسية الحديثة في التحقيق واختالالت الغرائز وخاصة الجنسية والعقلية
 واثر العلل واألمراض النفسية في ، وعالقتها بالسلوك الجنائي، والعقلييوالتخلف النفس

  .المسؤولية الجنائية
  

  ):الحرب النفسية (سيكولوجية اإلشاعة   71451

أسسها، ودوافعها، : يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالحرب النفسية من حيث
وصفاتها، واستخداماتها، والفرق بينهما وبين الحرب الفعلية، والتعرف إلى ميادين الحرب 

تصميمها، وإطالقها، : النفسية وغسيل الدماغ، وحرب المخابرات واإلشاعة من حيث
  .قاية منهاومتابعتها، وأغراضها وسبل الو

  
  :علم نفس اللعب   71252

يتناول هذا المساق شرح طبيعة اللعب، وتطوره التاريخي، واهتمام المربين في أهميته 
التربوية أمثال فروبل وبستالوزي، والتعرض لوجهة النظر النفسية لسلوك اللعب كما تشرحها 

لعب في رياض نظريات فرويد وبياجيه واريك واريكسن وبرونر، وكذلك شرح أهمية ال
  .محور التربية الطفل األولى قبل المدرسةكاألطفال، واعتماده 
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  :وصف متطلبات التخصص الفرعي االختيارية
  
  :أخالقيات اإلرشاد النفسي   75209 

لكل مهنة من المهن أخالقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيه 
دستوراً تعاهدياً بين المتخصصين يلتزمون وفقا له وشروطه، وهذا الميثاق األخالقي يعتبر 

بالسلوك الهادف إلى أداء مهني عال يترفع عن األخطاء والتجاوزات الضارة بالمهنة أو 
  .  الذي تستهدفه هذه المهنة النفسيةنتشغيلها أو اإلنسا

  
  :األنشطة التعبيرية في اإلرشاد   75323

فهم السلوك التعبيري، باالعتماد بة بمهارات ف الطليعرتيهدف هذا المساق بشكل عام إلى 
 اللفظية وغير اللفظية من خالل تعلى المقابلة واالختبارات، واالهتمام بتفسير السلوكيا

  .الرسم والفنون التعبيرية المختلفة والتمثيل، وغيرها
  

  :اإلرشاد األسري    75325

لمشاكل النفسية يتناول هذا المساق مراحل تطور األسرة، وخصائص كل مرحلة، وا
واالجتماعية المصاحبة لكل مرحلة، واهم النظريات التي تعالج المشاكل النفسية من وجهة 
نظر أسرية، كالنظرية السيكودينامية في إرشاد وعالج األسرة، والنظرية السلوكية في عالج 

  .وإرشاد األسرة والنظرية العقالنية االنفعالية ونظرية النظم، وغيرها
  

  :رابات النطق واللغةاضط   75427

يتناول هذا المساق اضطرابات النطق المختلفة المتعلقة بالحبسة الكالمية والصوتية 
واضطرابات الكالم الناتجة عن اإلصابات الدماغية المختلفة وطرق الوقاية منها وطرق 

بات عالجها، كما يهتم المساق بالعوامل النفسية المسببة لالضطرابات الكالم كأحد أهم المسب
 االضطرابات والخدمات النفسية الممكن تقديمها للمضطربين كالميا من الحالتين العالجي

  .والتأهيلي
  

   :مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها   75428

يتناول هذا المساق مقدمة عن تعديل السلوك والخطوات األساسية في برامج تعديل السلوك، 
 واألكاديمية التي يواجهها الطلبة وأساليب التعامل كما يتناول المشكالت السلوكية والتعليمية

  .معها
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  :قراءات في اإلرشاد باللغة اإلنجليزية   75429

يتناول هذا المساق عددا من الموضوعات في مجال اإلرشاد النفسي باللغة االنجليزية مثل 
ت فروع اإلرشاد النفسي والعملية اإلرشادية بشكل عام، ويعرض المساق عددا من الحاال

والبرامج اإلرشادية في مجال اإلرشاد النفسي، وموضوعات أخرى ذات صلة بالممارسة 
  .كأخالقيات اإلرشاد النفسي وخصائص المرشد النفسي وسماته

  
  :هيليأاإلرشاد الت   75430

يتناول هذا المساق موضوعات خاصة باإلرشاد النفسي، كاإلرشاد المهني ونظرياته، مثل 
 ان رو، وكيفية اإلفادة من األدوات الموجودة في هذه النظريات في نظرية هوالند، ونظرية

مجال اإلرشاد، كما يتناول المساق موضوعات إرشادية، مثل الناجحين وتأهيلهم، وإرشاد 
  .المعاقين وتأهيلهم، وإرشاد الموهوبين والمتفوقين وتأهيلهم
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  :إلرشادأعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس وا

  
  :االساتذة المشاركون

  )تعليم عال(      عبد عساف. د    
  1988 امريكا –جامعة اوهايو             

  
  )علم نفس(     علي الشكعة. د

  1986 مصر –جامعة عين شمس             
  :االساتذة المساعدون

  )ادارة تربوية(      حسن تيم. د    
  2004 االردن –الجامعة االردنية             
        

  )علم نفس(    دررسمية عبد القا.د
  1983 مصر –جامعة عين شمس             

  
  )علم النفس التربوي(    فوزي المساعيد. د

   1997السودان - ام درمان االسالمية            
  

  :المدرسون
  )علم نفس(      امنة البرق. أ    
  1985 امريكا –جامعة الينوي             
        

  )ادارة تربوية(      منى شعث. أ
  1997 فلسطين –جامعة النجاح             
        

  )إرشاد نفسي(    معروف الشايب. أ
  1994 االردن –الجامعة االردنية             
      

  )ارشاد نفسي(     فاخر الخليلي. أ
  2006 االردن –جامعة اليرموك             
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  )ارشاد نفسي(      فايز محاميد. أ

  2003 االردن –جامعة اليرموك             
  

  ) للغةاضطرابات النطق وا(ماجستير        عالء ابداح. أ
  .2002-الجامعة األردنية             

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 338 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 339 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قسم أساليب التدريس. 2
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  قسم أساليب التدريس
 

  :يضم قسم أساليب التدريس التخصصات اآلتية

  .ساعة معتمدة) 141(  أساليب تدريس العلوم             * -
 .ساعة معتمدة) 142(  أساليب تدريس الرياضيات        * -

 .ساعة معتمدة) 140(     أساليب تدريس اللغة االنجليزية* -

 .ساعة معتمدة) 140(  أساليب تدريس العلوم االجتماعية  * -

 .ساعة معتمدة) 140(      أساليب تدريس اللغة العربية * -

  
 

  معتمدةساعة ) 145  (  )2006 خطة (التربية التكنولوجية  -
  

  
�م * ��  2005*+ *()'& ا�%$ا"# "!  ا
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  :الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس تخصص أساليب تدريس العلوم: أوالً
  

  :شروط التخصص

   ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاحأن
   لهذه المساقاتفأكثر% 70بحيث يحصل على معدل 

  1 فيزياء عامة 22105 -
 1عامة  كيمياء 23101 -

 1 عامة أحياء 24101 -

 

 المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في أساليب تدريس العلوم

. يقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في أساليب تدريس العلوم
ساعة ) 141(تخصص إتمام وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا ال

معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات 
  .القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  :ساعة معتمدة) 21(متطلبات القسم اإلجبارية : أوال

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  م النشطالتعل  72299
  22105،23101  3  أساليب تدريس علوم المرحلة األساسية العليا  72361

24101  
  72361  3  تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم الطبيعية  72391

  72391  3  للعلوم) 1(تربية عملية   72393

  72393  3  أساليب تدريس علوم المرحلة الثانوية  72461

  72461  3  للعلوم) 2(تربية عملية   72493

  72461  3  قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس العلوم  72481

  
  :ساعة إجبارية) 55(متطلبات التخصص المساندة : ثانيا

  .األحياءالكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، : أنظر وصف المساقات الواردة في كلية العلوم في أقسام

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  المساق رقم
  -  3  )1(تفاضل وتكامل   21101
  -  3  )1(فيزياء عامة للتربية   22105
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  22105  3  )2(فيزياء عامة للتربية   22106

  22105  1  )1(فيزياء عملي   22107

  22106  1  )2(فيزياء عملي   22108

  22106  3  )3(فيزياء عامة   22203

  22106  3  فيزياء موجية وضوء  22221

 22106 3 )1(الفيزياء الحديثة  22242

 22106 3 ألكترونيات 22231

  22203  2  )3(فيزياء عملي   22314

  -  3  )1(كيمياء عامة   23101
  23101  3  )2(كيمياء عامة   23102

  -  1  )1(كيمياء عامة عملي   23107
  23107  1  )2(كيمياء عامة عملي   23108

  -  3  كيمياء عضوية   23234
  23102  3  كيمياء تحليلية  23212

 - 3 )1(ة أحياء عام 24101

 24101 3 )2(أحياء عامة  24102

 - 1 )1(أحياء عامة عملي  24107

 24107 1 )2(أحياء عامة عملي  24108

 24102  4 )عملي1+نظري 3(علم الوراثة  24231

 24102 4 )عملي1+نظري 3(علم البيئة  24301

  
   معتمدةساعات) 9 ( :متطلبات القسم االختيارية: ثالثا

  :ب من المساقات اآلتية ها الطاليختار

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مناهج البحث العلمي 72411

 3 اإلشراف التربوي 72366

  3  تصميم التدريس  72415

  3  مهارات التدريس  72368

  3  تدريس المفاهيم  72266

  3  علم االجتماع التربوي  72313
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  :وصف المساقات
  

   :التعلم النشط   72299

هذا المساق مفهوم التعلم النشط، وتعريفاته، وأهدافه، وأسـسه، وخصائصه وطبيعته، يتناول 
 الخطوط العريضة للتعلم النشط – البيئة الصفية المالئمة للتعلم النشط –وأهميته، وعناصره 

المحاضرة الموجهة، العصف الذهني، االكتشاف، حل ( استراتيجيات التعلم النشط ونماذجه –
 -)قشة الجماعية الفاعلة، لعب الدور، التمثيل، القصة، المحاكاة، دراسة الحالةالمشكلة، المنا

 – التعلم النشط والتفكير الفعال – التعلم النشط خارج الصف –دور المعلم في التعلم النشط 
 تطبيقات ميدانية على التعلم النشط – تحديات تواجه التعلم النشط –التعلم النشط في الجامعة 

  .لمواد الدراسيةفي مختلف ا
  

  :أساليب تدرس العلوم للمرحلة األساسية العليا   72361

 األهداف العامة –يتناول هذا المساق تعريفات العلوم، خصائص البرنامج الجيد في العلوم 
 محتوى منهاج العلوم، من حيث الحقائق والمفاهيم والتعميمات – األهداف التدريسية –للعلوم 

 وربط كل ذلك بمناهج العلوم في المرحلة –لتعلمية أو األنشطة  الخبرات ا–والنظريات 
  .األساسية العليا، وعمل تقنية درس العلوم بتكامل عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه

  
   :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم الطبيعية   72391

يتهـا  يصف هذا المساق اإلطار النظري للوسائل التعليميـة مـن حيـث مفهومهـا وأهم               
وخصائصها ومعايير استخدامها وأسس تصميمها وإنتاجها، كما يتناول المساق مفهوم عملية           
االتصال وعناصرها، ويتوج المساق بتصميم وسيلة تعليمية وإنتاجها في مجال التخصص،           

  .انسجاماً مع اإلطار النظري للمساق، واستفادةً من التقنية الحديثة في التصميم واإلنتاج
  

   :للعلوم) 1(تربية عملية     72385

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للدروس 
وخطوات تنفيذها في تقنية متكاملة، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المشرف 

سه الذي الطالبة عنوان در/ أشرطة لمواقف تدريسية، وينفذها مع الطلبة، ويختار الطالب 
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مدرس المساق، ويقوم الطلبة 

  .ومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملقى بعد أن يسجل على شريط في المعمل
تتابع العرض من قبل الطلبة والطالبات لدروس العلوم في المرحلتين األساسية والعليا 

, م درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف والزمالءوالثانوية، ويلقي كل منه
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ويعود الطالب المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه ومشاهدة نفسه وما كان من 
  .نقاط القوة وغيرها

  
   :أساليب تدريس علوم للمرحلة الثانوية   72461

المرحلة الثانوية وتشمل طريقة يتناول هذا المساق طرق التدريس القديمة والحديثة للعلوم في 
المحاضرة، من حيث مجاالت استخدامها، والتحضير لها، وتطبيقها، ونقاط القوة وجوانب 

 طريقة المناقشة في تدريس العلوم، من حيث أهميتها –الضعف فيها ومجاالت تطويرها 
ا ومزاياها  طريقة الحوار، من حيث أنواعه–وأنواعها والتحضير لها وتنفيذها والحكم عليها 

 طريقة االكتشاف، من حيث ماهيتها وخصائها وأنواعها وتطبيقها ومعوقات ذلك –وتطبيقها 
 – طريقة حل المشكالت، من حيث تعريفها وأهميتها وخطواتها ومجاالت تطبيقها –التطبيق 

ط التعليم الفردي، وال سيما الحقائب التعليمية والمجمعات التعليمية وأهميتها وتطبيقها، ورب
  .جميع هذه الطرق بتدريس العلوم في المرحلة الثانوية

  
   :للعلوم) 2(تربية عملية    72493

يتناول هذا المساق توزيع طلبة العلوم على مدارس مدينة نابلس األساسية والثانوية للقيام 
بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين لمواد العلوم، 

حت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في المدرسة وعضو هيئة التدريس وذلك ت
ويقوم الطالب بالدوام الفعلي في المدرسة واختيار الحصص المتعلقة بمواد . في جامعة النجاح

العلوم، وتحضير الدروس وإلقائها أمام تالميذ المدرسة، وبحضور المعلم األصيل المتعاون 
ستاذ الجامعي المشرف بعض المرات، على أن يعقب ذلك عملية كل الوقت، وبحضور األ

تقييم لما تم من تدريس فعلي، للتركيز على اإليجابيات للتمسك بها والسلبيات لمعالجتها 
  .والتخلص منها مستقبال

  
   :قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس العلوم   72481

العلوم، وعلى رأسها التعلم التعاوني، يتناول هذا المساق قضايا معاصرة ذات عالقة بتدريس 
 –من حيث تعريفاته وأهدافه وأسـسه وعناصره وخطواته ونماذجه واستراتيجياته وطرقه 

 دور المعلم في التعلم –المقارنة بين التعلم التعاوني وكل من التعلم التنافسي والتعلم الفردي 
تعلم التعاوني وتطبيقاته في ميادين  استخدامات ال– المهارات التعاونية وتدريسها –التعاوني 

  .العلوم المختلفة
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   :مناهج البحث العلمي   72411

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي، ومساعدته على تنمية قدراته 
على فهم أنواع البحوث، وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم 

ث العلمي، ومن ثم مساعدته في االختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها عليها الباح
  .من وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول الى حل لهذه المشكلة

  
   :اإلشراف التربوي   72366

ريخي لعملية  التطور التا–يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 – أهمية اإلشراف التربوي – أهداف اإلشراف التربوي وأسـسه –اإلشراف التربوي 

 مجاالت اإلشراف – مهام المشرف التربوي –العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي 
 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم – أدوار المشرف التربوي -التربوي

، االكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، البنائي، الهادف، الديكتاتوري، الديمقراطي(
الزيارات (وأساليب اإلشراف التربوي ). التصحيحي، اإلبداعي، التطوري، الصفي، التنوعي

الصفية، الدروس التوضيحية، التعليم المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، 
  .وي، ومستقبل اإلشراف التربوي، ومشكالت اإلشراف الترب)التقويم الذاتي

  
   :تصميم التدريس   72415

يهدف هذا المساق الى مساعدة الطالب في تصميم الدروس اليومية، وتحديد المفاهيم المتعلقة 
بها من حيث األهداف المعرفية، والوجدانية، والنفسحركية، وتحديد األنشطة واألساليب، 

امة في العلوم التطبيقية واإلنسانية، وتعريف والتقويم، والتعرف على نماذج التدريس الع
  .الطالب المهام التي يقوم بها المعلم في تصميم التدريس عند التخطيط

  
   :مهارات التدريس   72368

يتناول هذا المساق عدة مهارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل مهارة إعداد الدروس أو 
 المجال المعرفي، والمجال الوجداني تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في

والمجال الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدروس، ومهارة عرض 
الدرس، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة التفاعل الصفي، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية، 

  . ومهارة تقويم الدرسومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات، ومهارة المناقشة،
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   :تدريس المفاهيم   72266

تعريف المفهوم، : يتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس المفاهيم مثل
وتشكيل المفاهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، وطبيعة تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، 

م، ونماذج تدريس المفاهيم مثل  نموذج جانييه وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهي
لتدريس المفاهيم، مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، ونموذج ميرل وتنسون 
لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج برونر لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج كلوزماير 

  .المفاهيم وتطبيقاتهلتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس 
  

   :علم االجتماع التربوي   72313

يهدف هذا المساق الى دراسة المضمون االجتماعي للتربية، من حيث انعكاس الثقافة في 
المؤسـسات التربوية المقصودة، كالبيت، والمدرسة، واإلعالم ومؤسـسات التربية غير 

  .كالوراثة، وعوامل البيئة، والثقافة: المقصودة
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس :ثانياً

  :تخصص أساليب تدريس الرياضيات
  

  ان ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاح

  فاكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 
  1 تفاضل وتكامل 21101  -
 2 تفاضل وتكامل 21102  -

  
  درجة البكالوريوس في أساليب تدريس الرياضياتالمتطلبات الدراسية للحصول على

. يقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في أساليب تدريس الرياضيات
ساعة ) 142(وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام 

 اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة
  .القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  :     ساعة معتمدة) 21(متطلبات القسم اإلجبارية : اوال

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  التعلم النشط  72299
  21102، 21101  3  لة األساسية العلياأساليب تدريس رياضيات المرح  72362
  72362  3  تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم الطبيعية  72391

  72362  3  للرياضيات) 1(تربية عملية   72394

  72362  3  أساليب تدريس رياضيات المرحلة الثانوية  72462

  72462  3  للرياضيات) 2(تربية عملية   72494

  72462  3  في تدريس الرياضياتقضايا واتجاهات معاصرة   72482

  
  :ساعة إجبارية) 56(متطلبات التخصص المساندة : ثانيا

  ، وكلية تكنولوجيا المعلوماتالرياضيات، الفيزياء: أنظر وصف المساقات الواردة في كلية العلوم في أقسام

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  المساق رقم
  -  3  )1(تفاضل وتكامل   21101
  21101  3  )2(تفاضل وتكامل   21102

  21102  3  )3(تفاضل وتكامل   21201
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  21201  3  معادالت تفاضلية  21203

  -  3  )1(فيزياء عامة   22105
  22105  3  )2(فيزياء عامة   22106

  21102  3  مبادئ الرياضيات  21211

 - 3 )1(طرق اإلحصاء  21231

 21201 3 )1(مبادئ الجبر الخطي  21241

  21211  3  لجبر الحديثمبادئ ا  21242

  21201  3  )1(نظرية االحتماالت   21334

  21241،131111  3  التحليل العددي  21321

  21241،131111  3  برمجة خطية  21322

 21211  3  مبادئ نظرية األعداد  21343

    3  مبادئ الهندسة  21262
  -  4  )1(برمجة الحاسوب   131111
  131111 4  )2(برمجة الحاسوب  131112

 131112 3 برمجيات تطبيقية  131271

  
   معتمدةساعات) 9 ( :متطلبات القسم االختيارية: ثالثا

   المساقات اآلتية الطالب منهايختار

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مناهج البحث العلمي 72411

 3 اإلشراف التربوي 72366

  3  تصميم التدريس  72415

  3  مهارات التدريس  72368

  3  دريس المفاهيمت  72266
  3  علم االجتماع التربوي  72313
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  :وصف المساقات
  

   :التعلم النشط   72299

يتناول هذا المساق مفهوم التعلم النشط وتعريفاته، وأهدافه، وأسـسه، وخصائصه وطبيعته، 
 الخطوط العريضة للتعلم النشط – البيئة الصفية المالئمة للتعلم النشط –وأهميته، وعناصره 

المحاضرة الموجهة، العصف الذهني، االكتشاف، حل ( استراتيجيات التعلم النشط ونماذجه –
 -)المشكلة، المناقشة الجماعية الفاعلة، لعب الدور، التمثيل، القصة، المحاكاة، دراسة الحالة

 – التعلم النشط والتفكير الفعال – التعلم النشط خارج الصف –دور المعلم في التعلم النشط 
 تطبيقات ميدانية على التعلم النشط – تحديات تواجه التعلم النشط –تعلم النشط في الجامعة ال

  .في مختلف المواد الدراسية
  

   :أساليب تدرس الرياضيات للمرحلة األساسية العليا   72362

 األهداف –يتناول هذا المساق تعريفات الرياضيات، خصائص البرنامج الجيد في الرياضيات 
 محتوى منهاج الرياضيات، من حيث الحقائق – األهداف التدريسية –لرياضيات العامة ا

 وربط كل ذلك بمناهج – الخبرات التعلمية أو األنشطة –والمفاهيم والتعميمات والنظريات 
الرياضيات في المرحلة األساسية العليا، وعمل تقنية درس الرياضيات بتكامل عناصر مذكرة 

  .الدرس وخطوات تنفيذه
  

   :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم الطبيعية   72391

يصف هذا المساق اإلطار النظري للوسائل التعليميـة مـن حيـث مفهومهـا وأهميتهـا                 
وخصائصها ومعايير استخدامها وأسس تصميمها وإنتاجها، كما يتناول المساق مفهوم عملية           

إنتاجها في مجال التخصص،    االتصال وعناصرها، ويتوج المساق بتصميم وسيلة تعليمية و       
  .انسجاماً مع اإلطار النظري للمساق، واستفادةً من التقنية الحديثة في التصميم واإلنتاج

  

   :الرياضيات) 1(تربية عملية    72394

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للدروس 
، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المشرف وخطوات تنفيذها في تقنية متكاملة

الطالبة عنوان درسه الذي /أشرطة لمواقف تدريسية، وينفذها مع الطلبة، ويختار الطالب
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مدرس المساق، ويقوم الطلبة 

  .ريط في المعملومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملقى بعد أن يسجل على ش
تتابع العرض من قبل الطلبة والطالبات لدروس الرياضيات في المرحلتين األساسية والعليا 
, والثانوية، ويلقي كل منهم درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف والزمالء
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ويعود الطالب المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه ومشاهدة نفسه وما كان من 
  .قاط القوة وغيرهان

  
   :أساليب تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية   72462

يتناول هذا المساق طرق التدريس القديمة والحديثة للرياضيات في المرحلة الثانوية وتشمل 
طريقة المحاضرة، من حيث مجاالت استخدامها، والتحضير لها، وتطبيقها، ونقاط القوة 

 طريقة المناقشة في تدريس الرياضيات، من –ويرها وجوانب الضعف فيها ومجاالت تط
 طريقة الحوار، من حيث –حيث أهميتها وأنواعها والتحضير لها وتنفيذها والحكم عليها 

 طريقة االكتشاف، من حيث ماهيتها وخصائصها وأنواعها –أنواعها ومزاياها وتطبيقها 
ث تعريفها وأهميتها  طريقة حل المشكالت من حي–وتطبيقها ومعوقات ذلك التطبيق 

 التعليم الفردي، وال سيما الحقائب التعليمية والمجمعات –وخطواتها ومجاالت تطبيقها 
 وربط جميع هذه الطرق بتدريس الرياضيات في المرحلة –التعليمية وأهميتها وتطبيقها 

  . الثانوية
  

   :الرياضيات) 2(تربية عملية    72494

ياضيات على مدارس مدينة نابلس األساسية والثانوية للقيام يتناول هذا المساق توزيع طلبة الر
بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين لمواد 
الرياضيات، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في المدرسة وعضو 

لي في المدرسة واختيار الحصص ويقوم الطالب بالدوام الفع. هيئة التدريس في جامعة النجاح
المتعلقة بمواد الرياضيات، وتحضير الدروس وإلقائها أمام تالميذ المدرسة، وبحضور المعلم 
األصيل المتعاون كل الوقت، وبحضور األستاذ الجامعي المشرف بعض المرات، على أن 

تمسك بها والسلبيات يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من تدريس فعلي للتركيز على اإليجابيات لل
  .لمعالجتها والتخلص منها مستقبال

  
   :قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس الرياضيات   72482

يتناول هذا المساق قضايا معاصرة ذات عالقة بتدريس الرياضيات وعلى رأسها التعلم 
 التعاوني، من حيث تعريفاته وأهدافه وأسـسه وعناصره وخطواته ونماذجه واستراتيجياته

 دور المعلم – المقارنة بين التعلم التعاوني وكل من التعلم التنافسي والتعلم الفردي –وطرقه 
 استخدامات التعلم التعاوني وتطبيقاته – المهارات التعاونية وتدريسها –في التعلم التعاوني 

  .في ميادين الرياضيات المختلفة
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   :مناهج البحث العلمي   72411

عريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومساعدته على تنمية قدراته يهدف هذا المساق الى ت
على فهم أنواع البحوث، وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم 
عليها الباحث العلمي، ومن ثم مساعدته في االختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها 

  .ليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول الى حل لهذه المشكلةمن وسائل جمع البيانات، وأسا
  

   :اإلشراف التربوي   72366

 التطور التاريخي لعملية –يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 – أهمية اإلشراف التربوي – أهداف اإلشراف التربوي وأسـسه –اإلشراف التربوي 
 مجاالت اإلشراف – مهام المشرف التربوي – اإلشراف التربوي العوامل المؤثرة في

 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم – أدوار المشرف التربوي -التربوي
الديكتاتوري، الديمقراطي، االكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، البنائي، الهادف، (

الزيارات ( وأساليب اإلشراف التربوي ).التصحيحي، اإلبداعي، التطوري، الصفي، التنوعي
الصفية، الدروس التوضيحية، التعليم المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، 

  .، ومشكالت اإلشراف التربوي، ومستقبل اإلشراف التربوي)التقويم الذاتي
  

   :تصميم التدريس   72415

اليومية، وتحديد المفاهيم المتعلقة يهدف هذا المساق الى مساعدة الطالب في تصميم الدروس 
بها من حيث األهداف المعرفية، والوجدانية، والنفسحركية، وتحديد األنشطة، واألساليب، 
والتقويم، والتعرف على نماذج التدريس العامة في العلوم التطبيقية واإلنسانية، وتعريف 

  .خطيطالطالب المهام التي يقوم بها المعلم في تصميم التدريس عند الت
  

   :مهارات التدريس   72368

يتناول هذا المساق عدة مهارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل مهارة إعداد الدروس أو 
تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، والمجال الوجداني، 

وس، ومهارة عرض والمجال الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدر
الدرس، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة التفاعل الصفي ، ومهارة استخدام الوسائل التعليميةن  

  .ومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات، ومهارة المناقشة، ومهارة تقويم الدرس
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   :تدريس المفاهيم   72266

تعريف المفهوم، :  مفاهيم مثليتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس ال
وتشكيل المفاهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، وطبيعة تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، 
وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهيم، ونماذج تدريس المفاهيم، ونموذج جانييه 

ونموذج ميرل وتنسون لتدريس المفاهيم مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، 
لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج برونر لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج كلوزماير 

  .لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس المفاهيم وتطبيقاته
  

   :علم االجتماع التربوي   72313

، من حيث انعكاس الثقافة في يهدف هذا المساق الى دراسة المضمون االجتماعي للتربية
المؤسـسات التربوية المقصودة كالبيت، والمدرسة، واإلعالم، ومؤسـسات التربية غير 

  .كالوراثة، وعوامل البيئة، والثقافة: المقصودة
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس : ثالثاً

  :تخصص أساليب تدريس اللغة االنجليزية
  

  :شروط التخصص

  ان ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاح
  فاكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 

  1انجليزي كلية  32111 -
  2انجليزي كلية     32112-
        قراءات تربوية باللغة االنجليزية72265 -
  

 اللغة االنجليزيةالمتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في أساليب تدريس 

يقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في أساليب تدريس اللغة 
وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام . االنجليزية

ية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيار) 140(
  .ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  :ساعة معتمدة) 21(متطلبات القسم اإلجبارية : اوال

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  التعلم النشط  72299
 32112،32111  3  ياأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية المرحلة األساسية العل  72363

72265  
  72363  3  تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم االنسانية  72392

  72363  3  للغة اإلنجليزية) 1(تربية عملية   72395

  72363  3  أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية المرحلة الثانوية  72463

  72463  3  للغة اإلنجليزية) 2(تربية عملية   72495

  72363  3  ةاالنجليزياللغة هات معاصرة في تدريس قضايا واتجا  72483
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  :ساعة إجبارية) 54(متطلبات التخصص المساندة : ثانيا

  .قسم اللغة االنجليزية: أنظر وصف المساقات الواردة في كلية اآلداب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  **32100أو*23098  3  )1(لغة إنجليزية كلية   32111
  **32100أو*32098  3  )2(لغة إنجليزية كلية   32112
  32111  3  المحادثة واالستيعاب الشفوي  32200

  ***10323  3  قواعد متقدمة  32202
  32112  3  كتابة وبحث   32203

  32200  3  االتصال الشفوي  32220

  -  3  مقدمة في اللغويات  32234
 32234 3 علم األصوات ونظمها 32236

 - 3  األدبمقدمة في 32260

  32260  3  الرواية والقصة القصيرة  32261

  32260  3  الشعر  32262

  32203  3  كتابة متقدمة  32303

  32234  3  النحو والنظرية النحوية  32340

 32234  3  علم المعاني  32343

  32340  3  لغويات متقدمة  32350

  32260  3  المسرحية  32360

 32236 - 3 لغويات مقارنة 32386

 32202 3 ةترجم  32390

    معتمدةساعات) 9(:متطلبات القسم االختيارية 

  : المساقات اآلتية  الطالب منهايختار

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 مناهج البحث العلمي 72411

 3 اإلشراف التربوي 72366

  3  تصميم التدريس  72415

  3  مهارات التدريس  72368

  3  تدريس المفاهيم  72266

  3  علم االجتماع التربوي  72313
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  :وصف المساقات
  

   :التعلم النشط   72299

يتناول هذا المساق مفهوم التعلم النشط وتعريفاته، وأهدافه، وأسـسه، وخصائصه وطبيعته، 
 الخطوط العريضة للتعلم النشط – البيئة الصفية المالئمة للتعلم النشط –وأهميته، وعناصره 

المحاضرة الموجهة، العصف الذهني، االكتشاف، حل (نماذجه  استراتيجيات التعلم النشط و–
 -)المشكلة، المناقشة الجماعية الفاعلة، لعب الدور، التمثيل، القصة، المحاكاة، دراسة الحالة

 – التعلم النشط والتفكير الفعال – التعلم النشط خارج الصف –دور المعلم في التعلم النشط 
 تطبيقات ميدانية على التعلم النشط –ات تواجه التعلم النشط  تحدي–التعلم النشط في الجامعة 

  .في مختلف المواد الدراسية
  

   :أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية للمرحلة األساسية العليا   72363

يشمل المساق تعريفات اللغة االنجليزية، خصائص البرنامج الجيد في اللغة االنجليزية األفقي 
ة العلوم االجتماعية، األهداف التدريسية، محتوى منهاج اللغة والتفرعي، األهداف العام

الخبرات التعليمية أو . االنجليزية من حيث الحقائق، والمفاهيم، والتعميمات، والنظريات
األنشطة، وربط كل ذلك بمنهاج اللغة االنجليزية في المرحلة األساسية العليا، وعمل تقنية 

  .ر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذهدرس اللغة االنجليزية بتكامل عناص
  

   :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية    72392

مفهوم الوسائل التعليمية، وصفاتها ومقوماتها، ومصادرها، : يشمل هذا المساق البنود التالية
  .والمناهج، واللوحات التعليمية، والمجسمات الناسخة الوبرية، األجهزة التعليمية ومواردها

  
   :اللغة االنجليزية) 1(تربية عملية    72395

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للدروس 
وخطوات تنفيذها في تقنية متكاملة، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المشرف 

 الطالبة عنوان درسه الذي /أشرطة لمواقف تدريسية، وينفذها مع الطلبة، ويختار الطالب 
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مدرس المساق، ويقوم الطلبة 

  .ومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملقى بعد أن يسجل على شريط في المعمل
تتابع العرض من قبل الطلبة والطالبات لدروس اللغة االنجليزية في المرحلتين األساسية 

ليا والثانوية، ويلقي كل منهم درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف والع
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ويعود الطالب المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه ومشاهدة نفسه وما , والزمالء
  .كان من نقاط القوة وغيرها

  
   :للمرحلة الثانوية أساليب تدريس اللغة االنجليزية   72463

ق تدريس اللغة االنجليزية في المرحلة الثانوية، كطريقة المحاضرة في يشمل هذا المساق طر
مجاالت استخدامها، والتحضير لها، وتطبيقاتها، ونقاط القوة والضعف فيها، ومجاالت 

وطريقة المناقشة في تدريس اللغة االنجليزية، من حيث أهميتها، وأنواعها . تطويرها
 وطريقة الحوار، من حيث أنواعها، وخصائصها .والتحضير لها، وتنفيذها، والحكم عليها

وطريقة حل المشكالت، من حيث تعريفها، وأهميتها، وخطواتها، ومجاالت . وتطبيقاتها
وأساليب البرمجة الخطية والتفرعية وتطبيقاتها، وربط هذه الطرق بتدريس اللغة . تطبيقها

  .االنجليزية في المرحلة الثانوية
  
   :للغة االنجليزيةا) 2(تربية عملية    72495

اق توزيع طلبة اللغة االنجليزية على مدارس مدينة نابلس األساسية والثانوية يتناول هذا المس
للقيام بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين لمواد اللغة 
االنجليزية، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في المدرسة وعضو 

ويقوم الطالب بالدوام الفعلي في المدرسة واختيار الحصص . نجاحهيئة التدريس في جامعة ال
المتعلقة بمواد اللغة االنجليزية، وتحضير الدروس وإلقائها أمام تالميذ المدرسة وبحضور 
المعلم األصيل المتعاون كل الوقت، وبحضور األستاذ الجامعي المشرف بعض المرات، على 

 تدريس فعلي للتركيز على اإليجابيات للتمسك بها أن يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من
  .والسلبيات لمعالجتها والتخلص منها مستقبالً

  
   :قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس اللغة االنجليزية   72483

يتناول هذا المساق قضايا معاصرة ذات عالقة بتدريس اللغة االنجليزية وعلى رأسها التعلم 
وأهدافه وأسـسه وعناصره وخطواته ونماذجه واستراتيجياته التعاوني، من حيث تعريفاته 

 دور المعلم – المقارنة بين التعلم التعاوني وكل من التعلم التنافسي والتعلم الفردي –وطرقه 
 استخدامات التعلم التعاوني وتطبيقاته – المهارات التعاونية وتدريسها –في التعلم التعاوني 

  .المختلفةفي ميادين العلوم االجتماعية 
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   :مناهج البحث العلمي   72411

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومساعدته على تنمية قدراته 
على فهم أنواع البحوث، وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم 

يم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها عليها الباحث العلمي، ومن ثم مساعدته في االختيار السل
  .من وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول الى حل لهذه المشكلة

  
   :اإلشراف التربوي   72366

 التطور التاريخي لعملية –يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 – أهمية اإلشراف التربوي –اف التربوي وأسـسه  أهداف اإلشر–اإلشراف التربوي 

 مجاالت اإلشراف – مهام المشرف التربوي –العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي 
 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم – أدوار المشرف التربوي -التربوي

البنائي، الهادف، الديكتاتوري، الديمقراطي، االكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، (
الزيارات (وأساليب اإلشراف التربوي ). التصحيحي، اإلبداعي، التطوري، الصفي، التنوعي

الصفية، الدروس التوضيحية، التعليم المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، 
  .، ومشكالت اإلشراف التربوي، ومستقبل اإلشراف التربوي)التقويم الذاتي

  
  :م التدريستصمي   72415

يهدف هذا المساق الى مساعدة الطالب في تصميم الدروس اليومية، وتحديد المفاهيم المتعلقة             
بها من حيث األهداف المعرفية، والوجدانية، والنفسحركية، وتحديد األنـشطة واألسـاليب،            
 والتقويم، والتعرف على نماذج التدريس العامة في العلوم التطبيقية واإلنـسانية، وتعريـف            

  .الطالب المهام التي يقوم بها المعلم في تصميم التدريس عند التخطيط
  

   :مهارات التدريس   72368

يتناول هذا المساق عدة مهارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل مهارة إعداد الدروس أو 
تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، والمجال الوجداني، 

 الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدروس، ومهارة عرض والمجال
الدرس، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة التفاعل الصفي، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية، 

  .ومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات، ومهارة المناقشة، ومهارة تقويم الدرس
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   :اهيمتدريس المف   72266

تعريف المفهوم، :  يتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس المفاهيم مثل
وتشكيل المفاهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، وطبيعة تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، 
وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهيم، ونماذج تدريس المفاهيم، ونموذج جانييه 
لتدريس المفاهيم مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، ونموذج ميرل وتنسون 
لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج برونر لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج كلوزماير 

  .لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس المفاهيم وتطبيقاته
  
   :ربويعلم االجتماع الت   72313

يهدف هذا المساق الى دراسة المضمون االجتماعي للتربية، من حيث انعكاس الثقافة في 
المؤسـسات التربوية المقصودة، كالبيت، والمدرسة، واإلعالم، ومؤسـسات التربية غير 

  .كالوراثة، وعوامل البيئة، والثقافة: المقصودة
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   على درجة البكالوريوس الخطة الدراسية للحصول: رابعاً

  :تخصص أساليب تدريس العلوم االجتماعية
  

  :شروط التخصص

  ان ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاح
  فاكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 

   تاريخ الفكر الحديث33111  -
   جغرافية فلسطين34111 -

  
  في أساليب تدريس العلوم االجتماعيةالمتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس

يقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في أساليب تدريس العلوم 
وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام . االجتماعية

اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة ) 140(
  .ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  :ساعة معتمدة) 21(متطلبات القسم اإلجبارية : اوال

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
    3  التعلم النشط  72299
مرحلة أساليب تدريس العلوم االجتماعية ال  72364

  األساسية العليا

3  33111،34111  

  72364  3  تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية  72392

  72364  3  للعلوم االجتماعية) 1(تربية عملية   72396

  72364  3  أساليب تدريس العلوم االجتماعية المرحلة الثانوية  72464

  72396  3  للعلوم االجتماعية) 2(تربية عملية   72496

العلوم قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس   72484
  االجتماعية

3  72464  
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  :ساعة إجبارية) 54(متطلبات التخصص المساندة : ثانيا
  .قسم التاريخ، والجغرافيا: أنظر وصف المساقات الواردة في كلية اآلداب

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  المساق رقم
  -  3  تاريخ الفكر الحديث  33111
  33111  3  تاريخ الشرق القديم  33211

  -  3  تاريخ صدر اإلسالم  33213
  -  3  تاريخ الدولة األموية  33214
  33111  3  تاريخ الدولة العباسية  33215

  33211،33215  3  تاريخ المغرب واألندلس  33311

  33331، 33311  3  تاريخ العالم المعاصر  33414
 33331، 33311 3 تاريخ العرب الحديث 33412

 33331، 33311 3 تاريخ فلسطين الحديث 33413

  -  3  جغرافية فلسطين  34111
  -  3  جغرافية بشرية  34112
  -  3  مدخل الى الجغرافيا الطبيعية  34113
  34113  3  الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  34235

 ، 34113  3  مبادئ الديموغرافيا  34312

 34214 أو 34213   3  مبادىء المناخ  34213
)34113(  

  -  3  جغرافيا العمران  34315
 - 3 جغرافيا النقل والمواصالت 34412

 - 3 مبادئ االستشعار عن بعد  34424
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   معتمدةساعات) 9(:متطلبات القسم االختيارية : ثالثا

  :المساقات اآلتية  الطالب من هايختار

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 3 ميمناهج البحث العل 72411

 3 اإلشراف التربوي 72366

  3  تصميم التدريس  72415

  3  مهارات التدريس  72368

  3  تدريس المفاهيم  72266
  3  علم االجتماع التربوي  72313

  
  

  :وصف المساقات
  

   :التعلم النشط   72299

يتناول هذا المساق مفهوم التعلم النشط وتعريفاته وأهدافه وأسـسه وخصائصه وطبيعته، 
 الخطوط العريضة للتعلم النشط – البيئة الصفية المالئمة للتعلم النشط –ه، وعناصره وأهميت

المحاضرة الموجهة، العصف الذهني، االكتشاف، حل ( استراتيجيات التعلم النشط ونماذجه –
 -)المشكلة، المناقشة الجماعية الفاعلة، لعب الدور، التمثيل، القصة، المحاكاة، دراسة الحالة

 – التعلم النشط والتفكير الفعال – التعلم النشط خارج الصف –لم في التعلم النشط دور المع
 تطبيقات ميدانية على التعلم النشط – تحديات تواجه التعلم النشط –التعلم النشط في الجامعة 

  .في مختلف المواد الدراسية
  

   :أساليب تدريس العلوم االجتماعية للمرحلة األساسية العليا   72364

شمل المساق تعريفات العلوم االجتماعية، خصائص البرنامج الجيد في العلوم االجتماعيـة            ي
األفقي والتفرعي، األهداف العامة العلوم االجتماعية، األهداف التدريسية، محتـوى منهـاج            

الخبرات التعليميـة   . الحقائق، المفاهيم، والتعميمات، والنظريات   : العلوم االجتماعية من حيث   
طة وربط كل ذلك بمنهاج العلوم االجتماعية في المرحلة األساسية العليا، وعمل تقنية   أو األنش 

  .درس العلوم االجتماعية بتكامل عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه
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   :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية   72392

فاتها ومقوماتها، مصادرها، مفهوم الوسائل التعليمية، ص: يشمل هذا المساق البنود التالية
  .المناهج، اللوحات التعليمية، المجسمات الناسخة الوبرية، األجهزة التعليمية ومواردها

  
   :العلوم االجتماعية) 1(تربية عملية    72396

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للـدروس             
 متكاملة، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المـشرف          وخطوات تنفيذها في تقنية   

الطالبة عنوان درسه الـذي     / أشرطة لمواقف تدريسية، وينفذها مع الطلبة، ويختار الطالب         
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مـدرس المـساق، ويقـوم الطلبـة               

  .يسجل على شريط في المعملومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملقى بعد أن 
تتابع العرض من قبل الطلبة والطالبات لدروس العلوم االجتماعية في المرحلتين األساسية 
والعليا والثانوية، ويلقي كل منهم درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف 

 نفسه وما ويعود الطالب المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه ومشاهدة, والزمالء
  .كان من نقاط القوة وغيرها

  
   :للمرحلة الثانوية أساليب تدريس العلوم االجتماعية   72464

يشمل هذا المساق طرق تدريس العلوم االجتماعية في المرحلة الثانوية، كطريقة المحاضرة 
في مجاالت استخدامها، والتحضير لها، وتطبيقاتها، ونقاط القوة والضعف فيها، ومجاالت 

وطريقة المناقشة في تدريس العلوم االجتماعية، من حيث أهميتها، وأنواعها . طويرهات
وطريقة الحوار، من حيث أنواعها، وخصائصها . والتحضير لها، وتنفيذها، والحكم عليها

وطريقة حل المشكالت، من حيث تعريفها، وأهميتها، وخطواتها، ومجاالت . وتطبيقاتها
الخطية والتفرعية وتطبيقاتها، وربط هذه الطرق بتدريس العلوم وأساليب البرمجة . تطبيقها

  .االجتماعية في المرحلة الثانوية
  
   :العلوم االجتماعية) 2(تربية عملية    72496

يتناول هذا المساق توزيع طلبة العلوم االجتماعية على مدارس مدينة نابلس األساسية 
كتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين والثانوية للقيام بالتدريس الفعلي لموضوعات ال

لمواد العلوم االجتماعية، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في 
ويقوم الطالب بالدوام الفعلي في المدرسة . المدرسة وعضو هيئة التدريس في جامعة النجاح

س وإلقائها أمام تالميذ واختيار الحصص المتعلقة بمواد العلوم االجتماعية، وتحضير الدرو
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المدرسة وبحضور المعلم األصيل المتعاون كل الوقت، وبحضور األستاذ الجامعي المشرف 
بعض المرات، على أن يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من تدريس فعلي للتركيز على 

  .اإليجابيات للتمسك بها، والسلبيات لمعالجتها والتخلص منها مستقبالً
  
   :واتجاهات معاصرة في تدريس العلوم االجتماعيةقضايا    72484

يتناول هذا المساق قضايا معاصرة ذات عالقة بتدريس العلوم االجتماعية وعلى رأسها التعلم 
التعاوني، من حيث تعريفاته، وأهدافه، وأسـسه، وعناصره، وخطواته، ونماذجه 

 التعلم التنافسي والتعلم الفردي  المقارنة بين التعلم التعاوني وكل من–واستراتيجياته وطرقه 
 استخدامات التعلم – المهارات التعاونية وتدريسها – دور المعلم في التعلم التعاوني –

  .التعاوني وتطبيقاته في ميادين العلوم االجتماعية المختلفة
  

   :مناهج البحث العلمي   72411

اعدته على تنمية قدراته يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومس
على فهم أنواع البحوث، وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم 
عليها الباحث العلمي، ومن ثم مساعدته في االختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها 

  .ى حل لهذه المشكلةمن وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول ال
  

   :اإلشراف التربوي   72366

 التطور التاريخي لعملية –يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 – أهمية اإلشراف التربوي – أهداف اإلشراف التربوي وأسـسه –اإلشراف التربوي 

 مجاالت اإلشراف –وي  مهام المشرف الترب–العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي 
 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم – أدوار المشرف التربوي -التربوي

الديكتاتوري، الديمقراطي، االكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، البنائي، الهادف، (
الزيارات (وأساليب اإلشراف التربوي ). التصحيحي، اإلبداعي، التطوري، الصفي، التنوعي

لصفية، الدروس التوضيحية، التعليم المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، ا
  .، ومشكالت اإلشراف التربوي،  ومستقبل اإلشراف التربوي)التقويم الذاتي

  
   :تصميم التدريس   72415

يهدف هذا المساق الى مساعدة الطالب في تصميم الدروس اليومية، وتحديد المفاهيم المتعلقة             
ها من حيث األهداف المعرفية، والوجدانية، والنفسحركية، وتحديد األنـشطة، واألسـاليب،            ب
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والتقويم، والتعرف على نماذج التدريس العامة في العلوم التطبيقية واإلنـسانية، وتعريـف             
  .الطالب المهام التي يقوم بها المعلم في تصميم التدريس عند التخطيط

  
   :مهارات التدريس   72368

ول هذا المساق عدة مهارات لها عالقة بعملية التدريس مثل مهارة إعداد الدروس أو يتنا
تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، والمجال الوجداني، 
والمجال الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدروس، ومهارة عرض 

سئلة، ومهارة التفاعل الصفي، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية،  الدرس، ومهارة طرح األ
  .ومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات ، ومهارة المناقشة، ومهارة تقويم الدرس

  
   :تدريس المفاهيم   72266

تعريف المفهوم، : يتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس المفاهيم مثل
اهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، وطبيعة تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، وتشكيل المف

وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهيم، ونماذج تدريس المفاهيم، ونموذج جانييه 
لتدريس المفاهيم مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، ونموذج ميرل وتنسون 

يقاته، ونموذج برونر لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج كلوزماير لتدريس المفاهيم وتطب
  .لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس المفاهيم وتطبيقاته

  
   :علم االجتماع التربوي   72313

يهدف هذا المساق الى دراسة المضمون االجتماعي للتربية، من حيث انعكاس الثقافة في 
تربوية المقصودة، كالبيت، والمدرسة، واإلعالم، ومؤسـسات التربية غير المؤسـسات ال

  .كالوراثة، وعوامل البيئة، والثقافة: المقصودة
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس تخصص: خامساً

  :أساليب تدريس اللغة العربية
  

  :شروط التخصص

  بنجاحان ينهي الطالب دراسة المساقات التالية 
  فاكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 

  مدخل الى تذوق النص االدبي  31111 -
  الصرف  31211 -
  

 المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في أساليب تدريس اللغة العربية

ريس اللغة يقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في أساليب تد
) 140(وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام . العربية

ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، 
  .ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  :ساعة معتمدة) 21( اإلجبارية  متطلبات القسمأوالً 

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  التعلم النشط  72299
أساليب تدريس اللغة العربية المرحلة األساسية   72365

  العليا

3  31111 ،31211  

  72365  3  تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية  72392
  

  72365  3  غة العربيةلل) 1(تربية عملية   72385

  72365  3  أساليب تدريس اللغة العربية للمرحلة الثانوية  72465

  72385  3  للغة العربية) 2(تربية عملية   72497

 72465  3  قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس اللغة العربية  72485
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  :ساعة إجبارية) 54(متطلبات التخصص المساندة : ثانيا

  .قسم اللغة العربية: واردة في كلية اآلدابأنظر وصف المساقات ال

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  -  3  مدخل الى تذوق النص األدبي  31111
  -  3  الصرف  31211
  -  3  )أ(نحو   31212
  -  3  )ب+أ(البالغة العربية   31114
  -  3  تاريخ األدب الجاهلي ونصوصه  31214
  31214  3  ي واألموي ونصوصهماتاريخ األدب اإلسالم  31218

  31212  3  )ب(نحو   31312

 31218 3  )نثراً وشعراً(األدب العباسي  31319

 31312 3 )ج(نحو  31412

  -  3 الصوتيات  31314
  -  3  تاريخ النقد األدبي عند العرب  31316
  -  3  العروض والقافية  31351
  31319  3  األدب العربي الحديث  31418

    3  العامعلم اللغة   31358
    3  فقه اللغة العربية  31414
    3  تاريخ النقد األدبي الحديث ومدارسه  31416
   3  )د(نحو  31457
  3 موضوع خاص في األدب الفلسطيني الحديث  31452
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   معتمدة  ساعات)9: (متطلبات القسم االختيارية : ثالثا

  :ها الطالب من المساقات اآلتية يختار

 ساعة معتمدة سم المساقا رقم المساق

 3 مناهج البحث العلمي 72411

 3 اإلشراف التربوي 72366

  3  تصميم التدريس  72415

  3  مهارات التدريس  72368

  3  تدريس المفاهيم  72266

  3  علم االجتماع التربوي  72313

  
  

  :وصف المساقات
  

   :   التعلم النشط72299

عريفاته وأهدافه وأسـسه وخصائصه وطبيعته يتناول هذا المساق مفهوم التعلم النشط وت
 – الخطوط العريضة للتعلم النشط – البيئة الصفية المالئمة للتعلم النشط –وأهميته وعناصره 

المحاضرة الموجهة، العصف الذهني، االكتشاف، حل (استراتيجيات التعلم النشط ونماذجه 
 -)يل، القصة، المحاكاة، دراسة الحالةالمشكلة، المناقشة الجماعية الفاعلة، لعب الدور، التمث

 – التعلم النشط والتفكير الفعال – التعلم النشط خارج الصف –دور المعلم في التعلم النشط 
 تطبيقات ميدانية على التعلم النشط – تحديات تواجه التعلم النشط –التعلم النشط في الجامعة 

  .في مختلف المواد الدراسية
  

  : اللغة العربية للمرحلة األساسية العلياأساليب تدريس     72365

يشمل المساق تعريفات اللغة العربية، خصائص البرنامج الجيد في اللغـة العربيـة األفقـي               
والتفرعي، األهداف العامة للغة العربية، األهداف التدريسية، محتوى منهاج اللغة العربية من            

خبرات التعليمية أو األنشطة وربط كل      ال. الحقائق والمفاهيم، والتعميمات، والنظريات   : حيث
ذلك بمنهاج اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا، وعمل تقنية درس اللغة العربية بتكامل              

  .عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه
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  : تصميم وإنتاج وسائل تعليمية للعلوم اإلنسانية    72392

ئل التعليمية، صفاتها ومقوماتها، مصادرها، مفهوم الوسا: يشمل هذا المساق البنود التالية
  .المناهج، اللوحات التعليمية، المجسمات الناسخة الوبرية، األجهزة التعليمية ومواردها

  
   :للغة العربية) 1(تربية عملية    72385

يشمل المساق أساليب التدريب على عملية التدريس الفعلي لتنفيذ مذكرات اإلعداد للـدروس             
ا في تقنية متكاملة، في معمل التدريس المصغر، ويعرض المعلم المـشرف            وخطوات تنفيذه 

الطالبة عنوان درسـه الـذي      / أشرطة لمواقف تدريسية، وينفذها مع الطلبة، ويختار الطالب       
حضره، ويلقيه أمام زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف مـدرس المـساق، ويقـوم الطلبـة               

  .ى بعد أن يسجل على شريط في المعملومشرفهم بتوضيح النقاط في الدرس الملق
تتابع العرض من قبل الطلبة والطالبات لدروس اللغة العربية في المرحلتين األساسية والعليا 
, والثانوية، ويلقي كل منهم درسه أمام زمالئه مع تصويره حتى يقومه المشرف والزمالء

شاهدة نفسه وما كان من ويعود الطالب المتدرب للشريط المسجل متى شاء ليقوم أداءه وم
  .نقاط القوة وغيرها

  
  :أساليب تدريس اللغة العربية للمرحلة الثانوية   72465

يشمل هذا المساق طرائق تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية، كطريقة المحاضرة في 
مجاالت استخدامها، والتحضير لها، وتطبيقاتها، ونقاط القوة والضعف فيها، ومجاالت 

يرها، وطريقة المناقشة في تدريس اللغة العربية، من حيث أهميتها، وأنواعها، والتحضير تطو
. وطريقة الحوار، من حيث أنواعها، وخصائصها، وتطبيقاتها. لها، وتنفيذها، والحكم عليها

وأساليب . وطريقة حل المشكالت من حيث تعريفها، وأهميتها، وخطواتها، ومجاالت تطبيقها
ة والتفرعية وتطبيقاتها، وربط هذه الطرق بتدريس اللغة العربية في المرحلة البرمجة الخطي

  .الثانوية بفلسطين
  
   :اللغة العربية) 2(تربية عملية     72497

يتناول هذا المساق توزيع طلبة اللغة العربية على مدارس مدينة نابلس األساسية والثانوية 
رسية المقررة في هاتين المرحلتين لمواد اللغة للقيام بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المد

العربية، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في المدرسة وعضو هيئة 
ويقوم الطالب بالدوام الفعلي في المدرسة واختيار الحصص . التدريس في جامعة النجاح

تالميذ المدرسة، وبحضور المتعلقة بمواد اللغة العربية، وتحضير الدروس وإلقائها أمام 
المعلم األصيل المتعاون كل الوقت، وبحضور األستاذ الجامعي المشرف بعض المرات، على 
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أن يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من تدريس فعلي للتركيز على اإليجابيات للتمسك بها، 
  .والسلبيات لمعالجتها والتخلص منها مستقبال

  
  :ة في تدريس اللغة العربيةقضايا واتجاهات معاصر    72485 

    يتناول هذا المساق قضايا معاصرة ذات عالقة بتدريس اللغة العربية وعلى رأسها التعلم 
التعاوني من حيث تعريفاته وأهدافه وأسـسه وعناصره وخطواته ونماذجه واستراتيجياته 

 دور المعلم –الفردي  المقارنة بين التعلم التعاوني وكل من التعلم التنافسي والتعلم –وطرقه 
 استخدامات التعلم التعاوني وتطبيقاته – المهارات التعاونية وتدريسها –في التعلم التعاوني 

  .في ميادين اللغة العربية المختلفة
  

  :مناهج البحث العلمي   72411

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومساعدته على تنمية قدراته 
 أنواع البحوث، وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسـس واألساليب التي يقوم على فهم

عليها الباحث العلمي، ومن ثم مساعدته في االختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها 
  .من وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول الى حل لهذه المشكلة

  
  :شراف التربوياإل   72366

 التطور التاريخي لعملية –يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 – أهمية اإلشراف التربوي – أهداف اإلشراف التربوي وأسـسه –اإلشراف التربوي 

 مجاالت اإلشراف – مهام المشرف التربوي –العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي 
 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم –وار المشرف التربوي  أد-التربوي

الديكتاتوري، الديمقراطي، اإلكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، البنائي، الهادف، (
الزيارات (وأساليب اإلشراف التربوي ). التصحيحي، اإلبداعي، التطوري، الصفي، التنوعي

م المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، الصفية، الدروس التوضيحية، التعلي
  .، ومشكالت اإلشراف التربوي، ومستقبل اإلشراف التربوي)التقويم الذاتي

  
   :تصميم التدريس   72415

يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب في تصميم الدروس اليومية، وتحديد المفاهيم المتعلقة             
جدانية، والنفسحركية، وتحديد األنـشطة واألسـاليب،       بها من حيث األهداف المعرفية، والو     

والتقويم، والتعرف على نماذج التدريس العامة في العلوم التطبيقية واإلنـسانية، وتعريـف             
  .الطالب المهام التي يقوم بها المعلم في تصميم التدريس عند التخطيط
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   :مهارات التدريس   72368

 بعملية التدريس مثل مهارة إعداد الدروس أو يتناول هذا المساق عدة مهارات لها عالقة
تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، والمجال الوجدانين، 
والمجال الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدروس، ومهارة عرض 

ة استخدام الوسائل التعليمية، الدرس، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة التفاعل الصفي، ومهار
  .ومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات، ومهارة المناقشة، ومهارة تقويم الدرس

  
  :تدريس المفاهيم   72266 

تعريف المفهوم، :     يتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس المفاهيم مثل
طبيعة تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، وتشكيل المفاهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، و

وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهيم، ونماذج تدريس المفاهيم، ونموذج جانييه 
لتدريس المفاهيم مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، ونموذج ميرل وتنسون 

اهيم وتطبيقاته، ونموذج كلوزماير لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج برونر لتدريس المف
  .لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس المفاهيم وتطبيقاته

  
  :علم االجتماع التربوي   72313

يهدف هذا المساق الى دراسة المضمون االجتماعي للتربية، من حيث انعكاس الثقافة في 
ة، واإلعالم، ومؤسـسات التربية غير المؤسـسات التربوية المقصودة، كالبيت، والمدرس

  .كالوراثة، وعوامل البيئة، والثقافة: المقصودة
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس تخصص

  )2006(أساليب التربية التكنولوجية 
  

  
  :شروط التخصص

  :فأكثر لهذه المساقات% 70أن ينهي الطالب دراسة المساقات التالية بنجاح، بحيث يحصل على معدل 
  . الحاسوب في التربية72115 -
 )1( فيزياء عامة لكلية التربية 22105 -

 )1( برمجة الحاسوب 131111 -

 

 المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في أساليب التربية التكنولوجية

. ي أساليب التربية التكنولوجيةيقدم قسم أساليب التدريس تخصصاً منفرداً يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس ف
 ساعة )145(وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام 

معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات 
  .القسم اإلجبارية واالختيارية

  
  ساعة معتمدة) 21(طلبات القسم اإلجبارية مت: أوالً

 متطلب سابق ساعة معتمدة  اسم المساق رقم المساق

  3  التعليم النشط 72299

  3 مهارات التدريس 72368

  3  تعليم تكنولوجيأساليب 72378

  3 العلم والتكنولوجيا والمجتمع 72379

 3  وسائل تعليمية للعلوم الطبيعيةوإنتاجتصميم  72391
  72362: 1.س. م

 72378 أو 72361أو 

 72378: 1.س. م 3  ألساليب تكنولوجيا-1-تربيه عمليه  72797

 72797: 1.س. م 3  الساليب التكنولوجيا-2تربيه عمليه  72897

  
  ساعة معتمدة) 59(متطلبات التخصص المساندة : ثانياً 

 متطلب سابق ساعة معتمدة  اسم المساق رقم المساق

  1 1ل هندسيه مشاغ 61102
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  3 هندسه الكهرباء 63207

 3 هندسة السالمة والعوامل االنسانية 65480
  65211: 1.س. م

 72115أو 

  3 التركيبات الهندسيه ونظم السالمه 63488

  3 علم القياس والمعايير الهندسيه 65366

  2 رسم هندسي 61104

  4 1برمجة الحاسوب  131111

 131111: 1.س. م 4 2برمجة الحاسوب  131112

 131112: 1.س. م 3 تركيب البيانات 131211

 131211: 1.س. م 3 1تحليل وتصميم الخوارزميات  131212

 3 برمجيات تطبيقية 131271
  27112: 1.س. م

 131112أو 

 131211: 1.س. م 3 1قاعدة البيانات  131353

 131211: 1.س. م 3 الرسوم بالحاسوب 131371

  3 ولوجيا المعلوماتتكن 132200

  3 هندسة الطاقة والبيئه 65388

  3 مبادىء الهندسه 21262

 22107: 1.س. م 1 )يعمل (2فيزياء عامة  22108

  3 1فيزياء عامه لكلية التربية  22105

 3 2فيزياء عامه لكلية التربية  22106
  22105: 1.س. م

 22101أو 

  1 )يعمل (1فيزياء عامة  22107

  3 1كيمياء عامه  23101

 1 ) عملي (1كيمياء عامه  23107
  23101: 1.س. م

  23101:أو متزامن
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   معتمدةساعات) 9 ( :متطلبات القسم االختيارية: ثالثا

  :اآلتية المساقات  الطالب من هايختار

 رقم المساق اسم المساق ساعة معتمدة

 72411 مناهج البحث العلمي 3

 72366 اإلشراف التربوي 3

  72415  تصميم التدريس  3

  72266  تدريس المفاهيم  3 

  72313  علم االجتماع التربوي  3

 

  
 :وصف مساقات من كلية الهندسة

  
  :)1(مشغل هندسي      61102

التسوية والتشكيل، : التدريب العملي على أنواع مختلفة من األعمال اليدوية الفنية منها
الصحية، والتدفئة المركزية واللحام، والعمليات اليدوية في والتمديدات الكهربائية، والتمديدات 

األخشاب، وكذلك التدريب العملي على استخدام آالت اإلنتاج للحديد واألخشاب، كالمخرطة 
والفريزة، وتسوية ونشر األخشاب، وتدريس معلومات نظرية عن المواد وخواصها 

ناعية، وطرق اللحام المختلفة واستعماالتها وطرق إنتاجها، وتقسيتها، والسالمة الص
  .واستعماالتها، وأدوات القطع ووسائل التبريد، وأنواع األخشاب وطرق صيانتها وخواصها

 

  :رسم هندسي    61104

، والرسم )االورثوغرافي(األساليب األساسية للرسم والمواد المستخدمة، اإلسقاط المتعامد 
جسمات المنظورية مع الزاوية المنحرفة الفني التطبيقي، والتركيبات الهندسية، ورسم الم

 ).اوبليك(

  
 :هندسة كهربائية   63207

مقدمة، وأسس الهندسة الكهربائية، وقانون اوم، والدوائر الكهربائية، والتيار الثابت، والدوائر 
الكهربائية، والتيار المتردد، ومقدمة في اإللكترونيات، والمواد النصف موصلة، والموجه، 

 .والدوائر اإللكترونية، والدوائر المنطقية، واإلضاءة والتمديدات الكهربائيةوالترانستور، 

  
  



 374 

  :التركيبات الكهربائية ونظم السالمة    63488

اإلضاءة الكهربائية، وتمديدات الفاز الواحد، وتمديدات الثالث فازات، واإلنذار، وأنظمة 
ديدات، وأنظمة التزويد التحكم والسالمة، والمخططات الكهربائية، ورسم تخطيطي للتم

 .بالمحركات الكهربائية

  
  : والعوامل االنسانيةهندسة السالمة    65480

طرق السالمة التي يجب اتباعها في المصانع، والحمايات الواجب توفرها، مثل الحماية من 
.  الضجيج، والمواد الكيماوية، وطرق تصميم المصانع من اجل توفير الحماية للعاملين

وامل اإلنسانية في العمليات اإلنتاجية، والتصميم األمثل من اجل تجنب اإلصابة ودراسة الع
  .للعاملين

 

  :علم القياس والمعايير الهندسية    65366

تحليل الخطأ، ومعايرة وتدريج أجهزة القياسات، والتفاوت المسموح، والقياسات الخطية 
ات الصناعية، واألنظمة القياسية ومعالجة المواصف. والزاوية، والحرارية، والقوة، والتدفق

 .محلياً وعالمياً

  
  :هندسة الطاقة والبيئة   65488

التعرف على مصادر الطاقة المختلفة غير المتجددة، مثل طاقة البترول، والمتجددة مثل طاقة 
المياه، والرياح، والشمس، وطرق ترشيد استهالك الطاقة، واقتصاديات الطاقة، والبيئة 

ة البيئة، والتلوث الهوائي، وظاهرة الدفيئة، وارتفاع درجة الحرارة للكرة ومشاكلها، وحماي
 .األرضية، وتآكل طبقة األوزون، والملوثات البيئية المختلفة

 

  
  :مساقات من كلية تكنولوجيا المعلومات

  
  :)1(برمجة الحاسوب     131111

دمة في برمجة مقدمة عن الحاسوب، وطرق حل المسائل، وأنواع وتمثيل البيانات، ومق
 .الحاسوب باستخدام لغة حديثة، واألنظمة العديدة وطرق التحويل بينها

  
  :)2(برمجة الحاسوب     131112

  .دراسة مفصلة لحل المسائل باستخدام الخوارزميات ولغة برمجة حديثة
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  :تركيب البيانات   131211

الشجرة، والشجرة الثنائية، مقدمة لكيفية بناء البيانات، والمكدسات، والقوائم، والطوابير، و
 .والبحث والفرز، باالضافة الى تطبيقات مختلفة

  

  :)1(تحليل وتصميم الخوارزميات     131212

  .أساسيات تحليل الخوارزميات، وتصميم الخوارزميات وتقييمها
 

  :برمجيات تطبيقية لغير طلبة التخصص    131271

  .فةاستخدام برمجيات حديثة في مجاالت الحاسوب المختل
 

  :قاعدة البيانات   131353

العالئقي، والشبكي، والهرمي، ولغة االستفسار،  :مفاهيم قاعدة البيانات، والنماذج المختلفة
  .وبناء قواعد البيانات

  
  :الرسوم بالحاسوب   131371

مبادئ وخوارزميات الرسوم بالحاسوب، وبناء الصور وعرضها، وطرق التعامل بالرسوم، 
كاإلزاحة، والدوران، والتكبير، :  البياني والمنحيات، والتحويالتوالمتجهات، والرسم

  .والرسوم في اتجاهين وفي ثالثة اتجاهات
 

  تكنولوجيا المعلومات  132200

  من تكنولوجيا المعلومات    
  

  :وصف مساقات من كلية العلوم
  

  :)لكلية التربية) (1(فيزياء عامة     22105

، وقوانين نيوتن، وكمية التحرك، والطاقة الميكانيكية، المتجهات، والحركة، والحركة والقوة
  .والشغل، والقدرة، والجاذبية، والديناميكية الحرارية

 

  :لكلية التربية) 2(عامة فيزياء     22106

الشحنة الكهربائية، والقوة الكهربائية والمجال الكهربائي، وقانون جاوس، والجهد الكهربائي، 
 الكهربائي والمقاومة، ودوائر التيار والمقاومة، ودوائر التيار والسعة الكهربائية، والتيار

الثابت القوة المغناطيسية، ومصادر المجال المغناطيسي، والحث المغناطيسي، والحث 
  .والحثية، واألشعة الضوئية
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  :)1(فيزياء عامة عملي    22107    

  .مجموعة من التجارب المختارة في الميكانيكا    
  

  ):2(امة عملي فيزياء ع   22108

  مجموعة من التجارب المختارة في الكهرباء والمغناطيسية
  

  :)1(كيمياء عامة      23101

البنية الذرية والجدول الدوري والحسابات الكيميائية، : المفاهيم األساسية في الكيمياء مثل
ائية، والروابط الكيميائية، وأشكال المركبات، والقوانين العامة في كيمياء المحاليل الم

  .والقوانين العامة للغازات، ومواضيع نظرية أخرى
  

  :)1(كيمياء عامة عملي      23107

يتضمن هذا المساق تحليل نوعي أليونات العناصر الموجبة والسالبة، باإلضافة الى 
  .المجموعات الدورية المختلفة، كما يتضمن فصل مكونات المخاليط والتعرف على محتوياتها

  

   :هندسةمبادىء ال  21262

بديهيات هلبرت، التطابق، التكافؤ، التشابه، : يتضمن هذا المساق وصفاً للهندسة المستوية 
عالقة مستقيم بمستقيم : الدوائر، التحويالت الهندسية، ويصف المساق أيضاً الهندسة الفراغية

، اإلسقاط، ونظرية األعمدة آخر، عالقة مستقيم بمستوى، عالقة مستوى بمستوى آخر
المنشور، الهرم ، األسطوانة، المخروط، الكرة، : ثة، ويتطرق المساق إلى المجسمات الثال

  .ونظريات تتعلق بالمجسمات
 

  :تدريس المفاهيم     72266

تعريف المفهوم، :  يتناول هذا المساق موضوعات عديدة لها عالقة بتدريس المفاهيم مثل
تعلم المفهوم، وصفات المفهوم وقواعده، وتشكيل المفاهيم، ونمو المفاهيم وتطويرها، وطبيعة 

وأهمية تعلم المفاهيم وتعليمها، وتحليل المفاهيم، ونماذج تدريس المفاهيم، ونموذج جانييه 
لتدريس المفاهيم مع تطبيقات ذلك على مختلف المواد الدراسية، ونموذج ميرل وتنسون 

تطبيقاته، ونموذج كلوزماير لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج برونر لتدريس المفاهيم و
  .لتدريس المفاهيم وتطبيقاته، ونموذج هيلدا تابا لتدريس المفاهيم وتطبيقاته

  

  :علم االجتماع التربوي    72313

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالعالقة بين علم االجتماع والتربية، من حيث دور 
في التنشئة االجتماعية، وغرس القيم األسرة، والنوادي، ومؤسسات االجتماعيات المختلفة 

  .والمفاهيم االجتماعية عن طريق العملية التربوية
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  :اإلشراف التربوي    72366

 التطور التاريخي لعملية –يتناول هذا المساق مفهوم اإلشراف التربوي وتعريفاته المختلفة 
 –تربوي  أهمية اإلشراف ال– أهداف اإلشراف التربوي وأسـسه –اإلشراف التربوي 

 مجاالت اإلشراف – مهام المشرف التربوي –العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي 
 أنواع اإلشراف التربوي – المدير مشرف مقيم – أدوار المشرف التربوي -التربوي

الديكتاتوري، الديمقراطي، االكلينيكي، التشاركي، الوقائي، العلمي، البنائي، الهادف، (
الزيارات (وأساليب اإلشراف التربوي ).  التطوري، الصفي، التنوعيالتصحيحي، اإلبداعي،

الصفية، الدروس التوضيحية، التعليم المصغر، االجتماعات، الحلقات الدراسية، البحوث، 
  .، ومشكالت اإلشراف التربوي، ومستقبل اإلشراف التربوي)التقويم الذاتي

  
  :مهارات التدريس    72368

هارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل مهارة إعداد الدروس أو يتناول هذا المساق عدة م
تحضيرها، ومهارة صياغة األهداف التعليمية في المجال المعرفي، والمجال الوجداني، 
والمجال الحركي، ومستوياتها المختلفة، ومهارة شد انتباه التالميذ للدروس، ومهارة عرض 

عل الصفي، ومهارة استخدام الوسائل التعليمية،  الدرس، ومهارة طرح األسئلة، ومهارة التفا
  .ومهارة ضبط الصف، ومهارة تشكيل المجموعات، ومهارة المناقشة، ومهارة تقويم الدرس

 
  :تكنولوجيتعليم أساليب     72378

طريقة : يتناول هذا المساق طرق التدريس القديمة والحديثة في المراحل المختلفة وتشمل
ت استخدامها والتحضير لها، وتطبيقها، ونقاط القوة وجوانب المحاضرة، من حيث مجاال

الضعف فيها، ومجاالت تطويرها، وطريقة المناقشة في تدريس الحاسوب، من حيث أهميتها 
وأنواعها والتحضير لها، وتنفيذها، والحكم عليها، وطريقة الحوار، من حيث أنواعها 

هيتها وخصائصها وأنواعها، وتطبيقها، ومزاياها وتطبيقها، وطريقة االكتشاف، من حيث ما
  .ومعوقات ذلك التطبيق، وطريقة حل المشكالت، من حيث تعريفها، وأهميتها، وخطواتها

 
 

  :ألساليب التكنولوجيا)1(تربية عملية     72797

يتناول هذا المساق تدريب الطلبة على عملية التدريس الفعلي داخل معمل التدريس المصغر، 
ة التدريس بعرض أشرطة عن مواقف تدريسية سابقة ويتم نقدها ثم حيث يقوم عضو هيئ

البدء باختيار كل طالب او طالبة للدرس الذي يريد وتحضيره، والقائه أمام زمالئه الطلبة 
وبوجود أستاذ المادة، ويقوم الطلبة ومدرسهم بتوضيح نقاط القوة أو الضعف بعد تسجيل ذلك 



 378 

ويتلو ذلك تناول طلبة آخرين ألي موضوع . المصغرعلى شريط فيديو داخل معمل لتدريس 
من موضوعات مادة التخصص في المرحلة األساسية العليا أو المرحلة الثانوية وتحضيره 
جيداً والقائه أمام الطلبة، مع تصوير الفيديو حتى يخضع الطالب للنقد من جانب زمالئة 

دة نفسه، وما أجاد من نقاط وما والمدرس، ويستطيع العودة إلى هذا الشريط متى شاء لمشاه
  .وقع فيه من أخطاء

  
  :مناهج البحث العلمي    72411

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي ومساعدته على تنمية قدراته 
على فهم أنواع البحوث وطرق إجرائها، واإللمام بالمفاهيم واألسس واألساليب التي يقوم 

ي، ومن ثم مساعدته في االختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها عليها الباحث العلم
  .من وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول إلى حل لهذه المشكلة

 
  :ألساليب التكنولوجيا)2(تربيه عملية     72897

 األساسيةينة نابلس يتناول هذا المساق توزيع طلبة التعليم التكنولوجي على مدارس مد
والثانوية للقيام بالتدريس الفعلي لموضوعات الكتب المدرسية المقررة في هاتين المرحلتين 
لمواد التربية التكنولوجية، وذلك تحت إشراف كل من المعلم المتعاون والمتخصص في 

رسة ويقوم الطالب الدوام الفعلي في المد. المدرسة وعضو هيئة التدريس في جامعة النجاح
واختيار الحصص المتعلقة بمادة التخصص، وتحضير الدروس والقائها أمام تالميذ المدرسة 
وبحضور المعلم األصيل المتعاون كل الوقت، وبحضور األستاذ الجامعي المشرف بعض 
المرات على أن يعقب ذلك عملية تقييم لما تم من تدريس فعلي للتركيز على اإليجابيات 

  .ات لمعالجتها والتخلص مستقبالللتمسك بها، والسلبي
 

  :العلوم والتكنولوجيا والمجتمع   72379

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالدور الذي يمكن أن يلعبه استخدام التكنولوجيا 
والتكنولوجيا كعملية فكرية منظمة شاملة متكاملة في تغيير وتطوير ) األجهزة واألدوات(

  .المجتمع
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   :إنتاج وسائل تعليمية للعلوم الطبيعيةتصميم و   72391

يصف هذا المساق اإلطار النظري للوسائل التعليميـة مـن حيـث مفهومهـا وأهميتهـا                 
وخصائصها ومعايير استخدامها وأسس تصميمها وإنتاجها، كما يتناول المساق مفهوم عملية           

ال التخصص،  االتصال وعناصرها، ويتوج المساق بتصميم وسيلة تعليمية وإنتاجها في مج         
  .انسجاماً مع اإلطار النظري للمساق، واستفادةً من التقنية الحديثة في التصميم واإلنتاج
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم اساليب التدريس
  

  :االساتذة
  )مناهج(    افنان دروزة. د.أ  

  1982 امريكا –جامعة سيراكوس             
  :االساتذة المشاركون

  )اساليب تدريس اللغة االنجليزية(      فواز عقل. د    
  1982 امريكا –جامعة نيويورك             
        

  :االساتذة المساعدون
  )اساليب تدريس لغة انجليزية(    سوزان عرفات. د    
  1988 امريكا -جامعة متشغان            
        

  )اساليب تدريس لغة انجليزية(     احمد عوض. د
  2003ن  االرد–عمان العربية              

        
  )تكنولوجيا التعليم(      علي زهدي. د

  2003 بريطانيا -جامعة اكستر            
          

  )اساليب تدريس العلوم(     شحادة عبده. د
  1995 االردن –الجامعة االردنية             
        

  )اساليب تدريس رياضيات(     صالح ياسين. د
  1991 امريكا –جامعة فلوريدا             

  
  :المدرسون

  )أساليب تدريس رياضيات(      حةسهيل صال    
  1998 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية             
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 الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس

)2006(في قسم التربية االبتدائية   
 

  :شروط التخصص

  :بنجاحأن ينهي الطالب دراسة المساقات التالية 
  .  مدخل إلى علم النفس71112  .1
   علم نفس النمو71115  .2
  .  مدخل إلى التربية71113 .3

  .فأكثر لهذه المساقات% 70بحيث يحصل على معدل 
 

 متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص قسم التربية االبتدائية. 1

ميع الطلبة الـراغبين فـي      وعلى ج . التربية االبتدائية تخصصا منفرداً في التربية االبتدائية       يقدم قسم 
ساعة معتمدة، تشمل متطلبـات الجامعـة   ) 140(الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام       

  .اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ومتطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية
 

  ساعة معتمدة) 72(متطلبات التخصص االجبارية  . ب

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق  المساقرقم

 - 3 التعليم االبتدائي 73111

)1(اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها 73201  3 - 
)1(اللغة العربية وأساليب تدريسها 73218  3 - 

)1(التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها 73219  3 - 
)1(الرياضيات وأساليب تدريسها 73220  3 - 

 - 3 أدب أطفال 73221

)1(العلوم والصحة وأساليب تدريسها 73225  3 - 
 - 3  1العلوم االجتماعية وأساليب تدريسها 73227

)1(تربية عملية 73300  3 - 
 - 3 التربية الفنية والموسيقية وأساليب تدريسها 73229

 - 3  قضايا واتجاهات معاصرة للتربية االبتدائية 73410
يب تدريسها الرياضة وأسال 73422  3 - 

 - 3 تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 72316
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 - 3 التربية المدنية 73310
 - 9 تدريب عملي 73402
 - 3 مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك 73372
)2(اللغة العربية وأساليب تدريسها 73315  3 73218 

)2(العلوم والصحة وأساليب تدريسها 73325  3 73225 

)2(ياضيات وأساليب تدريسهاالر 73320  3 73220 

 أو 72111 3 إدارة صفوف 72317
71113 و 71112  

 أو 71112 3 علم النفس التربوي 71254
71113 

 أو 72111 3 التقويم في المدرسة 72352
71113 و 71112  

 
  .ساعة معتمدة) 12(يختار الطالب منها :  المساقات االختيارية-ب

عة معتمدةسا اسم المساق رقم المساق  متطلب سابق 

 - 3  تربية بيئية 73208
 73219 3  )2(التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها 73362

 71252 3  علم نفس اللعب 71252

 71112 3  أساليب تدريس المرحلة اإللزامية 72213

 71112 3  التوجيه واإلرشاد النفسي 75210

 73227 3  2العلوم االجتماعية وأساليب تدريسها 73327

 73201 3  2 تدريسهاباللغة اإلنجليزية وأسالي 73301

 
 

  :وصف مساقات متطلبات التخصص اإلجبارية  . أ
  

  :التعليم االبتدائي   73111
يتضمن هذا المساق ويهدف المساق إلى التعريف بطبيعة التعليم االبتدائي وخصائص المتعلم،

سفته ومشكالته، والعوامل المؤثرة طبيعة التعلم االبتدائي، أهميته، وفل: الموضوعات التالية
فيه، والمنهاج، والتحصيل، وكفاية المعلمين، واألصول النفسية لشخصية الطفل، والعوامل 
المؤثرة في تكوينها، ومنهاج المرحلة االبتدائية، وطرق التعليم وأساليبه، ومشكالت التعليم 
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اآللي، والصفوف المجمعة، التسرب، والتأخر الدراسي، والترفيع : االبتدائي وحلولها مثل
  .وضعف مستوى المعلمين، وازدحام الصفوف، وضعف الجهاز اإلداري

  
  :)1( اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها   73201

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالنظريات والممارسات الالزمة لتدريس مناهج اللغة 
  . والتقوية لتدريس اللغة إلنجليزيةاإلنجليزية وبنائها إضافة إلى وضع الخطط والتحضير

  
  :)1( اللغة العربية وأساليب تدريسها   73218

يهدف المساق التعريف إلى تدريس تكامل منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية، وعناصره، 
  .التهيئة، والمحادثة، والقراءة، وطرائق تدريسها، في تقنية متكاملة: ومباحثه

   
  )1(مية وأساليب تدريسها التربية اإلسال    73219

 المنهاج التكاملي للتربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا في مفردات           يهدف إلى تدريس  
لـة، ويتـضمن    ها، وتقويمها، وبخاصة تدريسها في تقنيـة متكام       تمحتواه، وأهدافها، وأنشط  

 .تدريس القران الكريم والحديث الشريف، والعقيدة اإلسالمية: المنهاج
  

   : 1 الرياضيات وأساليب تدريسها   73220

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب على فهم المادة العلمية والسلوكية لتدريس المرحلة 
االبتدائية األولى، وتتضمن األعداد والعمليات الحسابية من جمع وطرح وقسمة، وطرق 

  . دائية األولىتدريسها، والنسبة والتناسب والتحضير لتدريس المرحلة االبت
  

  :أدب أطفال   73221

يهدف المساق الى تنمية تدريس أدب أطفال، وتعتبر االتجاهات التربوية الحديثة أن أدب 
األطفال أساسي لتعليم اللغة لألطفال في المرحلة األساسية الدنيا، كما يعتبر مدخال تربويا 

  .ناجحا لتعليم الموضوعات األخرى
  

  :1 اليب تدريسهاالعلوم والصحة وأس   73225

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالعلوم والصحة وطرائق تدريسها، ومناهجها، وخواص 
المادة، ونظرية الدقائق، وأشكال الطاقة، وطبيعة األرض والطقس والصحة والتلوث، 

  .ونظريات تفسير ماهية الكون
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  :1العلوم االجتماعية وأساليب تدرسها    73227

: مفهوم الدراسات االجتماعية من حيث مناهجها، وأهدافها، وأبعادهايتضمن هذا المساق 
العقلي، واالجتماعي، والشخصي، واالنفعالي، والمفاهيم والمبادئ األساسية للدراسات 
االجتماعية في التاريخ والجغرافيا وعلم االجتماع والسياسة واالقتصاد والمجتمع، وطرق 

  .تدريسها واإلعداد لها
  

  :ية الفنية والموسيقية وأساليب تدريسهاالترب   73229

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالتربية الفنية والموسيقى ودورها في التربية، وطرق 
  .تدريسها كما يعمل على تدريس التربية الفنية بالرسم واألشغال الفنية واليدوية

  
  :1تربية عملية    73300

ريبه ليكون معلماً ناجحاً من خالل توظيف الخبرات يسعى هذا المساق إلى تهيئة الطالب، وتد
األكاديمية وتطبيقها، ومدى مالءمتها مع الواقع المدرسي، كما يزود هذا المساق الطالب 

  .بمكونات البيئة الصفية والمدرسية، وأسس التفاعل الصفي
  

  :قضايا واتجاهات معاصرة للتربية االبتدائية   73410

 التكاملي والعالجي في المرحلة األساسية، في ضوء المنهاج يناقش الطلبة نوعي التعليم
المحتوى، واألهداف، واألنشطة، والتقويم، واتجاهات معاصرة في التربية : التكاملي بعناصره

  .األساسية وفق التجارب العالمية وأبحاثها الميدانية
  

  :الرياضة وأساليب تدريسها   73422

األسس العلمية والتربوية في طرق تدريس التربية يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة ب
مراحل النمو : ويتضمن هذا المساق الموضوعات التالية. الرياضية الحديثة للمرحلة األساسية

المختلفة عند الطالب ومميزاتها، والتمرينات البدنية وطرق تدريسها، وطرق التدرب على 
درس التربية الرياضية، واأللعاب التمرينات، وطرق تعليم الحركات الرياضية، وإخراج 

  .الصغيرة وطرق تدريسها
  

  :تصميم وإنتاج وسائل تعليمية   72316

يشمل هذا المساق مفهوم الوسائل التعليمية من حيث صفاتها، ومقوماتها، ومصادر الوسائل 
  .التعليمية، وإنتاج وسائل تعليمية الستخدامها في التدريس
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  :التربية المدنية   73310

 المساق موضوعات التربية المدنية، ومفهومها، ومجاالتها في األسرة والمدرسة، يتناول
والمجتمع واألمة، وأنشطتها في المجتمع المدني، وحقوق اإلنسان، والحريات المدنية، 

  .ويهدف المساق التعرف إلى أهمية تدريس هذا النمط من التربية. وغيرها
  

   :تدريب عملي   73402

 ساعة للطالب في المرحلة األساسية تحت 144دريب عملي لمدة يتضمن هذا المساق ت
  .، وأحد المشرفين من كلية العلوم التربويةمدرسي المرحلة االبتدائيةإشراف 

  
  :مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك   73372

يهدف هذا المقرر إلى تزويد معلمي المدارس بخلفية علمية تتعلق بمعرفة أسباب المشكالت 
سية التي قد يعاني منها النشء وكيفية تشخيصها، وخاصة المشكالت النفسية التي ترتبط النف

  .  بدور األسرة في التنشئة االجتماعية وأهميتها في تحقيق الصحة النفسية للتالميذ
  

  :2 اللغة العربية وأساليب تدريسها   73315

الكتابة واإلمالء، : ةربييهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على تدريس مباحث اللغة الع
ويتضمن البحث في عناصر المنهاج التكاملي . واألناشيد، وكتابة خطط الدروس، وتنفيذها

  .للغة العربية، وعناصر تقنية الدروس
  

  :2العلوم والصحة وأساليب تدريسها    73325

عامة، يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المزيد من المعلومات والمعارف المتعلقة بالعلوم ال
  . ويغطي المساق عناصر منهاج العلوم والصحة. ليتدرب على تدريسها في المرحلة األساسية

  
  :2الرياضيات وأساليب تدريسها    73320

يشمل هذا المساق دراسة أساليب تدريس الرياضيات، والوسائل التعليمية المختلفة الالزمة 
رق التدريس بصورة عملية، ويشتمل لترسيخ هذه األساليب، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق ط

  .وضع الخطط والتقويم
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  :إدارة صفوف   72317

يستعرض هذا المساق األسس العلمية لإلدارة الصفية من جوانبها المختلفـة، مـع التركيـز               
بصفة خاصة على النواحي العلمية والتطبيقية من قبل المعلم وغيره من التربويين عن طريق              

إلدارة الصفية تساعدهم في تحمل المسؤولية والنجـاح فـي تحقيـق            امتالكهم لمهارات في ا   
  .أهداف المدرسة الحديثة، مدرسة القرن الحادي والعشرين

  
   :علم النفس التربوي   71254

 بماهية علم النفس التربوي، وعالقته بعلم النفس العام، وكيفيـة           فيتناول هذا المساق التعري   
درسة االدراكية في عملية التعليم التي تـسهل عمليـة          تطبيق مفاهيم المدرسة السلوكية والم    

التعلم، والجو الصفي المناسب لحدوث عملية التعلم، وتعلـم الطفـل البطـيء، والمعـوق                
  .والموهوب، والقدرات المطلوبة إلتمام عملية التعلم وقياسها، وتقويم عملية التعلم والتعليم

 
  :التقويم في المدرسة   72352

 مبادئ أساسية في التقويم المدرسي كونه مفهوما مفيـدا فـي تحـسين              تستعرض هذه المادة  
ممارسات المعلمين والمعلمات وغيرهم من المهتمين بالتربية والتعليم مما ينعكس أثره إيجاباً            
على الطالب والطالبات والمجتمع بأكمله عن طريق التقييم والتقدير والقياس وأدواته ودورها            

  .في عملية التعلم والتعليم
  
  
  :وصف مساقات متطلبات التخصص اإلختيارية. ب

  
   :تربية بيئية   73208

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأهم المفاهيم البيئية والعوامل التي تعمل على تلوث 
  .على البيئة المحلية والعالمية اإلنسان في وقف التلوث والحفاظ البيئة، ودور

 
  :)2( تدريسها التربية اإلسالمية وأساليب   73362

يتناول هذا المساق تدريس مباحث التربية اإلسالمية في ضوء المنحى النظـامي التكـاملي،              
ويركز على تكامل منهاج التربية اإلسالمية، ويعتمد على تعزيز عالقة المحتوى باألهـداف             
واألنشطة والتقويم، باإلضافة إلى تصميم مذكرة إعـداد الـدرس، والتـدرب علـى دروس               
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 تطبيقية، واستخدام التقنية في التدريس، وعرض دروس مبرمجة، ودروس نموذجية           نموذجية
  .من خالل الحاسوب، واألجهزة األخرى

  
   :علم نفس اللعب   71252

يتناول هذا المساق شرح طبيعة اللعب، وتطوره التاريخي، واهتمام المربين في أهميته 
ظر النفسية لسلوك اللعب كما تشرحها التربوية أمثال فروبل وبستالوزي، والتعرض لوجهة الن

نظريات فرويد وبياجيه واريك واريكسن وبرونر، وكذلك شرح أهمية اللعب في رياض 
  .تربية الطفل األولى قبل المدرسة األطفال، واعتماده محور

  
  :أساليب تدريس المرحلة اإللزامية   72213

تدريسها ووظائفهـا وأهـدافها   يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بخصائص المادة المراد         
واالتجاهات الحديثة في ذلك والطرق الخاصة والمفيدة لتدريس فروعها المختلفة، والوسـائل            

  .التعليمية المستخدمة في تدريسها
  

  :التوجيه واإلرشاد النفسي   75210

ــث    ــن حي ــاد، م ــه واإلرش ــساق التوجي ــذا الم ــاول ه ــه، : يتن ــه، ومناهج أهداف
ــه، ونظر ــه، ووســائل جمــع المعلومــات، ومــسلماته ومبادئ ــه وطرق ــه، ومجاالت يات

ــي     ــسي ف ــاد النف ــه واإلرش ــامج التوجي ــاد وبرن ــة اإلرش ــذلك عملي ــاول ك ويتن
  .المدرسة، وبعض مشكالت الطلبة في المدرسة وأساليب اإلرشاد فيها

  
  :)2( العلوم االجتماعية وأساليب تدريسها   73327

والمفاهيم والمبادئ والتعميمات التـي تـشكل       يشمل هذا لمساق إتقان الطالب معرفة الحقائق        
محتوى الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية، باإلضافة إلى استخدام طرق التـدريس            

  .المناسبة لتدريس التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية
  

  :)2( اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها   73301

لنظريات والممارسات الالزمة لتدريس مناهج اللغـة       يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب با      
 .اإلنجليزية وبنائها إضافة إلى وضع الخطط والتحضير والتقوية في تدريس اللغة اإلنجليزية
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية االبتدائية

  
  :األساتذة المشاركون

  ) تربية ابتدائية-تربية(       علي حبايب.د  
  1988 الواليات المتحدة االمريكية -Albanyجامعة           
    

  )التعليم الثانوي-مناهج وأساليب(     غسان الحلو. د
  1987الواليات المتحدة -جامعة أوهايو

    
  :األساتذة المساعدون

  )مناهج وتدريس(   محمود تيسير الشخشير.د  
  )1989(جامعة االمام محمد بن سعود         

 
  :المدرسون

  )ب علومأسالي(    سامي زيد الكيالني  
        1991فلسطين -جامعة النجاح الوطنية          

 
  )أساليب علوم(    محمود رمضان 

  1995فلسطين -جامعة النجاح الوطنية          
 

  )مناهج وتدريس(      علياء العسالي  
  1998فلسطين -جامعة النجاح الوطنية          

  
  )ترجمة اللغويات(      محمد صوالحة  
    1981بريطانيا -جامعة باث          
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  كلية الهندسة
  :مقدمه

، ببرنامج وحيد هو بكـالوريوس الهندسـة        1979تأسست كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية في العام          
استجابة الحتياجات السوق   وذلك  . كالوريوس في الهندسة المعمارية   ب برنامج ال  1980وتبعه في العام    ،  المدنية

 والتوجهات العالمية في المجاالت العلمية والعملية، وتوفر الكوادر والخبـرات المناسـبة،             ،حلي واإلقليمي الم
الهندسـة  والهندسة المعمارية،   وتطورت الكلية لتشمل اآلن ثمانية أقسام هي الهندسة المدنية،          وخالل أعوام ،  

هندسة البناء، والهندسة و، )الكمبيوتر(لحاسوب هندسة اوالهندسة الصناعية،   والهندسة الكيميائية،   والكهربائية،  
  .الميكانيكية

  
: اآلتيـة  برامج دراسات عليا لدرجة الماجستير في التخصصات         ةتوفر ست  كلية الهندسة    فان إلى ذلك،    أضف

هندسـة  وتخطيط حـضري وإقليمـي،      وهندسة مياه وبيئة،    وهندسة طرق ومواصالت،    وهندسة إنشاءات،   
  . النظيفةمعمارية، وهندسة الطاقة

صممت الخطط الدراسية لبرامج كلية الهندسة بحيث تغطي احتياجات السوق المحلـي واإلقليمـي، وكـذلك              
  . العالمية المتعارف عليها في العلوم الهندسيةراييعحسب األسس والم

  
المـشاغل   حيث يحتوي مبنى الكلية على بنية تحتية حديثة تشمل           ،ع كلية الهندسة في الحرم الجديد للجامعة      قت

وأجهزة متطورة تخدم التجارب العلمية فـي تخصـصات         ،  الهندسية والعديد من المختبرات، بمساحات كافية     
وتقوم مختبرات كلية الهندسة كذلك بعمـل دراسـات هندسـية          . الهندسة المختلفة ومختبرات حاسوب متعددة    

في  من خالل المراكز العلمية       فعال تساهم بشكل  و ,لخدمة المجتمع الفلسطيني في المجاالت ذات االختصاص      
 حيث أنشأت الجامعة العديـد      لية قبل التخرج  مالمجتمع المحلي وتحضير الطلبة للتطبيقات الع     بتعزيز التفاعل   

من المراكز والمعاهد العلمية البحثية والتخصصية في العلوم الهندسية ذات العالقة، وذلك من أجل التكامل مع        
  .فلسطينيكلية الهندسة وخدمة المجتمع ال

 وتعد كلية الهندسة في جامعة النجاح أكبر كلية هندسة في فلسطين من حيث تنوع التخصصات وأعداد الطلبة 
 واإلداريين لتحقيق الغرض، ومعظمهم من ناألكاديمييوالكوادر األكاديمية فيها، حيث يتوفر الكادر الكافي من 

  .الدكتوراةحملة شهادة 
  

  :الرؤية

حيث  وعالمية، وهي تنبثق من الرؤية العامة للجامعة، ، واقليمية، محلية:لى ثالثة أبعاد رؤية الكلية عرتكزت
كلية الهندسة للوصول إلى التميز في البحث العلمي وخدمة المجتمع، وتقديم البرامج الهندسية المالئمة تسعى 

عداد الكوادر البشرية المميزة الحتياجات السوق المحلي واإلقليمي، والمنسجمة مع المعايير الدولية المؤهلة إل
  .من حيث الخلفية العلمية والشخصية والمهارات
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  :األهداف

 التحتية والبيئية البنير يوتطو واإلنسان،  إلى أخذ دورها الريادي في بناء الوطنأساسيتهدف الكلية بشكل 
  :تيةالمجاالت اآلوالصناعية واالقتصادية، مع األخذ بعين االعتبار الظروف المتغيرة، وذلك من خالل 

  
  :الخريجون •

تأهيل خريج يدرك دوره كمهندس، يتمتع بخبرة عملية كافية تؤهله لاللتحاق بسوق العمل المحلي 
  : يةاآلت ت والعالمي، ويمتلك المؤهالواإلقليمي

  .ء والفيزيااتالخلفية العلمية الكافية في مجاالت الرياضي -
 الذي يؤهله لحل المشاكل  والحر والتحليلياإلبداعير  والتفكي الحديثةالمعرفة والمهارات الهندسية -

 . وتطويرهالهندسية وتصميم الحلول المالئمة لها، وصوالً إلى إيجاد حس هندسي عاٍل
 .الخبرة العملية والتطبيقية المالئمة من خالل المختبرات التدريسية والمشاريع والتدريب العملي -
 .يمية والعالمية للمهن الهندسية اإللمام الكافي باألبعاد المحلية واإلقل -
 

على أن يكون هذا كله ضمن إطار إنساني اجتماعي مهني مناسب، من حيث االلتزام بالقيم األخالقية والمهنية 
  . ومهارات االتصال مع اآلخرين، وخدمة المجتمعالجماعي،والعمل 

  
  :خدمة المجتمع •

همة الكلية في خدمة المجتمع من خالل  مسا علىةعالوأخذ دور ريادي في خدمة المجتمع المحلي، ف
توفير المختبرات الفعاليات العلمية وتحقيق هذا الهدف من خالل إلى الخريجين والبحث العلمي، تسعى الكلية 

، ودعم المراكز العلمية  ومؤسساتهوالخبرات العلمية واالستشارات الهندسية لخدمة المجتمع الفلسطيني
  .الموجودة في الجامعة

  
  :يملعلالبحث ا •

إجراء بحوث علمية ذات نوعية متميزة تواكب التطور العالمي في المجاالت النظرية والتطبيقية، مع األخذ 
  .بعين االعتبار االحتياجات الوطنية

تحقيق هذا الهدف من خالل توفير الكادر المؤهل والمختبرات المتطورة والحوافز، إلى وتسعى الكلية 
  .التكامل مع المراكز العلمية الهندسية في الجامعةكذلك من خالل  وومصادر البحث العلمي الحديثة،
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  :اإلنجازات

من مؤشرات التميز األكاديمي واإلبداع البحثي في كلية الهندسة، حصلت الكلية على العديد من الجوائز 
يد من خريجي هذه الكلية وقد تبوأ العد.  والعالمية، في المجاالت البحثية والمشاريع التطبيقيةواإلقليميةالمحلية 

  .مناصب متميزة في شركات وجامعات رائدة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي
 

 

  :الخطة الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في كلية الهندسة

الطالب الملتحق بكلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، يدرس في العام الدراسي األول مـن التحاقـه                 
  :ساعة معتمدة، موزعة على النحـو التـالي       ) 20(المساقات العامة التي تطرحها الكلية وعددها       بالكلية،  

  .ساعة معتمدة) 20: (متطلبات الكلية
 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

  3 1تفاضل وتكامل  21101

 21101 3 2تفاضل وتكامل  21102

  3 1فيزياء عامة  22101

 22101 3 2عامة فيزياء  22102

  1 1فيزياء عملي  22107

 22107 1 2فيزياء عملي  22108

  1 1مشاغل هندسية  61102

 61102 1 2مشاغل هندسية  61103

  2 رسم هندسي 61104

 61104 2 هندسة وصفية 61120

  20 المجموع
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  قسم الهندسة المدنية . 1
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  ية للحصول على درجة البكالوريوسالخطة الدراس

  من قسم الهندسة المدنية
  :مقدمه

أسس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية مع تأسيس الكلية في بداية العام الدراسي 
، لألهمية المتميز بها هذا التخصص بالنسبة للتخصصات األخرى في مجال الهندسة، فقد تم 1979/1980
  . في فترة قصيرةتطويره

  
 الطالب القواعد ىعطيبحيث  إن القسم في الوقت الحاضر يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية

األساسية في مجاالت الهندسة المدنية والتي تتضمن اإلنشاءات، هندسة ميكانيكا التربة واألساسات، هندسة 
 وكذلك يمنح القسم . والمساحة هندسة المياهإلىافة نظم المواصالت، هندسة البيئة، اإلدارة الهندسية باإلض

  .درجة الماجستير في تخصصات اإلنشاءات، الطرق والمواصالت، والمياه والبيئة
  

 176ضمن الخطة المعمول بها حاليا يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية إنهاء 
سنوات، حيث يتم الطالب في السنة األخيرة مشروع  سساعة معتمدة خالل مدة الدراسة والتي تقدر بخم

  . عمليةتخرج يقوم خالله بتطبيق المعلومات األساسية في أحد مجاالت الهندسة المدنية لمشاريع
  

يتوفر في قسم الهندسة المدينة عدة مختبرات تسهم في توثيق األسس الهندسية لدى الطالب في مجاالت مختلفة 
.  المحلي بتقديم خدمة الفحوصات واالستشارات الهندسية المتعلقة بالهندسة المدنيةوتوثيق العالقة مع المجتمع

المختبرات المتوفرة في الوقت الحاضر تتكون من مختبر ميكانيكا التربة، مختبر الطرق، مختبر هندسة 
، تبر الحاسوبالمرور، مختبر مواد البناء، مختبر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا، مختبر مقاومة المواد، مخ

  .ومختبر المساحة
                  

من  يغطي جميع التخصصات األساسية والفرعية في مجال الهندسة المدنية  أكاديمييتوفر في القسم كادر
 أخرى لكي تغطي متطلبات القسم كوادر والماجستير ويتم في الوقت ذاته تطوير حملة درجتي الدكتوراه

  .ومتطلبات البحث العلمي في هذا المجال
  

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70 وأن يكون معدله في جميعها  ،أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية  
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
  1فيزياء   22101   
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  2فيزياء   22101   
ه باالضافة الى ويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم الهندسة المدنية ممن حققوا الشروط أعال

دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات األربع أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى المعدالت 
  .حتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن يستوعبه القسم في تلك السنة

  
  الخطة الدراسية. 1

جميع الطلبة الراغبين في الحصول على يقدم قسم الهندسة المدنية تخصصاً منفرداً في الهندسة المدنية، وعلى 
  : ساعة معتمدة بنجاح، موزعة على النحو التالي 176 درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة

  ساعة معتمدة  اختياري  إجباري  نوع المتطلب

  26  6  20  متطلبات جامعة 

  20  -  20  متطلبات كلية

  130  9  121  متطلبات القسم

  176  المجموع

  
  ):ساعة معتمدة 121(المساقات اإلجبارية : 1:1

رقم   ساعات أسبوعية
  المساق

  اســـم المســـاق

  عملي  نظري

ساعة 
  معتمدة

  
  متطلب سابق

  21102  3    3  3تفاضل وتكامل   21201
  21201  3    3  المعادالت التفاضلية  21203
    3    3  1كيمياء   23101
 23101 أو 23101  1  3    )1(كيمياء عملي   23107

  تزامنم
    3    3  طرق اإلحصاء  21231
 أو 61201 أو 21241  3    3  تحليل عددي  21321

  61220 أو 66111
    1    1  مقدمة في الهندسة  61100
     22101و 21101  3    3   ستاتيكا  61110
  21101  3    3  برمجة الحاسبات   61201
  22102  3    3  هندسة كهربائية   61202
    3    3  جيولوجيا هندسية  61203
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    3  3  2  مواد بناء  61204
  61110  3    3  ديناميكا  61211
  21201و  61110  4  3  3  مقاومة مواد  61212
  21231  3  3  2  )1(مساحة   61220
  61220  3  6  1  )2(مساحة   61221
  61212 و 61203  4  3  3  ميكانيكا التربة   61302
  61390 و 61302  3    3   أساسات  61303
  61212أو21203  3  3  2  )1(تحليل إنشاءات   61315
  21321 و 61315  3  3  2  )2(تحليل إنشاءات   61316
  61316  3  3  2  )3(تحليل إنشاءات    61401
  61211  4  3  3  ميكانيكا الموائع  61340
  61340  3    3  هيدروليكا  61345
  23101  2    2  )1(هندسة بيئية   61350
  61345و61350  3    3  )2(هندسة بيئية   61351
  61351  3    3  )3(هندسة بيئية   61450
  61221  3    3  )1(هندسة نظم المواصالت   61360
  61204و61104  3  3  2  إنشاء مباني  61371
  61315  3  3  2  )1(تصميم منشآت خرسانية   61390
  مستوى سنه رابعة  3    3  )مدني (تدريب عملي  61391
  61316  3  3  2  إنشاءات معدنية  61420
  61345  3    3  هيدرولوجيا   61441
  61360  3  3  2  )2( ظم المواصالتهندسة ن  61460
  61460  2  3  1  )3( هندسة نظم المواصالت  61461
  61371  3    3  مواصفات وكميات  61470
  61371  2    2  اقتصاد هندسي  61471
 61471 أو 61471  3    3  إدارة هندسية  61472

  متزامن
  61441  2    2  ري وصرف  61520
  61390  3  3  2  )2(تصميم منشآت خرسانية   61490
  61490  3  3  2  )3(تصميم منشآت خرسانية   61491
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  مستوى خامسة  3    3  )1(مشروع   61597
  مستوى خامسة  3    3  )2(مشروع   61599
  61220متزامن مع         1مختبر مساحة   61020
  61221متزامن مع         2مختبر مساحة   61021
  61302متزامن مع         مختبر ميكانيكا التربة  61002
  61315متزامن مع         1نشاءات إمناقشة تحليل   61015
  61316متزامن مع         2نشاءات مناقشة تحليل إ  61016
  61340متزامن مع         مختبر ميكانيكا الموائع  61040
  61360متزامن مع         1مختبر مواصالت   61060
  61371متزامن مع         نشاء مبانيمرسم إ  61071
  61390متزامن مع         1مناقشة خرسانه   61090
  61401متزامن مع         3نشاءات مناقشة تحليل إ  61001
  61420متزامن مع         نشاءات معدنيةمختبر إ  61095
  61460متزامن مع         2مختبرمواصالت   61094
  61461متزامن مع         3مختبرمواصالت   61093
  61491متزامن مع         3مختبر خرسانه   61091
  61204متزامن مع         مختبر مواد بناء  61004
  61212متزامن مع         مختبر مقاومة مواد  61012

 

  ): ساعات معتمدة9(المساقات االختيارية : 2:1

يطرحها القسم في مواضيع تخصصية في فروع الهندسة )  ساعات معتمدة9(متطلبات القسم االختيارية 
. طلبات القسمأو عرضت بتفصيل غير كاف في المساقات المطروحة في مت/المدنية لم يتم التعرض لها و

بعد ,يجوز . تطرح جميع المساقات االختيارية من خالل المجموعات التخصصية المشكلة في القسم وبموافقته
أو يبحث في موضوع معين /موافقة اللجنة المعنية، أن يعطى المساق االختياري كدراسة لطالب يدرس و

مساق االختياري الواحد عن العدد الذي تحت إشراف مدرس، وباستثناء ذلك يجب أال يقل عدد الطلبة في ال
  .يقره مجلس القسم في حينه

  
  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  )2 (إنشاءات 61316  3  تطبيقات كمبيوتر في الهندسة المدنية  61500
  أساسات 61303  3  ساسات متقدمةهندسة أ  61501
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   و)2 (تإنشاءا 61316  3  أسس التصميم النظامي  61511
  )1( خرسانة 61390

   هيدرولوجيا61441  3  مياه جوفية  61541
  )2( مواصالت 61460  3  إدارة أنظمة المرور  61561
  )3( مواصالت 61461  3    متقدمتصميم رصفات  61562
  )3 (إنشاءات 61401  3  )كمبيوتر (1إنشاءات   61572
  )3 (إنشاءات 61401  3   متقدم2إنشاءات   61573
   و هيدروليكا61345  3  ) متقدمةمياه وبيئةهندسة (اختياري مساق   61574

  2 بيئة 61351
  أساسات 61303  3  ) متقدمةتربةميكانيكا (مساق اختياري   61575
  )3( مواصالت 61461  3  هندسة مرور متقدمة  61576
   هندسيةإدارة 61472  3  ) متقدمةإدارة هندسية(مساق اختياري   61577
  و 2 إنشاءات 61316  3  )زالزل (3إنشاءات   61579

  1 خرسانة 61390
  )3(خرسانة 61491  3  خرسانة مسلحة متقدمة  61614
  )2( مساحة 61221  3  مواضيع متقدمة في المساحة  61619
  )2( مساحة 61221  3  أنظمة المعلومات الجغرافية  61620
  أساسات 61303  3  مواضيع متقدمة في ميكانيكا التربة  61630
  )3( مواصالت 61461  3  تقدمتصميم طرق م  61667
   و مواد بناء61204  3  مواضيع متقدمة في مواد الهندسة المدنية  61670

  )1( خرسانة 61390
   هيدرولوجيا61441  3  إدارة مصادر المياه  61676
   و مواد بناء61204  3  1مواضيع خاصة في الهندسة المدنية   61680

  )1( خرسانة 61390
  )2 (إنشاءات 61316  3  تحليل االنهيار  61715

  )1( خرسانة 61390
  )3(خرسانة  61491  3  2مواضيع خاصة في الهندسة المدنية   61799
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  :المساقاتوصـف 

  
    :مقدمة في الهندسة    61100

أنواعه : مقدمة في تاريخ الهندسة، وتطورها، وعالقتها بالعلوم األخرى، التصميم الهندسي
المهمة بين الهندسة وعلوم اإلدارة والتخطيط ومتطلباته، شرح بعض العالقات  وأقسامه
  .تكوين األخالق الهندسية، وضوابط ممارسة المهنة. وغيرها

  
  :)1(المشاغل الهندسية     61102
  :)2(المشاغل الهندسية     61103

التسوية والتشكيل، : التدريب العملي على أنواع مختلفة من األعمال اليدوية الفنية منها
ئية التمديدات الصحية والتدفئة المركزية واللحام، العمليات اليدوية في التمديدات الكهربا

األخشاب وكذلك التدريب العملي على استخدام آالت اإلنتاج للحديد واألخشاب، كالمخرطة 
والفريزة، تسوية ونشر األخشاب، تدريس معلومات نظرية عن المواد وخواصها 

المة الصناعية، طرق اللحام المختلفة واستعماالتها وطرق إنتاجها، وتقسيتها، الس
  .واستعماالتها، أدوات القطع وسوائل التبريد، أنواع األخشاب وطرق صيانتها وخواصها

  
        :هندسيالرسم ال    61104

، الرسم الفني )االورثوغرافي(األساليب األساسية للرسم والمواد المستخدمة، اإلسقاط المتعامد 
  ).أوبليك(، رسم المجسمات المنظورية مع الزاوية المنحرفة التركيبات الهندسية التطبيقي،

  
  :ستاتيكا    61110

المبادئ األساسية في المتجهات، اتزان القوى على األجسام المختلفة، تطبيق مبادئ االستاتيكا 
المختلفة، القوى المحورية، قوى القص والعزوم، االحتكاك، مراكز الثقل وعزوم  للمنشآت
  .طبيقات على الكمبيوترالذاتي، ت القصور

  
         :هندسة وصفية    61120

التمثيل البياني للنقطة، السطر والسطح وعالقتهم الحيزيه، التوازن، العمودية، كيفية تطوير 
  .الخ، التطبيق الهندسي لذلك...األجسام، دورانها،   تقاطع 
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         :برمجة الحاسبات   61201

 مرتفع مثل لغة  مستوىساسية للبرمجة بلغات ذاتيدرس الطالب في هذا المساق المبادئ األ
  .  وغيرها++Cالفورتران أو الباسكال أو 

  
      : هندسة كهربائية    61202

مقدمة، أسس الهندسة الكهربائية، قانون أوم، الدوائر الكهربائية، التيار الثابت، الدوائر 
صف موصلة، الموجة، ، المواد الناإللكترونياتالكهربائية، التيار المتردد، مقدمة في 

  .التراستور،، الدوائر اإللكترونية، الدوائر المنطقة، اإلضاءة والتمديدات الكهربائية
  

      :جيولوجيا هندسية    61203

 المنراالت، ، الجيولوجيا الكونية وعلم البلورات،الجيولوجيا وعالقتها بالهندسة المدنية
مياه الجوفية، المنحدرات والميل الجوفية، الصخور ومكونات التربة، التراكيب الجيولوجية، ال

مشاهدات . ميكانيكا الصخور، مقدمة في ميكانيكا التربة، أعمال الهندسة المتعلقة بالجيولوجيا
  .منوعة، رحالت جيولوجية

  
        :مواد بناء    61204

 في مجال الهندسة المدنية، والتي تتضمن ها وتصرفاتهاوخواصالمواد المستعملة دراسة 
الخلطات االسمنتية، والحديد، واالخشاب، باإلضافة للمواصفات المستعملة لهذه ، ونتإالسم

يتضمن هذا المساق أيضا طرق التحكم باإلنتاج، واإلجراءات . المواد، وطرق الفحص
  .الوقائية

  
        :ديناميكا    61211

 والجسم يتعرض هذا المساق لدراسة موضوع الطاقة والقوى المؤثرة لكل من النقطة المادية
وموضوع كمية التحرك، والدفع، والتطبيقات المختلفة لكل منهما على النقطة . الصلب

  .ويبحث المساق مقدمة لعلم االهتزازات، وتطبيقات على الكمبيوتر .المادية، والجسم الصلب
  

          :مقاومة مواد    61212

ص الميكانيكية للمواد، خصائالمبادىء األساسية لالجهادات واالنفعاالت والعالقة بينهما، ال
حرارة، قوى القص وعزم االنحناء،  الشد والضغط، تأثير درجة ال،انفعاالت جهادات،إ
.  دائرة مور-جهادات القصوى والدنيا إلجهادات المركبة، اإلجهادات القص واالنحناء، اإ

    . انحناء الجيزان، اتزان األعمدة وانبعاجها، تطبيقات على الكمبيوتر
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          :)1(حة مسا    61220

ويتضمن مواضيع نظرية . هذا المساق يتعرض لمبادئ المسحة المستوية وعمل الخرائط
األخطاء، طرق قياس المسافات والزوايا واالرتفاع باستخدام األدوات واألجهزة البسيطة 

  .والمتقدمة، وكذلك يناقش موضوع المضلعات وحساب اإلحداثيات
  

  :)2(ساحة م    61221

ويضيف إليها طرق حساب المساحات ) 1(ي على موضوعات مساحة هذا المساق يبن
  .والكميات، مساحة المسارات، شبكات اإلحداثيات األفقية وكذلك المساحة التصويرية

  
       :ميكانيكا التربة    61203

القواعد األساسية حول تصرف التربة المتعلقة بمميزات التربة الفيزيائية والميكانيكية، 
،  وترسبها المياه في التربةة والفحص للتربة، القواعد األساسية لنفاذي،يفوالتعر ،التصنيف

النظريات والتطبيقات لدرجة التصلد وهبوط التربة، النظريات والتطبيقات لقوى القص في 
  .هاوقواعد األبنيةالتربة، مقدمة في تحمل التربة ألغراض 

  
    : أساسات    61303

وتحليل األساسات   تحمل التربة، الهبوط بأنواعه دراسةجهادات داخل التربة، قدرةإلتوزيع ا
العميقة  السطحية، ضغوط التربة الجانبي والحوائط الساندة، دراسة تحليل األساسات

 .كالخوازيق، تطبيقات على الكمبيوتر
  

        :)1(تحليل إنشاءات     61315

ة والمركبة، دراسة تحليل الجسور واإلطارات المحددة ستاتيكيا، تحليل الجمالونات البسيط
الترخيم في المنشآت، دراسة خطوط التأثير للمنشآت المحددة ستاتيكيا، تحليل  طرق حساب

  .الكوابل واألقواس
  

        :)2(تحليل إنشاءات     61316

نظرية : ستاتيكيا بالطرق المختلفةإطارات والجمالونات غير المحددة تحليل الجسور واإل
الجسر االفتراضي، طريقة الميل واالنحناء، طريقة الحل الشغل اإلفتراضي، توزيع العزم 

      .بالمصفوفات، مقدمة في ديناميكا المنشآت، تطبيقات على الكمبيوتر
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        :ميكانيكا الموائع    61340

، )ديناميكيا(دراسة الخواص الفيزيائية والهندسية للموائع، تطبيقات على المواد المتحركة 
على الموائع، معادلة حفظ الطاقة وحفظ كمية التحرك، ) كاستاتي(وعلم المواد الساكنة 

 والفرق بينهما، الطرق المختلفة لقياس خواص, وتطبيقاتها على الموائع، والمائع الحقيقي
ركة المائع المثالي تطبيقات هندسية على الموائع، يتضمن المساق مختبراً ح تها، وحركالموائع

  . تعلقة بالموائععملياً إلجراء القياسات المختلفة الم
  

       :يدروليكاه    61345

يدرس في هذا المساق التطبيقات المختلفة لمبادىء ميكانيكا الموائع على المياه، وحركتها، 
وطرق توفيرها، وهذا يتضمن تحليل وحدات القياس، وطرق استخالص عالقات رياضية 

 دراسة حركة المياه في منها، طرق المماثلة وعمل النماذج الفيزيائية للمشاكل الهندسية،
وتصميم شبكات المياه، دراسة المياه في القنوات وتصميمها، دراسة اآلالت المائية , األنابيب

  .كالمضخات والتوربينات
  

        :)1(هندسة بيئية     61350

يقدم هذا المساق نبذة عن عالم الهندسة البيئية ومن ثم أسباب تدهور وصع البيئة الكونية 
يتلو ذلك . هاوخواص دها شرح تكون الموارد المائية الطبيعية ثم نوعية المياهيتم بع. الحالي

. الحديث عن معايير البيئية المختلفة ثم طرق وأساليب االعتيان لعناصر البيئة المختلفة
  . وهندستهايضاف فصال عن الوحدات والمقاييس المتبعة في علوم البيئة

  
      :)2(هندسة بيئية     61351

. مساق حساب كمية استهالك الياه وكمية الخلفات السائلة مع معامالت التصميميدرس في ال
يتم التعرض بعدها إلى أنظمة تزود المياه وجمع المياه العادمة أو المخلفات السائلة بما يشمل 

 ذلك التعرف على طرق تصميم ييل. الخزانات ومحطات الضخ ومأخذ المياه من مصادرها
  .صحيشبكات المياه والصرف ال

  
  :)1(هندسة نظم المواصالت     61360

، دراسة هندسية الطرق شبكات تصميم مبادئمفاهيم أساسية في تحليل أنظمة المواصالت، 
الطرق، السكك الحديدية، المطارات،  وهي  وعناصر تشغيل أهم أنظمة المواصالتلمبادئ
  . مقدمة في المواصالت العامةالموانئ
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        :إنشاء مباني    61371

 هذا المساق يتم تعريف الطالب على أنواع اإلنشاءات المختلفة، واألعمال التحضيرية في
إلنشائية، واألجزاء التي يتكون منها المبنى وأنواعها كالقواعد اللمبنى، والصحة والسالمة و

، التعرف على المواد المستخدمة في ...واألعمدة والجسور والسقوف والجدران والقباب
، التعرف على أعمال التشطيبات ...سانة والطوب والحجر والحديداإلنشاءات كالخر

كالقصارة والدهان والبالط والعزل الصوتي والحراري وأعمال الميكانيك والكهرباء 
باني إذ التركيز يكون على ، وبناء الفكر السليم للطالب إلنشاء أي نوع من الم...والمصاعد

  .جزاء التي يتكون منها المبنىكافة األ
  

  :)1(تصميم منشآت خرسانية     61390

مقدمة، تعريف عناصر المنشآت الخرسانية، نظريات التصميم، مفاهيم التصميم والتحليل على 
الكمرات األسقف، : أسس االجهادات العليا واجهادات الضمان، تصميم عناصر اإلنشاء

  .على الكمبيوتر األساسات، تطبيقات
  

          ):مدني (تدريب عملي    61391

 ساعة زمنية من العمل في مؤسسة هندسية معترف 320انية أسابيع على أن ال يقل عن ثم
بها من قبل دائرة الهندسة المدنية، عمل مكتبي وعمل ميداني، ال تقبل محاضرات أو ساعات 

  .يسجل خالل الفصل الصيفي. عمل في المختبر
  

        :)3(تحليل إنشاءات     61401

 والجمالونات، واالطارات والشبكات، باستخدام نظرية الوحدة نظرية اللدونة، تحليل الجسور،
  .الجزئية، مقدمة إلى ديناميكا المنشآت، تطبيقات على الكمبيوتر

  
       :إنشاءات معدنية    61420

ضة لقوى رمقدمة حول المواصفات، تصرف المنشآت المعدنية، أسس تصميم العناصر المع
ناء العناصر المعرضة لقوى ضغط، أنواع المعرضة لعزم انح الشد والضغط، العناصر

التفصيالت اإلنشائية للجمالونات واألعمدة والكمرات، الهياكل  ،)براغي، لحام(الوصالت
  .، تطبيقات على الكمبيوتر)المرن التصميم لمبنى على طريقة التحليل(
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       :هيدرولوجيا    61441

 الطبيعة، ويتعرض المساق لمصادر يدرس هذا المساق العناصر المختلفة للدورة المائية في
وطرق قياسها، التبخر والنتح، وكذلك الطرق , المياه السطحية، والجوفية، واألمطار  وحركة

ويتعرض المساق أيضاً , كميات المياه الجارية، وكميات مياه الفيضانات المختلفة لتقدير 
  .للطرق الهندسية في التحليل اإلحصائي للمعلومات الهيدرولوجية

  
      :)3(هندسة بيئية     61450

يأخذ الطالب في هذا المساق مقدمة عن معالجة المياه إن كانت طبيعية أو مخلفات سائلة 
وتشمل هذه كيفية ترتيب عمليات المعالجة واختيار أفضل العمليات المناسبة للمعايير المتبعة 

الفيزيائية ثم الكيماوية  شرح طرق المعالجة يتم بعد ذلك. ادية والموقع المعينوالحالة االقتص
يلي ذلك شرح طرق رصد ومراقبة فعالية محطات . ثم الحيوية وطرق العالجة المتقدمة

المعالجة ومشاكل التشغيل والصيانة وطرق اإلدارة بما يشمل المعالجة والتصرف للحمأة 
  .المتجمعة من عمليات المعالجة المختلفة

  
  :)2(هندسة نظم المواصالت     61460

وتتضمن حجم . القواعد األساسية في هندسة السير والتخطيط والمختبر الرافق لهادراسة 
، الدراسات المرورية العلمية، سعة الطرق والتقاطعات المرورية ةتة وكثافتوسرع السير

وتصميم التقاطعات، انظمة تشغيل الطرق، اإلشارات المرورية، العالمات األرضية 
تخطيط أنظمة المواصالت وأنواعها، وخطوات التنبؤ واإلشارات الضوئية، دراسة مبادئ 

 .باحتياجات المواصال المستقبلية
  

  :)3(هندسة نظم المواصالت     61461

وتتضمن تحليل أنظمة الرصفات، . تحليل وتقييم أنظمة الرصفات والمختبر الصاحب لها
ل القوى دراسة خواص مواد وطبقات الرصفات اإلسفلتية والطرق المخبرية لفحصها، تحلي

المؤثرة على الرصفات، مبادئ بعض الطرق المستخدمة في تصميم الرصفات اإلسفلتية 
والخراسانية، مبادئ تقييم فعالية الطرق والعيوب المتشرة فيها، ومبادئ إدارة أنظمة 

  .الرصفات
  

      :مواصفات وكميات    61470

للمشاريع الهندسية المختلفة، المبادئ األساسية لحساب الكلفة يتم التعرف في هذا المساق على 
والفرعي، والمالك، والمهندس المصمم، أنواع  لمتعهد الرئيسي، لكل من اطرق حساب الكلفة
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وطرق حساب  ، وحسناتها وسيئاتهاحساب الكلفة وطرقها، دراسة أنواع العقود وشروطها
دراسة تحليل األسعار، يتكون منها المشروع، الكميات وتسعيرها لمختلف األجزاء التي

  .أثناء التنفيذ المواصفات الفنية وأنواعها وكيفية كتابتها، توزيع المجازفة والخسارة
  

  :اقتصاد هندسي   61471

 هالمبادئ والطرق التي يستخدمها المهندس لتسويغ قراريتم التعرف في هذا المساق على 
ريان النقد، ، تطوير المهمات في حساب جهوقصيراألمد االقتصادي بالنسبة للتخطيط طويل 

تقييم المشاريع . االقتصادية ألي مشروع وحساب القيمة الحاضرة، والمستقبلية، والجدوى
منها القيمة الحاضرة، والقيمة  المختلفة ودراسة الجدوى االقتصادية لها باستخدام عدة طرق،

  .المستقبلية، والدفعات المتساوية، ونسبة الربح العائد الختبار المشروع األكثر جدوى
  

        :إدارة هندسية   61472

المبادئ األساسية إلدارة المشاريع، تحليل المشروع، وتخطيطه، وبرمجته، وتنظيمه، 
لتنفيذ، دراسة الطرق المختلفة لبرمجة المشاريع منها المسار الحرج، دراسة اومراقبته أثناء 
  .ت على الكمبيوتر، واألمان، والنوعية، أثناء التنفيذ، تطبيقاتهاومراقبالكلفة طرق توزيع 

 

      :)2(تصميم منشآت خرسانية    61490

تصميم الكمرات المستمرة، تصميم العناصر المعرضة إلى قوى ضغط وعزم معاً، األعمدة 
القصيرة والطويلة، نظام األسقف، التصميم لالنحناء، تصميم بعض العناصر الخاصة، مقدمة 

  .ترفي الخرسانة سابقة اإلجهاد، تطبيقات على الكمبيو
  

    :)3(تصميم منشآت خرسانية    61491

تصميم األساسات بكافة أنواعها السطحية والعميقة، تصميم الجدران اإلستناديه وخزانات 
    .، تطبيقات على الكمبيوتر وتصميمهاالمياه، وتحليل القبب

  
          :ري وصرف   61520 

رها واستغاللها ، مكونات نظام الري واختيا وصرفهابحث مشاكل ري األراضي الزراعية
  .بكفاءة، أنظمة الصرف السطحي والمغطى، نظم الري المختلفة
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  : من قسم الهندسة المدنيةختياريةاالمساقات ال

يتم التعرض في هذا المساق إلى موضوع محدد في مجاالت التخصص المختلفة في الهندسة المدنية بطريقة 
 على .بحث تطبيقي كدراسة خاصة يقوم بها أحد الطلبةمفصلة وتحليلية، ويمكن أن يتم في هذا المساق عمل 

)  ساعات معتمدة9أي ما يعادل (كل طالب من طلبة قسم الهندسة المدنية دراسة على األقل ثالثة مساقات 
  :من المساقات المطروحة في القائمة التالية

  
  اسم المساق  رقم المساق
  تطبيقات كمبيوتر في الهندسة المدنية  61500
  ساسات متقدمةندسة أه  61501
  أسس التصميم النظامي  61511
  مياه جوفية  61541
  إدارة أنظمة المرور  61561
    متقدمتصميم رصفات  61562
  )كمبيوتر (1إنشاءات   61572
  2إنشاءات   61573
  ) متقدمةمياه وبيئةهندسة (مساق اختياري   61574
  ) متقدمةتربةميكانيكا (مساق اختياري   61575
  هندسة مرور متقدمة  61576
  ) متقدمةإدارة هندسية(مساق اختياري   61577
  )زالزل (3إنشاءات   61579
  خرسانة مسلحة متقدمة  61614
  مواضيع متقدمة في المساحة  61619
  أنظمة المعلومات الجغرافية  61620
  مواضيع متقدمة في ميكانيكا التربة  61630
  تصميم طرق متقدم  61667
  قدمة في مواد الهندسة المدنيةمواضيع مت  61670
  إدارة مصادر المياه  61676
  1مواضيع خاصة في الهندسة المدنية   61680
  تحليل االنهيار  61715
  2مواضيع خاصة في الهندسة المدنية   61799
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  :)1(مشروع التخرج     61597
  :)2(مشروع التخرج    61599

مقرة بالقسم، المسألة الهندسية يجب أن يتم بحث مسألة هندسية تختار حسب خطة المشاريع ال
وطريقة عرض والتعرض عن المسائل . تتم بطريقة تعكس المستوى األكاديمي للطالب

  .الهندسية بطريقة مهنية الئقة، يسجل على فصلين متتاليين كل فصل ثالث ساعات معتمدة
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 سم الهندسة المعماريةللحصول على درجة البكالوريوس في ق الخطة الدراسية

  
  :مقدمـة 

تأسس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية بعد مضي سنة على تأسيس الكلية في 
 يضم في هيئته التدريسية كفاءات عالية من وأصبح، وقد تطور القسم بشكل كبير 80/1981العام الدراسي 

 البدء ببرنامج ماجستير التخطيط الحضري 97/1998م الدراسي كما تم في العا. ذوي التخصصات المختلفة
  .واإلقليمي

  
يقوم القسم المعماري حالياً بمنح درجة البكالوريوس في العمارة، حيث يعطى الطالب من خالل دراسته 
. المبادئ األساسية للتصميم واالبتكار المعماري الذي يتناسب واحتياجات المجتمع العربي الفلسطيني

ساعة معتمدة خالل مدة خمس " 180"صول على درجة البكالوريوس في العمارة على الطالب إنهاء وللح
سنوات، ويقوم الطالب في الفصل األخير بتصميم مشروع التخرج معتمداً على نفسه، يظهر الطالب من خالله 

 وقدرته على حصيلة ما تعلمه خالل فترة الدراسة مثبتاً جدارته في الحصول على درجة البكالوريوس
  .ممارسة المهنة بعد التخرج

  
 أسبوعا 12 يقوم بأداء التدريب العملي خالل الثالث  سنوات األخيرة، مدة أنعلى طالب القسم المعماري 

لدى أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، إذ يقوم الطالب خالل هذه الفترة بممارسة العمل الهندسي داخل المكتب 
  .لميداني في موقع البناءباإلضافة إلى اإلشراف ا

  
إن السياسة العامة للقسم تعتمد التركيز على النوعية واالهتمام بتخريج أجيال من المعماريين المتميزين 
والقادرين على رفع مستوى العمل الهندسي والمعماري في المجتمع المحلي بشكل أساسي والعمل على 

لعمارة مطالب ومنذ السنة األولى بإثبات قدرات خاصة تطويره، وبالتالي فان الطالب الذي يرغب بدراسة ا
  .تتطلبها طبيعة دراسة العمارة من إبداع وتميز

 

إن قسم العمارة بكلية الهندسة يقدم برنامجاً مكوناً من خمس سنوات يؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في 
  .العمارة

  
  :المرحلة التأسيسية

كراً على معرفة حقيقة مفهوم العمارة من خالل مساقات تهدف هذه المرحلة إلى مساعدة الطالب مب
  .تخصص تأسيسية يمكن من خاللها اكتشاف قدرات الطالب ومدى إمكانية تطويرها

  



 183

  :البرنامج الرئيسي

بعد االنتهاء من المرحلة التأسيسية بنجاح ينتقل الطالب إلى مرحلة تعلم القدرة على حل المشاكل   
 البرنامج بشكل رئيسي معالجة المشاكل المعمارية الملحة، والمعاصرة، وبناء المعمارية المختلفة، ويتضمن

   .هاوتحسينهذه الحلول حلول لها متعلقة بالحلول العريقة المتعارف عليها، مع تطوير 
ن المواضيع التالية تعالج إ خطة تعليمية قوية وفعالة، لذا فإن دور المعماري الهام في حقل البناء يتطلب وجود

، مبادئ  وموادها، نظم اإلنشاء ونظريتهاالتصميم المعماري، تاريخ العمارة: ل رئيسي في البرنامجبشك
اإلنشاء والمنشآت المعمارية، النظم البيئية في العمارة، التصميم العمراني والتخطيط، التصميم بواسطة 

 فرصة في السنة الخامسة للتركيز كما أنه توجد. الحاسوب، إضافة إلى العمارة اإلسالمية والعمارة الفلسطينية
  .على تخصص معين، من خالل عدة مساقات اختيارية يتم طرحها في القسم

  
  :متطلبات القبول

من عالمة % 50= (يتم القبول في قسم الهندسة المعمارية وفقاً لمعدل الطالب، حيث يحسب معدل الطالب 
إذ يتم )  في بداية التحاق الطالب بكلية الهندسةمن عالمة امتحان قدرات يتم عقده% 50+ امتحان التوجيهي 

ويقوم القسم حسب حاجته وقدراته بوضع حد . اختيار أعلى الطالب من بين الراغبين في التخصص معماري
على أن تكون حاالت الدراسة الخاصة من . أعلى لعدد الطالب المقبولين بالتنسيق مع عمادة الكلية ومجلسها

  .تجاوز هذه الحاالت نسبة معينة يحددها القسمضمن هذا العدد وأن ال ت
  

  :انتقال طلبة إلى قسم العمارة

إن إمكانيات قسم العمارة تسمح بانتقال طلبة من كليات أو جامعات أخرى إلى القسم في حالة موافقة تحصيلهم 
 المعتمدة العلمي مع متطلبات القبول في القسم، وحسب متطلبات القبول في الجامعة، وتحسب لهم الساعات

والمواد حسب موافقتها لخطة القسم المعمول بها، وإذا كان الطالب المنتقل لم يتخصص بعد، فإنه يجب أن 
  .يخضع لشروط التخصص المتبعة في العام الذي يتم فيه االنتقال، وال يتم االنتقال إال بقرار قسم

  
  :التدريب المهني العملي

ني عشر أسبوعا من التدريب العملي بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة، يتطلب هذا البرنامج من الطالب إنهاء اث
وهذا التدريب يخضع للنظم، والقوانين المتبعة في القسم، ويتابع من قبل القسم، للتأكد من أن الطالب استطاع 

ي الحصول على خبرة عملية أثناء التدريب، وال بد من الحصول على موافقة رسمية من القسم قبل البدء ف
ويجب على الطالب كتابة تقرير مفصل، ليتم مناقشته من قبل لجنة يتم تشكيلها خصيصاً لهذا . برنامج التدريب

ويحق لهذه اللجنة أن تطلب فترة تدريب إضافية . وال يعتمد التدريب إال بعد قرار اللجنة اإليجابي .الغرض
  .في حالة عدم اقتناعها
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  :مشاريع الطلبة

صميم والمساقات العملية األخرى، يتطلب من الطالب عمل مكثف، وهذا يتطلب شراء إن العمل بمشاريع الت
  .ومن حق القسم االحتفاظ بنسخة من المشروع. بعض المواد واألدوات على نفقته الخاصة

  
  :اإلشراف على مشروع التخرج

اد مشروع التخرج يقوم الطالب في الفصل األخير من دراسته، وبعد إنهاء كافة المتطلبات السابقة، بإعد
إذ يقوم المشرف العام . معتمداً على نفسه، مثبتاً قدرته على إنجاز هذا المشروع دون أية مساعدة مباشرة

بمتابعة عمل الطالب، وانتظامه بأوقات المرسم، والتأكد من عمل الطالب، )  من مدرسأكثريمكن أن يكون (
ويتم . حديد مواعيد وآلية المناقشات المرحلية والنهائيةومراحل تطور المشروع، إضافة إلى التوجيه العام، وت

تقييم مشروع التخرج من قبل لجنة داخلية تضم مدرسي التصميم في القسم، ولجنة خارجية يتم اعتمادها من 
  .قبل مجلس القسم

  
  الخطة الدراسية

طلبة الراغبين في يقدم قسم الهندسة المعمارية تخصصاً منفرداً في الهندسة المعمارية، وعلى جميع ال
 ساعة معتمدة بنجاح، موزعة على 180الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة 

  :النحو التالي
  

  ساعة معتمدة  اختياري  إجباري  نوع المتطلب

  26  6  20  جامعة

  20  -  20  كلية

  131  11  120  قسم

  3  -  3  حرة

  180      المجموع

  
  :في قسم الهندسة المعماريةمتطلبات درجة البكالوريوس 

يقدم قسم الهندسة المعمارية تخصصاً منفرداً في الهندسة المعمارية، وعلى جميـع الطلبـة الـراغبين فـي                  
 ساعة معتمدة بنجاح، تشمل متطلبات      180الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة          

ت الكلية، متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، المتطلبات واالختيارية، متطلبا)  ساعة20(الجامعة اإلجبارية 
  )  ساعات3بواقع (الحرة 
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  :ساعة معتمدة) 120: ( متطلبات القسم اإلجبارية-أ
الساعات 
 المعتمدة

رقم 
  المساق

 اسم المساق

 عملي نظري

 المتطلب السابق

     1 مقدمة في العمارة  62150

 2   ) 1(مبادئ التصميم  62115
القبول في تخصص 

 المعماري

 62115 2   ) 2(مبادئ التصميم  62116

 62113 2    ظل ومنظور -)2(رسم معماري  62114

   1   ) 1(رسم حر  62121

 62121 1   ) 2(رسم حر  62122

 62122 1   اإلظهار المعماري  62222

 62114  أو62116 4   ) 1(تصميم معماري  62225

 62225 4   ) 2(ماري تصميم مع 62226

   1  1 ) 1(تدريب بصري معماري  62200

 62200  1 1 ) 2(تدريب بصري معماري  62201

     3 جيولوجيا هندسية  61203

     3 ) 1(تاريخ عمارة  62216

 62216   3 ) 2(تاريخ عمارة  62217

 21101    3 ) 1(مبادئ المنشآت  62220

 62220   3 ) 2(مبادئ المنشآت  62221

    1 1 ) 1(المواد واإلنشاء المعماري  62230

 62230 1  1 ) 2(المواد واإلنشاء المعماري  62231

     2 مساحة للمعماريين  62310

 62226 أو 62217    2 ) 1(نظرية عمارة  62312

 62312   2 ) 2(نظرية عمارة  62313

 62221   3 ) 1(المنشآت المعمارية  62322 

 62322   3 ) 2(المنشآت المعمارية  62323

 62231   3 ) 1(نظم البناء في العمارة  62330

 62330   3 ) 2(نظم البناء في العمارة  62331
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 62217   3 ) 1(العمارة في العالم اإلسالمي  62333

     2  حراريات -)1(النظم البيئية في العمارة  62351

 62351   2  صحة -)2(النظم البيئية في العمارة  62352

 62217   2 ) 1(العمارة الفلسطينية  62311

 62226 4   ) 3(تصميم معماري  62335

 62335 4   ) 4(تصميم معماري  62336

 موافقة القسم 3   التدريب العملي  62400

 62336 4   ) 5(تصميم معماري  62445

 62445 4   ) 6(تصميم معماري  62446

    1 1 العمراني التصميم  62410

62453 
 تجهيـزات   -)3(النظم البيئية في العمارة     

 كهربائية 
2   62352 

 62453   2  صوتيات -)4(النظم البيئية في العمارة  62454

 62250 2  1 ) 1(التصميم بواسطة الحاسوب  62480

 62331    3  نيباماقتصاد  62460

     3 مقدمة في التخطيط  62470

 62446   3 امج البحث برن 62500

 62446 4   ) 7(تصميم معماري  62555

 62500  أو62555 4   إشراف عام / مشروع التخرج  62556

 62403 أو 62446   2 ) 1(ممارسات معمارية  62560

 62560   2 ) 2(ممارسات معمارية  62561

   120 المجموع   

   
  :مدةساعة معت) 11: ( متطلبات القسم االختيارية-ب

 متطلب سابق ساعة معتمدة  اسم المساق رقم المساق

   2 العمارة الداخلية  62510

 62335  2 الحفاظ المعماري  62520

   2 السلوك اإلنساني في العمارة  62530

   2 التصوير الفوتوغرافي  62540

   2 التحليل البصري العمراني  62550
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   1 ) 1(مشاكل خاصة  62551

   2 ) 2(كل خاصة مشا 62552

   3 ) 3(مشاكل خاصة  62553

 62311 2 ) 2(عمارة فلسطينية  62511

 62333 2 ) 2(العمارة في العالم اإلسالمي  62533

 62480 2 ) 2(التصميم بواسطة الحاسوب  62590

 62470 2 التخطيط الحضري واإلقليمي  62570

   2 عمارة طبيعية  62566

   2 تخطيط الموقع  62577

   2 اإلسكان  62522

   2 التصميم والطاقة الشمسية  62544

 2007/2008 وافق مجلس العمداء على اعتماد خطة قسم العمارة اعتبارا من العام الدراسي :مالحظة 
 ساعة 180 ساعات حرة ويبقى المجموع كما هو 6 واالبقاء على 62250حذف المساق : والمتمثلة بما يلي

  .معتمدة
  
  

  :لمساقات التي تدرس في قسم الهندسة المعماريةوصف ا
  

   :)1(رسم معماري    62113
يتعلم الطالب في هذا المساق أصول الرسم المعماري، ويتعرف على طرق اإلسقاط الهندسي،        
وكيفية رسم المخططات، والواجهات، والمقاطع المعمارية، من خـالل رسـم المخططـات             

لب الرموز المختلفة لمواد البناء وكيفية إظهارهـا فـي          كذلك يتعلم الطا  . الكاملة لبيت صغير  
المساقط والواجهات والمقاطع، إضافة إلى أنواع الخطوط، ومقياس الرسم، وخطوط القياس،           

   . وترتيبهاالهندسيةاللوحات وكيفية إعداد 
   

   :ظل ومنظور) 2(رسم معماري    62114
ري بثالثة أبعـاد بأنواعـه المختلفـة        يقوم الطالب من خالل هذا المساق بتعلم الرسم المعما        

)Isometric Perspective(    كذلك يتعلم الطالب أساليب التعبير عـن الظـالل وأهميـة ،
  .استخدامها في اللوحات المعمارية
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   :)1(مبادئ التصميم    62115

بالنسبة للهندسة المعمارية، وأهميته من خالل هذا المساق، يتعرف الطالب على دور التصميم      
ذ يتعلم الطالب المبادئ األساسية لعملية التصميم، وذلك من خالل تعرفـه علـى المفـاهيم                إ

كذلك يتعلم الطالب كيفيـة التعبيـر عـن         . واألفكار العامة المستخدمة في نظريات التصميم     
  . األفكار المختلفة في عملية التصميم

   
   :)2(مبادئ التصميم    62116

ساسية للتصميم في المساق السابق، يقوم في هذا المساق بتعلم بعد أن يتعلم الطالب المبادئ األ     
كيفية تطبيق واستخدام األفكار األساسية في التصميم وذلك من خالل مشاريع تصميم عديـدة            

  . ومتنوعة ألبنية بسيطة صغيرة الحجم
   

   :هندسة وصفية   61120
ة وتقاطعاتهـا، وذلـك     التعرف على مبادئ الهندسة الوصفية، وطرق إسقاط األشكال الفراغي        

  .بطرق تساعد المعماري على التعبير عن األشكال المعقدة
   
   :)2(، )1( الرسم الحر 62122، 62121 

تقوية قدرات الطالب ومهارته في الرسم الحر والعمل على تطويرها وتعليم الطالـب كيفيـة               
كذلك يتم  . تصميماستخدامها بطرق تساعده على التعبير السريع عن األفكار المستخدمة في ال          

تمرين الطالب على كيفية التعبير عن إحساسه بالنسب، والحجم، والبعد الفراغـي، وتـأثير              
  . الضوء، وطبيعة المواد، واألشكال

   
   :مقدمة في العمارة   62150

طبيعة العمارة كمهنة مميزة، اهتماماتها وتحدياتها وإمكانياتها، عالقتها مع التصميم البيئـي            
هندسية األخرى المتضمنة في الهندسة المعمارية، والبناء والتصميم الحـضري،        والمجاالت ال 

  . وتنسيق المواقع، والعمارة الداخلية
   

   :)2(، )1( التدريب البصري المعماري 62201، 62200
تطوير القيم الجمالية وأسس التعبير عنها وتقييمها على أسس معمارية، اسـتعمال العناصـر         

استعمال عناصر التصميم من أجل الحصول على تكوينـات معماريـة           الفنية بطرق خالقة و   
  . إبداعية
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   :جيولوجيا هندسية   61203

  . مقدمة عامة في علوم طبقات األرض، وأنواع التربة، والصخور، وعالقة ذلك بالبناء
   

   :)2(، )1( تاريخ العمارة 62217، 62216
ور العمارة العالمية منذ البداية وحتى      يتعرف الطالب من خالل هذه المساقات على تاريخ تط        

  . مطلع القرن العشرين، مروراً بالطرز المعمارية التي ظهرت على مر العصور
   

   :)2(، )1( مبادئ المنشآت 62221، 62220
يقوم الطالب في هذه المساقات بدراسة المبادئ اإلنشائية األساسية في القوى، ومقاومة المواد، 

  . باني بطريقة تتناسب مع احتياجات المهندس المعماريوعالقة ذلك بتصميم الم
   

   :اإلظهار المعماري   62222
يقوم الطالب من خالل هذا المساق بتعلم األساليب المختلفة إلظهار المـشاريع، واللوحـات              
المعمارية، باستخدام وسائل ومواد مختلفة لإلظهار، مثل اإلظهار بأقالم الرصاص، والحبر،           

  . واأللوان المائية، ومواد، وأساليب أخرىوألوان الخشب، 
   

   :)4(، )3(، )2(، )1( التصميم المعماري 62336، 62335، 62226، 62225
يتم إعطاء الطالب في السنة الثانية والثالثة من خالل هذه المساقات مشاريع تصميم عديـدة               

تعـرف علـى    متوسطة الحجم، بحيث يتعرض الطالب ألكبر عدد ممكن من أنواع األبنية لل           
أبنيـة   (يمتطلبات التصميم وطبيعة الحلول واألفكار المناسبة لكل نوع مـن أنـواع المبـان      

  ). تعليمية، صحية، تجارية، ثقافية وسياحية
  

   :)2(، )1( المواد واإلنشاء المعماري 62231، 62230
لخشب،  الخرسانة، الحجر والطوب، المعادن، ا–دراسة خواص مواد البناء وتصنيعها، ومنها 

مقدمة في نظم اإلنشاء، تمارين لرسم التفاصيل اإلنشائية وإنتـاج          . وطرق التشطيب الداخلية  
  . مجموعات من الرسومات التنفيذية

   
   :مقدمة في برمجة الحاسبات   62250

مقدمة عامة في علم الحاسوب والبرامج واللغات المستخدمة وطـرق اسـتخدام الحاسـوب              
  . وتطبيقاته في العمارة



 190

   
   :مساحة للمعماريين   62310

 . يتعرف الطالب على مبادئ وأساسيات علم المساحة وتطبيقاتها الضرورية في مجال العمارة
  
   :)1(العمارة الفلسطينية    62311 

يبحث في إعطاء فكرة عامة عن العمارة التقليدية العربية، وفي أنماط العمارة الفلـسطينية،              
، مميـزات العمـارة      وطرقهـا  عمارة التقليدية، مواد اإلنشاء   العناصر اإلنشائية والمعمارية لل   

  . ن العمارة المعاصرةعالتقليدية 
   

   :)2(، )1( نظرية العمارة 62313، 62312
دراسة عامة للفلسفات واالتجاهات المعمارية الرئيسية التي شكلت الحركات المختلفـة فـي             

إذ يـتم   . لمدارس المعمارية الحديثـة   نظرية العمارة، مع التركيز على تأثير ذلك، وعالقته با        
التطرق في المساق الثاني إلى االتجاهات المعمارية المعاصرة، وتعريـف الطـالب بـرواد       
العمارة الحديثة والمعاصرة، وإعطائهم أمثلة توضح األفكـار األساسـية لهـذه االتجاهـات         

  . المتعددة وتظهر أعمال روادها من خالل التحليل والمقارنة
   

   :)2(، )1( منشآت معمارية 62323، 62322
يتعرف الطالب من خالل هذه المساقات على تحليل المنشآت واألنظمة اإلنشائية المختلفـة،              

  . وتصميم الخرسانة المسلحة، والمنشآت المعدنية والخشبية
   

   :)2(، )1( نظم البناء في العمارة 62331، 62330
طرق اختيار نوعية البناء مع ) بسيطة والمعقدةال(دراسات متقدمة حول نظم البناء في العمارة 

ما يمتاز به من تكنولوجيا، اقتصاد وقوانين، خطوات البناء وتتابع العملية اإلنشائية، عرض             
القدرة على طرح األفكار اإلنشائية بواسطة إنتاج مجموعة كاملة مـن الخـرائط التنفيذيـة               

  . والمواصفات
   

   :)1 (العمارة في العالم اإلسالمي   62333
  . دراسة تحليلية مختصة في تاريخ العمارة اإلسالمية على مر العصور
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   :)4(، )3(، )2(، )1( النظم البيئية في العمارة 62454، 62453، 62352، 62351

فحص تأثيرات التكنولوجيا البيئية على أفكار البناء والتصميم، مقدمة نظريـة فـي األسـس      
ريد، التمديدات الصحية، اإلضاءة والصوتيات، وعالقتها بأساليب       العلمية لمبادئ التدفئة والتب   

  . راحة اإلنسان
   

   :التدريب العملي   62400
 أسبوعاً، حيث يقوم الطالب بالتدريب العملي لدى أحد المكاتـب الهندسـية             12مدة التدريب   

بيعـة  المعتمدة حيث يتدرب الطالب في مجال التصميم والرسومات التنفيذية والتعرف على ط    
إضافة إلى اإلشراف، ومتابعة التنفيذ في ورش يـشرف علـى           . العمل في المكاتب الهندسية   

ال بد من موافقة القسم على اختيار المكتب الهندسي الذي يتدرب فيـه             . تنفيذها مكتب هندسي  
الطالب، كذلك يجب أن يقدم الطالب تقريراً مفصالً عن كل فترة من فترات التـدريب ويـتم                 

قرير مع الطالب من قبل لجنة يعتمدها القسم، وفي حال عـدم اقتناعهـا بـصحة                مناقشة الت 
  . التقرير، يحق لها بعد المناقشة الطلب بتمديد فترة التدريب

   
   :التصميم العمراني   62410

دراسة التصنيف والتنسيق المكاني للمدينة على مستوى العناصر الكبيـرة، مثـل األحيـاء              
التجمع والشوارع، وعلى المستوى المتوسط، مثل تصميم وتنـسيق    والمراكز التجارية ونقاط    

أجزاء من حي سكني أو سوق تجاري بما في ذلك البنايات وربطها بالفراغـات الخارجيـة                
  . إلعطاء بيئة معينة، مع التركيز على التناغم الفراغي وسلوك المستعملين

   
   :)5(تصميم معماري    62445

لى العمارة التقليدية الفلسطينية، وكيفية التعامـل مـع التـراث    يتم التركيز في هذا المساق ع     
المعماري، واالستفادة منه في إيجاد حلول وأفكار معمارية تلبي متطلبات العصر، وتتناسـب             

من خالل هذا المساق يتم توجيه الطالب نحو ضـرورة إيجـاد طـابع              . مع بيئتنا ومجتمعنا  
إذ يتم اختيار قطعة أرض واقعة      . ة في عمارتنا  معماري يعبر عن هويتنا، ويحقق االستمراري     

داخل أو على أطراف منطقة قديمة ذات طابع معماري تقليدي، ليقوم الطالب بتصميم مبنـى               
. حديث في هذه القطعة، مع األخذ بعين االعتبار طبيعة المنطقة، ومراعاة طابعها المعماري            

 قطعة أرض واقعية، وذلك بهدف      كذلك يقوم الطالب في هذا المساق بتصميم مبنى ديني على         
تعريف الطالب باألفكار والمتطلبات الخاصة لتصميم هذا النوع من األبنية وإتاحة الفرصـة             
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أمامه لإلبداع والتطوير، واالجتهاد في الجمع بين القديم والحديث، بعد أن يكون قد تعـرف               
  . على خصائص العمارة التقليدية

   
   :)6(تصميم معماري    62446

الطالب في هذا المساق بتصميم مشروع إسكان كبير الحجم، مع ضرورة التركيز على             يقوم  
إن الهدف من هذا المشروع هـو       . أن يكون هذا المشروع واقعياً وعلى قطعة أرض حقيقية        

التعرف على المشاكل الخاصة بمشاريع اإلسكان، ومحاولة البحث عن أنماط سكنية تناسـب             
الب أيضا بإعداد دراسة عن األنمـاط الـسكنية المختلفـة فـي             إذ يقوم الط  . مجتمعنا وبيئتنا 

 . فلسطين، وعن مشاريع اإلسكان الحديثة
  

   :نيباماقتصاد    62460
يتعلم الطالب في هذا المساق كيفية حساب الكميات لمختلف المواد، والتجهيزات المـستخدمة             

  . عطاءاتفي البناء، كذلك وضع المواصفات، وتقدير األسعار، والتعامل مع ال
   

   :مقدمة في التخطيط   62470
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمبادئ أسس تخطيط المدن، وأهميته، وعالقته بالبيئة             

 عبر العصور، دراسة     وتطورها تعريف بخصائص ومكونات المدينة، نشوء المدن     . العمرانية
طط استعماالت األراضي   ، ماهية وكيفية إعداد مخ    هاوتصميمالمدينة  مختصرة لعملية تخطيط    

   .هاومراحلعملية التخطيط داخل المدينة، أهداف 
   

   :)1(التصميم بواسطة الحاسوب    62480
من خالل هذا المساق يتم تعليم الطالب على استخدامات الحاسوب في العمارة، حيـث يـتم                

وب فـي   تعريف الطالب بالبرامج المستخدمة في العمارة، ويتم تعليمهم على استخدام الحاس          
  .  وإنتاجهاعمل المخططات الهندسية

 

   :برنامج البحث   62500
البحث العلمـي   ، تعريف الطالب بكيفية إعداد      ه وطرق هوأساسيات دراسة مبادئ البحث العلمي   

، دراسة األسس المتبعة في تقويم البحث، دراسة نظرية وتطبيـق عملـي لـألدوات               تةوكتاب
). العينات، االستبيان، المقابلة، المالحظة، التجربـة     (والوسائل المستخدمة في البحث العلمي      

 من خالل   البحث الخاص بمشروع التخرج وتحضيره وكتابته     كذلك متابعة الطالب في إعداد      
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وفي نهاية الفصل يقدم الطالب     .  ومبادئه االستفادة من الدراسة النظرية ألسس البحث العلمي      
  . تصوراً واضحاً لبرنامج مشروع التخرج
   

   :العمارة الداخلية   62510

المتصلة به، مراعيا تحديد التصميم وما يحتويـه        ونظريته ومكوناته   تاريخ التصميم الداخلي    
  . من عوامل السلوك، النشاط، البيئة، تحليل تصميمي وتركيبي

   
   :)2(العمارة الفلسطينية    62511

لعمـارة المحليـة    يشكل هذا المساق أساساً النطالقة مدرسة معمارية تهدف إلـى تطـوير ا            
واالرتقاء بها، وذلك من خالل دراسة مراحل تطور العمارة الفلسطينية في القرن العـشرين              

 التي تمثل كـل مرحلـة، ومناقـشة التيـارات        وتقييمها إضافة إلى تحليل النماذج المعمارية    
  . والتوجهات المعاصرة في العمارة الفلسطينية، مع إعطاء أمثلة توضح ذلك

   
   :ظ معماريحفا   62520

 المعمارية، دراسة النظريات المعاصـرة وتطبيقاتهـا علـى      المبانيالترميم والمحافظة على    
المناطق التاريخية من حيث العمارة منفردة، والتخطيط المعماري ككل، وذلك إليجاد إمكانية            

نيـة  البحث من النواحي التاريخية والقانو. تطبيق هذه النظريات للمحافظة على تراثنا المحلي      
  . والسياسية والمادية في برنامج عمل قابل للتطبيق

  
   :اإلسكان   62522 

تعريف الطالب بأساسيات تصميم اإلسكان والمشاكل المتعلقة بتخطـيط مـشاريع اإلسـكان             
إعطاء فكرة عن مشاريع إسكان محلية وعالمية من حيث األسس الرئيسية           . والمناطق السكنية 

  . ع متطلبات البيئة والمجتمعفي تخطيطها بشكل سليم ينسجم م
   

   :السلوك اإلنساني في العمارة   62530

فحص العالقة المتبادلة بين التصرف اإلنساني والبيئة المدنية، دراسة األفكار الـسيكولوجية            
  .واالجتماعية التي بها تتأثر العالقة بين الفرد والبيئة
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   :)2(العمارة في العالم اإلسالمي    62533
لتطور العمارة المعاصرة في العالم اإلسالمي واالتجاهات السائدة في التعامـل مـع             دراسة  

التراث المعماري واستعراض أهم األمثلة المعمارية والمعماريين المعاصرين في العـالمين           
  . العربي واإلسالمي واالتجاهات الفكرية المعاصرة في عمارة هذه المناطق

   
   :التصوير الفوتوغرافي   62540

رق خلق الصورة المعمارية كطريقة تعبير في التـصميم المعمـاري، أو نقـل األفكـار                ط
  . التعرف على طرق التحميض وغسل الصور. المعمارية

  
   :التصميم والطاقة الشمسية   62544

التعرف علـى األنظمـة الشمـسية       . أجهزتها ومكوناتها / الحراريات/معرفة الطاقة الشمسية  
  . طبيقها في التصميم المعماريالساكنة والمتحركة وطرق ت

   
   :التحليل البصري العمراني   62550

. فحص الفراغات واألشكال المتعلقة باألماكن الحضرية من النواحي الجماليـة والبـصرية           
  . مشاكلهاتحليلها وفحص المساحات الحضرية و

   
   :)3(، )2(، )1( مشاكل خاصة 62553، 62552، 62551

في قسم  وتوجيههم  ة وذلك تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية        دراسة مشاكل معمارية معين   
  . العمارة

   
   :)7(تصميم معماري    62555

يقوم الطالب بتصميم مشروع كبير الحجم، له عالقة بالتخطيط العمراني، بحيث يقوم الطالب             
بالتعرف على المشاكل التي تتجاوز مستوى تصميم مبنى واحد لتصل إلى مستوى تطـوير              

ويمكن أن يشمل هذا المشروع عدة أنـواع مـن          . ط جزء أو منطقة محددة من مدينة      وتخطي
  . المباني، إضافة إلى الفراغات العامة فيما بينها، وعالقة المشروع مع باقي أجزاء المدينة

   
   :إشراف عام/ مشروع التخرج    62556

رية التي تؤهلـه    يقوم الطالب بتصميم مشروع التخرج الخاص به، بحيث يظهر قدرته المعما          
يكون الطالب في هذه المرحلة األخيرة قد أنهى كافة المساقات          و. المهنة بعد التخرج  لممارسة  
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 التخرج بشكل مستقل معتمداً علـى نفـسه         تي تجعله قادراً على إتمام مشروع     والمتطلبات ال 
  . وقدراته الذاتية، بمتابعة المشرف العام فقط

   
   :)2(، )1( ممارسات معمارية 62561، 62560

، والـشروط التـي يجـب       تةوأنظمالبناء  يقوم الطالب في هذا المساق بالتعرف على قوانين         
 إضـافة إلـى      ومراحله توفرها في إعداد المخططات، وخطوات الحصول على رخصة بناء        

كذلك يتعرف الطالب على كيفية إعداد      . تعريف الطالب بأنواع المكاتب الهندسية وتصنيفاتها     
  . ية واتفاقيات البناءالعقود الهندس

   
   :العمارة الطبيعية   62566

، تزويد الطالـب بالمقـدرة علـى معرفـة           ومحتواها لمفهوم العمارة الطبيعية  شاملة  دراسة  
واستخدام عناصر ومواد العمارة الطبيعية في تصميم الفراغات الخارجية، من خالل الدراسة            

  .  في تصميم هذه العناصرالنظرية والتطبيق العملي للمبادئ واألسس المتبعة
   

   :التخطيط الحضري واإلقليمي   62570
دراسة نظرية شاملة وتطبيق عملي ألساسيات التخطـيط الحـضري واإلقليمـي، التطـور              
التاريخي والمراحل التي مرت بها عملية التخطيط، محتوى وخصائص وكيفية إعداد بعـض        

يهي العام والشامل، مخطـط تـصنيف       المستندات التنظيمية والتخطيطية، مثل المخطط التوج     
األراضي، التعرف على بعض اإلجراءات التنظيمية مثل عملية فرز األراضي واالحتيـاطي            
العقاري، ثم دراسة كيفية تخطيط بعض المناطق الخاصة داخل المدينة مثل وسط المدينـة،              

  . المنطقة الصناعية، المناطق األثرية، المناطق الزراعية والترفيهية
   

   :تخطيط الموقع   62577

، تعريف الطالب بالمبادئ األساسية والمراحل       ومحتواها دراسة شاملة لمفهوم تخطيط الموقع    
التي تمر بها عملية تخطيط الموقع بداية بتحليل الخصائص الفيزيائية للموقع، اختيار وتوزيع             

نتهاء بعناصـر   األنشطة المختلفة على الموقع، دراسة االحتماالت ألنظمة المواصالت، ثم اال         
  . التصميم المعماري الخاصة بالموقع، والتي تتوافق مع خصائص ومميزات الموقع

   
   :)2(التصميم بواسطة الحاسوب    62590

بعد أن يتعلم الطالب المبادئ األساسية الستخدام الحاسوب في العمارة، يتم التركيز في هـذا               
إعطاء تركيز أكبر علـى البـرامج       المساق على البرامج المتخصصة في العمارة حيث يتم         
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الثالثية األبعاد في عملية التصميم وعلى برامج الرسم واإلظهار المعمارية واستخدامها فـي             
  .المشاريع الهندسية
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 :في قسم الهندسة المعماريةالتدريسية في  أعضاء الهيئة
  

     :األساتذة المشاركون
  حفاظ معماري   إيمان محمد أحمد العمد  

 1998السكو، ج جامعة –نيا بريطا      

     
 شاركأستاذ م  إيمان شفيق محمد العاصي 

  إجازة بال راتب
     1998 جامعة أدنبرة، –بريطانيا     

  
     :األساتذة المساعدون

   وتصوير زيتيجرافيك  خالد حسن محمود حجازي   
 1989 جامعة برلين، –ألمانيا      

      
  معماري وتطوير حضريحفاظ   عبد الرحمن قمحية   خالد فريد  

 1992السكو، ج جامعة –بريطانيا      

      
  ناطق سكنيةتصميم متخطيط و  خيري عبد الحافظ مرعي   

 1992 جامعة هانوفر، –ألمانيا      

    
   عمرانيتصميم معماري وتخطيط  زياد بدوي حسين سنان   

 1993، لساك نيو جامعة– بريطانيا    

      
  تخطيط مدن   علي شعبان عبد الحميد   

 1996 جامعة الشرق األوسط، –تركيا     

   

  حفاظ معماري وتطوير حضري  محمد عطا محمد ياسين    
 1996 جامعة يورك، –بريطانيا     

      
  إسالميةعمارة      الرطروط  هيثم فتحي  

 2002 جامعة ستراثكاليد، –بريطانيا     
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  تصميم عمراني  حسن عادل حسن القاضي   

 2004ز، ت جامعة جرا–ا النمس  

      
     :المدرسون

 2004 جامعة ستراثكاليد، –بريطانيا   أسعد أحمد أسعد العرندي  

      
 2006 ليتشي، -ايطاليا  سامح شريف أسعد منى  

  
    :مساعدي البحث والتدريس

  2003جامعة النجاح الوطنية،   عفيفيمصطفى أريج عزات   
      

  2000النجاح الوطنية، جامعة   عتمةعالم فوزي محمد   
  

  :المجازون
  بعثة دراسية للدكتوراة  ياسينإبراهيم مصطفى فداء 

   1993جامعة النجاح الوطنية، 
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   كهربائيةالهندسة ال قسم. 3
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس

   كهربائيةالهندسة ال من قسم
  

  :مقدمه

 ـ  93تأسس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية في بداية العام الدراسي   
وفي الوقت  .  كفاءات وقدرات متميزة في مجاالت الهندسة الكهربائية       إلى بسبب حاجة المجتمع الفلسطيني      94

لبكالوريوس في الهندسة الكهربائيـة      درجة ا  إلىالحاضر يقدم قسم الهندسة الكهربائية برنامجا دراسياً يؤدي         
 في الهندسة الكهربائية والتي تتضمن مواد هندسية في المجـاالت           األساسيةيمنح الطالب من خاللها القواعد      

  .هندسة الكترونية واتصاالت، هندسة قوى وطاقة، هندسة الحاسبات: التالية
ساعة معتمدة خـالل مـدة    " 175"ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية           

ه  مشروع التخرج، يقوم الطالب خالل     األخيرةالدراسة والتي تقدر بخمس سنوات بحيث يتم الطالب في السنة           
لى مساق التدريب    باالضافه إ  حد مجاالت الهندسة الكهربائية لمشاريع محلية     أبتطبيق المعلومات المكتسبة في     

جل أمدة الدراسة بالتطبيق العملي من      ، كما يقوم الطالب خالل      القهالعملي في الشركات والمؤسسات ذات الع     
   : الهندسية من خالل مختبرات الهندسة الكهربائية التاليةاألسستوثيق 

لكترونيه  اإل مختبر دوائر كهربائية، مختبر الكترونية، مختبر اتصاالت، مختبر آالت كهربائية، مختبر الدوائر           
شارات الرقميه، مختبر   ، مختبر التحكم، مختبر معالجة اإل     مختبر الحاسوب ،  دقيقةالمعالجات ال ، مختبر   الرقمية

  .الورشه والمشاريع
  

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يكون معدله في جميعها   
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
  1فيزياء   22101   
  2يزياء ف  22101   

ضافة ائية ممن حققوا الشروط أعاله باإلويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم الهندسة الكهرب
لى دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات األربع أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى إ

  .لسنةالمعدالت حتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن يستوعبه القسم في تلك ا
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  الخطة الدراسية 

 ساعة دراسـية    175 الطالب لما مجموعه     إنهاءالبرنامج الدراسي في قسم الهندسة الكهربائية يتطلب          
  :معتمدة مقسمة على النحو التالي

  م. س26  متطلبات جامعة

  م. س20  متطلبات كلية

  م. س3  مساق حر من القسم او من خارجه

  م. س126  متطلبات القسم

  م. س114   إجبارية من القسممساقات

  م. س12  مساقات اختيارية من القسم

  م. س175  المجموع
      

  
  :وفيما يلي تفاصيل الخطة الدراسية

  م. س3: هخارجاو من  من القسم ة مساقات حر- 1
  
   ساعة معتمدة126:  متطلبات القسم- 2

  م. س114:  من القسمإجبارية مساقات - 1  

  م. س12: لقسم مساقات اختيارية من ا- 2  

  : المجموعات التخصصية التاليةإحدى     من   
  .لكترونية واتصاالتإ هندسة -أ     
  . هندسة قوى وطاقة-ب     
  . هندسة الحاسبات-ج     
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   واالختيارية اإلجباريةفيما يلي قائمة مساقات القسم 

  )م. س114 (اإلجباريةمتطلبات القسم .   أ  

   سابقمتطلب   معتمدةساعة  اسم المساق  رقم المساق
  21102  3  برمجة الحاسبات  61201
  22101 و 21101  3  ستاتيكا  61110
  61110  3  ديناميكا  61211
  ---  3  1الكيمياء العامة   23101
 متزامن 23101  1  1مختبر الكيمياء العامة   23107

23101  
 أو 63211 أو 21201  3  الجبر الخطي   21241

  63211متزامن 
  ---  3  اءاإلحصطرق   21231
  21102  3  3تفاضل وتكامل   21201
  21201  3  ةليمعادالت تفاض  21203
  21203  3  معادالت تفاضلية جزئية  21302
 أو 21241 أو61201  3  التحليل العددي  21321

  61220 أو 66111
  22102  3  1دوائر كهربائية   63211
  63211  3  2دوائر كهربائية   63212
  63211  1  مختبر دوائر كهربائية  63218
  63211  3  1لكترونية إدوائر   63260
  63260  3  2لكترونية إدوائر   63363
  63363  2  3لكترونية إدوائر   63466
  63260  1  مختبر دوائر الكترونية  63365
  63363  3  لبةلكترونيات الحالة الصإ  63464
  63363  3  لكترونيات القوىإ  63465
  63212  3   وقياسات كهربائيةأجهزة  63340
  63321  3  أنظمة التحكم   63442
  63321  1   التحكم أنظمةمختبر   63448
  63363  3  1لكترونية الرقمية إلالدوائر ا  63331
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  63363  1  1لكترونية الرقمية إلمختبر الدوائر ا  63338
  63331  3  2لكترونية الرقمية إلالدوائر ا  63430
  63430  3  المعالجات الدقيقة    63433
  63430  1  جات الدقيقةمختبر المعال  63539
  66111 أو 61201  3  برمجة متقدمة وتركيبات بيانات   63234
  63211  3  الكهرومغناطيسية   63251
  63251  3   والمجاالت الكهرومغناطيسيةاألمواج  63352
  63371  3  1 والطاقة القوى أنظمة  63481
  63481  3  2 والطاقة القوى أنظمة  63482
  63371  3   ونظم السالمةالتركيبات الكهربائية  63484
  63212  3  1آالت كهربائية   63371
  63371  3  2آالت كهربائية   63472
  63212  1  1مختبر آالت كهربائية   63378
  63371  1  2مختبر آالت كهربائية   63479
  63212  3  واإلشارات األنظمةتحليل   63321
  63321  3  االتصاالت  63322
  63322  1  مختبر االتصاالت  63328
  63321  3  مشاكل خاصة  63501
  ---  1  مقدمة في مشروع التخرج  63589
  ---  3  مشروع التخرج  63590
  ---  3  )هندسة كهربائية(التدريب العملي   63304

  )م. س12(متطلبات القسم االختيارية .   ب  
  لكترونية واتصاالتإمجموعة مساقات تخصص هندسة .   1  

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3  لكترونيةإلعات االصنا  63566
  3  لكترونيات متقدمةإ  63567
  3  االتصاالت الرقمية  63523
  3   االتصاالتأنظمة  63524
  3  لكترونيات االتصاالتإ  63525
  3  األمواج الدقيقة  63526
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  مجموعة مساقات تخصص هندسة قوى وطاقة.   2  

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3  الت الكهربائيةالتحكم باآل  63574
  3   وتخطيطهاتحليل أنظمة القوى  63585
  3  نظم الطاقة البديلة  63586
  3  تحويل الطاقة  63587
  3  تصميم أنظمة القوى باستخدام الحاسوب  63588
  3  خطوط الضغط العالي  63580

  مجموعة مساقات تخصص هندسة الحاسبات.   3  

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  3  تصميم الحاسوب  63530
  3  نظم التشغيل  63531
  3  شبكات الحاسوب  63537
  3  تصميم متقدم للحاسوب  63538
  3  معالجات دقيقة متقدمة  63540
  3  تصميم أجهزة تحكم رقمية وتطبيقاتها  63541

  
ـ              مساقات حره   .   جـ   اق سمن القسم أو من خارجه بشرط ان ال يكون محتواها ضمن محتـوى م

  درسه الطالب

  التدريب العملي لمدة ثمانية أسابيع بعد انتهاء السنة الرابعة) م. س3 (63304 :الحظةم  
  
  

   :وصف مساقات قسم الهندسة الكهربائية
  

  ) ساعات3(                                                :   1 الدوائر الكهربائية   63211

وف، دوائر كهربائية بـسيطة، طـرق       عناصر الدائرة الكهربائية، قانون أوم، قوانين كيرتش      
تحليل الدوائر الكهربائية، المحثات والمكثفات، تحليل الدوائر م ح، م س، م ح س المتعرضة               

  .لتغيير مفاجىء
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  ) ساعات3(                                                   :2 الدوائر الكهربائية   63212

حليل الدوائر عن طريق المتغيرات المركبة وكـذلك        تحليل الدوائر المعرضة للتيار الجيبي، ت     
  .رسم المتجهات، دائرة الثالث فازات المتوازية، الحث المتبادل، الرنين المتوالي والمتوازي

  
  ) ساعات3(                                         :برمجة متقدمة وتركيب بيانات   63234

القائمة المتصلة،  : ، تركيب البيانات يتضمن   OOPت،البرمجة التركيبية التقليدية، تركيب بيانا    
  .الشجرة، الطابور، الكومة، الرسم

  
  ) ساعات3(                                                       :الكهرومغناطيسية   63251

المجال الكهربائي الساكن، العازل الكهربائي، االستقطاب، توزيع المجال الكهربـائي علـى            
مجاالت التيار الكهربائي الثابـت، المجـال فـي الظـروف المحـددة، المـواد               الشحنات،  

  .الفرومغناطيسية، معادالت ماكسويل
  

  ) ساعات3(                                                    :1لكترونية إدوائر    63260

حيـاز  المبادىء األساسية للـصمام الثنـائي وتطبيقاتـه، أنـواع الـصمامات الثنائيـة، ان              
، الدوائر المكافئة للترانزستورات والديودات في حالة (bipolar, FET)الترانزستورات نوع 

   (Small Signals). الصغيرةاإلشارات
  

  ) ساعات3(                                            :واإلشاراتتحليل األنظمة    63321

ن الناقل، سلسالت فورير وتحـويالت      استخدام تحويالت ال بالس في تحليل الدوائر، االقترا       
فورير، الدوائر ذات المدخلين، استخدام التوبولوجيا فـي تحليـل الـدوائر، تحليـل حالـة                

  .المتغيرات
  

  ) ساعات3 (                                                           :االتصاالت   63322

، مصادر اإلزعـاج وتأثيرهـا       الترددي  التحميل السعوي و التحميل    ، ونقلها تغيير المعلومات 
، نظريـة العينـات     FDM على أنظمة االتصاالت، المصفيات وأجهزة ترجيع المعلومـات،       

   .TDMو
  

  ) ساعات3(                                     :1الرقمية  ةلكترونياإلالدوائر    63331

نائيات االسـتقرار، الـشبكات     الجبر البولي، البوابات المنطقية، تصميم الدوائر التجميعية، ث       
  .المتتابعة، األنظمة المتزامنة وغير المتزامنة
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  ) ساعات3(                                         :أجهزة وقياسات كهربائية   63340

القياس والخطأ، نظام الوحدات والمعايير في القياسات، المؤشرات الكهروميكانيكية، قياسات          
 مقيـاس الذبـذبات،   -واط سـاعة  : مثل هاوتطبيقات القياس المختلفة   القنطرة، تصميم أجهزة  

  .الحساسات، نظام المعلومات المكتسبة
  

  ) ساعات3(                                                  :تصميم الحاسوب   63350

البرمجة، نظـرة تاريخيـة، أفـضلية       / أجزاء الحاسوب، السطح البيني ِل تركيب الكمبيوتر      
، طريقـة خـط     )المعالج( حاسوب، مجموعة التعليمات، الحساب، المسار وتصميم التحكم        ال

  .لى الحوسبة المتوازيةإالمخارج، مقدمة / األنابيب، نظام الذاكرة، المداخل 
  

  ) ساعات3(                             :األمواج والمجاالت الكهرومغناطيسية   63352

مـواج الكهرومغناطيـسية فـي الوسـط        ها، انتشار األ  ومغناطيسية وخصائص الموجه الكهر 
قدرة االمواج في الوسط المتجـانس واألوسـاط        واألوساط المختلفة، التعرف على     المتجانس  

  .المختلفة، خطوط النقل وأنواعها، مقدمة في الهوائيات
  

  ) ساعات3(                                                :2دوائر الكترونية    63363

 (FET)، تحليـل المـضخمات      (CC,CB,CE) بأنواعهـا    (BJT)تحليل المضخمات نوع    
  .، مضخم متعدد المراحل، المضخم التفاضلي، مضخمات التشغيل(CG,CD,CS)بأنواعها 

  
  ) ساعات3(                                                   :1آالت كهربائية    63371

 فاز، مبادىء اآلالت ذات التيـار الثابـت،         3 فاز،   1: تمقدمة إلى مبادىء اآلالت، المحوال    
  .المولدات ذات التيار الثابت،المحركات ذات التيار الثابت

  
  ) ساعات3(                                     :2لكترونية الرقمية إلالدوائر ا   63430

نـواع المختلفـة   التركيب الداخلي للعناصر الرقمية مثل الترانزستور وتصميم الطبقـات، األ      
، نظريـة   (RTL,DTL,TIL,GaAs,CMos,Mos,I2L) ي تتـضمن تللعائالت الرقمية ال

  . للتصميم بمساعدة الحاسوبSPICEالتحكم بالشحنة، استخدام برنامج 
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  ) ساعات3(                                                :المعالجات الدقيقة   63433

، أشكال العنونة، مجموعة التعليمات، برمجة      8088/8086معالج  أنظمة المعالجات الدقيقة، ال   
 باستخدام لغة اسمبلي، مواصفات القطع الصلبة، السطح البيني للذاكرة، السطح           8088/8086

  .البيني للمداخل والمخارج، المقاطعات
  

  ) ساعات3(                                                    :أنظمة التحكم   63442

حويالت ال بالس، تمثيل النظام، استجابة التردد، الرسم المنبىء، الرسم القطبـي، المحـل              ت
الهندسي لجذور المعادلة المميزة، التسلسل والتغذية الخلفية، رسم اسـتجابة التـردد، مـسار       
الحاالت المتعددة والمتغيرات في حالة التغذية الخلفية، مقدمة إلى أنظمة الـتحكم الحديثـة،              

مقياس انحالل الوقت، استعمال فهرسة االنحياز التربيعي، تطبيقات الحاسوب علـى           تطوير ل 
  .أنظمة التحكم

  
  )  ساعات3(                                    :لكترونيات الحالة الصلبةإ   63464

الخصائص الكهربائية وتصميم المواد شبه الموصلة، الصمامات الثنائية بأنواعها وتركيبهـا،           
  .تورات بأنواعها وتركيبهاالترانزس

  
  ) ساعات3(                                           :الكترونيات القوى   63465

لكترونيات القوى، دوائر الصمام الثنائي والمقومات، المقومات المتحكم إالثايرستورات، دوائر 
  .ر الثابتبها، المفاتيح الساكنة، التحكم بواسطة الفولتية المترددة، قاطعات التيا

  
  ) ساعات2(                                           :3لكترونية إدوائر    63466

مضخم القوى ودوائر مصادر الطاقة الثابتة، مولدات األمواج، مولدات الذبذبات، المقارنات،           
  .مولدات الهزازات، الموجة الجيبية، الموجة المربعة

  
  )   ساعات3(                                            :2آالت كهربائية    63472

، المحركات المتزامنـة، المحركـات      المتزامنةمبادىء اآلالت ذات التيار المتردد، المولدات       
  .، المحركات ذات الفاز الواحد والمحركات ذات الغاية الخاصةةالحيثي
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  ) ساعات3(                                    :1 والطاقةأنظمة القوى    63481

مفاهيم أساسية، المقاومة الظاهرية المتتالية لخطوط النقل، السعة لخطوط النقـل، عالقـات             
  .التيار والفولتية لخطوط النقل، حسابات الشبكات، حل انسياب األحمال والتحكم بها

  
  )  ساعات3(                                  :2 والطاقةأنظمة القوى    63482

ـ        االقتصاد الفعالية  فـازات، المركبـات     ةية في أنظمة الطاقة، األخطاء المتماثلة على الثالث
  .المتماثلة، األخطاء غير المتماثلة، حماية النظام، استقرار نظام الطاقة

  
  )  ساعات3(                         :التركيبات الكهربائية ونظم السالمة   63484

، أنظمـة الـتحكم     نذارازات، اإل ف ةيدات الثالث  الكهربائية، تمديدات الفاز الواحد، تمد     اإلضاءة
والسالمة، المخططات الكهربائية، رسم تخطيطي للتمديدات، أنظمـة التزويـد للمحركـات            

  .الكهربائية
  

  ) ساعات3(                               :)2االتصاالت (مشاكل خاصة    63501

ADM, SDM, PCM،الناتج عن التكميم، طرق مختلفة ِلاإلزعاج  Signaling ،TDM ،
 .PSK,FSK,ASKكشف األخطاء، أنواع مختلفة ألنظمة التحميل الرقمية، التوقع الخطي ،

  
  ) ساعات3(                                            :أنظمة االتصاالت   63524

التـرددات المـستخدمة، محتويـات اإلشـارة        : لى المشاهد إالنظام التلفزيوني من األستديو     
نواع المـدارات،   أ: نظام األقمار الصناعية  . ، تلفزيون أبيض وأسود، تلفزيون ملون     المرسلة

وحدة التلفون، الشبكة، عملية : النظام التلفوني. مسار االتصال، الضجيج، طرق الربط المتعدد
ر، قيـاس   كـس أنواعه، المدى، الدوبل   االتصال الصوتي والعنوان،عملية الربط، نظام الرادار     

  .السرعة
  
  ) ساعات3(                                          :االتصاالت الرقمية   63523

، المعلومات، سـعة القنـاة، نظريـة        FECنواع   العشوائية واالحتماالت،الفوضى، أ   تعريف
  .مان، اكتشاف األخطاء وتصحيحها المصدر، ترميز القناة، ترميز األالمعلومات، ترميز

  
  ) ساعات3(                                             :الدقيقةمواج األ   63526

األليـاف  ، S معـامالت    نظرية األمواج الكهرومغناطيسية وخطوط النقل، مخططات سميث،      
  . الدقيقة، قياسات األمواج الدقيقةاالمواجمرشد الموجه، أجهزة الالضوئية، 
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  )ساعات 3(                                           :شبكات الحاسوب   63537

، بروتوكوالت الـشبكات، المعـايرة،      (WAN)تطبيقات الشبكات، شبكات المناطق الواسعة      
، التوصيل الموجه والخدمات غير المفصلة، الطبقـة الفيزيائيـة، الطبقـة            OSIمخطط ألـ   

الفرعية لوسيلة الوصول، طبقات البيانات المتصلة، طبقة الـشبكة، طبقـة النقـل، الطبقـة               
  .قديم، طبقة التطبيقالمحكمة، طبقة الت

  
  ) ساعات3(                                       :تصميم متقدم للحاسوب   63538

عمارة مجموعة التعليمات، أمثلة على مجموعة التعليمات، الذاكرة الرئيسية، طريقـة خـط             
  .األنابيب، اآلالت المتجهة، الحوسبة المتوازية

   

  ) ساعات3(                                         :خطوط الضغط العالي   63580

يحتوي المساق على خصائص نقل الطاقة الكهربائية للمسافات البعيدة بخطوط الضغط العالي            
المتردد؛ العالقات ما بين متغيرات نظام نقل الطاقة؛ الدوائر المكافئة لنظـام نقـل الطاقـة؛                

يـادة القـدرة القـصوى التـي     توزيع الجهد على الخطوط وانسياب األحمال؛ كذلك طرق ز    
  .باإلمكان نقلها عبر الخطوط

يتطرق المساق أيضا إلى بعض الحاالت الخاصة لعمل النظام مثل نظام الالحمل، والنظـام              
  .غير المتماثل

يحتوي المساق أيضا على خصائص نقل الطاقة الكهربائية للمسافات البعيدة  بخطوط الضغط             
كذلك ,  الدوائر المكافئة لنظام النقل، األنظمة المختلفة لعملها       العالي الثابت؛ مجال استعماالتها،   

  . ضياعات الطاقة و القدرة في هذا النظام
  

  ) ساعات3(                              : وتخطيطهاتحليل أنظمة القوى   63585

اتزان نظام الطاقة، حماية نظام الطاقة، محوالت القياس، المرحالت، المصهرات وقواطـع            
ئرة، حماية المحوالت، حماية المولدات والمحركات، حماية قـضيب التوصـيل، حمايـة      الدا

، شبكات النقل والتوزيع، تخطيط وتصميم ةالحيثيخطوط النقل، التحكم بالطاقة الفعلية والطاقة 
  .شبكات التوزيع

  
  ) ساعات3(                                          :نظم الطاقة البديلة   63586

ة إلى الطاقة الشمسية، تحليل المجمعات المسطحة، أنظمة الطاقة الشمسية الكهربائيـة،            مقدم
  .لى طاقة الرياح، الغاز الحيوي، مبادىء أنظمة الطاقة الحراريةإمدخل 
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  ) ساعات3 (                                               :تحويل الطاقة   63587

التوليد، الطاقة المائيه، محطات حراريه، انسياب نواع محطات أ، ا وتوليدهتحويل الطاقة
 حماية محطات التحويل الطاقه، محطات نوويه، اختيار عناصر محطات التوليد والتحويل،

دارة التحويل والتوليد، توليد، استخدام التحكم اآللي في إدارة الطاقة في محطات الوالتوليد، إ
  .استغالل مخلفات محطات التوليد

  
  ) ساعات3(                              : الحاسوبانظمة القوى باستخدام تصميم   63588

داء النظـام   باستخدام الحاسوب، أYbus ,Zbusحسابات عناصر النظام الكهربائي، تكوين  
مثل للنظـام الكهربـائي،     تيار التصميم االفضل، التشغيل األ    الكهربائي، النظام الرياضي الخ   

مثـل، اسـتخدام بـرامج      ألكهربائية، طرق التشغيل والتـصميم ا     مثل للشبكات ال  ألالتشغيل ا 
  .محوسبه

  
  )ساعة واحدة(                                  :مختبر دوائر كهربائية   63218

 التوالي والتوازي، الشبكات    -قانون أوم   .  CRO,DMMمقدمة إلى استعمال أجهزة القياس      
متردد، المكثفات، والملفـات والمحثـات،      ونظرية ثفنن، قوانين كيرتشوف، خواص التيار ال      

  .، دائرة الرنين، التوالي والتوازي، دائرة التيار ثالثي الطورRLCدائرة 
  

  )ساعة واحدة(                                        :مختبر االتصاالت   63328

 ,FM, AM, SSBمصدر اإلشارة، دائرة الرنين، طرق مختلفة للتحميل السعوي والترددي 

DSB-SC)(     ،طرق استرجاع اإلشارة ،Sampling      ،طرق عـرض البيانـات ،PCM,Σ-

DM,DMاإلزعاج في األنظمة الرقمية ،.  
  
  )ساعة واحدة(                   :1لكترونية الرقمية مختبر الدوائر اإل   63338

، ناميكي للدوائر المنطقيةيالبوابات  المنطقية الرقمية ومبادئ عملها األساسية، التصرف الد
، دائرة الجمع Decoderعالقة التصميم المنطقي بطريقة الكارنوف ماب الختصار الدوائر، 

  .المسجالت R_S، J_K، D وأنواعهاالرقمية، النطاطات 
  

  )ساعة واحدة(                               :كترونيهمختبر الدوائر اإل   63365

وجه كامله ديودزيز،ترانزستور نواع الموحدات، دارات توحيد نصف موجه، دارات توحيد مأ
 مبدأ عمله خواصه FET   دارات االنحياز المختلفه استعماالته، ترانزستور ) PJT(خواصه
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 خصائصه OP-AMPجذب، مكبر -دوائر تكبير متعددة المراحل، مكبر تفاضلي، مكبردفع
  .واستجابته

  
  )واحدةساعة (                               :1مختبر أآلت كهربائية    63378

تجارب دائـرة القـصر     :  مقدمة في اآلالت الكهربائية، المحوالت الكهربائية أحادية الطور       
جمة توصيالت ن: المحوالت ثالثية الطور. والدائرة المفتوحة، تشغيل المحوالت على التوازي    

مولـدات  . أثر تحسين معامل القدرة على المحول     . متوازيةالغير  األحمال المتوازية و  . ودلتا
  كفاءة اآلالت الكهربائية. محركات التيار الثابت وأنواعها. تيار الثابت وأنواعهاال

  
  )ساعة واحدة(                                         :مختبر التحكم   63448

أساسيات التحكم، خصائص ومنحنى االستجابة لنظام من الدرجة األولى والثانيـة، األنظمـة    
 والمبـادئ   (P,I,PI,PD,PID)األنواع المختلفـة للتحكيمـات      المفتوحة واألنظمة المغلقة و   

، وأساسيات التحكم بـالهواء،     (PLC)األساسية الستخدام التحكم باستخدام البرمجة المنطقية       
  .باإلضافة إلى التحكم باآلالت الكهربائية باستخدام المؤقتات والمرحالت

  
  )ساعة واحدة(                             :2مختبر أآلت كهربائية    63479

غيـر  المحركـات الكهربائيـة     .  الطورالمولدات الكهربائية التوافقية ثالثية الطور وأحادية       
المحركات الكهربائية التوافقية ثالثية الطور وأحاديـة       . توافقية ثالثية الطور وأحادية الطور    ال

  .   ذو القطب المظللالمحرك الكهربائي.  المولد الكهربائي المتوافق مع الشبكة التغذية. الطور
  

  )ساعة واحدة(                              :مختبر المعالجات الدقيقة   63539

 عن طريق استخدام اللوحـة التعليميـة        Intel 8088 هاواستخدامالمعالج  مقدمة في برمجة    
MTS-88C   ولغة Assembly .             يتم التركيـز علـى كيفيـة وصـل القطـع اإلضـافية
Peripherals  من أهم القطع التي يتم     . يفية برمجتها وتوصيل القطع الالزمة لذلك      للمعالج وك

 CD, LED Matrix, RS232 Communication , DAC, ADC, DCتدريـسها  

Motor, and Stepper Motor.  
  .في نهاية المساق يطلب من الطلبة القيام بمشروع يربط كل األفكار السابقة

  .وافقيأثر تحسين معامل القدرة على المحرك الالت
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  :أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الكهربائية
  :االساتذة

  أستاذ   مروان محمود . د

   قوى-، الجامعة التقنية، زيوريخ، سويسرا1982دكتوراه         
لكترونيات القوى، الطاقة الشمسية، الخاليا الشمسية، طاقة إ :مجاالت االهتمام

  الرياح

  :ساتذة المشاركوناأل

  أستاذ مشارك   راسخ مازن . د

   الكترونيات- ، جامعة كاردف، بريطانيا1980دكتوراه، سنة         
األجهزة المغناطيسية الدقيقة، قارئات البيانـات الرقميـة،         :مجاالت االهتمام 

  .الحسابات المغناطيسية
  

  ستاذ مشارك أ  زكريا الهموز  . د

  تحكم والقوى ال– جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994دكتوراه سنة 
تخطيط شبكات، التحليل والتحكم،التحكم بأنظمة القوى : مجال االهتمام

  الكهربائية، نقل وتوزيع الكهرباء، اآلالت الكهربائية  
  

  مشاركأستاذ     عماد بريك . د

  . قوى-، جامعة والية فينيتا التقنيه، أوكرانيا1996دكتوراه، سنة         
هربائية والمحطات الفرعية، تحسين محطات الطاقة الك :مجاالت االهتمام

أنظمة الطاقة، انسياب األحمال، الفعالية االقتصادية في أنظمة الطاقة 
  .والتصميم االقتصادي للشبكات الكهربائية

  

  :ساتذة المساعدوناأل

  )رئيس القسم(  ستاذ مساعدأ  عالم موسى  . د

 – قبـرص التركيـة    - جامعة شرق البحر المتوسط     من 1996دكتوراه سنة 
   والتحكم ةاالتصاالت الرقمي

 –، ضغط المعلومات وسـريتها      معالجة االشارات الرقمية  : الهتماممجاالت ا 
  .االتصاالت الخلويه
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  أستاذ مساعد    ماهر خماش . د

/ ، موسكو )الجامعة التكنولوجية  (، معهد موسكو للطاقة   1993دكتوراه، سنة   
   قوى- روسيا

ئية، محطـات الطاقـة الكهربائيـة،       ابأنظمة القوى الكهر   :مجاالت االهتمام 
  .أنسياب األحمال، تعويض عن الطاقة الحثية

 

  ستاذ مساعدأ   سامر مياله . د

 – قبرص التركية-من جامعة شرق البحر المتوسط1998دكتوراه سنة 
  .لكترونيات وتحكمإ

الذكاء االصطناعي،التمثيل الرياضي والـتحكم باألنظمـة      :مجاالت االهتمام 
نتاج المعامالت، أنظمة قيادة المحركات الكهربائيـة، تـصميم        الالخطية، است 

  . المضخمات العاملة بالجهد والقدرة المنخفضتين بتكنولوجيا باي سيموس
  

  ستاذ مساعد أ  ناصر ابو زيد . د

   االتصاالت– قبرص – جامعة شرق المتوسط 2002دكتوراه سنة 
  هوائيات  استطارة االمواج الكهرومغناطيسية، ال: مجال االهتمام

 

  :المحاضرون
  محاضر    جمال خروشه 

   اتصاالت-، الجامعة األردنية، األردن1988ماجستير، سنة         

نشر أمواج الراديو، المصفيات والموازنات، االتـصاالت        :مجاالت االهتمام 
  .الرقمية

  
  محاضر    رائد جبر 

 –، جامعة واين الواليات المتحده االمريكيه 1999ماجستير، سنة 
  ونياتلكترإ

  لكترونيات العمليةإ: مجاالت االهتمام
  

  : البحث والتدريسالفنيون ومساعدو
  1986هندسة اتصاالت، جامعة بلغاريا     نسيم زايد. م  
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  1999هندسة كهربائية، جامعة النجاح الوطنية   سعيد دويكات. م  

  
  2004هندسة كهربائية، جامعة النجاح الوطنية     حنين العط. م  
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  قسم الهندسة الكيميائية . 4
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   للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة الدراسية

  قسم الهندسة الكيميائية
  

  :مقدمة

، وتم االعتراف به من قبـل وزارة التعلـيم العـالي            1995تأسس القسم، وبشكل رسمي في صيف         
ية برنامجاً دراسياً يؤدي إلى درجة البكالوريوس في وفي الوقت الحاضر أعد قسم الهندسة الكيميائ     . الفلسطيني

الهندسة الكيماوية، يمنح الطالب من خاللها القواعد األساسية في الهندسة الكيماوية، والتـي تتـضمن مـواد                 
هندسة مفاعالت كيماوية، عمليات الفصل الكيميائية، هندسة األمان، الوحـدات          : هندسية في المجاالت التالية   

ساعة ) 175(ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية         . ميم المصانع الصناعية وتص 
معتمدة خالل مدة الدراسة، والتي تقدر بخمس سنوات، بحيث يتم الطالب في السنة األخيرة مشروع التخرج،                 

، كما يقوم   اريع محلية  الهندسة الكيماوية لمش   ويقوم الطالب خالله بتطبيق المعلومات المكتسبة في أحد مجاالت        
الطالب خالل مدة الدراسه، بالتطبيق العملي من أجل توثيق األسس الهندسية، من خالل مختبـرات الهندسـة         

مختبر ميكانيكا الموائع، مختبر الديناميكا الحرارية وانتقال الحـرارة، مختبـر الوحـدات             : الكيماوية التالية 
  . ومختبر خواص المواد والتآكل اعالت الكيماوية،الصناعية، مختبر عمليات التحكم، مختبر المف

  
  :شروط التخصص

  :على األقل% 70أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يكون معدله في جميعها . 1
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
  1فيزياء   22101   
  2فيزياء   22101   

   بنجاح23102  1نهاء مساق كيمياء إ. 2
ضافة ويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم الهندسة الكيماوية ممن حققوا الشروط أعاله باال. 3
لى دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات األربع أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى إ

  .المعدالت حتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن يستوعبه القسم في تلك السنة

  

وبناء على احتياجات قسم الهندسة الكيميائية، فإن كلية الهندسة تقوم على توفير متطلبات هذا القـسم                  
لكي تتوافق مع مستلزمات تقدم الصناعات المحلية، في غضون السنوات الخمس القادمة، حيـث أن القـسم                 

سيكون كافياً لخدمة الـصناعة     يخطط لقبول خمسة وعشرين طالباً في السنة الواحدة، مع العلم أن هذا العدد              
الكيماوية في فلسطين في الفترة الحالية، ومع تحسن الوضع االقتصادي في فلسطين، يصبح العـدد ضـعف                 
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يوجد في القسم أربعة أعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الـدكتوراه، و عـضوي               . العدد المخطط له حالياً   
  .الكيماويةهيئة تدريس من حملة شهادة الماجستير في الهندسة 

  
  :شروط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

تمنح كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية بعد أن ينهي                 
  :  مقسمة على النحو التالي معتمدة ساعة175الطالب ما مجموعه 

 كحد أدنى للحصول على درجـة البكـالوريوس فـي            معتمدة ة ساع 175 يدرس الطالب ما مجموعه      :أوالً
  :الهندسة الكيميائية  موزعه على النحو التالي  

  
 الساعات المعتمدة نوع المتطلب

  :متطلبات الجامعة
  إجبارية.       أ
 اختيارية.     ب

  
20  
6 

 20 متطلبات الكلية

  :متطلبات القسم
  اإلجبارية.       أ
 االختيارية.      ب

  
117  
9 

 3 متطلبات حرة

 175 المجموع

  
بواقع . ( يمضي الطالب مدة ستة أسابيع في التدريب الميداني، بعد إنهاء السنة الرابعة وبموافقة القسم:ثانياً

  ).ثالث ساعات معتمدة
  

  :وفيما يلي تفاصيل الخطة الدراسية
  :ساعة معتمدة كما يلي) 20( وعددها :متطلبات الكلية اإلجبارية

 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق لمساقرقم ا

 - 3 )1(تفاضل وتكامل  21101
 21101 3 )2(تفاضل وتكامل  21102

 - 3 )1 (فيزياء عامة 22101
  او  متزامن22101 1 )1 (مختبر فيزياء عامة 22107
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 22101 3 )2(فيزياء عامة  22102

 22107 1 )2(مختبر فيزياء عامة  22108

 - 1 )1(مشاغل هندسية  61102
 61102 1 )2(مشاغل هندسية  61103

 - 2 رسم هندسي 61104
 61104 2 هندسة وصفية 61120

   ساعة معتمدة 20 المجموع

  
ساعات معتمدة يختارها الطالب من قسم الهندسة الكيميائية أو من خارج قـسم             ) 3( وعددها   :  متطلبات حرة 

  .اق درسه الطالبس يكون محتوى هذا المساق يقع ضمن محتوى مالهندسة الكيميائية شريطة ان ال
  

  :ساعة معتمدة كما يلي) 117( متطلبات القسم اإلجبارية وعددها 
  : المواد اإلجبارية المطروحة من قسم الهندسة الكيميائية. 1  

 مالحظات/ متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 - 1 ميائية مقدمة في الهندسة الكي 64201
 23101 3 الهندسة الكيميائية  مبادئ حسابات 64202

 61201 3 تحليالت عددية للمهندسين  64203

 23102 3 علم المواد  64311

 64311 3 خواص المواد والتآكل  64312

 64311 1 مختبر خواص المواد والتآكل  64318

 23102 3 ) 1(ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية 64331

 64331 3 ) 2(ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية  64332

 22101 3 ميكانيكا الموائع  64333

 64333 3 عمليات انتقال الحرارة  64334

 64333 1 مختبر ميكانيكا الموائع  64338

 64334 1 مختبر عمليات انتقال الحرارة  64339

 64461 3   وتمثيلهاتحليل العمليات 64351

 64332 3 هندسة مفاعالت كيميائية  64421

 64421 1 مختبر المفاعالت الكيميائية  64428

 64421 3 تصميم مفاعالت  64441
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 64351 3 تصميم معدات  64442

 64203 و 64351 3 التحكم بالعمليات  64451

 64451 1 مختبر التحكم بالعمليات  64458

 64334 3 انتقال المادة  64461

 64461 3 حدات الصناعية الو 64462

 64462 1 مختبر الوحدات الصناعية  64468

 64462 3 تكنولوجيا الكيمياء العضوية  64471

 موافقة القسم 2 بتروكيماويات 64532

 موافقة القسم 1 تطبيقات بيئية 64588

 64332 3 هندسة األمان  64581

 افقة القسممو 3 اقتصاديات الهندسة الكيميائية وتطبيقاتها 64443

  64442 3 تصميم مصانع  64542
 موافقة القسم 2 هندسة بيئة  64582

 موافقة القسم 2 ) 1(مشروع التخرج  64591

 موافقة القسم 3 ) 2(مشروع التخرج  64594

 موافقة القسم 3 )هندسة كيميائية(تدريب عملي  64391

    ساعة معتمدة77 المجموع

   
  : طروحة من قسم الهندسة المدنية المساقات اإلجبارية الم

 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 21102 3 برمجة الحاسبات  61201

 22101 و 21101 3 ستاتيكا  61110

  61110 4 مقاومة مواد    61212

    ساعة معتمدة10 المجموع

   
  ائية المساقات اإلجبارية المطروحة من قسم الهندسة الكهرب

 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 22102 3 هندسة كهربائية  64301

    ساعات معتمدة3 المجموع
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  :  المساقات اإلجبارية المطروحة من قسم الرياضيات
 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 21102 3 ) 3(تفاضل وتكامل  21201

 21201 3 معادالت تفاضلية  21203

    ساعات معتمدة6 المجموع

   
  : المساقات اإلجبارية المطروحة من قسم الكيمياء

 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 _ 3 ) 1(الكيمياء العامة  23101
  أو متزامن23101  1 ) 1(مختبر كيمياء عامة  23107

 23101 3 ) 2(عامة الكيمياء ال 23102

 أو 23102 و 23107 1 ) 2(مختبر الكيمياء العامة  23108
 23102متزامن مع 

  23108 و 23102  3 كيمياء تحليلية  23211

 أو 23218 و 23108 1 مختبر كيمياء تحليلية عملي 23215
 23211متزامن مع 

  23108 و 23102 3 كيمياء عضوية  23238
 أو 23231 أو 23108 2 1ية عملية مختبر كيمياء عضو 23235

 متزامن مع 23238
 متزامن مع 23231

23238  
 متزامن 21201 و 23102 3 كيمياء فيزيائية  23241

  21201مع 
  23215 و 23241 1 1مختبر كيمياء فيزيائية عملية  23345

     ساعة معتمدة21 المجموع

   
  : رها الطالب من المواد التاليةساعات معتمدة يختا) 9: ( متطلبات القسم االختيارية

 مالحظات/متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 موافقة القسم 3 عمليات الفصل  64521

 موافقة القسم 3 تكنولوجيا الكيمياء غير العضوية  64472
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 موافقة القسم 3 الصناعات الكيميائية الخفيفة  64473

 موافقة القسم 3   وتحليلهاتصميم التجارب 64551

 موافقة القسم 3 هندسة الكيمياء الحيوية  64592

 موافقة القسم 3 تكنولوجيا معالجة األغذية  64571

 موافقة القسم 3 تكنولوجيا البلمرة 64572

 موافقة القسم 3 تكنولوجيا البتروكيماويات  64575

 موافقة القسم 3 استخالص معادن  64574

 موافقة القسم 3 ) ة الكيميائيةس الهندفي(مواضيع خاصة  64593

 64461 و 64333 3 ظواهر االنتقال  64493

  
  

  :وصف المساقات اإلجبارية التي تدرس في قسم الهندسة الكيميائية
  

  :مقدمة في الهندسة الكيميائية   64201

: لىيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بعلم الهندسة الكيميائية الخاصة بالمادة، وتشمل ع
أنظمة الوحدات وطرق و ،تعريف الهندسة الكيميائية، ودور المهندس الكيماوي في الصناعة

  . طرق حساب وتمثيل البيانات في العمليات الصناعيةو واألبعاد والتجانس البعدي، ،تحويلها
   

  :مبادئ حسابات الهندسة الكيماوية   64202

مة المستمرة والمرتجعة، األنظمة يهدف هذا المساق إلى دراسة اتزان المادة في األنظ
تعريف . اتزان المادة في األنظمة األحادية الطور والمتعددة. المتفاعلة وغير المتفاعلة كيماوياً

الطاقة وأنواعها، القانون األول : الطالب بجوانب الطاقة في الهندسة الكيميائية وتحوي على
لمغلقة والمفتوحة ذات الحالة الثابتة، في الديناميكا الحرارية، اتزان الطاقة في األنظمة ا

اتزان الطاقة لألنظمة المتفاعلة كيميائياً، اتزان المادة والطاقة . جداول الديناميكا الحرارية
  . االتزان في الحالة غير المستقرة دراسة كاملة إلحدى العمليات الصناعية. معاً

   
   :تحليالت عددية للمهندسين   64203

 تعريف الطالب بعض الطرق العددية المختلفة المستخدمة في العمليات يهدف هذا المساق إلى
حل المعادالت . التكامل العددي. حل أنظمة المعادالت الخطية والالخطية. الكيميائية
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وتطبيقها في ) Finite Difference(التفاضلية العادية والجزئية بطريقة الفرق المحدود 
  . بعض من العمليات الكيميائية

   
   :علم المواد   64311

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بأدوات القياس، قياس درجات الحرارة، دراسة 
التركيب المعدني، فحص الخواص الميكانيكية، االختبارات غير اإلتالفية، البنية البلورية 
 للمعادن، التشوه اللدن، التصلب، نظرية التصلب للمعادن السائلة، رسوم بيانية التزان
األطوار في األنظمة الثنائية، الرسومات البيانية الخاصة بالحديد والكربون، تحول األطوار 
في الفوالذ، المعالجة الحرارية للفوالذ، تصنيف الفوالذ وتأثير عناصر السباكة، أدوات 
الفوالذ، حديد الزهر، المعادن على درجات الحرارة العالية والمنخفضة، بلى المعادن، تحليل 

  . هياراالن
   

   :خواص المواد والتآكل   64312

طرق منعه، التآكل الموضعي مبادئه التآكل الكيميائي وة يهدف هذا المساق إلى دراسة نظري
والتنقر، تآكل الشقوق، التآكل الميكانيكي، التكهف، معامالت المعادن، مشاكل اللحام، اختيار 

لكيميائي، المعاينة، االختبارات غير المواد، التآكل الناشئ عن اإلجهادات، كالل التآكل ا
االتالفيه، معالجة المياه لتغذية المراجل والمكثفات، الوقاية من الصدأ، التنظيف الكيميائي، 

  . التآكل البيولوجي، التآكل الحار، طرق فحص التآكل
   

   :)1(ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية    64331

لديناميكا الحرارية وعلوم الحراريات بشكل عام يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب ا
القانون األول للديناميكا الحرارية لألنظمة المغلقة . مقدمة إلى الديناميكا الحرارية: وتشمل

تطبيقات على األجهزة مثل . القانون الثاني للديناميكا الحرارية. التدفق والشغل. والمفتوحة
حرارية المختلفة، مثل دورات اآللة الحرارية، دورات الديناميكا ال. المضخات والضاغطات

دورات رانكن، دورات انتقال الحرارة، دورات التبريد والتكييف، القانون الثالث للديناميكا 
  . الحرارية

   
   :)2(ديناميكا حرارية للهندسة الكيميائية    64332

غطية القوانين التي يهدف هذا المساق إلى تعزيز معلومات الطالب في الديناميكا الحرارية، وت
خواص : تهم ما تبقى من الديناميكا الحرارية للهندسة الكيميائية، وتشمل موضوعاتها ما يأتي

الديناميكا الحرارية للمخاليط والمحاليل وتطبيقها على أنظمة الهواء . المخاليط والمحاليل
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. معامالت الفعالية. وائلقابلية التطاير للغازات والس. وبخار الماء، تكييف الهواء وتبريد الماء
الرسومات . االتزان الكيماوي في األنظمة المتجانسة وغير المتجانسة.  دوهم-معادلة جيبس 

  . الخاصة باتزان األطوار
   

   :ميكانيكا الموائع   64333

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقوانين والمعادالت واألجهزة المختلفة المستخدمة في 
ستاتيكية للموائع غير خواص الموائع، الهيدروستاتيكا، المعادلة الهيدرو: ي علىالموائع وتحو

أجهزة . التدفق خالل األنابيب. التدفق الهادىء والمضطرب. التحليل البعدي. غطالقابلة للض
مقاومة . هبوط الضغط. معادلة برنولي. المعادلة العامة للطاقة. منحنيات السرعة. القياس

المضخات، الضاغطات، التوربينات، الخالطات، تدفق الموائع القابلة : التاآل. السطح للتدفق
  .للضغط، مقدمة في التدفق الثنائي الطور

   
   :عمليات انتقال الحرارة   64334

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المهارة في تصميم العمليات الموحدة المعتمدة على 
معامل . ارة في األنظمة المستقرة وغير المستقرةانتقال الحر: انتقال الحرارة وتشمل على
دراسة معادالت التصميم الالزمة لتطبيقها في تصميم المبادالت . انتقال الحرارة في األنابيب

التكثيف وتصميم . انتقال الحرارة مع تغير الطور. تصميم األفران. الحرارية المختلفة
  . التجفيف. التبخير. المكثفات

   
   :كانيكا الموائعمختبر مي   64338

وتشتمل . يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب خواص الموائع تحت ظروف عملية مختلفة
منحنيات السرعة . قياس التدفق. دراسة ألنواع التدفق. على تجارب عملية في اللزوجة

  . تدفق الموائع القابلة للضغط دراسة بعض اآلالت كالمضخات والتوربينات. وهبوط الضغط
   

   :مختبر عمليات انتقال الحرارة   64339

يهدف هذا المساق إلى تحقيق المفهوم التطبيقي لعمليات انتقال الحرارة، وتشمل تجارب عملية 
في التوصيل، الحمل، اإلشعاع، المبادالت الحرارية، انتقال الحرارة في الطبقات المميعة، 

  . التبخير، التكثيف، التجفيف
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   :ثيلها وتمتحليل العمليات   64351

مراجعة القوانين الفيزيائية التي تعتبر األساس للنماذج الرياضية المستخدمة في األنظمة 
الفيزيائية، التمثيل الرياضي ألنظمة الهندسة الكيميائية الهامة، حل المعادالت التفاضلية التي 

  . تصف العمليات الكيميائية عن طريق التحليل بوساطة الحاسبة النسبية والرقمية
   

   :هندسة مفاعالت كيميائية   64421

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المعرفة الكافية في التفاعالت الكيميائية، وتصميم 
سرعة . الكيمياء الحركية للتفاعالت المتجانسة: المفاعالت، وتشتمل موضوعاتها على ما يأتي

. المفاعل األنبوبي. ر المقلبمفاعل الخزان المستم. المفاعالت ذات الوجبة الواحدة. التفاعل
النواتج واالختيارية في المفاعالت ذات الحرارة الثابتة مع تعدد . زمن المكوث وقياساته

  . واختيار األمثل. تأثير الحرارة والضغط. التفاعالت
   

   :مختبر هندسة المفاعالت الكيميائية   64428

ميائية المختلفة، وتشمل تجارب يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب خواص المفاعالت الكي
في المفاعل األنبوبي، مفاعل الموائع، المفاعل ذو المواد المنشطة، مفاعل ذو الوجبة الواحدة، 

  . مفاعل األبراج المحشوة
   

   :تصميم مفاعالت   64441

يهدف هذا المساق إلى زيادة شمولية معرفة الطالب في هندسة التفاعالت على ما اكتسبه في 
تفاعالت . تفاعالت األطوار المتعددة: السابق، ويتضمن المساق المواضيع التاليةالمتطلب 
. التفاعالت المنشطة بالمواد الصلبة.  المواد الصلبة-تفاعالت الموائع .  الموائع-الموائع 

تصميم المفاعالت للنظم . استقرار المفاعل. الخصائص الحرارية. افتقاد المنشط لفعاليته
  .  والمفاعالت غير المتجانسة، االختيار األمثلاألحادية الطور،

   
   :تصميم معدات   64442

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بأساسيات تصميم المعدات واالستراتيجية الكاملة، 
المفاعالت، المبادالت : لتصميم المعدات الكيماوية، تصميم معدات المصنع بالتفصيل مثل

مع األخذ . وما شابه ذلك...) التقطير، االمتصاص،(األبراج الحرارية، األنابيب، المضخات، 
  . بعين االعتبار معامالت السالمة أثناء التصميم
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   :التحكم بالعمليات   64451

يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المعرفة الالزمة في التحكم في العمليات الكيميائية، 
النظريات الالزمة . الزمة في التحكممراجعة لتحويالت البالس ال: ويشتمل على ما يلي

ديناميكا العمليات الكيميائية . ديناميكا أجهزة القياس. والتطبيقات العملية للضوابط األتوماتيكية
. تصميم دوائر العمليات المغلقة. ونمذجتها مع التركيز على عمليات من الدرجة األولى

  . تطبيقات على عدد من العمليات الكيميائية
   

   :مختبر التحكم بالعمليات   64458

يهدف هذا المساق إلى تمكين الطالب من تطبيق معرفة النظرية للتحكم في العمليات 
التحكم بمستوى . التحكم بدرجات الحرارة. الصناعية وتشمل تجارب في التحكم بالضغط

تصميم دوائر العمليات . التحكم بالخزان المقلب. PHالتحكم في درجة الحمضة . السوائل
  . لمغلقةا

   
   :انتقال المادة   64461

االنتشار الجزيئي في الموائع، معامل انتقال المادة في التدفق الهادئ والمضطرب، االنتشار 
في المواد الصلبة، انتقال المادة بين األطوار، انتقال المادة في األنظمة المتقاربة والعمليات 

، المقارنة بين تدفق  وإنجازهاال المادةالمتباعدة، العمليات المتعاكسة، تصميم معدات انتق
  ). الزخم(المادة، الحرارة وكمية التحرك 

   
   :الوحدات الصناعية   64462

يهدف هذا المساق إلى دراسة معادالت التصميم الالزمة لتطبيقها في تصميم العمليات 
. بريداستخالص السوائل أبراج الت. التقطير. امتصاص الغازات: الكيماوية المختلفة مثل

ودراسة أنظمة ميكانيكا الدقائق وتطبيقها . البلورة. االدمصاص. الترطيب وإزالة الرطوبة
وعمليات الخلط . الترسيب، الترشيح، التمييع، التعويم، تنقية الغازات: على العمليات المختلفة
  . للسوائل والمواد الصلبة

   
   :مختبر الوحدات الصناعية   64468

 :كساب الطالب المعرفة العملية والتطبيقية للعمليات الصناعية وتشمليهدف هذا المساق إلى إ
تجارب في التقطير، االنتشار، االمتصاص، االدمصاص، أبراج التبريد، استخالص السوائل 

  . البلورة وعمليات خلط المواد السائلة والصلبة
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   :تكنولوجيا الكيمياء العضوية   64471

، )الفوسفات والبوتاسيوم(تكرير البترول، األسمدة : اعية مثلدراسة العمليات الكيميائية الصن
مبادئ الوحدات الصناعية، والمعدات الصناعية، زيارة . اإلسمنت، األدوية وغير ذلك

  . المصانع
   

  :البتروكيماويات   64532

 ودراسة عمليات الفصل ،يهدف هذا المساق إلى دراسة المكونات الرئيسية للمنتجات النفطية
) استخدام المحسنات(ة وطرق تطوير خواص هذه المشتقات باستخدام الطرق الفيزيائية المتبع

كما يتم دراسة الفحوصات الرئيسية المتبعة في وضع ). عمليات التحطيم(والطرق الكيماوية 
 والمواد األولية ، الوقود والمذيبات: مثلً،المواصفات الخاصة للمنتوجات المستخدمة محليا

  .لصناعات المحليةالمستخدمة في ا
   

   :تطبيقات بيئية   64588

ويكون مكمالً إلى ما تم دراسته من . يطرح هذا المساق متزامناً مع مساق الهندسة البيئية
المشاكل البيئية المحلية من حيث إجراء دراسة األثر البيئي لبعض الصناعات المحلية 

وقد تستخدم هذه الحلول . ةومحاولة وضع حلول مناسبة من الناحية التقنية واالقتصادي
  .كدراسات أوليه لترخيص الصناعات المحلية من الجوانب البيئية

   
   :اقتصاديات الهندسة الكيميائية وتطبيقاتها   64443

تكلفة التعلم الهندسي، قيمة الوقت بالنقود وما يعادلها، االستهالك والضرائب، الفائدة المستمرة 
 تحليل نقطة التعادل، تقدير االستثمار في رأس المال، والخصم، الربحية، التضخم المالي،

  . تقدير التكلفة التشغيلية للمصانع الكيميائية
   

   :هندسة األمان   64581

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب األسس السليمة الواجب إتباعها بالصناعة وتتضمن ما 
طرق . الشتعال، الحريق واالنفجارأساسيات ا. المناولة السليمة للمواد الخطرة والسامة: يأتي

  . التشريعات الخاصة بالسالمة الصناعية. الحماية من الحريق واالنفجار
   

   :هندسة بيئة   64582

يهدف هذا المساق إلى توجيه طالب الهندسة الكيميائية إلى كيفية التعامل مع البيئة عند 
: ن المادة المواضيع التالية وتتضم،ممارسته لمهنته من خالل معرفته بالتلوث والتحكم به
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طرق منع انبعاث الملوثات . طرق القياس والتحليل. األضرارومصادره : تلوث الهواء
 :تلوث الماء. التشريعات الخاصة بتلوث الهواء. والتحكم بها في المصانع المغلقة والمفتوحة

. وثةطرق معالجة المياه العادمة والمل. طرق القياس والتحليل. األضرار ومصادره
  . التشريعات الخاصة بتلوث الماء

   
  :)1(مشروع التخرج    64591

يهدف مشروع التخرج إلى تصميم عملية صناعية أو تطوير عملية ما في حقل الهندسة 
يقوم الطالب بتطبيق ما درسه من مواضيع الهندسة الكيماوية على هذا المشروع، . الكيماوية

رات تدفق المواد وحسابات اتزان المادة والطاقة، حيث يقوم باختيار خارطة العمليات ومسا
وكذلك التصميم الكيماوي والميكانيكي للعملية، وتحضير رسومات توضيحية أيضاً، وكذلك 

وفي نهاية . تخطيط المصنع، وتحديد طرق التخلص من النفايات، وطرق التحكم والسالمة
  .  أمام لجنة مشكلة لهذا الغرضالمشروع يقدم الطالب تقريراً عن المشروع ويمتحن به شفوياً

   
   :)2(مشروع التخرج    64594

من خالل زيارته ) 1(يهدف هذا المشروع إلى تطبيق ما وجده الطالب في مشروع التخرج 
  . إلى المصانع الفلسطينية أو تصميمه لجهاز في مختبرات الكلية

   
   :تصميم مصانع   64652

رات األساسية في تصميم المصانع الكيميائية، يهدف هذا المساق إلى إكساب الطالب المها
. المواد اإلنشائية للمصانع الكيميائية، التآكل، الخواص الميكانيكية: وتتضمن المواضيع التالية
. الخدمات المساعدة للوحدات الصناعية. رموز المعدات ورسوماتها. تناول المواد واختياراتها

السالمة الصناعية، الصيانة، . ناعية والتحكم بهاأنواع النفايات الص.  وتخطيطهموقع المصنع
مخطط اآلالت الدقيقة واألنابيب، مقدمة إلى االختيار األمثل للعمليات، . اختبار اآلالت

المتغيرات األحادية والمركبة، طرق االستكشاف، البرمجة الخطية والديناميكية، تطبيقات 
  .مختلفة باستعمال الحاسوب
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  :يس في قسم الهندسة الكيميائيةأعضاء هيئة التدر
  

  :األساتذة المشاركون
  )هندسة المفاعالت وعمليات الفصل(    عامر الهموز

  1992، بريطانيا UMISTجامعة يومست 
  

  )تركيب األبراج(    حسني عوده

  1992جامعة بودابست للتكنولوجيا، هنغارايا 
  

  :األساتذة المساعدون
   االدمصاص والتبادل األيوني–الوحدات الصناعية   عبد الرحيم أبو صفا

  1999 (METU)جامعة الشرق األوسط التقنية، تركيا 
  

   حماية البيئة وتنقية المياه–عمليات الفصل     حسان عرفات
  USA 2000، (Cincinnati)جامعة سنسناتي 

  
  :المدرسون

  تكنولوجيا المواد المبتكرة   شادي صوالحة

  2001 -، ايطاليا (LECCE)جامعة 
  

  تكنولوجيا المواد الدقيقة  )مبعوث(نشأت نصار 
  2003 –، كندا (McGill)جامعة ماكجل ،
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  الهندسة الصناعية  قسم. 5
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس

  الهندسة الصناعية  من قسم
  

  :مقدمة

  .2000لعام ، وتم تخريج أول دفعة في ا1996تأسس القسم في العام 
  

  :رؤية القسم

من الكوادر البشرية المدعمة ) قليمي عموماًواإل(ت المتجددة للسوق الفلسطيني العمل على تلبية االحتياجا
  .بأحدث األسس والتقنيات العلمية في مجاالت الهندسة الصناعية المختلفة

  
  :أهداف القسم

  .نتاجيةإلسات الخدماتية واتوفير الكوادر البشرية المدربة للعمل والتطوير في المؤس •
مكن القطاعات المختلفة العمل على خلق قاعدة للتوعية الصناعية ونقل المعلومات والتكنولوجيا التي ت •

 .نتاجها وأدائهامن تحسين إ

نتاجية والخدماتية المختلفة في فلسطين، وربط الجامعة مع هذه بط الطلبة الخريجين بالقطاعات اإلر •
ل إجراء الدراسات الميدانية حول هذه القطاعات ومن خالل تدريب طلبة القطاعات، وذلك من خال

 .القسم فيها

 

  :حيث يتم تحقيق هذه األهداف من خالل التالي  

االهتمام بتطوير الكادر التدريسي في القسم من خالل تعيين الكفاءات ذوي االختصاصات الحديثة  -1
فاءة الكادر الموجود حالياً من خالل في مجاالت الهندسة الصناعية المختلفة وكذلك رفع ك

  .التدريب
العمل المستمر على تطوير البنية التحتية في القسم والمتمثلة في تطوير المختبرات من خالل  -2

 .هاوتحديث تزويدها المستمر بأحدث األجهزة وكذلك تطوير كتيبات التجارب

م من خالل توفير وسائل التعليم العمل على تطوير وسائل التعليم في القسم لالرتقاء بجودة التعلي -3
  .والمراجع العلمية الحديثة وكذلك التقييم المستمر للعملية التعليمية

 

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يكون معدله في جميعها    
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
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  1فيزياء   22101   
  2فيزياء   22101   

من حققوا الشروط أعاله باالضافة ويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم الهندسة الصناعية م
لى دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات األربع أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى إ

  .لك السنةالمعدالت حتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن يستوعبه القسم في ت
  
  متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الهندسية الصناعية  . 1

يقدم قسم الهندسة الصناعية تخصصاً منفرداً في الهندسة الصناعية، يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس 
 ساعة معتمدة 175في الهندسة الصناعية، وعلى الطلبة الراغبين في الحصول على هذا التخصص إتمام 

 20 ، متطلبات الكلية ساعات6  واالختيارية) ساعة اجبارية20 (مل متطلبات الجامعة اإلجباريةبنجاح، تش
  ) ساعات3بواقع  (، المتطلبات الحرة ساعة12  واالختيارية ساعة114 ، متطلبات القسم اإلجباريةساعة

  
   ساعات معتمدة114:   المساقات اإلجبارية-أ
   ساعات معتمدة9: كلية العلوم/ياضيات من قسم الر تغطىمساقات إجبارية.  1   

  رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق
  21201  3تفاضل وتكامل   3  21102
  21203  معادالت تفاضلية  3  21201

 أو 63211 أو 21201
  63211متزامن 

  21241  جبر خطي  3

 مجموع الساعات  9  
  

   ساعات معتمدة8: لعلومكلية ا/ من قسم الكيمياء تغطىمساقات إجبارية.  2  

 رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق

  23101  1كيمياء عامة   3  
  23102  2كيمياء عامة   3  23101

  23107  )عملي (1كيمياء عامة   1  23101 أو متزامن 23101

 أو 23102 و 23107
  23102متزامن 

  23108  )عملي (2كيمياء عامة   1

 مجموع الساعات  8  
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   ساعات معتمدة7: كلية الهندسة/  من قسم الهندسة المدنية تغطىمساقات إجبارية.  3

  رقم المساق اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق

  61110  ستاتيكا  3  22101 و 22101
  61211  ديناميكا  3  61110

  61100  مقدمة في الهندسة  1  

    مجموع الساعات  7  
  

   ساعة معتمدة11: كلية الهندسة/ندسة الكهربائية من قسم اله تغطىمساقات إجبارية.  4  

 رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة  متطلب سابق

  65260  صناعي/ دوائر كهربائية   3  
  65261  صناعي/ ألكترونيات   3  65260

  65369  ألكترونيات/ مختبر دوائر   1  63210و  65260
  65370  صناعي/ آالت كهربائية   3  65260
  65478   آالت كهربائيةمختبر  1  65370

    مجموع الساعات  11  
  

   ساعة معتمدة79: كلية الهندسة/  من قسم الهندسة الصناعية  تغطىمساقات إجبارية.  5  

 رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق

  65200  مقدمة في الهندسة الصناعية  2  

  65201  لغات البرمجة  3  

  65210  المحاسبة الصناعية  3  

  65211  أساليب تحليل كمي  3  21102  و21101

  65302  أساليب محوسبة  3  66111 أو 65201

و ) 21241 أو 66111(
  )66111 أو 65201(

  65303  تحليالت عددية للمهندسين  3

  65304  الموائع والعلوم الحرارية  3  23102  و21102
  65320  مقاومة المواد  3  61110

  65321  دسيةخواص المواد الهن  3  23102 و 22102
  65322  هندسة التعدين  2  65321
  65328  مختبر خواص المواد الهندسية  1  65321
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  65330  االقتصاد الهندسي  3  21101
  65340  1عمليات إنتاجية   3  61110

  65360  علم القياس والمعايير الهندسية   3  
  65409  مختبر الموائع والعلوم الحرارية  1  65304
  65412  1حصائي ضبط الجودة اإل  3  65211

  65413  1بحوث العمليات   3  65211 و 21101
  65431   والمخزون اإلنتاجالتحكم فيتخطيط وال  3  65211
  65441  2عمليات إنتاجية   3  65340
  65442  التصنيع بتكامل الحاسوب  2  65441
  65449  مختبر العمليات اإلنتاجية  1  65441
  65450  تصميم آالت  3  65320

  65461  تحكم آلي  3  21203  و65260
  65462  قياسات هندسية  3  65260
  65468  مختبر التحكم اآللي  1  65461
  65569  مختبر قياسات هندسية  1  65462
  65470  هندسة الصيانة والوثوقية  3  65211

  65480  هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية  3  
  65589  مختبر هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية  1  65480

  65590  )هندسة صناعية (ريب عمليتد  3  

  65591  1مشروع تخرج   1  
  65592  2مشروع تخرج   3  65591

    مجموع الساعات  79  
  
   ساعة معتمدة12:  متطلبات اختيارية للتخصص-ب

هندسة صناعية لتحديد التخصص المطلوب، / ساعة معتمدة من مستوى السنة الخامسة12يختار الطالب 
  :حسب الجدول التالي

  
  ص اإلدارة الهندسيةتخص .1

  رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق
  65514  2ضبط الجودة اإلحصائية   3  65412
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  65515  2بحوث العمليات   3  65413
  65516  أساليب إحصائية في الهندسة الصناعية  3  65211
  65517  تحليل القرارات  3  65211
  65531  الجودة الشاملةادارة      65412

  65532  سة األساليبهند  3  
  65533  المحاكاة  3  65211
  65534  إدارة المشاريع وتحليل الشبكات  3  65211

  65535  األنظمة الذكية  3  

  65536  نظم المعلومات اإلدارية  3  

  65551   وتصميمهاتخطيط المصانع  3  
  65581  السالمة الصناعية  3  65480
  65582  هندسة العوامل اإلنسانية  3  65480

  
  خصص التصميم والتصنيع الهندسيت. 2  

  رقم المساق  اسم المساق ساعة معتمدة  متطلب سابق
  65543  عمليات إنتاجية غير اعتيادية  3  65441

  65544  األنظمة الذكية في التصنيع   3  

  65545  تصميم أنظمة التصنيع  3  

  65551    وتصميمهاتخطيط المصانع  3  

  65552  تصميم المثبتات والمساعدات  3  

  65553   وتصميمهاتحليل المنتجات  3  
  65563  األتمته  3  65442
  65564  التصميم باستخدام الحاسوب  3  65442
  65565  التصنيع باستخدام الحاسوب  3  65442
  65566  الروبوتات الصناعية  3  65442
  65568  مختبر التصميم بالحاسوب  3  65564
  65567  مختبر التصنيع باستخدام الحاسوب  1  65565
  65581  السالمة الصناعية  3  65480
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  تخصص هندسة الصيانة.  3  

  رقم المساق  اسم المساق  ساعة معتمدة  متطلب سابق
  65516  أساليب إحصائية في الهندسة الصناعية  3  65211
  65517  تحليل القرارات  3  65211
  65533  المحاكاه  3  65211
  65571  1هندسة الصيانة   3  65470
  65572  2انة هندسة الصي  3  65571
  65573  1هندسة الوثوقية   3  65470
  65574  2هندسة الوثوقية   3  65572

  65575  تحليل الطوارئ واألعطال  3  

  65576  إدارة الصيانة  3  
  65577  استخدام الحاسوب في إدارة الصيانة  3  65576

  65578  تآكل المعادن وطرق الحماية  3  
  65581  السالمة الصناعية  3  65480
  65579  مختبر هندسة الصيانة  1  65571

  65536  نظم المعلومات اإلدارية  3  

  
  

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم الهندسة الصناعية
  

    :مقدمة في الهندسة الصناعية   65200

التطورات التاريخية للهندسة الصناعية واألساليب المتبعة حالياً، النظريات األساسية في 
  .لجودة وعمليات التصنيعاإلدارة، بحوث العمليات، ا

  
    :لغات برمجة   65201

 وفورتران ومعرفة ++Cمقدمة عن أجزاء الحاسوب والبرمجيات، البرمجة باستخدام لغة 
  .بعض التطبيقات العملية في كثير من المسائل الهندسية

  
  



 236

   :المحاسبة الصناعية   65210

يزانيات، ضبط التكلفة، وبعض مقدمة في العمليات المحاسبية اإلدارية، أنواع التكلفة، الم
.  لمتخذي القرارات وتفسيرهانظريات كمية وتطوير المعلومات. نماذج عمليات الجرد

  . استخدام البرامج التجارية
  

   :أساليب التحليل الكمي   65211

دراسة نظرية االحتماالت وتطبيقاتها، كذلك دراسة نظرية اإلحصاء، وبعض التطبيقات 
  .استخدام بعض البرامج التجارية. ندسيةوالحلول للمسائل اله

  
   :أساليب محوسبة   65302

التعرف على البرامج الحاسوبية التي تستخدم في كثير من التطبيقات الهندسية الصناعية، مثل 
 وبرامج ++Cبرامج معالج النصوص، معالج األرقام، اإلحصاء، بحوث عمليات، إنتاجية، 

  .أخرى
  

   :دسينتحليالت عددية للمهن   65303

إحصائية شاملة لعمليات التحليالت العددية، التعرف على الحلول الرياضية لنظام البرمجة 
التعرف الشامل للبرامج الحاسوبية لمساق . الخطية وغير الخطية، وحل المعادالت التقريبية

  .التحليالت العددية
  

   :الموائع والديناميكا الحرارية   65304

يناميكا الحرارية، مثل الشغل والحرارة وقوانين الديناميكا التعرف على أساسيات علم الد
وتطبيقاتها العملية إضافة للتعرف على أساسيات علم ) القانون األول والثاني(الحرارية 

  .الموائع، مثل قاعدة التدفق، وكمية التحرك، وقاعدة برنولي وتطبيقاتها العملية
  

   :مقاومة المواد   65320

جهادات وانفعاالت الشد المحوري، اللي أو الفتل، الثني اإل دات،دراسة أساسيات إالجها
دائرة (ادات واالنفعاالت التجريدي، األحمال المستعرضة، األحمال المشتركة، تحويالت اإلجه

  .ء العوارض، األعمدة وتصميماتهاانحنا، )موهر
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   :خواص المواد الهندسية   65321

طور، السبائك المعدنية، المعالجات الحرارية للفوالذ، تصنيف المواد، تركيب المواد، أشكال ال
  .، والمواد المركبة)البالستكس(السراميك، اللدائن 

  
   :هندسة التعدين   65322

التركيبية الكريستالية، تجمد المعادن، تقسية المعادن، االنتشار في األجسام الصلبة، مزج 
  .ا المساحيقالمعادن للسبائك وتقسية الفوالذ بالمزج، وميتالورجي

  
   :مختبر خواص المواد الهندسية   65328

اختبارات إتالفيه وغير إتالفيه للمعادن، فحوص تركيبيه للمعادن، معالجة المعادن بالحرارة، 
  .واختبارات التأكل

  
   :االقتصاد الهندسي   65330

شاريع معالجة المشاريع من الناحية االقتصادية، التعرف على التدفق المالي، واختيار الم
التعرف على . حساب القيمة المالية للمشاريع مع األخذ بعين االعتبار الفوائد البنكية. األفضل

المشاريع المالية واالجتماعية وأخيراً استخدام البرامج الحاسوبية في حساب الجدوى 
  .االقتصادية للمشاريع

  
    :)1(عمليات إنتاجية    65340

 بشكل وصفي بما في ذلك قطع المعادن، مقدمة في التحكم دراسة العمليات اإلنتاجية األساسية
  .مشروع مساق. العددي لآلالت

  
   :علم القياس والمعايير الهندسية   65360

، التفاوت المسموح، القياسات الخطية  وتدريجهاتحليل الخطأ، معايرة أجهزة القياسات
 واألنظمة القياسية محلياً معالجة المواصفات الصناعية. والزاوية، الحرارة، القوة، والتدفق

  . وعالمياً
  

  :مختبر الموائع والعلوم الحرارية   65409

القيام بتجارب مخبرية إتماماً لمساق الموائع والديناميكا الحرارية وإلثبات القوانين المختلفة 
  .التي تم تغطيتها
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   :)1(ضبط الجودة اإلحصائي    65412

بط الجودة، عينات القبول، دراسة شاملة للبرامج تحليل إحصائي للجودة االنتاجية، لوحات ض
  . الحاسوبية التجارية

  
   :)1(بحوث عمليات    65413

دراسة النماذج الحتمية لبحوث العمليات، برمجة خطية، بناء نماذج رياضية، طريقة 
مشروع .  وليندوQSBسيمبليكس، تحليل الحساسية، استخدام بعض البرامج الحاسوبية مثل 

  .مساق
  

  :والمخزون اإلنتاج التحكم فيتخطيط وال   65431

وظيفة وعمل تخطيط وضبط اإلنتاج في المصانع، نظرية التنبؤ، جدولة اإلنتاج الرئيسية، 
تخطيط احتياجات المواد، ضبط المخازن، تخطيط الطاقة اإلنتاجية، واستخدام البرامج 

  .الحاسوبية
  

    :)2(عمليات إنتاجية    65441
العمر الزمني ألدوات القطع، . ية من الناحية االقتصادية والميكانيكيةتحليل عمليات إنتاج

  .استهالك الطاقة، والتحكم العددي لآلالت
  

   :التصنيع بتكامل الحاسوب   65442

، التحققية، عمل النماذج، أنظمة  وتصورهاتوماتيكية، تخطيط أنظمة تبادل المعلوماتألمبدأ ا
  .CAD/CAMبرامج المعلومات اإلنتاجية، تطبيقات على 

  
    :مختبر العمليات اإلنتاجية   65449

  .، برمجة التحكم العددي وصبهاتشكيل المعادنمن تجارب في قطع المعادن، تجارب 
  

   :تصميم آالت   65450

جهادات المركبة ودائرة موهر، انهيار القطع اآللية تحت تأثير األحمال الثابتة إلمراجعة ل
 اآلالت وتشمل وصالت البراغي، الوصالت الملحومة، والمتغيرة، تطبيقات في تصميم

  .، المحاور، البريكات، الكلتشات، الجنازير واألقشطة)المسننات(الزمبركات، التروس 
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   :التحكم اآللي   65461

نظام التغذية العكسية، أنظمة اإلجابة للوقف، تقنية التكرار أو التردد، التخطيط والتحليل 
  .لألنظمة الرقمية

  
     :قياسات هندسية   65462

مبدأ القياسات الكهربائية، الفولتيه، التيار والقوى، أجهزة التحكم والحماية، طريقة تجهيز 
  .شبكة األسالك

  
   :مختبر التحكم اآللي   65468

  قياسات التحول العملي، عملية التحكم في نظام الحلقة المفتوحة والتحكم الرقمي
  

   :مختبر قياسات هندسية   65569

  . مثل عمليات التحكم وأنظمة الحماية65462رب توضيحية للقياسات الهندسية لمساق تجا
  

  :هندسة الصيانة والوثوقية   65470

مخططات الوثوقية، دراسة المعادالت والوظائف الخاطرة والوثوقية، إدراة الصيانة، دراسة 
  .عالقة الصيانة مع الوثوقية واالستمرارية التشغيلية

  
   :سالمة والعوامل اإلنسانيةهندسة ال   65480

طرق السالمة التي يجب اتباعها في المصانع، والحمايات الواجب توفرها ، مثل الحماية من 
دراسة . الضجيج، المواد الكيماوية، طرق تصميم المصانع من أجل توفير الحماية للعاملين

  .ب اإلصابة للعاملينالعوامل اإلنسانية في العمليات اإلنتاجية، التصميم األمثل من أجل تجن
  

   :مختبر هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية   65589

  . أيضاً تطبيقات على الحاسوب والمحاكاة65480تجارب وتطبيقات من مساق 
  

   :)1(مشروع تخرج    65591

مقدمة في البحث العلمي، إرشاد أو دليل حول المراجعة العلمية واألدبية، كتابة التقارير 
  .ف وتحديد الختيار مواضيع مشروع التخرجالعلمية، تعري
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   :)2(مشروع التخرج    65592

  . وتحليلهدراسة مشروع التخرج
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الصناعية
  

  :شاركوناألساتذة الم
  )تصنيعهندسة + نظرية اآلالت (الهندسة الميكانيكية     أحمد الرمحي

  1997 تركيا، -شرق البحر األبيض المتوسط جامعة 
  

  :األساتذة المساعدون
  )تقنيات التحكم في االنتاج(هندسة ميكانيكية       بشار الصدر

      2005جامعة برغهام يونغ، الواليات المتحدة،       
  

    نظمة الصناعيةهندسة صناعية وهندسة األ    عامر حمدان    
  )مجاز (2005جامعة تكساس، الواليات المتحدة،           

  
  :المدرسون

  )هندسة ميكانيكية، هندسة تطبيقية(   سليمان الضعيفي 
  1996جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية،             
   

  ) جامعة النجاح الوطنية–هندسة صناعية، ادارة هندسية (    يحيى صالح
  2003ماجستير الجامعة االردنية، سنة           
   تركيا- راةمبتعث للحصول على درجة الدكتو          

  
        ) جامعة النجاح الوطنية–صناعية  هندسة(    حسام عرمان    
  2004ماجستير جامعة نوتنجهام، بريطانيا، سنة           
   بريطانيا- مبتعث للحصول على درجة الدكتوراة          
      
     أيهم جعرون    

 )اكستان جامعة الهندسة والتكنولوجيا، ب–هندسة ميكانيكية (                           
   دارة هندسية، جامعة الهندسة والتكنولوجيا،ماجستير إ                           
   2004باكستان،       
   بريطانيا- مبتعث للحصول على درجة الدكتوراة      
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  :مساعدو البحث والتدريس
  2002، ) جامعة النجاح الوطنية–هندسة صناعية (    محمد عزام    
   كندا-  الماجستيرمبتعث للحصول على درجة          

  
  2004، ) جامعة النجاح الوطنية–هندسة صناعية (    تامر حداد    

   االردن- الماجستيرمبتعث للحصول على درجة 
 

  2006، ) جامعة النجاح الوطنية–هندسة صناعية (    محمد عنتر
   بريطانيا- مبتعث للحصول على درجة الماجستير          

  
  2005، )لنجاح الوطنية جامعة ا–هندسة صناعية (    رامز عساف

   ايطاليا- مبتعث للحصول على درجة الماجستير          
  

  2005، )جامعة النجاح الوطنية –هندسة ميكانيكية (    نضال دويكات    

 -  في الهندسة الصناعيةمبتعث للحصول على درجة الماجستير
 ايطاليا
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   قسم هندسة الحاسوب. 6
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  سية للحصول على درجة البكالوريوسالخطة الدرا

  قسم هندسة الحاسوب من
  

  :مقدمه

 2000/2001تأسس قسم هندسة الحاسوب في كلية الهندسة جامعة النجاح الوطنية مع بداية العام الجـامعي         
وتتفق أهداف البرنامج مـع     . وذلك تلبية لحاجة المجتمع الفلسطيني واإلقليمي لخريجين أكفاء في هذا المجال          

  .ف الجامعة في الحرص على تخريج مهندسين ذوي مستوى عالي من الكفاءةأهدا
  

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70 الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يكون معدله في جميعها أن ينهي  
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
  1فيزياء   22101   
  2فيزياء   22101   
  )من عالمة القبول في التخصص% 50(وب برمجة الحاس   66111  

ويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم هندسة الحاسوب ممن حققوا الشروط أعاله باالضافة الى 
دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات الخمس أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى المعدالت 

  .ستوعبه القسم في تلك السنةحتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن ي
  

  ) ساعة معتمدة132( :متطلبات القسم
 ) ساعات معتمدة111( متطلبات قسم إجبارية

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 21101  3  3تفاضل وتكامل  21202

 21102  3  معادالت تفاضلية 21203

 ------  3  طرق اإلحصاء 21231

 63211 أو 21201  3   خطيجبر 21241
أو متزامن مع 
63211 

 66111 أو 21241  3  تحليل عددي 21321
 أو 61201أو 
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61220 

 -----  3  1كيمياء عامه  23101

 أو متزامن 23101  1  )عملي (1كيمياء عامه  23107
23101  

 22102  3  1دوائر كهربائية  63211

 63211  3  2دوائر كهربائية  63212

 63211  1  ر دوائر كهربائية مختب 63218

 63211  3  الكهرومغناطيسية 63251

 63211  3  1دوائر إلكترونية  63260

 63212  3  تحليل األنظمة واإلشارات 63321

 63260  3  2دوائر إلكترونية  63363

 63260  1  مختبر دوائر إلكترونية 63365

 63321  3  أنظمة التحكم 63442

 63321  1  حكممختبر أنظمة الت 63448

 -----  3  برمجة الحاسوب 66111

 66111  3  تركيب بيانات وخوارزميات 66211

 66211  3  البرمجة باستخدام الكيانات 66212

 -----  3  1تصميم دوائر منطقية  66221

 -----  1  1مختبر تصميم دوائر منطقية  66291

 66212  3  هندسة البرمجيات 66312

 66211  3 وحسابات التعقيدالخوارزميات  66314

 66211  3  نظم قواعد البيانات 66315

 66221  3  2تصميم دوائر منطقية  66321

 66221  3  المعالجات الدقيقة 66322

 66322  3  1عمارة الحاسوب  66323

 63321  3  االتصاالت ومعالجة اإلشارات 66371

 66322  1  مختبر المعالجات الدقيقة 66392

 66212  3  م الحاسوبرسو 66418

 66322  3  معالجات دقيقة متقدمة 66422

 66323  3  2عمارة الحاسوب  66423
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 66321  3  التحكم المنطقي المبرمج 66425

 66211  3  نظم التشغيل 66451

 66321  3  شبكات الحاسوب 66453

 -----  3  إدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات 66475

 66323  1  بيوترمختبر تصميم الكم 66493

 -----  1  مختبر التحكم المنطقي المبرمج 66495

 66322  3  مكونات الحاسوب والتداخل 66521

 -----  3  1مشروع تخرج  66581

 -----  3  2مشروع تخرج  66582

 66453  1  مختبر الشبكات 66594

   111  المجموع

  
 )لب من بين المساقات التالية ساعات معتمدة يختارها الطا18(متطلبات قسم اختيارية  

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق
 66315  3  أنظمة قواعد بيانات متقدمة 66415

 66211  3  تركيب المترجمات 66416

 66212  3  الذكاء االصطناعي 66417

   3  1مواضيع خاصة  66464

 66323  3  الحوسبة المتوازية 66523

 66453  3  بكات متقدمةش 66524

 66323  3  أنظمة الزمن الحقيقي 66525

 66323  3  حوسبة استيعاب األخطاء 66526

 66451  3  أنظمة تشغيل متقدمة 66551

 66453  3  برمجة الشبكات 66553

 66323  3  برمجة األنظمة 66561

 66212  3  طرق الحوسبة الذكية 66562

 66212  3  تطبيقات الوسائط المتعددة 66563

   3  2مواضيع خاصة  66564

 66323  3  الدوائر التكاملية الموسعة 66568
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   18  المجموع

 ) ساعات معتمدة3(  التدريب العملي لمدة ثمانية أسابيع بعد انتهاء السنة الرابعة66304* 

  

  :وصف مساقات هندسة الحاسوب

 )م. س3(                :1دوائر الكهربائية    63211
ئرة الكهربائية، قانون أوم، قوانين كيرتشوف، دوائر كهربائية بسيطة، طرق عناصر الدا

تحليل الدوائر الكهربائية، المحثات والمكثفات، تحليل الدوائر م ح، م س، م ح س المتعرضة 
  . لتغيير مفاجئ

  
 )م. س3(                :2دوائر الكهربائية    63212

لدوائر عن طريق المتغيرات المركبة وكذلك تحليل الدوائر المعرضة للتيار الجيبي، تحليل ا
  . رسم المتجهات، دائرة الثالث فازات المتوازية، الحث المتبادل، الرنين المتوالي والمتوازي

    
 )م. س3(                :الكهرومغناطيسية   63251

المجال الكهربائي الساكن، العازل الكهربائي، االستقطاب، توزيع المجال الكهربائي على 
، مجاالت التيار الكهربائي الثابت، المجال في الظروف المحددة، المواد الشحنات

  . الفرومغناطيسية، معادالت ماكسويل
  

 )م. س3(              :1دوائر إلكترونية    63260

المبادئ األساسية للصمام الثنائي وتطبيقاته، أنواع الصمامات الثنائية، انحياز الترانزستورات 
ئر المكافئة للترانزستورات والديودات في حالة اإلشارات ، الدوا)bipolar ,FET(نوع 

    ). Small Signals(الصغيرة 
  

 )م. س3(             :تحليل األنظمة واإلشارات   63321

استخدام تحويالت ال بالس في تحليل الدوائر، االقتران الناقل، سلسالت فورير وتحويالت 
ا في تحليل الدوائر، تحليل حالة فورير، الدوائر ذات المدخلين، استخدام التوبولوجي

  . المتغيرات
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 )م. س3(               :2دوائر إلكترونية    63363

) FET(، تحليل المضخمات )CC,CB,CE(بأنواعها ) BJT(تحليل المضخمات نوع 
  . ، مضخم متعدد المراحل، المضخم التفاضلي، مضخمات التشغيل)CG, CD, CS(بأنواعها 

  
 )م. س3(                 :أنظمة التحكم   63442

تحويالت ال بالس، تمثيل النظام، استجابة التردد، الرسم المنبئ، الرسم القطبي، المحل 
الهندسي لجذور المعادلة المميزة، التسلسل والتغذية الخلفية، رسم استجابة التردد، مسار 

حديثة، الحاالت المتعددة والمتغيرات في حالة التغذية الخلفية، مقدمة إلى أنظمة التحكم ال
تطوير لمقياس انحالل الوقت، استعمال فهرسة االنحياز التربيعي، تطبيقات الحاسوب على 

  . أنظمة التحكم
  

 )م. س3(                :برمجة الحاسوب   66111

مبادىء البرمجه األساسيه، كتابة وتنفيذ وتتبع تنفيذ البرامج، مفاهيم التضمين والتلخيص مع 
هذا المساق يغطي أيضاً بعض مبادىء .  ومفاهيمهاياناتالتركيز على تركيبات أنواع الب

  .تركيب البيانات
  

 )م. س3(              :تركيب بيانات وخوارزميات   66211

، الشجرة ة، الشجرة القوائم المتصل،ة، الحجز الديناميكي للذاكر وتركيبهاأنواع البيانات
 أوالً، بحث – العمق الكومه، الطابور، الرسم، خوارزميات. الثنائية، البحث والتخرين

  . أوالً-العرض 
  

 )م. س3(              :البرمجة باستخدام الكيانات   66212

، مفاهيم التوارث األحادي والمتعدد، تعدد األشكال، Classes، مفاهيم ألـ OOPمفاهيم ألـ 
  .++Java,C مثل لغة OOPكتابة البرامج بواسطة لغات ألـ 

  
 )م. س3(            :1تصميم دوائر منطقيه    66221

، Flip-flop، ة، الدوائر المتصلة، تصميم الشبكات المبرمجةجبر بوليان، البوابات المنطقي
  .ةمتزامنال وغير ةت، االت الحاله األنظمة المتزامنالعدادات، السجال
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 )م. س3(                :هندسة البرمجيات    66312

، ةمعلومات، األفكار المجرداخفاء المواصفات، تطبيقات ومعاينة أنظمة البرمجيات الكبيرة، 
 ، برمجياتةظمة والبرمجيات، الهندسة المعاكس، تأمين األن وتطويرهابيئة البرمجيات

  . ، اإلجازة والتأكيدةالتطبيقات الحيه من بيئة البرمج
  

 )م. س3(            :الخوارزميات وحسابات التعقيد   66314

ميم خوارزميات جيده، طرق وتركيب البيانات، طرق تصوتحليلها تصميم الخوارزميات 
إظهار الحدود الدنيا في التعقيدات الحسابيه، الخوارزميات الفعاله لمعالجة الرسومات، 

  . NP –complete problemsتعقيدات الوقت والفراغ، 
  

 )م. س3(                :نظم قواعد البيانات   66315

، ة، الهرميةج البيانات المتصل، منظمات النظام، تطبيق قواعد البيانات، نماذةالمفاهيم األساسي
 االستفسار، تصميم قواعد البيانات، ةات وقواعد البيانات، تحقيق أمثلي، تنظيم الملفةوالشبكي

  .ةة بأنظمة قواعد البيانات المنتشراألمن، القضايا المتعلق
 

 )م. س3(            :2تصميم دوائر منطقية    66321

زستور وتصميم الطبقات، األنواع المختلفة التركيب الداخل للعناصر الرقمية مثل التران
، نظرية التحكم )RTL, DTL, TIL, GaAs, Cmos, I2L(للعائالت الرقمية التي تتضمن 

  .  للتصميم بمساعدة الحاسوبSPICEبالشحنة، استخدام برنامج 
  

 )م. س3(               :المعالجات الدقيقة   66322

أشكال العنونة، مجموعة التعليمات، برمجة ، 8088/8086أنظمة المعالجات الدقيقة، المعالج 
 باستخدام لغة اسمبلي، مواصفات القطع الصلبة، السطح البيني للذاكرة، السطح 8088/8086

  . البيئي للمداخل والمخارج، المقاطعات
  

 )م. س3(              :1عمارة الحاسوب    66323

رة تاريخية، أفضلية البرمجة، نظ/ أجزاء الحاسوب، السطح البيئي لـ تركيب الكمبيوتر 
، طريقة خط )المعالج(الحاسوب، مجموعة التعليمات، الحساب، المسار وتصميم التحكم 

  . المخارج، مقدمة إلى الحوسبة المتوازية/ األنابيب، نظام الذاكرة، المداخل 
  
  



 250

 )م. س3(             :االتصاالت ومعالجة اإلشارات   66371

، طرق التحميل (PCM)ت، تحميل النبضات، تحميل التردد، نظرية العيناAMتحميل 
  .ة، المحول الزيتي، الفالتر الرقمي، االشارات المنفصلهCodingالرقمي، 

  
 )م. س3(              :ةأنظمة قواعد بيانات متقدم   66415

 .التحكم. ةنماذج المعلومات الشبكي وة والمنتشرة، الهرميةأنظمة قواعد البيانات المتصل
 مثال ةات تطوير قواعد البيانات المتخصص باستخدام أدوة المنتشرتطبيقات قواعد البيانات

(ORACLE) .  
 

 )م. س3(                :تركيب المترجمات   66416

، تحليل الجمل، التحليل ة التحليالت المعجمية المؤلف والمترجم للجداول الرمزيأساسيات
  . ة العامةجالداللي، إنشاء الرموز، فضليات، لغات البرم

  
 )م. س3(                :لذكاء االصطناعيا   66417

، معالجة الرموز، تمثيل المعرفه، التحليل  وبرمجتهااالصطناعي مبادىء طرق الذكاء
لغات البرمجه للذكاء . ، األنظمة الخبيرهة، فهم اللغه، الرؤي.ي واالحتماليوالتعليم المنطق

  . الصناعي
  

 )م. س3(                :رسوم الحاسوب   66418

جهزة أ، ة المتفاعلة وتطبيقات الرسومات الحاسوبيةف الصور الحاسوبيمه في تأليمقد
.   بواسطة الحدث، رسم الخطة الموجهة، البرمجةسومات الحاسوب، عرض الصور الملونر

، تركيب الصور، المنحنيات والسطوح، texture mappingتحويل المسح المضلع، 
 اقتفاء الشعاع، تأليف الواقع الضوئي ،ة، نماذج االضاءه المحليةخوارزميات السطوح المخفي

  .للصور
  

 )م. س3(              :معالجات دقيقة متقدمة   66422

 ميغابيت، لغة التجميع ولغة برمجة متقدمة، دراسة 64 ميغابيت، 32عمارة الحواسيب ذات 
  . وبنتيوم، مقارنة بين البروسيسرات المختلفة86X80عائلة البروسيرات 
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 )م. س3(              :2عمارة حاسوب    66423

مجموعة التعليمات للحاسوب، أمثلة عن تصميم مجموعة التعليمات، دراسة شاملة عن نظام 
  .الذاكرة، تصميم حواسيب تعمل عن طريق الخط األنبويي، والحواسيب المتوازية

  
 )م. س3(              :التحكم المنطقي المبرمج   66425

ل المفْرزه وسائقات األجهزة، المؤلف ، أنظمة التشغي وتصميمهامبادىء أجهزة السيطره
صاالت، التشديد التطبيقات توصيل األجهزة، االت. ةع األخطاء، المؤقت ونظام المقاطعومتتب
هذا المساق يتضمن بتنفيذ مشروع عملي باستخدام  وتركيبه، PLCتكوين ألـ . ةالعملي

زفْرالمتحكم الم .  
  

 )م. س3(                 :نظم التشغيل   66451

، ة، أجهزة التخزين المساعدةل، تنظيم العمليات، تنظيم الذاكر، في نظم التشغيةملمبادىء العاا
 ة، الذاكرة المتوازنةالتشغيل وتقنيات انشائها، البرمجتنظيم موارد النظام، تصميم نظم 

  . ، حماية الموارد والنظامة بالنظام، العمليات الميتةالمتعلق
  

 )م. س3(                :شبكات الحاسوب   66453

، ةوالت االنترنت، طبيقات الفيزيائي، برتوكة شبكات الحاسوب، برتوكوالت الشبكعمارة
ت، طبقة الشبكات واالرسال وسائط النقل، أنظمة الترميز،، كشف األخطاء، طبقات البيانا

 الشبكات ة، سريةي الشبك، التحكم بتدفق المعلومات فة، التحكم بازدحام الشبكةالموجه
روتوكول نقل الملفات، تطبيقات ا، طبقة التطبيقات مثل اإليميل االلكتروني، بوخصوصيته

  . نترنتإلا
  

 )م. س3(                :1مواضيع خاصه    66464

  . مواضيع معاصره في هندسة الحاسوب
  

 )م. س3(           :إدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات   66475

 أنظمة تقنية المعلومات، تسويق البرامج تقنيات معلومات إدارة األعمال، مواضيع تشمل إدارة
، دراسة  وتنظيمها، إدارة الشبكات، بناء تقنية المعلوماتةلكترونيإلوقطع الحاسوب، التجاره ا

  .  ألعمال تقنية المعلوماتةمنظور
  
  



 252

 )م. س3(              :مكونات الحاسوب والتداخل   66521

حاسوب بما فيه وصحة المعالجه بناء مكونات أجزاء الحاسوب وأنظمة البرامج، تنظيم ال
، ةغيل والتي تشمل العمليات، الذاكرالمركزيه وتصميم مداخل ومخارج الحاسوب، نظم التش

التخزين وتنظيم الملفات، السوائق وتحكماتها، القرص المرن والصلب، أقراص الليزر، 
  . كرتات الحاسوب وكيفية توصيلها

  
 )م. س3(                :ةي المتوازةالحوسب   66523

.  وآلية تمرير الرسائلة المتسمةالذاكر. SIMD, MIMD، آالت ةمفاهيم العمليات المتوازي
، مصفوفة ة الستخدامات خاصة متوازيةاآلت التي تعمل بصور. يهالبرمجه المتواز

  .المعالجات، آالت التحكم بتدفق المعلومات
  

 )م. س3(                :شبكات متقدمه   66524

الشبكات ذات .  ومفاهيمها واستخداماتهاATM، شبكات ةات الالسلكي، الشبكةسعالشبكات الوا
  .األداء العالي، برامج الشبكات، دراسة تركيب مواضيع معاصره في شبكات الحاسوب

  
 )م. س3(              :أنظمة الزمن الحقيقي   66525

ت حتياجاا. مبادىء أنظمة الوقت الحقيقي، التصميم والتركيب لبرامج خاصه بتلك األنظمة
، خوارزميات جدولة المهمات والتحليل الزمني، نظم تشغيل  ومواصفاتهااألنظمة الحقيقة

  .  بأنظمة الوقت الحقيقية المتخصصةنظمة الوقت الحقيقي، لغات البرمجأ
  

 )م. س3(              :حوسبة استيعاب األخطاء   66526

بها، الفحص،  الموثوق ةل، نظريات، وتقنيات تصميم األنظماألخطاء وإظهارها، مشاك
، تقنيات الترميز، تشخيص أخطاء fail-safeتصميم قابلية الفحص، الفحص الذاتي، ودوائر 

  .النظام، تصميم البرمجيات الموثوق بها، معايير التطور
  

 )م. س3(               :أنظمة تشغيل متقدمة   66551

، ميكانيكيات ة الخيالية، الذاكرة، الحماي وتركيبهالمواضيع تتضمن تكوين نظام التشغيل
، تدعيم ة، النظم الموزعlightweight threads, object-oriented systemsاالتصال، 

  .السحوبات في أنظمة التشغيل، استدعاء االقتراحات عن بعد
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 )م. س3(                :برمجة الشبكات   66553

 تطبيق بروتوكوالت الشبكات، برتوكول التحكم باألخطاء، برمجة االتصاالت، برمجة
TCP/IPهذا المساق يتضمن برنامج تطبيقي على الشبكات. ، برمجة طبقة التطبيقات.  

  
 )م. س3(               :برمجة األنظمة   66561

ة المقاطعات، برمجة سوائق ، معالج(BIOS)برمجة المداخل والمخارج األساسيه للنظام 
  .البرمجيات المتعلقة بنظم التشغيل. ، برمجة الحوادثةاألجهز

  
 )م. س3(              : الذكيهةرق الحوسبط   66562

 Fuzzyالمنطق العصبي . Neural networks ة المحوسبةمواضيع تغطي الشبكات العصبي

logic .ةالخوارزميات الجيني genetic algorithms.  
  

 )م. س3(             :تطبيقات الوسائط المتعددة   66563

مجية استخدام أدوات بر. حاسوب في الةنظام الصور المتحرك. عدد الوسائطتطوير تطبيقات ت
 ة لتطوير تطبيقات عمليةالتركيز على مشاريع الطلب. وسائط في تطبيقات تعدد الةحديث

  . لتعدد الوسائطةباستخدام أدوات برمجي
  

 )م. س3(               :2 ةمواضيع خاص   66564

  . في مجال هندسة الحاسوبةمواضيع معاصر
  

 )م. س3(              :ة الموسعةالدوائر التكاملي   66568

 ة التجميعية في الدوائر المنطقية، الخطوات التنفيذيةالدوائر المتكامل وتصميم CMOSتقنية 
 CADأدوات التصميم باستخدام الحاسوب . VLSIعلم طرائق تصميم . ةوالتتابعي

  .ة في ترتيب الدائرةالمستخدم
  

 )م. س3(                :1مشروع تخرج    66581

  .ة وتنفيذهامل متكاةبرمجيات عمليتصميم 
  

 )م. س3(               :2مشروع تخرج    66582

  . والبرامج لنظام عملية وتنفيذ الدوائر المحوسبتصميم
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   :هندسة الحاسوبأعضاء الهيئة التدريسية في قسم 

  : ساعدوناألساتذة الم
  أستاذ مساعد  القاضي عادل حسن رائد . د

يات  ماديسون، الوال-، جامعة ويسكونسين 1995دكتوراه، سنة 
   .المتحدة األمريكية

  .تخصص هندسة الحاسوب          
  

  أستاذ مساعد   ملحيس  محمد صالحلؤي. د

وسان، الواليات المتحدة ت -، جامعة أريزونا 1996دكتوراه، سنة 
  .األمريكية

  .تخصص هندسة الحاسوب          
     

  : المدرسون
  مدرس   أشرف شحادة عرموش. أ

  .ألردنية، األردنالجامعة ا، 2003، سنة ماجستير          
  .تخصص هندسة الحاسوب          
          في ألمانيا1/10/2006 من مبتعث لدراسة الدكتوراه ابتداء .  

  
  مدرس   سفيان لطفي محمود سماره. أ

  .جامعة نوتنجهنام، بريطانيا، 2005، سنة ماجستير          
  .حاسوباتصاالت وتخصص هندسة           

  
  مدرس   هيا ياسر حسن سماعنه. أ

  .جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2006، سنة جستيرما          
  .حاسوبالتخصص هندسة           

  
  مدرس    سامر ناجح العرندي. أ

  .جامعة امبيريال، بريطانيا، 2006، سنة ماجستير          
  .حاسوبالتخصص هندسة           

  .مبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة قبرص
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  حاسوب ماجستير هندسة   مهند الجابي. م

  2005 االردن – جامعة العلوم والتكنولوجيا      
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  الهندسة الميكانيكيةقسم . 7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 258

  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في 

  الهندسة الميكانيكيةقسم 

  :مقدمة

وعبر العصور المنصرمة ساهمت الهندسة . ين فروع الهندسة المختلفةالهندسة الميكانيكية هي األقدم ب
الميكانيكية في تطور الشعوب المختلفة متخذة من طاقة الماء والهواء والبخار قوة دافعة لعجلة التطور 

وتهتم . فالهندسة الميكانيكية تهتم أصالً بتحوالت الطاقة واآلالت الالزمة لذلك. الحضاري والتكنولوجي
يم الماكنات وعمليات اإلنتاج وفحص وتقييم المنتجات، وتظهر آثار الهندسة الميكانيكية في الحياة بتصم

التكييف والتبريد وتنقية الهواء وكذلك هندسة : الصناعية والمنزلية ومن أهم فروع الهندسة الميكانيكية
 وتكنولوجي مشرق، وهندسة الميكاترونكس التي تنظر الهندسة الميكانيكية من خاللها إلى مستقبل حضاري

الميكاترونكس تمثل أساس التطور الصناعي وذلك ألنها تدمج ما بين الهندسة الميكانيكية الكالسيكية والهندسة 
  .الكهربائية واإللكترونيات وهندسة التحكم والحاسوب

  

. كافة المجتمعاتوبما أن الهندسة الميكانيكية لعبت ومازالت تلعب الدور األهم في تطوير قطاع الصناعة ل
وضمن الرؤية االستراتيجية لجامعة النجاح الوطنية وتلبية لحاجة المجتمع الفلسطيني للكادر المؤهل والمدرب 

  .2002في مجال الهندسة الميكانيكية، قامت كلية الهندسة مشكورة بإنشاء قسم الهندسة الميكانيكية في العام 
  

خمس سنوات، بحيث يمكن للطالب أن يعزز ميوله باتجاه أحد فرعي مدة الدراسة في قسم الهندسة الميكانيكية 
 يلبي حاجة معظم المصانع الحديثة والتي يتطلب تشغيلها الميكاترونكسعلماً بأن تخصص . التخصص

كما أن تخصص . لكترونية، الكهربائية، والميكانيكية لآلالت يكون المهندس ملماً بالجوانب األوصيانتها أن
ريد والتدفئة أصبح من التخصصات المهمة والمطلوبة محلياً نتيجة للتغيير المستمر في مناخ التكييف والتب

  .المنطقة
  

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية وبمعدل   
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2تفاضل وتكامل   21102   
  1فيزياء   22101   
  2فيزياء   22101   
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يص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم الهندسة الميكانيكية ممن حققوا الشروط أعاله باالضافة ويتم تخص
الى دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات األربع أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى 

  .المعدالت حتى الوصول إلى العدد الذي يمكن أن يستوعبه القسم في تلك السنة
  
  )7م القسم رق(ات درجة البكالوريوس في قسم الهندسة الميكانيكية متطلب. 1

سنوات يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس  يطرح قسم الهندسة الميكانيكية برنامجاً دراسياً مدته خمس
ميكاترونكس أو تدفئة وتكييف الهواء، : ويمكن لطلبة القسم اختيار أحد المجالين. في الهندسة الميكانيكية

ساعة معتمدة ) 175(ن يوس في الهندسة الميكانيكية بعد إتمام مائة وخمس وسبعي الطالب درجة البكالورويمنح
ومتطلبات الكلية ومتطلبات القسم اإلجبارية منها ) ساعة 26(بنجاح، وتشمل على متطلبات الجامعة 
 .واالختيارية باإلضافة الى المتطلبات الحرة

   
  :ساعة معتمدة كالتالي) 132(ثون ان وثالتمتطلبات القسم مائة واثن

  
 :ه موزعة كالتاليساعة معتمد) 111( ة عشرىحد مائة وإ: اإلجباريةالمساقات  ) أ

  ةساعات معتمد) 9( تسع :كلية العلوم/ مساقات إجبارية من قسم الرياضيات. 1
  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  21102  3  3رياضيات  21201
  21201  3  معادالت تفاضلية  21203
 أو 6341 أو 21102  3  جبر خطي 21241

63211متزامن   
    9  المجموع

  
   ساعات معتمدة)4( أربع :كلية العلوم/ مساقات إجبارية من قسم الكيمياء . 2

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق

  ---  3  1كيمياء عامة   23101

 أو متزامن 23101  1  1امة مختبر كيمياء ع  23107
23101  

    4  مجموعال
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ساعة ) 15(ة خمسة عشر :كلية الهندسة /من قسم الهندسة الكهربائية يتم تغطيتها مساقات اجبارية. 3
  همعتمد

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق

21102 أو 22102 3  ميكانيك/ دوائر كهربائية  67212  
  67212  3  رونياتلكتأ  67222
  67212  1  لكترونياتمختبر دوائر كهربائية وأ  67227
  67212  3  ميكانيك/ آالت كهربائية  67316
  67316  1  مختبر آالت كهربائية  67419
  67222  3  ميكروبروسيسور  67424
  67424  1  مختبر ميكروبروسيسور  67518

    15  مجموعال

  
  دة ساعات معتم)3(  ثالث:كلية الهندسة/ هندسة الحاسوبمساقات إجبارية من قسم . 4

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق

  ---  3  لغة برمجة  66111
    3  مجموعال

  
  عتمدهساعة م) 80(ثمانون  : كلية الهندسة/ ساقات إجبارية من قسم الهندسة الميكانيكية م-5

  سابقةالمتطلبات ال  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  22101  3  ستاتيكا 67211
  61110 أو 67211  3  ديناميكا  67221
  ---  2  اقتصاد هندسي  67223
  61110 أو 67211  3  1ميكانيكا المواد   67311
  23101  3  1ديناميكا حرارية   67312
 أو 67211( و21203  3  ميكانيكا الموائع  67313

61110(  
  23101  3  المواد الهندسية  67314
  67316 و 67212  3  ت هندسيةقياسا 67315
  67312  3  2ديناميكا حرارية   67321
  66111 و 21241  3  طرق الحل العددية  67322
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  67221  3  ميكانيكا اآلالت  67323
  21102  3  إحصاء واحتماالت  67324
  21203 و 67316  3  تحكم آلي  67325
  61104  2  رسم ميكانيكي  67326
  67314  1  مختبر مواد هندسية  67327
 و 67221 أو 61211  3  1تصميم آالت   67411

67311  
  21213 و 67222  3  منطق رقمي  67412
  21203  3  رياضيات تطبيقية للمهندسين  67413
  67312 و 21203  3  انتقال الحرارة  67415
  67315  1  مختبر القياسات الهندسية  67417
  67325  1  مختبر تحكم آلي  67418
  67411  3  2تصميم آالت   67421
  67323 و 21203  3  هتزازات ميكانيكيةا  67422
  67314  3  العمليات اإلنتاجية  67423
  67411  1  مشاريع في التصميم الميكانيكي  67425
  67313 و 67321  1  مختبر الموائع والعلوم  الحراريه   67427
  ---  3  التدريب العملي  67510
  67415  1  مختبر انتقال الحرارة  67517
  67223  3  إدارة العمليات  67522
  67423  1  مختبر عمليات إنتاجية  67527
  67422  1  مختبر االهتزازات وميكانيكا اآلالت  67528
  ---  2  1مشروع تخرج  67511
  67511  3  2مشروع تخرج   67521

    80  مجموعال

  
  : موزعة كالتاليعة معتمدةسا) 21(إحدى وعشرون : االختيارية القسم متطلبات) ب

يمكن لطلبة الهندسة الميكانيكية تركيز تخصصهم في أحد المجالين  :االختياريةص متطلبات التخص: أوالً
ص إنهاء خمس ويتطلب كل مجال اختصا. المقدمين من القسم) الميكاترونكس أو التدفئة والتكييف والتبريد(

  :التاليك السنة الخامسة  من مستوى مساقاتساعة معتمدة) 15( ةعشر
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  :ستخصص الميكاترونيك -1

   : ساعات معتمدة على األقل من المساقات التالية) 9 (ى الطالب إنهاء تسع   عل

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  --- 3  المنطق الرقمي وتصميم الحاسوب 67540
  67222  3  2الكترونيات   67542
  67424 أو 67325  3   بالحاسوباالنظمة الموجة  67543
  67424 أو 67325  3  قدرة الموائعالتحكم في   67544
  67424 أو 67325  3  األتمتة الصناعية  67545
  67424 أو 67325  3  1تصميم أنظمة الميكاترونيكس   67546
  67423  3  التصنيع باستخدام الحاسوب  67547

المطروحة ساعات معتمدة من المساقات التالية و )6(ختيار ست يمكن لطالب الميكاترونيكس ا: ةمالحظ
  .مساقات التخصص العامة  من أو ذات العالقةخصص التدفئة والتكييف والتبريدلت
  
  :التدفئة والتكييف والتبريدتخصص  -2
  :ساعات معتمدة على األقل من المساقات التالية) 9 (على الطالب إنهاء تسع   

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  67313 أو 67415  3  يةتصميم المبادالت الحرار 67560
 67313 أو 67321  3   الهواءفالتدفئة، التهوية وتكيي  67561

  67415و 
 67321 أو  67415  3  محطات القدرة الحرارية  67562

  67313و 
  67313  3  اآلالت الهيدروليكية  67563
  67415 أو 67321  3   االحتراق الداخلي  67564
 أو     67321  3   والصرف الصحي للمبانيالمياهشبكات   67565

  67313 و 67415
  67321 أو 67415  3  التبريد  67566

المطروحة ساعات معتمدة من المساقات  )6 (اختيار ست التدفئة والتكييف والتبريد يمكن لطالب: ةمالحظ
  .المساقات التخصص العامة  من أو ذات العالقةلتخصص الميكاترونيكس
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  :ختيارية امساقات تخصص عامة -3

 اختيار) التدفئة والتكييف والتبريد أو سالميكاترونيك( في كال التخصصين ة الهندسة الميكانيكيةيمكن لطلب 
  : التاليساعات معتمدة من المساقات ذات العالقة في الجدول) 6(ة ست

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  67413 3  تحليل العناصر المحدودة  67590
 67311  3  2كا المواد ميكاني  67591
  66111 3  تركيب بيانات  67541
  67212  3  المحركات الكهربائية  67581
  67325 أو 67323  3  الروبوتات في النظم الصناعية  67582
  ---  3  )1(مواضيع خاصة في الميكاترونيكس  67583
    1  )2(مواضيع خاصة في الميكاترونيكس  67584
  67415، 67322  3  تصميم األنظمة الحرارية  67585
  67415  3  تحويل الطاقة  67586
  67415 أو 67321  3  آالت االحتراق الداخلي  65587
  ---  3  )1(مواضيع خاصة   67588
    1  )2(مواضيع خاصة   67589
  67423  3  السباكة واللحام  67592
  67423  3  التحكم في تشغيل المعادن رقميا  67593
  67423  3  تشكيل المعادن  67594
  67425 أو67423  3  ميم للتصنيعالتص  67595
  67546  3  ستصميم أنظمة الميكاترونيك  67596
  67323  3  التفصيل الحركي  67597

  
قسام المقدمة من أ ساقاتمن الم ساعات معتمدة) 3( على الطالب إنهاء ثالث: مساقات اختيارية حرة: ثانياً

أو من أقسام الكليات  لغير طلبته، يكانيكية الهندسة المالهندسة باستثناء المساقات التي يطرحها قسمكلية 
  .األخرى في الجامعة
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  :وصف مساقات قسم الهندسة الميكانيكية
 

  )م. س3(                   :ستاتيكا  67211

جسام الجاسئة، تحليل ألاتزان الجسيمات وا ساسية في الميكانيكا، متجهات القوة،مفاهيم أ
مركز ( كاك، الخواص الهندسية لألجسام الجاسئةالنشآت البسيطة، القوى الداخلية، قوى االحت

 ).الثقل، عزم القصور الذاتي
 

  )م. س3(               :ميكانيك / دوائر كهربائية  67212

متغيرات وعناصر الدائرة، الدوائر األومية البسيطة، سبل تحليل الدوائر الكهربائية، الملف 
  .ة أطوار المتوازنةوالمكثف، تحليالت التيار الجيبي المتردد، دوائر الثالث

  
  )م. س3(                   :ديناميكا  67221

بعاد، القوة والتسارع، الشغل في بعدين وثالثة أ جسام الجاسئةديناميكا الجسيمات، ديناميكا األ
 . مقدمة للحركة االهتزازية.والطاقة، الدفع والزخم

  
  )م. س3(                 :االقتصاد الهندسي  67223 

احية االقتصادية، التعرف على التدفق المالي، واختيار المشاريع معالجة المشاريع من الن
األفضل حساب القيمة المالية للمشاريع مع األخذ بعين االعتبار الفوائد البنكية، التعرف على 
المشاريع المالية واالجتماعية، استخدام البرامج الحاسوبية في حساب الجدوى االقتصادية 

 .للمشاريع
  

  )م. س3(                 :1المواد ميكانيكا   67311

للي جهادات وانفعاالت الشد المحوري، قانون هوك العام، امفاهيم اإلجهادات واالنفعاالت، إ
ات جهادإلحمال المشتركة، تحويالت اأوالفتل، الثني التجريدي، األحمال المستعرضة، األ

 .عمدة وتصميمها، انحناء العوارض، األ)دائرة موهر(واالنفعاالت 
  

  )م. س3(                :1 ديناميكا حرارية  67312

ول والثاني، تطبيقات القانون لنقية، قانون التحريك الحراري األخصائص وسلوك المواد ا
 .نظمة المغلقة والمفتوحة والثاني للتحريك الحراري على األولألا
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  )م. س3 (                :ميكانيكا الموائع  67313

بيقاتها، التحليل البعدي والتشابه، مقدمة في التدفق، الموائع وخصائصها، معادالت الحفظ وتط
نابيب والممرات، تطبيقات على آالت الموائع مقدمة الموائع الغير قابلة للضغط في األتدفق 

في نظرية الطبقة المجاورة لألسطح، المعادالت العامة لحركة الموائع، أمواج الصدم 
  .المعامدة، والمائلة

  
  )م. س3(                 :المواد الهندسية  67314

التركيب الذري والروابط، التركيب البلوري، الشوائب في المعادن الصلبة، الخواص 
الميكانيكية للمواد، منحنيات الطور وتشكيل السبائك، المعادن والسبائك الفلزية، والال فلزية، 

 .معالجة المعادن بالحرارة، وتآكل المعادن
  

 )م.س 3(                 :قياسات هندسية  67315 

أثر . وتتناول هذه المادة الخواص االستاتيكية والديناميكية واالحتمالية ألجزاء أنظمة القياس
المقاومة، المكثفة، الحث، اإللكترومغناطيسية، : تحميل أجهزة القياس، أنواع المجسات

. أجهزة القياس الضوئية وفوق الصوتية. اإللكتروحرارية، المرنة، البيزوإلكتروكيميائية
شارة ومبادئ أنظمة معالجة اإل. خات الكهربائيةئمة اإلشارات باتخدام الجسور والمضموا

 .تحويلها
  

  )م. س3(               :ميكانيك / الت كهربائيةآ  67316

وتتناول هذه المادة أساسيات الحقول المغناطيسية والدوائر، المحوالت أحادية والية الطور، 
المولدات والمحركات ذات : ت التيار الثابتاآل. تحويالت الطاقة اإللكتروميكانيكية

محركات . أنظمة تشغيل المحركات ذات التيار الثابت وأنظمة التحكم بالسرعة. التيارالثابت
اآلالت ذات الطور الثالثي المتزامن، القالبات، محركات ذات . الحث احادية وثالثية الطور

 .تيةالخطوة وإلكترونيات القوى الخاصة بها والمحركات الصو
 

  )م. س3(                : 2ديناميكا حرارية   67321

االنعكاسية، دوائر القوى والتبريد التي تعمل بالهواء والبخار، عالقات التحريك الحراري، 
 .المخاليط والمحاليل الحقيقية والمثالية، التفاعالت الكيماوية وتفاعالت االحتراق
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  )م. س3(               :تحليالت عددية للمهندسين  67322

خطاء، جذور المعادالت، حل األنظمة الخطية وغير الخطية، تمثيل المعلومات تحليل األ
 .بمنحنيات مالئمة، حل المعلومات التفاضلية، التفاضل والتكامل العددي

  
  )م. س3(                  :ميكانيكا اآلالت  67323

والقصور في التحليل الحركي لآلليات، مضلعات السرعة والتسارع، تحليل قوى االتزان 
  .المحركاتاآلالت، التحليل الديناميكي للحدبات، التحليل الحركي للمسننات، اتزان 

 

  )م. س3(                 :إحصاء واحتماالت  67324

نظرية االحتماالت، التوقع والمتغيرات العشوائية، التوزيعات االحتمالية، العينات، تقدير 
  .ليل التباينالمتغيرات، فحص الفرضيات، تحليل االنحدار، تح

  )م. س3 (                  :التحكم اآللي  67325

النظرية الخطية للتحكم بالتغذية الراجعة، التمثيل الرياضي لألنظمة الفيزيائية، الدوال الناقلة، 
نظمة التحكم في المجال الزمني، قية، ومخطط تدفق االشارة، تحليل أالمخططات الصندو

ستجابة االنتقالية، خواص طريقة روت لوكس، االستقرارية وخطأ الحالة المستقرة، اال
 .PIDحاكماتوالتصميم في المجال الزمني، 

  
  )م. س2(                 :الرسم الميكانيكي  67326

البراغي والوصالت المؤقتة رسمها ومواصفاتها، رموز اللحامات  المناظير الجانبية،
بعاد، السماحية، الحدود  األراغي ناقلة القدرة، رسم تقاطع األجسام، اإلفراد، الحدبات،والب

 .، الرسم التجميعي"، الرسم التفصيليISOبحسب نظام أل 
  

 )م. س1 (             :مختبر خواص المواد الهندسية   67327

اختبارات الخواص الميكانيكية وتشمل اختبارات الصالدة، الشد والـضغط، الـصدم، اللـي،             
تبارات فـي المعالجـة الحراريـة       االجهاد، فحوصات ماكرو ومايكرو مخبرية للمعادن، اخ      

  .للمعادن والبالستيك، اختبارت التآكل والبليان
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  )م. س3(                  :1تصميم آالت   67411
مقدمة لعمليات التصميم، تحليالت االجهاد وانحناء العناصر الميكانيكية، انهيار العناصر 

صميم وصالت البراغي، تصميم ، تالميكانيكية تحت تأثير األحمال الثابتة واألحمال المتغيرة
  .الوصالت الملحومة

  
  )م. س3(                  :المنظق الرقمي  67412

، البوابات المنطقية، تصميم الدوائر التجمعية، ثنائيات االستقرار، الشبكات نيالجبر البولي
 .المتتابعة، األنظمة المتزامنة وغير المتزامنة

  
  )م. س3(               :رياضيات تطبيقية للمهندسين  67413

تحويالت البالس، المتغيرات المعقدة وتكامالتها، تطبيقات على حل المعادالت التفاضلية 
العادية، سالسل فورير، حل المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام طريقة فصل األجزاء 

  .وطريقة تحويالت البالس
  

  )م. س3(                   :انتقال الحرارة  67415

يل باتجاه واحد، انتقال الحرارة المستقر والغير مستقر، انتقال الحرارة انتقال الحرارة بالتوص
بالحمل، انتقال الحرارة الجبري في حالة التدفق الداخلي، انتقال الحرارة باإلشعاع، خواص 
اإلشعاع، انتقال الحرارة باإلشعاع بين األسطح المثالية، انتقال الحرارة بالحمل الجبري في 

ي، انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي، المبادالت الحرارية، الغليان، حالة التدفق الخارج
 .التكثيف

  
  )م. س1(               : الهندسيةمختبر القياسات  67417 

، تجارب لقياس ضغط الموائع، تجارب ...)التيار، الفولتية،(تجارب في المتغيرات الكهربائية 
ب لقياس درجة الحرارة، تجارب لقياس تدفق الموائع، تجارب لقياس القوة والعزم، تجار

  .لقياس األبعاد الخطية والمساحات
  

  )م. س3(                : 2تصميم اآلالت   67421

 ، الـسيور، الـسالسل     الـدواره  تصميم النوابض الميكانيكية، التروس بأنواعهـا، المحـاور       
 . ناقلة الحركة، المحامل الدوارة، التزيت، والكوابح)الجنازير(
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  )م. س3 (                :ت الميكانيكيةاالهتزازا  67422

خواص الحركة االهتزازية، اشتقاق المعادالت التفاضلية التي تصف الحركة االهتزازية، 
االهتزازات الحرة والمخمدة، الحركة التوافقية، األجسام الدوارة غير المتزنة، حركة الركائز، 

خماد االهتزازات،  إية ألنظمة متعددة درجات الحرية،قياس االهتزازات الحرة والقسر
 .األنظمة المتصلة

 

  )م. س3 (                :نتاجيةاإلعمليات ال  67423

نتاج المعادن الال فلزية، عمليات السكب، ميتالوجيا المساحيق، تشكيل إنتاج المعادن الفلزية، إ
، تشغيل المعادن، أعمال الصاج المعدني، عمليات وصل المعادن، عمليات )السميكة(المعادن 

  ).البالستيك( اللدائنتشكيل
 

  )م. س3(               :ميكروبروسيسور  67424

وتتناول هذه المادة تعريف الطالب بأساسيات برمجة الميروكمبيوتر والميكروبروسيسور 
مجموعة . عنونة الذاكرة وأساليب كتابة المعلومات وإدخالها. والموديل الخاص لبرمجتها

ولغة ) Machine Code(لغة اآللة . بروسيسوراألوامر الخاصة بالميكروكمبيوتر والميكرو
تطبيقات الميكروكمبيوتر . DEBUGبرامج الحاسوب ) (Assembly Languageالبرمجة 

 ).تمارين بيتية(والميكروبروسيسور
 

  ) م. س1(               :مشاريع في تصميم الميكانيكي  67425

و /نظمة أو على تصميم أ  ها للطلبة، بحيث تركز     مشاريع تصميم تطبيقية يقوم المدرس بتحديد     
 .أجزاء ميكانيكية

  
  )م. س3 (            : والعلوم الحراريةموائعالمختبر   67427

 .تجارب وتطبيقات على انتقال الحرارة، الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع
 

  )م. س3 (              :الحاسوبب الموجهاألنظمة   67543

 في تصميم MATLAB Softwareثل وتتناول هذه المادة استخدام برامج الحاسوب م
امكانية . (state space method)باستخدام معادالت فضاء الحالة وتحليلها أنظمة التحكم 

. (Pole Placement Methods)تعيين األقطاب باستخدام حالة االرجاع . التحكم والمراقبة
لتحكم باستخدام وأساليب تصميم أنظمة ا. PIDتحكم باستخدام . التحكم المتغير حسب الحاجة

Frquency response methodsتحليل األنظمة.  وتتناول أيضا مبادئ التحكم الرقمي 
 أيضا تمارين وتدريب وتشمل. نظمة التحكم الرقميةتصميم أ. أنظمة التحويل. المتقطعة
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 MATLAB and SIMULINK Software for Controllerستخدام الطلبة على ا

Simulation and Design.  
  

  )م. س3(               : قدرة الموائعفيالتحكم   67544
أساسيات سريان .  وتشغيلهاوتتناول هذه المادة مدخل إلى تصميم أنظمة الموائع للطاقة

أنواع المحركات . واغطالمضخات والض: مصادر طاقة الموائع. الموائع، أنظمة التوزيع
 ائر الهوائية والهيدرولوكيةتصميم الدو. والصمامات الهوائية والهيدرولوكية ومبدأ عملها

  .وتحليلها
  

  )م. س3 (                :األتمتة الصناعية  67545

المجسات والمحركات . في أنظمة التصنيعوجدواها وتتناول هذه المادة أهمية األتمتة 
 ونقل أنظمة مناولة. التحكم الرقمي. عيةواألدوات األخرى المستعملة في أنظمة التحكم الصنا

المخرطة : أساسيات التحكم الرقمي والبرمجة المتبعة في اآلت قطع المعادن. المواد بالصناعه
  . وتطبيقاتهاPLC طقية المبرمجةأنظمة التحكم المن. CNC والفريزة

 

  )م. س3 (              :1تصميم أنظمة الميكاترونكس  67546

رياضية نمذجة . وتتناول هذه المادة مقدمة في الموضوعات المتعلقة بهندسة الميكاترونيكس
حليل ألداء المجسات وترابطها مع ت.  باستعمال الحاسوب ألنظمة الميكاترونيكسومحاكاة

 لتنمية مهارات الطلبة في استخدام التقنية الكهربائية مشاريع شاملة. تهانظمة التحكم وتطبيقاأ
 .والميكانيكية والحاسوب لالنتاج أنظمة وظيفية في هندسة المكاترويكس

  
  )م. س1(             : 2ظمة ميكاترونكس تصميم أن  67547

، ارتباط المعالجات والحاكمات الدقيقة، برمجة الحاكمات 67546تنفيذ ما صمم في مساق 
المنطقية، الفحص والتحقق، المساق يحتوي على مشروع ينتهي بتقرير رسمي بنتائج 

 .المشروع ومناقشة شفهية واستعراض عملي للمشروع
 

 

  )م. س3 (            :وتكييف الهواءالتدفئة، التهوية   67561

نظريـة  (حمال التدفئة والتبريـد، أنظمـة تـسخين المـاء           عمليات تكييف الهواء، حساب أ    
 تصميم شبكات التدفئة المركزية وأنظمة      ).نظرية وتصميم (، أنظمة تكييف الهواء     )وتصميم

  .تكييف الهواء
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  )م. س3(               :محطات القوى الحرارية  67562

 دورات توربينات الغاز، محطات قوى البخار وتوربينات الغاز، مكوناتها، دورات البخار،
 .انتقائها واقتصادياتها

  
  )م. س3(                 :هيدروليكيةالالت اآل  67563

التحليل النظري النتقال الطاقة بين المائع والدوار، مبادئ المضخات والتوربينات ذات التدفق 
 .المحوري والنصف قطري، الضواغط

 

 )م. س3 (                : الداخلياالحتراق  67564

خواص الوقود ومعالجته، االحتراق والتحريك الحراري، اإلتزان الكيماوي، الكيمياء الحركية          
 .للتفاعالت
 

  )م. س3 (                   :التبريد  67566
حمال التبريد، دوائر الغازات، سوائل التبريد، التبريد أأنظمة تبريد وحفظ البخار، حسابات 

 ).مخازن التبريد(متصاصي، تطبيقات في التبريد اال

  

 )م. س3 (              :الربوتات في أنظمة التصنيع  67582

وتتناول هذه المادة كينماتيكا ومعكوس كينماتيكا الحركه للروبوتات اآلليه فى األبعاد المتعامده 
بعاد والتحكم تحديد المسارات متعدده األ. القوى األستاتيكيه وديناميكا الروبوتات. الثالث
 . مقدمه فى الروبوتات السياره. الخطى

  
 )م. س3(             :مواضيع خاصة في الميكاترونكس  67583

  
  )م. س1(             :مواضيع خاصة في الميكاترونكس  67584

 

  )م. س3(               :تصميم األنظمة الحرارية  67585

تركيـب الحـراري، دراسـة      تمثيل المعدات الحرارية، تطور فلسفة التصميم وعالقتها مع ال        
 .حاالت خاصة من التطبيقات الحرارية المختلفة
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  )م. س3(                  :تحوالت الطاقة  67586

تطور الطاقة واقتصادياتها، الطاقة المتجددة، تحوالت الطاقة المباشرة، ترشـيد اسـتهالك            
 . الطاقة

  
  )م. س3(               :محركات االحتراق الداخلي  67587

شعال في محركات االحتراق    اخلي، الدورات، األداء، أنظمة اإل     االحتراق الد  تصنيف محركات 
 .الداخلي، الوقود

  
 )م. س3(                 ):1(مواضيع خاصة   67588

  
 )م. س1(                 ):2(مواضيع خاصة   67589

  
  )م. س3(               :تحليل العناصر المحدودة  67590

 التكامل والتباين، المسائل ذات البعد الواحـد،        مقدمة لمفهوم العناصر المحدود، طرق استنباط     
اشتقاق معادالت العنصر، تجميع معادالت العناصر، فـرض الظـروف الحدوديـة، حـل              

 . المعادالت، مقدمة للمسائل ذات البعدين، تحليل الخطأ، تطبيقات على الحاسوب
  

  )م. س3(                 :السكب واللحام  67592

دن المسكوبة، تصميم أنظمة الصب والتغذية، أفران جمد المعات ،تصميم قوالب السكب
الصهر، عيوب السكب ومعالجتها، عمليات اللحام المختلفة، التحكم بمتغيرات عمليات اللحام، 

 .الفحص وضبط الجودة
  

  )م. س3(                 :تشكيل المعادن  67594

درفلة، البثـق،   التصرف المرن واللدن للمواد، أساسيات تشكيل المعادن، تطريق المعادن، ال         
سحب األسالك واألنابيب، عمليات القص، عمليات الثني والتشكيل بالمط، التشكيل بـالعزل،      

  . التشكيل باستخدام معدالت الطاقة العالية، السحب العميق للصاج
 

  )م. س3(                :التصميم للتصنيع  67595

بعة المنتجات، التحليل الفني الهندسة المتوازية، تبسيط تصميم المنتجات، التصميم للتنوع، متا
 .للمخاطر، هندسة دورة الحياة، دراسة الجدوى، مشروع مساق
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  )م. س3 (                :التفصيل الحركي  67597

   . وتفصيلهادراسة عالقات الحركة في األذرع واألدوات الميكانيكية، تحليل اآلليات الميكانيكية
  
  
  

  :كانيكيةأعضاء الهيئة التدريسية في قسم الهندسة المي
  

  :األساتذة المشاركون
  )اهتزازات ميكانيكية(    محمد أبو هالل. د  
  المانيا/ جامعة برلين           

  
  :األساتذة المساعدون

  )ميكاترونكس(    بشير النوري . د
  2001بلجيكا / جامعة لوفن الكاثوليكية          

  
  ) طاقة(    محمود عمرو . د
  2004ألمانيا / جامعة شتوتجارت          

  
  )ميكانيكا تطبيقية(      د عسافايا. د  
  بريطانيا/ جامعة مانشستر           

  
  : المدرسون
  )تدفئة وتكييف (  رامز عبد اهللا الخالدي. م
  )أمريكا/ في إجازة علمية للحصول على درجة الدكتوراة(           

  
  )هندسة ميكانيكية تطبيقية(  سامر عبد اهللا الخالدي . م
  )أمريكا/ ة الدكتوراةفي إجازة علمية للحصول على درج(          
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 للحصول على درجة البكالوريوس في قسم هندسة البناء الخطة الدراسية

  

 :مقدمة

، ليكون بذلك القسم الثامن في كلية الهندسة بالجامعة، وتم تخريج الفوج 2002تم افتتاح قسم هندسة البناء عام 
يمكن تعريف هذا القسم بأنه حلقة وصل بين العمارة والتخطيط وعمارة البيئة من جهة و. 2006ام األول ع

ميكانيكية، الهندسة عملية البناء كالهندسة المدنية، الهندسة الذات العالقة بوبين سائر العلوم الهندسية 
امل بين الجوانب الهندسية حيث يتم التركيز على عملية التكهندسة الحاسوب من جهة أخرى، والكهربائية، 

لى التصميم األمثل للمبنى الذي يتمتع بصفات المتانة والسالمة من جهة، وتوفير لوصول إالمختلفة للمبنى ل
  . الطاقة والراحة من جهة أخرى

لتطور التقني السريع في مختلف صناعات البناء والتي ما  لمالحقة االحاجةأهمية هذا التخصص تنبع من  ان
  .د تقدما مضطردا بمرور الوقت وتوظيف االكتشافات الحديثة في البناء لراحة اإلنسان ورفاهيتهزالت تشه

آخذين بعين االعتبار االهتمام المتزايد بالجوانب البيئية بما في ذلك تصميم المباني الخضراء المقاومة 
  . للزالزل، وفق التخطيط االستراتيجي للتنمية المستدامة

إدارة المشاريع وطرق والنظم البيئية بالعمارة، واالنشاءات، : امج القسم على ثالثة جوانبيتم التركيز في برن
  .  ساعة معتمدة178ويتضمن البرنامج . التشييد

  

  :شروط التخصص

  :على األقل% 70أن ينهى الطالب بنجاح المساقات التالية وأن يكون معدله في جميعها    
  1تفاضل وتكامل   21101   
  2ل وتكامل تفاض  21102   
  1فيزياء   22101   
  2فيزياء   22101   
    

ويتم تخصيص الطلبة الراغبين بالتخصص في قسم هندسة البناء ممن حققوا الشروط أعاله باالضافة الى 
دراسة هندسة وصفية من خالل التنافس في معدل المساقات االربعة أعاله، بحيث يتم اختيار أعلى المعدالت 

  .لذي يمكن أن يستوعبه القسم في تلك السنةحتى الوصول إلى العدد ا
 

بحسب الخطة المقترحة والمبينة فيما يلي، ستمنح درجة البكالوريوس في هندسة البناء فـي كليـة الهندسـة                  
  :ساعة معتمدة مفصلة كما يلي 178 بجامعة النجاح بعد إنهاء الطالب
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  .ساعة معتمدة) 26(تخصص لها : متطلبات الجامعة: أوالً

  ):2(ساعة معتمدة مبينة في الجدول رقم ) 20(وتخصص لها :  متطلبات الكلية:ثانياً 

  متطلبات كلية الهندسة): 2(جدول رقم 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

   3 )1(رياضيات  21101
 21101 3 )2(رياضيات  21102

   3 )1(فيزياء  22101
   1 )1(مختبر فيزياء  22107
 22101 3 )2(فيزياء  22102

 22107 1 )2(مختبر فيزياء  22108

   1 )1(مشاغل هندسية  61102
 61102 1 )2(مشاغل هندسية  61103

 - 2 رسم هندسي 61104
 62113أو  61104 2 هندسة وصفية 61120

   20  المجمــوع 
  :ة موزعة كما يليساعة معتمد) 132(وتخصص لها : متطلبات قسم هندسة البناء: ثالثاً

  : ساعة معتمدة مبينة كما يلي120وتخصص لها : المتطلبات اإلجبارية) أ
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 21102 3 إحصاء واحتماالت للمهندسين 68100

 - 1 مقدمة في هندسة البناء 68101
 - 3 لغات برمجة 66111
 22101 4 لحراريةالموائع والعلوم ا 68201

 22101 و21101  3 ستاتيكا 61110

 21102 3 )3(تفاضل وتكامل  21201

 21201 3 معادالت تفاضلية 21203

 65201أو  66111 3 تحليالت عددية للمهندسين 65303
 أو 21241و 

66111 

 22102 3 هندسة كهربائية 61202
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 68201 3 نظمة الميكانيكية للمبانيمقدمة في األ 68202

   3 مواد بناء 61204
 61110 3 ديناميكا 61211

  68201 3 نظمة البيئيةمقدمة في األ 68211
 61110 4 مقاومة مواد 61212

 68100 3 مساحة 68220

  61212 4 جيولوجيا وميكانيكا التربة 68302
 61202 3 صوتيات 68309

 68202 3 نظمة التدفئة والتكييفأ 68310

 61202 3 ة والتمديدات الكهربائية في المبانينارإلنظمة اأ 68311

 68202 3 نظمة الداخلية في المبانيألساسيات اأ 68312

 61212 و 21203 3 )1(نشاءات تحليل إ 61315

 65303 و 61315 3 )2(نشاءات تحليل إ 61316

  61204 3 نشاءاتإلبنية وامقدمة في صناعة األ 68372
 61315 3 )1(ي نشائي للمبانالتصميم اإل 68401

 68401 3 )2(نشائي للمباني التصميم اإل 68402

 68401 3 )1(منشآت معمارية  68421

 68421 3 )2(منشآت معمارية  68422

 68211 3 نظمة التحكم البيئي أ 68424

 68402 3 نشاءات الحديثةأنظمة اإل 68439

 68401 و 68430 3 نظمة الهندسة المعماريةتكامل أ 68441

 68430 و 68401 3 تصميم المباني باستخدام الحاسوب 68444

 68201 3 نظمة الطاقة الشمسيةتصميم أ 68456

 68311 3 نارة المبانيإ 68461

   2 اقتصاد هندسي 61471
 61471 3 دارة هندسية إ 68471

 68372 3 حساب كميات 68472

 68372 3 نشاء المبانيهندسة إ 68475

   3 )1(مشروع تخرج  68580
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 68580 3 )2(مشروع تخرج  68581

مستوى السنة  3 )هندسة بناء (تدريب عملي 68380
 الرابعة 

  :المتطلبات االختيارية) ب 
  :ساعة معتمدة من المساقات االختيارية التي يطرحها القسم وتشمل المساقات التالية 12يختار الطالب 
 السابقالمتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 68402 3 )3(التصميم اإلنشائي للمباني  68403

 68422 3 )3(منشآت معمارية  68423

 68310 3  متقدم-أنظمة التكييف والتبريد 68454

 68310 3 تصميم متقدم ألنظمة التكييف والتبريد 68455

 68309 3 صوتيات متقدمة والتحكم بالضوضاء 68458

ـ       68464 ارة والتمديـدات   تصميم متقـدم ألنظمـة اإلن
 الكهربائية

3 68461 

 68461 3 تصميم متقدم ألنظمة إنارة المباني 68467

 68475 3 أنظمة البناء المركب 68477

 68461 3 تحليل وتصميم اإلضاءة بالحاسوب 68466

 68471 3 )2(إدارة هندسية  68476

 61316 3 تطبيقات الحاسوب بالهندسة المدنية 61500

 61390 و 61204 3 )1(الحديثة  في الهندسة خاصةمواضيع  61680

 61390 و 61316 3  متقدمزالزل) 3(نشاءات إ 61579
 68401أو 

 61401 3 )كمبيوتر متقدم) (1(نشاءات إ 61572

 أو 61490 3 )3(تصميم خرسانة  61491
668421 

 61316  )3(نشاءات تحليل إ 61401

 مستوى رابعة 3 ممارسات مهنية 68560

 61104 3 سس التصميم المعماريأ 68430

  GIS 3  68444تطبيقات   68582
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 :وصف المساقات

  
  )21102: المتطلب السابق(      :)3(إحصاء واحتماالت للمهندسين      68100

تصنيف البيانات اإلحصائية، مقاييس النزعة المركزية والتـشتت، المتغيـرات العـشوائية            
مقدمة في  . ت الحدين وتوزيعات أخرى، توزيع العينات     المنفصلة، التوزيع المنظم، توزيع ذا    

التباديل والتوافيق، مفاهيم أساسية في نظرية االحتماالت، المتغيرات المتـصلة والمتقطعـة،            
توزيـع ذي   (الحوادث المستقلة والمشروطة، المتغيرات العشوائية، التوزيعـات االحتماليـة          

  .القترانات المتميزةا....) الحدين، توزيع بواسون، التوزيع الطبيعي
  

  :)1(مقدمة في هندسة البناء     68101

مقدمة في تاريخ صناعة األبنية وتطورها بشكل عام، وهندسة البناء بشكل خاص، وعالقتها             
بالتخصصات األخرى، المهندس ومهنة الهندسة، تكوين األخالق الهندسية، وضوابط ممارسة          

متطلباته، وسائل االتصال بين المهندسـين، دور  أنواعه وأقسامه و: المهنة، التصميم الهندسي  
   .مهندس البناء في عملية اإلنشاء وجوانب اختصاصه

  
  )66111: المتطلب سابق(         :)3( تحليالت عددية للمهندسين     65303

إحصائية شاملة لعمليات التحليالت العددية، التعرف على الحلول الرياضية لنظام البرمجـة            
التعرف الشامل للبرامج الحاسوبية لمـساق      .  وحل المعادالت التقريبية   الخطية وغير الخطية،  

 . التحليالت العددية
 

 )22101:المتطلب سابق(          :)4(الموائع والعلوم الحرارية     68201

، )ديناميكيـا (دراسة الخواص الفيزيائية والهندسية للموائع، تطبيقات على المواد المتحركـة           
على الموائع، معادلة حفظ الطاقـة وحفـظ كميـة التحـرك،            ) تيكاستا(وعلم المواد الساكنة    

والفـرق بينهمـا، الطـرق      , وتطبيقاتها على الموائع، حركة المائع المثالي، والمائع الحقيقي       
المختلفة لقياس خواص وحركة الموائع، تطبيقات هندسية على الموائـع، يتـضمن المـساق          

 . متعلقة بالموائعمختبراً عملياً إلجراء القياسات المختلفة ال
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 )22102: المتطلب سابق(             :الهندسة الكهربائية     61202

مقدمة، أسس الهندسة الكهربائية، قانون أوم، الدوائر الكهربائية، التيـار الثابـت، الـدوائر              
الكهربائية، التيار المتردد، مقدمة في األلكترونيات، المـواد النـصف موصـلة، الموجـة،              

  . لدوائر اإللكترونية، الدوائر المنطقة، اإلضاءة والتمديدات الكهربائيةالتراستور،، ا
 

  )61110: متطلب سابق(               :الديناميكا   61211

يتعرض هذا المساق لدراسة موضوع الطاقة والقوى المؤثرة لكل من النقطة المادية والجسم             
منهمـا علـى النقطـة      وموضوع كمية التحرك، والدفع، والتطبيقات المختلفة لكل        . الصلب

 . ويبحث المساق مقدمة لعلم االهتزازات، وتطبيقات على الكمبيوتر. المادية، والجسم الصلب
   

61204    3(مواد البناء(: 

والتـي  في مجال الهندسة المدنيـة،      وخواصها وتصرفاتها   دراسة لمصادر المواد المستعملة     
طات اإلسفلتية، والحديد، واألخشاب،    سمنتية، واإلسفلت، والخل  تتضمن اإلسمنت والخلطات اإل   

. والبالستيك، والمواد المركبة، باإلضافة للمواصفات المستعملة لهذه المواد، وطرق الفحـص      
 . يتضمن هذا المساق أيضاً طرق التحكم باإلنتاج، واإلجراءات الوقائية

  
 )61110: المتطلب السابق(          :)4(مقاومة مواد    61212

نيكيـة للمـواد،    جهادات واالنفعاالت والعالقة بينهما، الخصائص الميكا     بادئ األساسية لإل  الم
حرارة، قوى القـص وعـزم االنحنـاء،        جهادات، انفعاالت والشد والضغط، تأثير درجة ال      إ

.  دائـرة مـور  -جهادات القصوى والدنيا  إجهادات القص واالنحناء، اإلجهادات المركبة، اإل     
  . اجها، تطبيقات على الكمبيوترانحناء الجيزان، اتزان األعمدة وانبع

  
  )68100: المتطلب السابق(            :)3(مساحة    68220

مقدمة للقواعد األساسية للمساحة، محاضرات تفصيلية ومشاريع عملية على مساحة الجنزير،           
المساحة المستوية، ثيودوليت ومساحة الشبكات، محاضرات علـى تكنـومتري، وحـساب            

  نفيذ المنحنيات، مساحة الشبكات المثلثية، مقدمة في الجيوديسيامبادئ وت. المساحات والحجوم
  

  )61212: المتطلب السابق(      : )4(الجيولوجيا وميكانيكا التربة    68302
الصخور ومكونات التربة، التراكيب الجيولوجية، المياه الجوفية، المنحدرات والميل الجوفية،          

مشاهدات .  أعمال الهندسة المتعلقة بالجيولوجيا    ميكانيكا الصخور، مقدمة في ميكانيكا التربة،     
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القواعد األساسية حول تصرف التربة المتعلقة بمميزات التربـة         . منوعة، رحالت جيولوجية  
  .  وقواعدهاالفيزيائية والميكانيكية،، النظريات مقدمة في تحمل التربة ألغراض األبنية

   
  )68201: لمتطلب سابقا(        :)3(مقدمة في األنظمة الميكانيكية     68202

 وعالقتهـا   مباديء االنتقال الحراري بالطرق المختلفة، الحرارة الملموسة والحرارة الكامنة        
 حـسابات الكـسب     ،نظمة التدفئة والتكييف  باالرتياح لدى االنسان، مبادئ نقل الحرارة في أ       

  .والخسارة الحرارية
  

  )61202: المتطلب سابق(    :)3(اني نارة والتمديدات الكهربائية في المبإلنظمة اأ    68311

قواعد وأسس التمديدات الكهربائية بالمباني للجهود العالية والمنخفـضة، مـصادر االنـارة             
المخططـات   تصميم   كيبها وطرق عملها وخصائص كل منها،     الكهربائية المختلفة وطرق تر   

  .نارة داخل المبنىإل لشبكات الكهرباء واهاورسم
  

  )61204: المتطلب السابق(    :)3(عة االبنية واالنشاءات مقدمة في صنا    68372

 الخرسانة، الحجر والطوب، المعادن، الخشب، –دراسة خواص مواد البناء وتصنيعها، ومنها 
مقدمة في نظم اإلنشاء، تمارين لرسم التفاصيل اإلنشائية وإنتـاج          . وطرق التشطيب الداخلية  

  . مجموعات من الرسومات التنفيذية
 

  :)3(أساسيات األنظمة الداخلية بالمباني      68312

األنظمة المساندة بالمباني كأنظمة الحركة العمودية من مصاعد وأدراج متحركة من حيـث             
  .النوع والتصميم، أنظمة اإلنذار المختلفة، أنظمة اإلتصاالت بالمباني ومكافحة الحريق

  
  )68201: سابقالمتطلب ال(       :)3  (نظمة البيئيةمقدمة في األ     68211

دراسة عامة للعوامل البيئية المؤثرة في البيئة الداخلية والخارجية للمباني، راحـة اإلنـسان              
التحليل المناخي، نظم الحمايـة   الحرارية ووسائل تحقيقها داخل الفراغات المعمارية، وسائل

ت من حرارة الطاقة الشمسية وخصائص مواد البناء الحرارية، العـزل الحـراري، حـسابا             
  .التدفق الحراري

  
  )61202: المتطلب السابق(            :)3 (صوتيات    68309

الصوت وخصائصة الفيزيائية، انتقال الصوت بالهواء والمنشآت المختلفة، ارتداد األصـوات     
حساب متوسط معامل امتصاص الصوت بـالغرف،      . وانعكاسها وخصائص األسطح الداخلية   
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حسابات الدسبل، حسابات شدة الـصوت داخـل        شدة الصوت وقانون عكس مربع المسافة،       
انتقـال  . زعاج وطرق انتقالـه وتخفيفـه     إلا. انتقال الصوت في الغرف المتجاورة    . الغرف

  .األصوات في أنظمة التهوية وتمديدات المياه ومعالجتها
  

  )61212، 21203: المتطلب السابق(         :)1(تحليل إنشاءات      61315

حددة استاتيكيا، تحليل الجمالونات البسيطة والمركبة، دراسـة        تحليل الجسور واإلطارات الم   
طرق حساب الترخيم في المنشآت، دراسة خطوط التأثير للمنشآت المحددة استاتيكيا، تطبيقات 

  . على الكمبيوتر
   

  )61315: المتطلب السابق(           :)2(تحليل إنشاءات     61316
نظريـة  : حددة استاتيكيا بالطرق المختلفـة    تحليل الجسور واإلطارات والجمالونات غير الم     

الشغل االفتراضي، توزيع العزم الجسر االفتراضي، طريقة الميل واالنحناء، طريقة الحـل            
  . بالمصفوفات، تطبيقات على الكمبيوتر

  
  )61316: المتطلب السابق(       :)3 (1التصميم اإلنشائي للمباني    68401 

اهيم التصميم والتحليل على ية، نظريات التصميم، مفمقدمة، تعريف عناصر المنشآت الخرسان
الكمـرات األسـقف،    : جهادات الضمان، تصميم عناصر اإلنـشاء     أسس اإلجهادات العليا وإ   

  . األساسات، تطبيقات على الكمبيوتر
   

  )61316: المتطلب السابق(       :)3 (2التصميم اإلنشائي للمباني    68402
آت المعدنية، أسس تصميم العناصر المعروضة لقوى       مقدمة حول المواصفات، تصرف المنش    

الشد، العناصر المعروضة لعزم انحنـاء العناصـر المعروضـة لقـوى ضـغط، أنـواع                
، التفصيالت اإلنشائية للجمالونات واألعمدة والكمـرات، الهياكـل         )براغي، لحام (الوصالت

   .، تطبيقات على الكمبيوتر)التصميم لمبنى على طريقة التحليل المرن(
  
  :)3(أسس التصميم المعماري    68430 

لتصميم اأسس ومبادئ الرسم المعماري، قراءة المخططات المعمارية، التعرف على ضوابط           
  .وذلك من خالل تصميم عدد من المشاريع الهندسيةومراحله المعماري 
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   :)3(التدريب العملي      68380
ا من قبل قسم هندسة البنـاء وتحـت         هثمانية أسابيع من العمل في مؤسسة هندسية معترف ب        

شراف لجنة التدريب بالكلية، عمل مكتبي وعمل ميداني، ال تقبل محاضـرات أو سـاعات               إ
  . عمل في المختبر

  
  )68211: المتطلب السابق(        :)3(أنظمة التحكم البيئي     68424

بما في ذلك . انسان بالمبنى وطرق التحكم بهختلفة لألنظمة المتعلقة ببيئة اإلالجوانب الم
  .األنظمة المائية وأنظمة الصرف الصحي و تزويد الهواء والمحافظة على نقائه وتجديده

  
  )68311: متطلب سابق(          :)3(إنارة المباني    68461

التفاعل الحسي والنفسي مع البيئية الضوئية، االرتياح البصري في  الضوء، اإلنسان والرؤيا،
لوان والضوء، مقدمة في تـصميم اإلضـاءة الطبيعيـة فـي            المباني،التحكم في الضوء،األ  

المباني،المصابيح الكهربائية، تصميم اإلضاءة الـصناعية،االنبهارية ،حـسابات اإلضـاءة          
  .الصناعية

  
       :)3(تصميم المباني باستخدام الحاسوب     68444

فـي ذلـك    نشائي للمباني بمـا     إلاالستخدامات المختلفة للحاسوب في التصميم المعماري وا      
استخدام الحاسوب في   . ية األبعاد المخططات ثنائية األبعاد، المجسمات واألشكال المختلفة ثالث      

  .نجاز المخططات الهندسية المختلفة المتعلقة بالمبنىإ
  

  )68201: المتطلب سابق(      :)3(نظمة الطاقة الشمسية تصميم أ    68456

مـسي علـى المـستويات األفقيـة        حركة الشمس وعالقتها باألرض، حسابات اإلشعاع الش      
أنواع األنظمة الشمسية الساكنة المستخدمة بالمباني وطـرق        . والعمودية والمائلة طوال العام   

. تصميم أنظمة ساكنة شمسية للتدفئة والتكييف. تصميم الكاسرات األفقية والعمودية. تصميمها
  .الكتلة الحرارية التخزينية وطرق حساباتها

  
  )68372 :المتطلب السابق(        :)3( مباني هندسة إنشاء   68475

كالقواعد، األعمدة  , مراجعة للمواد التي تستخدم المباني، واألجزاء التي يتكون منها أي مبنى          
للجسور، السقوف، الجدران، القصارة، الدهان، وكل ما يتعلـق فـي أعمـال التـشطيبات،               

د الرطوبة، ضد الـصوت،     واألعمال التحضيرية قبل التنفيذ، كذلك عملية عزل السطوح ض        
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والعزل الحراري، وبناء الفكر السليم لدى الطالب إلنشاء أي مبنى مهما كان إذ إن التركيـز                
  . يكون على كل األجزاء التي يتكون منها المبنى

   
  :)2(اقتصاد هندسي    61471

ـ     تي يستخدمها المهندس لتسويغ قراره    المبادئ والطرق ال   ل   االقتصادي بالنسبة للتخطيط طوي
، تطوير المهمات في حساب جريـان النقـد، وحـساب القيمـة الحاضـرة،                وقصيره األمد

تقييم المشاريع المختلفة ودراسـة الجـدوى       . والمستقبلية، والجدوى االقتصادية ألي مشروع    
االقتصادية لها باستخدام عدة طرق، منها القيمة الحاضرة، والقيمة المـستقبلية، والـدفعات              

  . لربح العائد الختبار المشروع األكثر جدوىالمتساوية، ونسبة ا
   

  )61471: المتطلب السابق(            :إدارة هندسية   68471

المبادئ األساسية إلدارة المشاريع، تحليل المـشروع، وتخطيطـه، وبرمجتـه، وتنظيمـه،             
 ومراقبته أثناء التنفيذ، دراسة الطرق المختلفة لبرمجة المشاريع منها المسار الحرج، دراسـة      

  . ، واألمان، والنوعية، أثناء التنفيذ، تطبيقات على الكمبيوتر ومراقبتهاطرق توزيع التكلفة
  

  )68372 :المتطلب السابق(          :)3(حساب كميات    68472
المبادئ األساسية لحساب التكلفة للمشاريع الهندسية المختلفة، طرق حساب التكلفة للمتعهـد            

ندس المصمم، أنواع حساب التكلفة وطرقها، دراسة أنواع الرئيسي، والفرعي، والمالك، والمه   
العقود وشروطها، دراسة التكلفة اإلنشائية للمشاريع المختلفة، وطـرق حـساب الكميـات،             
وتسعيرها لمختلف األجزاء التي يتكون منها المشروع، دراسة المواصفات الفنية وأنواعهـا            

  . التنفيذوكيفية كتابتها، توزيع المجازفة والخسارة أثناء 
  

  )68401: المتطلب السابق(      :)3 (1منشآت معمارية     68421
تصميم الكمرات المستمرة، تصميم العناصر المعرضة إلى قوى ضغط وعزم معاً، األعمـدة             
القصيرة والطويلة، نظام األسقف، التصميم لالنحناء، تصميم بعض العناصر الخاصة، مقدمة           

  . قات على الكمبيوترفي الخرسانة سابقة اإلجهاد، تطبي
  

  )68401: المتطلب السابق(      :)3  (2منشآت معمارية     68422

جهادات داخل التربة، قدرة تحمل التربة، ضغوط التربة الجانبي والحوائط السائدة،           توزيع اإل 
، القواعد المنفصلة، القواعد المتصلة والفرشات، دراسـة         وتحليلها دراسة األساسات السطحية  

  . اسات العميقة كالخوازيق، تطبيقات على الكمبيوترتحليل األس
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  )68402: المتطلب السابق(                     :)3(أنظمة اإلنشاءات الحديثة    68439

المنشآت الخرسانية والمعدنية المتقدمة بما في ذلك تصميم الخرسانة مسبقة  التصنيع 
  .واالجهاد

  
  :)3(ممارسات مهنية     68560

، والـشروط التـي يجـب        وأنظمته ي هذا المساق بالتعرف على قوانين البناء      يقوم الطالب ف  
توفرها في إعداد المخططات، وخطوات ومراحل الحصول على رخصة بناء إضـافة إلـى              

كذلك يتعرف الطالب على كيفيـة إعـداد العقـود          . الب بأنواع المكاتب الهندسية   تعريف الط 
 . الهندسية واتفاقيات البناء

   
  :)3(وع التخرج مشر   68580 

ن ة بالقسم، المسألة الهندسية يجب أ     يتم بحث مسألة هندسية تختار حسب خطة المشاريع المقر        
يتم اختيارها بحيث يطلب من الطالب عمل بحث علمي لجوانب المسألة من كافـة النـواحي            

  .لى المساقات التي درسها بالقسمبناء ع الهندسية
  

  )68580: طلب سابقالمت(          :)3(مشروع التخرج    68581

التعرض لنفس المسألة الهندسية التي قام بتحليلها بالمساق السابق، والبدء بتطبيـق الحلـول              
عـن  وكتابتـه   وطريقة عرض التقرير النهـائي      . المقترحة نظريا أو عمليا ودراسة النتائج     

  المسائل الهندسية بطريقة مهنية الئقة
  

   : مساقات اختيارية61491 ، 61680،  61579، 61572، 61500،61401
يتم التعرض في هذا المساق إلى موضوع محدد في مجاالت التخصص المختلفة في الهندسة المدنية بطريقـة        

 . مفصلة وتحليلية، ويمكن أن يتم في هذا المساق عمل بحث تطبيقي كدراسة خاصة يقوم بها أحد الطلبة
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   :يةهيئة التدريسالأعضاء  
) بريطانيا(مانشستر  جامعة نشاءات،اإلدكتوراة في هندسة ) رئيس القسم(    شاكر البيطار. د

نشاءات، جامعة إنشاءات معدنية، ماجستير هندسة إ تخصص 1995 سنة
  1985والية اوهايو سنة 

  
دارة إتخصص ) 1987(امعة والية فرجينيا دكتوراة في الهندسة الكهربائية ج    معتصم فؤاد بعباع. د

متخصص في ) 1985(سة بناء جامعة والية بنسلفانيا الطاقة، ماجستير هند
 )معار (النظم البيئية في العمارة، الطاقة الشمسية، المباني الموفرة للطاقة

    
 تخصص 1989 رومانيا –لتكنولوجيا  جامعة ا–دكتوراة هندسة البناء    جالل نمر الدبيك. د

 التخصص الزالزل  بالجامعة،علوم األرض وهندسة نشاءات، مدير مركز إ
واالهتمام بادارة الكوارث وإسناد . الدقيق المنشآت المقاومة للزالزل

 .الطوارئ
 

بكالوريوس . 1998 جامعة النجاح الوطنية –ماجستير هندسة انشاءات    نرمين البرق. أ
مجال التخصص المنشآت الخرسانية . 1993هندسة مدنية جامعة بيرزيت 

 .الحديثة
  

 – 2005 فرنسا – 1 جامعة  بوردو –ير علوم وتكنولوجيا العمارة  ماجست   مهند الحاج حسين. أ
 التخصص الدقيق – 2001 –بكالوريوس عمارة جامعة النجاح الوطنية 

 االرتياح الحراري في المباني

 

 في تطبيقات 2002 بريطانيا –العمارة جامعة ستراثكاليد ي ماجستير ف    مؤيد سلهب. أ
 – 1999 عمارة جامعة النجاح الوطنية بكالوريوس. الكمبيوتر بالعمارة

 التخصص الدقيق التصميم بواسطة الحاسوب

 

 بكالوريوس عمارة جامعة النجاح الوطنية – 2006ماجستير هندسة عمارة     أحمد الحاج صالح. أ
  التكامل المعماري للمبانيالتخصص مجاالت – 2001

  
  :مساعدو البحث والتدريس

  2006 جامعة النجاح الوطنية –ة البناء بكالوريوس هندس      فادي فطاير
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  :ن من القسموالمبعوث
نشاءات من جامعة مونتانا ماديسون بالواليات إلبتعث للحصول على الدكتوراة في ام    منذر دويكات

  .المتحدة األمريكية
 

  للحصول على الدكتوراهثمبتع  محمود دويكات
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  الجميلة الفنون كلية

  

   وتطورهاالجميلة الفنون ن نشأة كليةه مختصرة منبذ

 كان 1985، ومنذ ذلك العام وحتى عام 1981تأسس قسم الفنون الجميلة ضمن كلية اآلداب عام 
  .ضمن الخطة الدراسية لكلية اآلدابالقسم يطرح مساقات حرة، ومساقات كلية إجبارية واختيارية، 

  
 أقرت أول خطة دراسية لمنح درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، وتم قبول الفوج 1985في العام 

  :آلتيةفي التخصصات ا.  ون الجميلةمن الطلبة في قسم الفن
  .فنون تشكيلية  -2     .علم الموسيقى  -1  

  
 عن كلية اآلداب، وأنشئت كلية الفنون الجميلة،  تم فصل قسم الفنون الجميلة1992وفي العام 

  :اآلتيةووضعت الخطط الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في التخصصات
  ديكور  -3      تصوير  -2      علم الموسيقى  -1  

  
 انتقلت كلية الفنون الجميلة إلى مبانيها الجديدة الدائمة في 2003/2004منذ بداية العام الدراسي   

 تم افتتاح تخصص جديد هو تخصص تصميم 2005/2006 وفي العام الدراسي .جديدالحرم الجامعي ال
  .جرافيك ويمنح درجة البكالوريوس في تخصص تصميم الجرافيك

  
 إضافة إلى المسرح الذي يبلغ 2م9000ويضم المبنى الجديد أربعة طوابق ضمن مساحة إجمالية تساوي 

  . ويتسع لما يقارب ألف شخص2م1200مساحته حوالي 
  

أحدث المواصفات والمعايير العالمية ومزود بالقاعات والمراسم واالستوديوهات بوالمبنى الجديد مصمم 
  .الخاصة والمصممة خصيصاً لتلبي الغرض الذي صممت من أجله

  
تعد كلية الفنون الجميلة بجامعة النجاح الوطنية الكلية األولى والوحيدة في فلسطين التي تمنح شهادة 

الفلسطينية وقد مهدت الكلية الطريق أمام الطاقات الفنية .  في الفنون والموسيقى)كالوريوسب( أكاديمية
 نشر وترسيخ  بالدراسة األكاديمية، وعملت على صقل المواهب وإعدادها إعداداً جيداً، لتقوم بمهمةلاللتحاق
  .بين أبناء الشعب الفلسطيني الفني والموسيقي الوعي
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 في مجال الفن التشكيلي والفن رامجها إلى إعداد كوادر فنية متخصصةوتسعى الكلية من خالل ب
 مع المساهمة في تعزيز ،التطبيقي والموسيقى بحيث تأخذ على عاتقها تطوير الحركة الفنية في الدرجة األولى

  .الثقافة الفنية والموسيقية في المجتمع الفلسطيني
  
  .الفنون والموسيقى في المراحل الدراسية المختلفةإضافة إلى تخرج المدرسين القادرين على تدريس   

  
مجال النشاطات الالمنهجية، فإن لكلية الفنون الجميلة مجموعة من اتفاقيات التعاون مع جامعات في أما 

 للتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي تم من اًفرنسية تنص على تبادل المدرسين والطلبة كما أن هناك برنامج
إضافة إلى . موعة من المعارض الفنية في صاالت العرض الخاصة في كلية الفنون الجميلةخالله إقامة مج

  .استقدام فنانين فرنسيين لعقد ورشات عمل في كلية الفنون الجميلة
  

في  هذا ويشارك كورال الجامعة بإقامة جميع المناسبات الرسمية في الجامعة إضافة إلى المشاركة
  .تقام خارج الوطنالكثير من المهرجانات التي 
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة

  
  :تقدم كلية الفنون الجميلة خططاً دراسية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في التخصصات األكاديمية التالية

       تصـــويـر -1

      تصميم داخلـي -2

      علوم موسيقيـة  -3

       جرافيكتصميم  -4

  
 ساعة 26الطالب الملتحق بكلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية يدرس خالل فترة التحاقه بالكلية 

ساعة معتمدة، ) 27(متطلبات جامعة اختيارية واجبارية والمساقات العامة التي تطرحها الكلية وعددها 
  :موزعة على النحو التالي

  
  ساعة معتمدة) 18( مساقات بمجموع 6وعددها  متطلبات الكلية اإلجبارية -1

 المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

  3  )فن اإللقاء(مدخل إلى علم الموسيقا   81111

  3  مدخل إلى التربية الفنية  82113

  3  مدخل إلى التربية الموسيقية  82114

  3  مدخل إلى الفنون   82120

  3  ثقافة فنية  82121

  3  علم الجمال  83112

  

ساعات معتمدة، يختارها الطالب ) 9(متطلبات الكلية االختيارية وعددها ثالثة مساقات، بمجموع  -2

  :من المساقات التالية

 المتطلب السابق  ساعة معتمدة  قاسم المسا  رقم المساق

  3  جوقة إنشاد  81112

  3  الفلكلور الموسيقى الفلسطيني  81114

   3  ثقافة موسيقية  81115

   3  الفنون الشعبية الفلسطينية  81116

   3  فن اإللقاء  81119

   3  خط عربي  82115
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  3  تصوير فوتوغرافي  82117

  3  تنظيم معارض  82118

  3  حرف يدوية  82119

   3  الصناعة والفنون  82122

   3  الفن والمجتمع  82123

  

  

  :وصف مساقات متطلبات الكلية

 :المساقات اإلجبارية  -1

  

   ساعات معتمدة3          ):فن االلقاء ( امدخل إلى علم الموسيق  81111

 كعلم وفن ولغة، اتفسير معاني الموسيقو،  والمعنويةلغويةال تينناحيال من اتعريف كلمة موسيق
كتابه هذه األشكال على المدرج الموسيقي، والتقسيمات واألشكال الموسيقية المختلفة، و

المسافات وموسيقية المتعددة، واألبعاد التي تحصـرها بينها، الساللم الووطريقة رسم المفتاح، 
لى القوالب الموسيقية إالتي توجد بين النغمات، والفقرات المختلفة، كذلك يتعرف الطالب 

القوالب العربية، مثل القصيدة، والموشح، والتعرف إلى ، واألوبرا، ةالسيمفونيالعالمية، مثل 
  .واألدوار، والسماعي

  
   ساعات معتمدة3            :خل إلى التربية الفنيةمد  82113

يتناول المساق وظائف التربية العامة من حيث معنى التربية، وتعريف التربية، وضرورة 
 فيالتربية للفرد والمجتمع، ووظيفة التربية، كذلك يعرف المساق دور التربية الفنية، وأثرها 

رومان لدور التربية الفنية، باإلضافة إلى ويتناول المساق نظرة اليونان وال. الفرد والمجتمع
  .النظريات الحديثة في التربية الفنية

  

   ساعات معتمدة3            :مدخل إلى التربية الموسيقية  82114

 في التربية في مختلف العصور فيما يخص ايهدف المساق إلى تعريف الطالب بدور الموسيق
 النواحي الجسمية، والنفسية، والعقلية، فيمعنى التربية الموسيقية، وأهدافها، وتأثيرها 

ويتنــاول المساق نظريات التربية . اواالجتماعية، باإلضافة إلى القيم التربوية للموسيق
  .ودالكروز  لكل من كوداي كارل أورف،هاالموسيقية الحديثة واتجاهات
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   ساعات معتمدة3              :مدخل إلى الفنون  82120

الفنون البصرية، والموسيقا (ة طالب إلى الفنون األربعة الرئيس التهدف هذه المادة إلى تعريف
يتبع المدرس . ، ويكون التركيز على العالقات األساسية بين هذه الفنون)والمسرح، والعمارة

األولى إعطاء عدد من المحاضرات وحلقات النقاش والنشرات، : طريقتين لتدريس هذه المادة
 فنية عالمية، تتناول مصادر موضوع العمل الفني، ووظيفته، يقدم فيها نماذج مختارة ألعمال

ومواده، وأسلوبه، وتكوينه، والطريقة الثانية هي تعيين موضوع فني لكل طالب في بداية 
الفصل حيث يقوم بالبحث فيه متبعاً األسلوب األكاديمي فيقدم الطالب ملخص بحثه في نهاية 

         . الفصل على شكل محاضرة مرفقة بورقة بحثية
  

  ساعات معتمدة3                :ثقافة فنية  82121

التشكيلية والتطبيقية (يهدف المساق إلى توسيع اآلفاق الفنية للطالب في الفنون الرئيسة 
وذلك من خالل محاضرات نظرية وعرض أشرطة الفيديو والشرائح لغرض ) والتعبيرية

  .التعرف إلى هذه الفنون والمدارس المختلفة التي تضمها
  

   ساعات معتمدة3                :علم الجمال  83112

عالقته بالمواضيع ومقاييسه، ومعنى الجمال، وحقائقه، وتجاهاته، اودراسة علم الجمال، 
الشكل والمضمون الجميل ومختلفة، الالمفاهيم الجمالية في األخرى، كذلك يـبحث المساق 

             .المأساة والكوميديا في الفنثم والقبيح في الفن، 
  

  

  :االختياريةمساقات لا -1
  

  ساعات معتمدة3                :نشاد إجوقة  81112

 نشيداً، بحيث يقوم الطلبة بإنشاد المحفوظ 25لى تحفيظ الطلبة ما ال يقل عن  إيهدف المساق
    .بما يتطلب اإلنشاد الجوقي من شروط وأسلوب غنائي

  

  مدة ساعات معت3            :الفلكلور الموسيقي الفلسطيني  81114

 الشعبية الفلسطينية، الى نمط الموسيقإالتعرف ودراسة النتاج الموسيقي للشعب الفلسطيـني، 
  اآلليةا الشعبية على الصعيدين اآللي والغنائي البحث في خصائص الموسيقاتحليل الموسيقو

 اقدراسة وتحليل األشكال والقوالب المختلفة للموسي.  الغنائية الشعبية الفلسطينيةومميزاتها
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لى أنواع اآلالت الموسيقية الشعبية، من إلى نماذج من األغاني الشعبية، وإالتعرف . الشعبية
 .صناعتها، وبناؤها الصوتي، وطرق العزف عليها: حيث

  
  ساعات معتمدة3               :ثقافة موسيقية  81115

لى إيكية، ولى المقطوعات الموسيقية العالمية، والعربية الكالسإيهدف المساق تعريف الطالب 
طة ا األوبرا، واألوبريت، والباليه وذلك من خالل االستماع إليها، ومشاهدتها بوساموسيق

  .أشرطة الفيديو، لغرض تكوين مخزون ثقافي موسيقي لدى الطالب
  

   ساعات معتمدة3            :ة الفلسطينيةالشعبيون الفن  81116

الصناعات الشعبية الفنية، ولشعبي، استلهام التراث في الفن اودراسة ألهمية الفن الشعبي، 
صناعة السجاد، والمعادن، والنقش، وصناعة النسيج، وصناعة الفخار، وصناعة الزجاج، و
التطريز الشعبي وتطور الوحدة الزخرفية الشعبية، وصناعة القش والخيزران، والخزف، و

  .محاولة لتطوير التراث الشعبي
  

  مدة ساعات معت3                :فن اإللقاء  81119

يبحث في الوسائل النظرية والعملية لتطوير القدرة الكالمية لدى الدارس، والوصول به إلى 
 ودوره في تطوير القدرة اإللقائية لدى ،التعريف بالجهاز الصوتيو جيدة، إلقائيةمقدرة 

معرفة دور كل جزء من أجزائه من ناحية، ومن ناحية أخرى تدريب هذه األجزاء واإلنسان، 
توسع قدراته الوظيفية في عملية إنتاج الكالم، وعملياً عن طريق وضع تمارين خاصة، تدريباً 

  .والتعريف بعناصر الكالم، وكيفية التعامل معها
 

   ساعات معتمدة3                :خط عربي  82115

استعراض أنواع الخطوط العربية، وخصائصها، ومميزاتها، وكيفية استعمالها، وذلك عبر 
  . المختلفة وتطبيق ذلك عملياً وفنياالنماذج التاريخية

  
   ساعات معتمدة3              :تصوير فوتوغرافي  82117

  .لى دور الكاميرا وتوظيفها توظيفاً فنياًإيتعرف الطالب من خالل هذا المساق 
  

   ساعات معتمدة3               :تنظيم معارض  82118

  .ةيتناول هذا المساق أساليب تنظيم المعارض الفنية الخاصة والعام
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   ساعات معتمدة3                :حرف يدوية   82119

تتناول هذه المادة دراسة شاملة للحرف اليدوية والعالقة المتبادلة بين هذه الحرف والفنون 
المختلفة، من حيثُ الدور الذي تلعبه الحرف في عملية تطوير جوانب الفنون ومقابلها دور 

      .ناعة الحرف اليدويةالفنون في رفع مستوى القيمة الجمالية في مجال ص
               

   ساعات معتمدة3              :الصناعة والفنون   82122

تتناول هذه المادة العالقة المتبادلة بين الصناعة والفنون المختلفة، من حيثُ الدور الذي تلعبه 
الصناعات في عملية تطوير جوانب الفنون ومقابلها دور الفنون في رفع مستوى القيمة 

  .جال الصناعةالجمالية في م
  

   ساعات معتمدة3               :الفن والمجتمع   82123

تتناول هذه المادة دراسة وتحليل وتقييم ومراجعة لدور وعالقة الفن بالمجتمع عبر العصور،  
وتأثير الفن في أوجه النشاط اإلنساني ودور المجتمع في تطوير عملية اإلبداع الفني 

  .وتوجيها
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم تصوير

  
  :شروط التخصص

  فأعلى % 65أن يكون معدل التوجيهي للطالب المتقدم لكلية الفنون الجميلة   -1
  .أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصوير  -2

  
  للحصول على درجة البكالوريوس في قسم التصويرالمتطلبات الدراسية 

وعلـى  . يقدم قسم التصوير تخصصاً منفرداً في التصوير يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في التـصوير              
ساعة معتمـدة،   ) 140(جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام      

  .متطلبات القسمثم متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، وواالختيارية، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية 
  
  ساعة معتمدة) 72: ( المساقات اإلجبارية-أ

 المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

   3  )1(تاريخ وتذوق الفن   83211

   3  )1(رسم أكاديمي   83213

   3  )1(تصوير   83214

   3  تشريح فني  83215

 83213  3  )2(رسم أكاديمي   83216

   3 )1(مناظر خلوية   83253

 83214  3  )2(تصوير   83311

 83216  3  )3(رسم أكاديمي   83312

 83211  3 )2(تاريخ وتذوق الفن   83313

 83311  3  )3(تصوير   83314

 83312  3  )4(رسم أكاديمي   83315

 83314  3  )4(تصوير   83316

  3 ربي المعاصرالفن اإلسالمي والع 83411

 83316  3  )5(تصوير   83413

   3  أساليب تدريس الفن  83414

 83413  3  مشروع تخرج  83415

   3  التصميم في الفنون التشكيلية  83454
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 83315  3  )5(رسم أكاديمي   83460

   3 التكوين اإلنشائي  83461

   3  تقنيات التصوير  83462

   3  )1(نظرية األلوان وتطبيقاتها   83463

 83463  3  )2(نظرية األلوان وتطبيقاتها   83464

   3  منظور هندسي  84212

   3  )1(فن جرافيك   86123

  
 ساعة معتمدة) 15: (المساقات االختيارية  - ب

 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 83253 3 )2(مناظر خلوية  83352

  3 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني 83412

  3 )1(ت  نح 83452

    3  تصوير حديث ومعاصر  83465
  3 الرسم والتصوير المائي 83466

  3 الرسم والتصوير الزيتي 83467

  3 دراسة إبداعية في التصوير 83468

  3 الفن الحديث المعاصر 83469

  3 الخامات والتقنيات/الرسم والتصوير 83470

  3 دراسات متقدمة في الرسم والتصوير 83471

   3 )1(معادن وخشب  84252
   3 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد 84451
   3 مبادىء التصميم   84460
  3 أسس التصميم ثنائي األبعاد 84466

   3 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 84470
  86123 3 )2(فن جرافيك  86124
 86124 3 )3(فن جرافيك  86125

  3 مبادئ الخط والزخرفة 86213

  3 )1(السيراميك  87113

 87113 3 )2(السيراميك  87211



 402 

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم التصوير

  

   ساعات معتمدة3            :1 وتذوق الفنتاريخ   83211

 األوسط القديمة في العصور البدائية، وفنون الشرق األوسـط          الشرق تاريخية لفنون    دراسة
 كذلك دراسة تاريخية وجماليـة      يتضمنو رب،الغفنون العالم القديم في     و األسرات،في عهد   

 العصر األمـوي    طرازو العباسي،   الطرازو"  العصر األموي  طراز" الفنية اإلسالمية    للطرز
والطـراز  طـراز العـصر الـسلجوقي،    و العصر الفاطمي، طرازو،  )أسبانيا(األندلس  في  

طراز العصر وكي، لومم الالطرازاأليوبي، والطراز المغولي، والطراز المغربي األسباني، و
  ).المادة نظرية ( اإلسالمي في الهندوالفنطراز العصر العثماني في تركيا، والصفوي، 

  
   ساعات معتمدة3             :1 أكاديميرسم   83213

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق    

  ).طابع تسجيلي(االعتماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع كما هو  -1
 .ية بين العين واليد واألداة خلق عالقة تكامل-2

  :ويتضمن
  . التأكيد على النسب والتناسب-
 . توزيع العناصر ضمن إطار العمل الفني-
 . التأكيد على الدراسات الخطية-
 ).تحجيم العناصر (– التأكيد على المعتم والمضيء -
  ...).االتجاه الواحد، التهشير، ( تقنيات استخدام قلم الرصاص -
  ..ضمن التراكيب البنائية المختلفة ومستوى النظر) المنظور( البعد الثالث  التأكيد على-
 . فهم طبيعة سطح الخامة وملمسها واتجاهها-

سلسلة من النشاطات تعطى للطالب كوظائف بيتيه لتأكيد المفاهيم واألهداف الفنية : مالحظة 
  ) المادة عملية. (السابقة
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  ساعات معتمدة 3                :1تصوير   83214

   ساعات معتمدة3                :2تصوير   83311

   ساعات معتمدة3                :3تصوير   83314

   ساعات معتمدة3                :4تصوير   83316

   ساعات معتمدة3                :5تصوير   83413

تتناول هذه المساقات تدريب الطالب على دقة المالحظة، والتخطيط،  ودراسـة العناصـر،         
 عناصر حية، واكتشاف القيم الجمالية فيهـا، وتهـتم هـذه    متة، أمصاسواء أكانت عناصر  

المساقات بكيفية االستخدام المتنوع لألدوات، والخامات المتعلقـة بالتـصوير، واكتـساب            
مهارات أدائية تكنيكية لخامات األلوان الزيتية، وألوان الباستيل، واأللوان المائية، وغيرهـا            

 مع مراعاة القيام بزيارات للمعـارض التـشكيلية         –ير  من خامات تستخدم من مادة التصو     
المحلية، وفي نهاية كل فصل دراسي يقام معرض داخل القسم، إلنتاج الطالب من مـساق               

  ).المادة عملية(التصوير، ويتكرر هذا المساق خالل عدة فصول 
  

   ساعات معتمدة3                :تشريح فني   83215

لجسم البشري وآلية الحركة عند اإلنسان من خالل دراسـة          تتناول هذه المادة التشريح الفني ل     
 وعمل مقارنة بين جسم الرجـل وجـسم         ،وظائف التشريح وبناء الجسم الداخلي والخارجي     

المرأة ودراسة مالمح وتغيرات الوجه الفسيولوجية المختلفة، ونسب أعضاء الجسم والقوانين           
 المختلفة وتـشتمل المـادة علـى        صورالخاصة بجسم اإلنسان كما يراها الفنانون خالل الع       

  ).المادة نظرية(وحركته / عظامه وعضالته/ تطبيقات علمية لرسم جسم اإلنسان 
  

   ساعات معتمدة3              : 2 أكاديمي رسم   83216

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق     

  : يتضمن االعتماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع بأسلوب تسجيلي-

  ..).التوازن(يع العناصر ضمن الفراغ واإلطار العام مع مراعاة أسس بناء العمل الفني   توز-
 ).التأكيد على اإليقاع الخطي(عمل دراسات خطية متنوعة األهداف والغايات  -
والتبـاين فـي   ) قيم التـدرج للفـاتح والقـاتم والوسـط    (التأكيد على فهم خاصية الدرجات   -

 .ا بالقريب والبعيد والمنظور الفراغيالموضوعات المراد رسمها وعالقته
التعامل مع نماذج ذات مالمس مختلفة، كالقماش والمعدن والزجاج للتأكيد على خـصوصية              -

 .الخامة وعالقتها بالفراغ
استخدام خامات مختلفة في التنفيذ كالفحم والحبر الصيني واأللوان المائية ومعرفة مهاراتها  -

             .وخصائصها الفنية
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) رأس تمثال(عن طريق رسم تمثال نصفي ) جزء من الجسم(على نسب اإلنسان التركيز  -
 .دراسات خطية لرأس اإلنسان وجسمه

 )المادة عملية(
  

   ساعات معتمدة3              : 1مناظر خلوية    83253

   ساعات معتمدة3              : 2مناظر خلوية    83352

 الطالب يوماً كامالً، يخرج     يعطى هذا المساق خارج المرسم في أحضان الطبيعة، حيث يفرغ         
المدرس خالله مع طالبه إلى األماكن الخلوية المنتقاة ذات القيمة التشكيلية الجمالية المتضمنة             
قرى، وأماكن تقليدية قديمة، ويقوم الطالب بالتعرف إلى العناصر الطبيعية، واألسس الفنيـة             

مام بعمـل تكوينـات فنيـة       للعمل الفني من خالل محاوالت رسمها لخامات متنوعة، واالهت        
ومن خالل هذا المساق يتعود الطالب على اإلحـساس بـالقيم           . سريعة تتم من زيارة، واحدة    

  .الجمالية المتواجدة في بيئته المحلية
  ).المادة عملية(    

  
   ساعات معتمدة3              : 3 أكاديمي رسم   83312

  ).2 + 1(اديمي  يهدف هذا المساق إلى استكمال ما سبق في المساقين رسم أك-
 التركيز على العالقات الشكلية تبيين الجزء والكل والكل والجزء فـي عمليـة التكـوين                -

  .وعالقته بالفكرة بنظرة تحليلية لموضوع محدد
 . التعرف إلى تقنية استخدام الكوالج وتوظيفه لخدمة العمل الفني-    

 .ل استخدام التقنيات السابقة باإلضافة إلى الفحم، والباستي-
 . بحث الطالب عن تقنيات أخرى بما يتناسب وتوظيفها لخدمة العمل الفني-
 ...  صياغة الواقع البصري ووضعه في قوالب فنية جديدة، سريالية، هندسية-

  . التعرف إلى نسب جسم اإلنسان ضمن أوضاعه المختلفة-
  ).المادة عملية (  

  
   ساعات معتمدة3              :2 وتذوق الفن تاريخ   83313

 األخـرى   المختلفـة  الفنيـة    والمدارس النهضة في أوروبا،     عصر دراسة للفن في     يتضمن
الخ، وأهم المذاهب الفنية المعاصرة في      ... والواقعية،كالكالسيكية والرومانتيكية والسريالية،    

  . العشرينالقرنالعالم، في 
  )المادة نظرية(  
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   ساعات معتمدة3            : 4 أكاديمي رسم   83315

  :الطالب من خالل هذا المساقيتعلم   

   الكشف عن رؤى تشكيلية لصياغة جديدة للتكوين خاصة بالطالب لطبيعة -
  ).وحدة العمل الفني،  وقوة التصميم البنائي(العالقة بين الجزء والكل مع مراعاة 

  ).الشمولية(لخدمة العمل الفني ) شكل ومضمون( التأكيد على التأليف والتركيب والبناء -
 .تجاه عمله الفني) البعد الفلسفي(أكيد على رؤى الطالب الذاتية  الت-
 . التنفيذ بمختلف الخامات المألوفة والمستكشفة من قبل الطالب-
  ).المادة عملية(

  
   ساعات معتمدة3          :الفن اإلسالمي والعربي المعاصر   83411

سـة خـصائص الفـن      دراسة تاريخية وتحليلية للفن اإلسالمي كفن ابتكاري، ويتناول درا        
اإلسالمي، وعالقته بالعقيدة اإلسالمية، وأهم الزخارف الفنية اإلسالمية، كذلك الطرز الفنية           
اإلسالمية، والعناصر المعمارية اإلسالمية،  والتـصوير اإلسـالمي، والفنـون التطبيقيـة             

لعـرب،   اإلسالمية ودراسة الفنون التشكيلية المعاصرة في العالم العربي، وأهـم الفنـانين ا            
وإبداعاتهم الفنية، مع محاولة تحليل هذه األعمال،  وعرضها عن طريق الشرائح، ويطالب             

  .الطالب بعمل بحث عن أحد الفنانين العرب
  )المادة نظرية(

  

   ساعات معتمدة3                :أساليب تدريس الفن   83414

فنون األطفـال   واهيته،  طبيعة العمل الفني وم   وأهداف التربية الفنية،    ودور الفن في التربية،     
دور مدرس التربية الفنية وحجرات العمل الفني، والمدرس في أثناء العمل، وومراحل نموها، 

منـاهج التربيـة    وأساليب التقويم،   والتعريف بمنهاج وأسس المنهاج،     وفي الحياة المدرسية،    
بالمواد األخرى، صلة الفن واختيار المادة الدراسية وتنظيمها، والفنية في الماضي والحاضر،    

تخطيط الوحدة، والنـشاط الفنـي التوضـيحي،        ومضمون المنهاج في المرحلة االبتدائية،      و
ودور المدرس فـي    " داخل الوحدة "والنشاط الفني التعبيري، والوسائل التعليمية لتدريس الفن        

  .تنفيذ المنهاج ومعالجة الخدمات المختلفة، وتحضير دروس التربية الفنية
  ).يةالمادة نظر(
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   ساعات معتمدة3           :تصوير/ مشروع تخرج    83415
يقوم الطالب بإعداد مشروع في التصوير، يتفق على موضوعه مع مدرس المساق، ويـشمل              

  .المشروع رسم موضوع متكامل في عدد لوحات بمقاييس مختلفة
  )المادة عملية(

  
   ساعات معتمدة3            :التصميم في الفنون التشكيلية   83454

تقويم وإنشاء التصميم،   والعناصر المشتقة،   وعناصر التصميم،   "يعتني هذا المساق بالتصميم     
ية مرافقة للدراسة النظريـة متعلقـة بكـل عناصـر           فمشاريع عملية ص  و،  "األعمال الفنية   

  . التصميم
  )المادة نظرية(

  
   ساعات معتمدة3              :)5(رسم أكاديمي    83460

 ).4(مال ما سبق في رسم أكاديمي يهدف هذا المساق إلى استك

 التأكيد على النسب المتغيرة للجسم البشري وهو في حالة الحركة الدائمة ومن خالل -
   .مستويات مختلفة

 . التأكيد على الصياغة الذاتية للطالب أثناء تعامله مع الهيئة اإلنسانية-
ن تقنية تنفيذ للعمل الفني  التأكيد على إمكانية الطالب على إيجاد توليف وتعايش ألكثر م-

 ).بحيث يعمد إلى االرتقاء بمستوى العمل الفني(الواحد 
 تعزيز وتدعيم أسلوب الطالب الشكلي المستند إلى فكرة لتنفيذ مجموعة من األعمال -
  ).المادة عملية) (مشتركة في الرؤية(
  

   ساعات معتمدة3            :التكوين اإلنشائي  83461

  :تطبيقات العملية لتأكيد المفاهيم التاليةيتناول هذا المساق ال

وصحة الرؤية / والتضاد/  مقومات البناء التشكيلي وتأكيد العالقات والروابط ومنها االنسجام-
 وعالقة العناصر بعضها مع –والبناء، والتنظيم، والحركة، وإيقاع القوى الكامنة في الهيئات 

  .بعضها  وهو قائم على األسس الفنية
 .البناء وأنواعه مفهوم -
 . كيفية الرؤية-
   النسبة الذهبية عبر العصور-

  ).المادة نظرية وعملية(    
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   ساعات معتمدة3              :تقنيات التصوير   83462

يهتم المساق بتعريف الطالب على الطرق المختلفة في استخدام اللون وتقنيات فن التـصوير     
األوروبي في القرنين الرابع عشر والخامس في فترة ما قبل التاريخ القديم، والعصر الوسيط 

وعصر النهضة في القرن السادس عشر، واإليطالية والفلمنكية في القـرن الـسابع             . عشر
، باإلضافة إلى مراحـل     19 – 18عشر، وتقنيات فن التصوير الحديث المعاصر في القرن         

  )المادة نظرية وعملية. (وكيفية معالجة اللوحة عند كبار المعلمين والفنانين في تاريخ الفن
 

   ساعات معتمـدة3                  :1 وتطبيقاتهانظرية األلوان    83463

   ساعات معتمدة3            :2نظرية األلوان وتطبيقاتها    83464

تتناول هذه المادة نظريات األلوان عند فناني المدارس الفنية المختلفة، ودراسة شاملة لماهية             
 اللونية واألسس   ةامها ومجموعاتها، وديناميكية اللون والعالق     أقس –اللون، وتصنيف األلوان    

 عين المشاهد وتطبيقات عملية بـاأللوان لتكوينـات         في وتأثير اللون    ،النفسية والوظيفية لها  
  . بعدين وثالثة أبعاد–مختلفة 

  ).المادة نظرية وعملية(
  

   ساعات معتمدة3               :منظور هندسي   84212

تمكنه من رسم المنظور للفكرة التصميمية معتمداً على التي المعلومات ب بالطالتزويد فيه يتم 
كما يتم إعطاء الطالـب إمكانـات أفـضل    . المخططات قبل أن تكون قائمة على حيز التنفيذ  

للتعبير عن التصميمات، مما يجعله يتجاوز مرحلة الرسم الهندسي إلى اإلبداع والثقـة فـي               
ى تنمية ملكة الخيال اإلبداعي لدى الطالب، مما تمكنه مـن           العمل، كما يعمل هذا المساق عل     

  .تنمية الذوق الفني واإلحساس الفعلي بقيم التصاميم المختلفة
ويبحث المساق في تعليم الطالب على جميع أنواع المنظور بنقطة واحدة، والمائل بنقطتـين              

، وبعدة طرق تفيـد     وأكثر من ذلك، كما يتعلم الطالب على رسم المنظور بثالث نقاط تالشي           
  .الطالب، وتوسع مداركه

I vanishing point perspective                                                    
II vanishing point perspective and > at 2 vanishing point      
III vanishing point perspective                                                 

  )المادة عملية(    
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   ساعات معتمدة3                :1جرافيكفن     86123

   ساعات معتمدة3                :2جرافيكفن     86124

   ساعات معتمدة3                :3جرافيكفن    86125

أسود "التدرب على استعمال أقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة، الرسم بالفحم والحبر الصيني            
ام الطالب بالرسم الكروكي السريـع، حتى تتالءم حركة اليد مع العين،           ، ويتم هذا بقي   "أبيض/ 

تطبيقات فـي   وهناك  . عضهاب ب تهاوكذلك رسم النماذج الصامتة والحية، وإدراك نسبها وعالق       
الطباعــة  والطباعة على الزنك، والطباعة بالسلسكرين، (مجال الطبــاعة اليدوية البسيطة  

القيام برسم الكروكي ومحاولة تنفيـذه      و،  "الليتوغراف"الحجر  الطباعة على   وعلى األلمنيوم،   
   .يدوياً بالطباعة لعمل عدة نسخ من الرسم الواحد

  ).المادة عملية       (
  

   ساعات معتمدة3          :حركة الفن التشكيلي الفلسطيني   83412

يـة، بـشكل    أهم مقومات العمل الفني مع دراسة تاريخية للفنون التشكيلية في المنطقة العرب           
 والفن في ظل الثورة     - بشكل خاص    1967 وبعد العام    1948عام، وفي فلسطين قبل العام      

 بداية تأسيس الحركة التشكيلية الفلسطينية في الوطن المحتـل، تعريـف            – 1967بعد العام   
 الفنية، والمعارض المحلية، وتصور جديد      مبفناني األرض المحتلة مع تحليل ألهم إنتاجياته      

  ).المادة نظرية. (لحركة التشكيلية في المرحلة المستقبليةلمسار ا
  

   ساعات معتمدة3                :)1(نحت    83452

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم النحت، وطبيعته، وأنواعه، وإكساب الطالب 
ة مهارة التعامل مع الكتل ثالثية األبعاد من خالل تشكيله لمشاريع ذات أبعاد ثالثية هندسي

وإكساب الطالب مهارة النحت البارز والغائر من خالل تنفيذه لبعض المشاريع المستوحاة من 
 ).المادة عملية(الحضارات القديمة كالفرعونية واآلشورية 

  
   ساعات معتمدة3             :تصوير حديث ومعاصر  83465

، Pop-Art لى القواعد الفنيـة الحديثـة من فن البـوب آرت       يتضمن هذا المساق التعرف إ    
 التجريد الكلي، التجريد الجزئـي، التجريـد        ،Super-realismالفن البصري والفن الحركي   

المعماري، التجريد الموسيقي، السوبرمالتزم، الرايتـوزم، التكعيبيـة التحليليـة، التكعيبيـة            
كل ما سبق يكون منفـذاً بوسـائط وخامـات مختلفـة            . التركيبية، الحداثة وما بعد الحداثة    

تحلبات الراتنجات األكريليك، الفينيلية، ألوان الكازئين، األلـوان الغرويـة، األلـوان            كالمس
  ).المادة عملية(المركبة بالبيض ومواد أخرى 
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   ساعات معتمدة3            :الرسم والتصوير المائي   83466

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب إلى طرق وأساليب أصل التصوير المائي قديماً، 
  .ومن حيثُ التركيب. تصوير المائي حديثاً من حيث التقنية، والوسائط، والموادوأصل ال

    :ومثال على ذلك
  ألوان التمبرا، ألوان جواش، ألوان الجير المائية، ألوان الكازائين المائي، الحبر الصيني

  ).المادة عملية(       
 

   ساعات معتمدة3            :الرسم والتصوير الزيتي   83467

المساق إلى تعريف الطالب إلى الطرق المبتكرة في دمج عملية الرسم بالخامات            يهدف هذا   
مع عملية التصوير بـاأللوان الزيتيـة       ) الخ.. قلم رصاص أو فحم أو حبر صيني      (المتعددة  

  .بعمل وشاح أو ضربات أو مساحات لونية على أنقاض ما سبق
  ).المادة عملية(      

  
   ساعات معتمدة3            :دراسة إبداعية في التصوير   83468

يتناول المساق دراسة وبيان حول التنظيم الجمالي في الرسم، وجذور الفن الحديث، والبحث             
عن اإلحساس الديناميكي في التصوير، والتكعيبية، والدادائية، والسريالية، واإلبـداع مـن            

-Popالفضاء، وبيكاسو، وكاندسكي، وكلي، والصور الضوئية والحركية، والفن الـشعبي           

Art            رها، والتعبيريـة والتجريديـةوالفن البصري والفن الحركي، وأصول البنائية وتطو ،
، وما بعد التعبيرية التجريدية، والحداثة ومـا بعـد الحداثـة فـي              )تعتمد على فن الفكرة   (

  .التصوير، واآللة في عصر التقنيات
  ).المادة عملية(   

  
   معتمدة ساعات3           :الفن الحديث والمعاصر    83469

تتناول هذه المادة في شقها األول تاريخ الفن في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية والعمارة،               
وأهم المدارس والحركات الفنية ومبدعيها التي ظهرت بعد عصر النهـضة وحتـى نهايـة     

بينما تتناول المادة في الشق الثـاني الفنـون التـشكيلية        . النصف األول من القرن العشرين    
وكذلك الحركـات والمـدارس     ) ما بعد الفن الحديث   (لتطبيقية والعمارة في الفن المعاصر      وا

  .الفنية التي باتت تقترن بأفكار الحداثة ودوافع وأهداف ومبدعي كل منها
  ).المادة نظرية(   
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   ساعات معتمدة3          :الخامات والتقنيات/ الرسم والتصوير   83470

للخروج ) تكنولوجية التصوير ( عملي حول التقنية والمواد      يتناول هذا المساق، دراسة وبيان    
بعمل فني مفْعم بالخامات المحلية التي تواكب العصر كالخـشب، والماسـونايت، وأنـواع              
األقمشة،  وقطع من الكرتون، وجرائد ومجالت قديمة،  ولوح معـدن وأسـالك وخيـوط،     

  . الخ.. طين
  )المادة نظرية(

    
  ساعات معتمدة3          :ي الرسم والتصويردراسات متقدمة ف   83471

يهدف هذا المساق إلى اكساب الطالب المهارات األساسية من خـالل تطويعـه للخامـات               
ضـمن رؤيـة    . إلحداث تأثيرات تكنيكية مبتكـرة    . والمواد والوسائط المدخلة على األلوان    

تقبليين والدادائية تشكيلية،  وفكر فلسفي مدروس، لمواكبة الحركات الفنية المعاصرة من المس
والتكعيبية التحليلية، والتكعيبية التركيبية والتجريد الكلـي والتجريـد الجزئـي، والتجريـد             

والبنائية وما بعد التعبيرية التجريديـة،      " Pop-Art"وفنون  . الموسيقي والتجريد المعماري  
  . واآللة في عصر التقنيات، والحداثة وما بعد الحداثة في التصوير

              ).عمليةالمادة (
  

   ساعات معتمدة3              : 1معادن وخشب   84252

   ساعات معتمدة3              : 2معادن وخشب   84453

، وعمل تصميمات مبتكرة، ومحاولة تشكيلها، وتنفيذها على هـذه          بالمعادن المختلفـة التعريف  
ئص هذه  لى خصا إالزنك، واأللمنيوم، والنحاس األصفر، واألحمر، والصاج، والتعرف         :معادن

المعادن وطرق لحامها، وعمليات الزخرفة، والتشطيب المتضمنة، التلميع، والطالء بالفضة أو           
النيكل أو النحاس، وعمليات التلوين، واألكسدة باستخدام أحماض معينـة، والتلـوين بالنـار              

لى الطرق الصحيحة لالستخدام داخـل      إالتدرب علـى استعمال األدوات، والتعرف      و،  "الحرق"
إعطاء الطالب فكرة عن الرسم على األخشاب بـالحرارة، والتـشطيبات   وة عمل خاصة،    ورش

  .النهائية المختلفة على اللوحة باستعمال الدهانات الخشبية
  )المادة علمية(

  

   ساعات معتمدة3            :مدخل في تصميم ثالثي األبعاد   84451

الث األعمال، والتكوينات الفنية    في هذا المساق يتعرف الطالب إلى كيفية اإلحساس بالبعد الث         
المادة (من خالل تنفيذ مجسمات ثالثية األبعاد،  والتعامل مع مختلف الخامات الالزمة لذلك              

  ).نظرية وعملية
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   ساعات معتمدة3            :مبادئ التصميم   84460

أدواته، وتعريـف الطالـب     تتناول هذه المادة التعريف بالتصميم بأنواعه وتقنياته وخاماته و        
مثل اللون والخـط، والمـساحة، والكتلـة،        (بفكرة التصميم وأسسه وعناصره وخصائصه      

وكيفية التعامل مـع    ... والفراغ، ثم التوازن، والحركة، والتوزيع، والتجانس، والفضاء الخ       
قـات  األشكال ببعدين وبثالثة أبعاد ومجال تطبيقاتها، والتعرف إلى الصيغ المتنوعـة للعال           

  ).المادة عملية(الجمالية في مجال التصميم 
  

   ساعات معتمدة3            :أسس تصميم ثنائي األبعاد   84466

وتطوير فهم لطبيعة التصميم، ومكوناتـه،      , تزويد الطلبة بالمبادئ األساسية في البعد الثاني      
قـاع،  وآليته وتأثيره عن طريق عرض لمبادئ التصميم األساسية كاللون، والقيـاس، واإلي           

المـادة  (ومدى تأثير ذلك في ردة الفعل اإلنسانية للتصميم والـشكل  ... والخط والملمس الخ 
  ).نظرية وعملية

  
   ساعات معتمدة3          :سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته   84470

تتناول المادة العالقة المتبادلة بين التصميم والمجتمع، وكيف يوجه التصميم لتلبية حاجـات             
يه، وانعكاس ذلك على عملية     ف والتأثيرات النفسية التي يتركها التصميم       هرورياتوضاإلنسان  

  ).المادة نظرية (اإلبداع لدى الفنان
  

   ساعات معتمدة3              :مبادئ الخط والزخرفة   86213

 لتاريخ الخط والزخرفة وتطور علم الخط والزخرفـة والمبـدعين        اًتتناول هذه المادة موجز   
 والزخرفة واألدوات المستخدمة في التنفيـذ       هلى قواعد الخط وأسس   إعرف  فيهما،  وكذلك الت   

 وطـرق   ،عن طريق القيام بتطبيقات عملية في مجال الخطوط العربية والزخرفة اإلسالمية          
  ).المادة نظرية وعملية (توظيفها في مجال التصميم

  

   ساعات معتمدة3               :)1(السيراميك    87113

لية في التشكيل اليدوي، بطرق الضغط والحبال والشرائح وكيفية إكساب الطالب مهارات عم
لصق القطع والشرائح للوصول إلى التصميم المطلوب، مع التركيز على خصائص الطينة، 
والمشاكل التي تواجه الطالب، إضافة إلى الطريقة الصحيحة لحفظ العمل ومتابعته 

المادة ( ..ت مبتكرة تحقق تلك المفاهيمباستمرار، كل هذا يتم من خالل قيامه بتنفيذ تصميما
  ).عملية
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   ساعات معتمدة3               :)2(السيراميك    87211

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم النحت الخزفي بطريقة مبسطة، وذلك من 
خالل تنفيذ تصاميم مبتكرة بهذا األسلوب، إضافة إلى تعريف الطالب بكيفية تفريغ األعمال 

  .ة بهذه الطريقة، ومعالجة المشاكل التي قد تواجه الطالبالمنفّذ
  ).المادة عملية(    
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  :  تخصص تصوير أعضاء هيئة التدريس في قسم الفنون التشكيلية

  

  :المدرسون

  )تصوير زيتي(      محمد أبو ستة
  .1979 اإلسكندرية –كلية الفنون           
  قسم الفنون التشكيلية          

  

  ") خزف" فنون تشكيلية تخصص (      كمال زيدان
  .اوكالهوماجامعة           

                            University of Tulsa          
          U.S.A  

  

  :المدرسون المساعدون

  ")الحفر"جرافيك (  أحمد عبد اهللا الحاج حمد
  .1989جامعة دمشق،           
        

  ") تصوير"فنون جميلة (    بسام أبو الحيات
  .1986جامعة دمشق،           
        

 :المبتعثون

  )تصوير(فنون تشكيلية     لينا حرب حميدان   
  2002جامعة النجاح           
  االردن-جامعة اليرموك          

  
 

  

  إضافة إلى عدد من المدرسين غير المتفرغين*** 
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم التصميم الداخلي

  
  :شروط التخصص

  فأعلى % 65 أن يكون معدل التوجيهي للطالب المتقدم لكلية الفنون الجميلة -1
   أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصميم الداخلي-2
  

  :اسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم التصميم الداخليالمتطلبات الدر

يقدم قسم التصميم الداخلي تخصصاً منفرداً في التصميم الداخلي يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في 
وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام . التصميم الداخلي

دة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية،  ساعة معتم141
  .متطلبات القسم

  

  ساعة معتمدة) 73: ( المساقات اإلجبارية-أ

 متطلب سابق  ساعة معتمدة  رقم المساق  اسم المساق

   3  )1(تاريخ وتذوق الفن   83211

   3  )1(رسم أكاديمي   83213

 83213  3  )2(كاديمي رسم أ  83216

 83211 3 )2(تاريخ وتذوق الفن  83313

    3 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر 83411
    3  )1(نظرية األلوان وتطبيقاتها   83463
   3  منظور هندسي  84212

   3  مشروع تخرج  84413

   3  كميات ومواصفات  84454

   3  مبادئ التصميم   84460

   3  "1"تصميم داخلي   84461

  84461  3  "2"تصميم داخلي   84462
  84462  3  "3"تصميم داخلي   84463
  84463  3  "4"تصميم داخلي   84464
 84464  3  "5"تصميم داخلي   84465

   3  أسس التصميم ثنائي األبعاد  84466
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   3  رسم معماري  84467

   3  نظريات التصميم ومناهجه   84468

   3  تكنولوجيا الخامات  84469

   3  ا التصميم وسيكولوجيتهسوسيولوجي  84470

   3  تقنيات اإلضاءة والصوت  84471

   3  الظل والظالل واإلظهار  84472

   3  مخططات تفصيلية  84473

   1  بحث مشروع تخرج ديكور  84474

   I 3التصميم بوساطة الحاسوب   84475

  

  ساعة معتمدة) 15(المساقات االختيارية  -ب

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

  3 "1"تصوير  83214

  3 تشريح فني 83215

  3 )1(مناظر خلوية  83253

 83216 3 )3(رسم أكاديمي  83312

 83312 3 )4(رسم أكاديمي  83315

 83253 3 )2(مناظر خلوية  83352

  3 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني 83412

 83463 3 )2(نظرية األلوان وتطبيقاتها  83464

  3 )1(زجاج معشق  84251

  3 "1"تصميم جرافيك  84254

  3 موزايك 84351

 84251 3 )2(زجاج معشق  84354

 84254 3 "2"تصميم جرافيك  84355

  3  مدخل في تصميم ثالثي األبعاد  84451

  3 مشاغل نجارة وديكور 84476

  3 تاريخ الفن المعاصر 84477

  3 النقد الفني 84478

  3 اث تاريخ وتصميماألث 84479
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  3  نماذج ومجسمات  84480

 II  3 84475التصميم بوساطة الحاسوب  84481

  3 مبادئ الخط والزخرفة 86213

  

  

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم التصميم الداخلي

  

   ساعات معتمدة3              :1 وتذوق الفنتاريخ    83211

 العصور البدائية، وفنون الشرق األوسط في        األوسط القديمة في   الشرق تاريخية لفنون    دراسة
 كذلك دراسة تاريخية وجمالية     يتضمنو  الغرب، فنون العالم القديم في      وأيضاً األسرات،عهد  

 العصر األموي في طرازو العباسي، الطرازو"  العصر األمويطراز" الفنية اإلسالمية  للطرز
والطراز األيـوبي، والطـراز     ،  طراز العصر السلجوقي  و العصر الفاطمي،    طرازوسبانيا،  ا

طراز وطراز العصر الصفوي،    ولوكي،  مم ال الطرازالمغولي، والطراز المغربي االسباني، و    
  ).المادة نظرية ( اإلسالمي في الهندوالفنالعصر العثماني في تركيا،  

  
   ساعات معتمدة3              :  1 أكاديميرسم    83213

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق    

  ).طابع تسجيلي(تماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع كما هو االع -1

 . خلق عالقة تكاملية بين العين واليد واألداة-2
  :ويتضمن

  . التأكيد على النسب والتناسب-
 . توزيع العناصر ضمن إطار العمل الفني-
 . التأكيد على الدراسات الخطية-
 ).اصرتحجيم العن (– التأكيد على المعتم والمضيء -
 ...).االتجاه الواحد، التهشير، (  تقنيات استخدام قلم الرصاص -   

  ..ضمن التراكيب البنائية المختلفة ومستوى النظر) المنظور( التأكيد على البعد الثالث -   
 . فهم طبيعة سطح الخامة وملمسها واتجاهها-   

  . يتيه لتأكيد المفاهيم واألهداف الفنية السابقةسلسلة من النشاطات تعطى للطالب كوظائف ب :مالحظة         

 ). المادة عملية(
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   ساعات معتمدة3              : 2 أكاديمي رسم    83216

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق       

  .  االعتماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع بأسلوب تسجيلي-    
  :يتضمن    

ر العام مع مراعـاة أسـس بنـاء العمـل الفنـي               توزيع العناصر ضمن الفراغ واإلطا      -
 ..).التوازن(

 ).التأكيد على اإليقاع الخطي(  عمل دراسات خطية متنوعة األهداف والغايات -    
والتبـاين فـي    ) قيم التدرج للفاتح والقـاتم والوسـط      ( التأكيد على فهم خاصية الدرجات       -

 .لمنظور الفراغيالموضوعات المراد رسمها وعالقتها بالقريب والبعيد وا
 التعامل مع نماذج ذات مالمس مختلفة، كالقماش والمعدن والزجاج للتأكيد على خصوصية             -

 .الخامة وعالقتها بالفراغ
 استخدام خامات مختلفة في التنفيذ كالفحم والحبر الصيني واأللوان المائية ومعرفة مهاراتها -

 .وخصائصها الفنية
 –عن طريق رسم تمثال نصفي رأس تمثال )  من الجسمجزء(على نسب اإلنسان   التركيز-

 ).المادة عملية(دراسات خطية لرأس اإلنسان وجسمه 
  

   ساعات معتمدة3              :2 وتذوق الفنتاريخ    83313

 األخـرى   المختلفـة  الفنيـة    والمدارس النهضة في أوروبا،       عصر دراسة للفن في     يتضمن
الخ، وأهم المذاهب الفنية المعاصرة في      ... والواقعية،كالكالسيكية والرومانتيكية والسريالية،      

  ).المادة نظرية ( العشرينالقرنالعالم، في 
  

   ساعات معتمدة3          :الفن اإلسالمي والعربي المعاصر    83411

دراسة تاريخية وتحليلية للفن اإلسالمي كفن ابتكاري،  ويتناول دراسـة خـصائص الفـن               
سالمية، وأهم الزخارف الفنية اإلسالمية، كذلك الطرز الفنيـة         اإلسالمي، وعالقته بالعقيدة اإل   

اإلسالمية، والعناصر المعمارية اإلسالمية، والتصوير اإلسالمي، والفنون التطبيقية اإلسالمية         
 مودراسة الفنون التشكيلية المعاصرة في العالم العربي، وأهم الفنانين العـرب، وإنتاجيـاته            

ه األعمال، وعرضها عن طريق الشرائح، ويطالب الطالب بعمل         الفنية، مع محاولة تحليل هذ    
  .بحث عن أحد الفنانين العرب

 ).المادة نظرية(    
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   ساعات معتمدة3            :1 طبيقاتهانظرية األلوان وت    83463

   ساعات معتمدة3            :2نظرية األلوان وتطبيقاتها     83464

المدارس الفنية المختلفة، ودراسة شاملة لماهيـة       تتناول هذه المادة نظريات األلوان عند فناني        
 أقسامها ومجموعاتها،  وديناميكية اللون والعالقات اللونية واألسس         –اللون، وتصنيف األلوان    

ـ        فيالنفسية والوظيفية لها وتأثير اللون       ات ـ عين المشاهد وتطبيقات عملية بـاأللوان لتكوين
 ).ة عملي–ة رينظالمادة  (ن وثالثة أبعادـ بعدي–ة ـمختلف

   

   ساعات معتمدة3               :منظور هندسي     84212

يتم تزويد الطالب بكم من المعلومات تمكنه من رسم المنظور للفكرة التصميمية معتمداً علـى               
كما يتم إعطاء الطالـب إمكانـات أفـضل         .  المخططات قبل أن تكون قائمة على حيز التنفيذ       

جاوز مرحلة الرسم الهندسي إلى اإلبـداع والثقـة فـي           للتعبير عن التصميمات، مما يجعله يت     
العمل، كما يعمل هذا المساق على تنمية ملكة الخيال اإلبداعي لدى الطالب، مما تمكنـه مـن                 

ويبحث المساق في تعليم الطالـب   .تنمية الذوق الفني واإلحساس الفعلي بقيم التصاميم المختلفة      
لمائل بنقطتين وأكثر من ذلك، كما يتعلم الطالـب         على جميع أنواع المنظور بنقطة واحدة،  وا       

  .على رسم المنظور بثالث نقاط تالشي، وبعدة طرق تفيد الطالب،  وتوسع مداركه
I vanishing point perspective                                                    

II vanishing point perspective and > at 2 vanishing point      
III vanishing point perspective                                                 

 ).المادة عملية(                                                                           
  

   ساعات معتمدة3          :)تصميم داخلي(مشروع التخرج     84413

ع متكامل من الواقع في أحد مجاالت التصميم الداخلي وجمع          يتم في هذه المادة اختيار مشرو     
المعلومات والمعطيات لتوظيفها في إنجاز تصميم داخلي إبداعي يجمع كافة العوامل الوظيفية            

  .والجمالية والبيئية
ويقدم الطالب الدراسة مشتملة على المساقط األرضية والسقفية والمقاطع والواجهات والرسوم       

  .ناظير والمجسمات إضافة إلى دراسة تحليلية لفكرة المشروعالتنفيذية والم
  ).المادة عملية(    

  
  ساعات معتمدةQuantity & Description:      3كميات ومواصفات     84454

يعتبر هذا المساق من العلوم الطبيعية التي تتصل بالمواد وخصائصها وصـفاتها، وتـرتبط              
االرتباط بالتصميم المعماري، ووثيق الـصلة      بأصول الحساب والرياضيات، وهو علم شديد       

  . بالتصميمات والرسومات التنفيذية، ويعتبر مكمالً ال غنى عنه للتصميم الداخلي
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وحتى في الشؤون التنفيذية والنظرية لعلم التخطيط نجد علم المواصفات لمواد البناء، وحساب  
التي يـدخلها المـصمم فـي       تقدير كميات األعمال في مكان، بحيث يجعله من أهم العناصر           
الوظيفية والجمالية، أو مـن     (اعتباره من النواحي التصميمية البحتة، أو المعمارية اإلنتفاعية         

  ).المادة نظرية( ).النواحي االقتصادية واإلنسانية
  

   ساعات معتمدة3              :مبادئ التصميم    84460

وتعريـف الطالـب     ،وخاماته وأدواته  وتقنياته   هذه المادة التعريف بالتصميم بانواعه    تتناول  
مثل اللون والخـط، والمـساحة ، والكتلـة،         (بفكرة التصميم وأسسه وعناصره وخصائصه      

وكيفية التعامل مـع    ... والفراغ، ثم التوازن، والحركة، والتوزيع، والتجانس، والفضاء الخ       
نوعـة للعالقـات    األشكال ببعدين وبثالثة أبعاد ومجال تطبيقاتها، والتعرف إلى الصيغ المت         

  ).المادة عملية(الجمالية في مجال التصميم 
  

   ساعات معتمدة3              :)1(تصميم داخلي     84461

شقة اقتصادية سكن طابقي، فيال وغيرها،      / تتناول هذه المادة دراسة التصميم الداخلي السكني      
ية واإلنـارة   حيث يتعلم الطالب من خاللها سرعة الحركة وتوزيع األثاث والعناصر المعمار          

واللون والمادة والمتممات الجمالية وعالقتها مع بعضها ومـع المحـيط الخـارجي ونمـط               
 والواجهات والرسوم   Sections، والمقاطع   Plansالتشكيل، ويقدم الطالب المساقط األرضية      

  . وتقرير مصغر عن فكرة المشروعModelsالتنفيذية والمنظور ومجسمات 
 ).المادة عملية(     

  
   ساعات معتمدة3              :)2(تصميم داخلي     84462

تخصص هذه المادة لدراسة التصميم الداخلي للمراكز االجتماعية والسياحية وخاصة الفنادق           
والمطاعم واالستراحات ومراكز االستعماالت، وكذلك يتم فيها دراسة فكرة التصميم وتطبيقها    

ه، ويتم فيها تدريب الطالب على كيفيـة        والتعبير عنها في الفضاء الداخلي ومكمالته وملحقات      
الرسـوم التنفيذيـة    والواجهات،  والمقاطع،  و المساقط األرضية،    –وضع التصاميم الداخلية    

  . إضافة إلى بحث مصغر في المادة بفكرة المشروع،والمناظير والمجسمات
  ).المادة عملية(    

  
   ساعات معتمدة3              :)3(تصميم داخلي     84463

أسواق تجارية،  / لمادة إلى دراسة التصميم الداخلي للمراكز التجارية والصناعية       تهدف هذه ا  
ى خصائص التصميم الداخلي لهذه إلوفيها يتم التعرف    / مصانعومكاتب،  وعيادة،  ومحالت،  و
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المجاالت وتطبيق فكرة التصميم في الفضاء الداخلي ودراسة المكمالت والملحقات، ويقـوم            
 وبحث مصغر بفكرة المشروع إضافة ،األرضية،  والمقاطع والمنظورالطالب بتقديم المساقط 

 ).المادة عملية(  .إلى المجسمات
  

   ساعات معتمدة3              :)4(تصميم داخلي     84464

 مـسرح،   –تخصص هذه المادة لدراسة التصميم الداخلي للمراكز الثقافية والترفيهية والبيئية           
  وتشتمل كذلك على تقـديم المـساقط األرضـية           ناد، حديقة عامة، نصب تزييني وغيرها،     

والمقاطع والواجهات والرسوم التنفيذية والمناظير والمجسمات إضافة إلى بحث مصغر بفكرة    
  ).المادة عملية( .المشروع

  
   ساعات معتمدة3              :)5(تصميم داخلي     84465

محطـات القطـارات أو     تشتمل هذه المادة على وضع التصاميم الداخلية لألبنية العامة مثل           
    .المطارات والجامعات ووسائط النقل مثل القطارات والطائرات والسفن وغيرها

وتهدف هذه المادة إلى التعمق في تناول مجاالت التصميم الداخلي وعالقته باالختـصاصات             
مقـاطع  و ويقدم الطالب مساقط أرضية، ،المجاورة وتلبية حاجة المصمم المرتبط بالمؤسسات  

   .مناظير ومجسمات إضافة إلى بحث مصغر بفكرة المشروعورسوم تنفيذية و، وواجهات
              ).المادة عملية(    

  
   ساعات معتمدة3            :أسس تصميم ثنائي األبعاد    84466

تزويد الطلبة بالمبادئ األساسية في البعد الثاني وتطوير الفهم لطبيعة التصميم، ومكوناتـه،             
ض لمبادئ التصميم األساسية كـاللون، والقيـاس، واإليقـاع،       وآليته وتأثيره عن طريق عر    

  .ومدى تأثير ذلك في ردة الفعل اإلنسانية للتصميم والشكل... والخط والملمس الخ
  ). عملية–المادة نظرية (    

  
   ساعات معتمدة3                :رسم معماري    84467

 طرق اإلسقاط الهندسي، يتعلم الطالب في هذا المساق أصول الرسم المعماري،  ويتعرف إلى        
وكيفية رسم المخططات، والواجهات، والمقاطع المعمارية، من خـالل رسـم المخططـات             

كذلك يتعلم الطالب الرموز المختلفة لمواد البناء وكيفية إظهارهـا فـي            . الكاملة لبيت صغير  
،  المساقط والواجهات والمقاطع، إضافة إلى أنواع الخطوط، ومقياس الرسم وخطوط القيـاس           

   ).المادة عملية( .وكيفية إعداد اللوحات الهندسية وترتيبها
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   ساعات معتمدة3            :هنظريات التصميم ومناهج    84468

 وأهـم  ،تهدف هذه المادة إلى التعريف بمفهوم التصميم ومراحله التاريخية التـي مـر بهـا          
المعاصرة  – والجديدة    وكذلك دراسة منهجيات التصميم التقليدية     ،النظريات القديمة والحديثة  

مثل دراسة عالقـة اإلنـسان باآللـة وطـرق تحـسين            (وأبعادها وتأثيرات النظم الفرعية     
  . تطور المنهجيات واتساع إمكاناتهافي)  والحسابات والحاسوب/ Ergonomicsفعاليته

  ).ةالمادة نظري(    
  

   ساعات معتمدة3              :تكنولوجيا الخامات    84469

لى الخواص الفيزياوية للمواد المكونة لمفردات التصميم الداخلي إالتعريف تختص هذه المادة ب  
  :وطرق توظيفها في مجال التخصص وتقسم هذه المواد بصورة رئيسية إلى

  .لخارجي ارق وصلها وربطها والطالءط أنواعها، خصائصها و–األخشاب . 1

    التصنيعية  أنواعها وخصائصها وطرق وصلها ولحامها وإمكانيتها– المعادن .2

  .ومواصفاتها

 . التصميم الداخلي خصائصه الفيزياوية وإمكانيته التقنية وتطبيقاته في–البالستيك . 3
 ). المادة نظرية( 

 

   ساعات معتمدة3           :سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته    84470

م لتلبية حاجـات    تتناول المادة العالقة المتبادلة بين التصميم والمجتمع، وكيف يوجه التصمي         
يه، وانعكاس ذلك على عملية     فوضروريات اإلنسان والتأثيرات النفسية التي يتركها التصميم        

  ).المادة نظرية( .اإلبداع لدى الفنان
  

   ساعات معتمدة3            :تقنيات اإلضاءة والصوت    84471

 مـن حيـث     تتناول هذه المادة طريقة استخدام اإلضاءة والصوت في مجال التصميم الداخلي          
توضيح عالقته باإلضاءة والصوت مع الفراغ والكتلة وأسلوب وتقنيات استخدامها كعامل مؤثر    

  ).المادة عملية( .في العمل الفني
              

   ساعات معتمدة3             :الظل والظالل واإلظهار    84472

 والثالث كما   يتعلم الطالب من خالل هذا المساق كيفية إسقاط الظل والظالل في البعدين الثاني            
ألوان مائية، ألوان خـشب،     ) أبيض وأسود (يتعلم عملية اإلظهار باستخدام التقنيات المختلفة       

  ).المادة عملية(الخ ...، غواشرألوان باستيل، مار ك
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   ساعات معتمدة3              :مخططات تفصيلية    84473

 لمشاريع تصميم داخلي  يتعلم الطالب من خالل هذا المساق القدرة على طرح األفكار التنفيذية          
  .بوساطة إنتاج لمجموعة متكاملة من الخرائط التفصيلية لهذه المشاريع

  ).المادة عملية(    
  

   ساعة معتمدة1              :بحث مشروع التخرج    84474

يقدم الطالب بحثاً نظرياً في موضوع مشروع التخرج الذي يختاره مع المدرس المشرف، 
 بما درسه الطالب في الكلية، وتقوم لجنة من الكلية ويكون المشروع في موضوع يتعلق

  .بمناقشة خطة البحث وتقييمها قبل أن يبدأ الطالب بكتابة موضوعه
  

  ساعات معتمدةI:            3التصميم بوساطة الحاسوب     84475

مقدمة في استخدام الحاسوب في مجاالت الفن التعرف على الحاسوب، سطح المكتب معالجة             
 ونبـدأ بـأول   Word  باإلضافة إلى التعرف على برنامج  File Managementالفايالت

 .)المادة عملية (Photo Shopبرامج التصميم المشهورة 
  

   ساعات معتمدة3                :1تصوير    83214

   ساعات معتمدة3                :2تصوير    83311

   ساعات معتمدة3                :3تصوير    83314

  معتمدة ساعات 3                :4تصوير    83316

   ساعات معتمدة3                :5تصوير    83413

تتناول هذه المساقات تدريب الطالب على دقة المالحظة، والتخطيط،  ودراسـة العناصـر،              
سواء أكانت عناصر صامتة، أو عناصر حية، واكتشاف القيم الجماليـة فبها، وتهـتم هـذه               

تعلقة بالتصوير، واكتساب مهارات    المساقات بكيفية االستخدام المتنوع لألدوات، والخامات الم      
أدائية تكنيكية لخامات األلوان الزيتية، وألوان الباستيل، واأللوان المائية، وغيرها من خامات            

 مع مراعاة القيام بزيارات للمعارض التشكيلية المحليـة، وفـي   –تستخدم من مادة التصوير    
نهاية كل فصل دراسي يقام معرض داخل القسم،  إلنتاج الطالب مـن مـساق التـصوير،                 

  ).المادة عملية( ويتكرر هذا المساق خالل عدة فصول
 

   ساعات معتمدة3                :تشريح فني    83215

سم البشري وآلية الحركة عند اإلنسان من خالل دراسـة          تتناول هذه المادة التشريح الفني للج     
 وعمل مقارنة بين جسم الرجـل وجـسم         ،وظائف التشريح وبناء الجسم الداخلي والخارجي     
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، ونـسب أعـضاء الجـسم       هـا  ودراسة مالمح الوجه الفسيولوجية المختلفة وتغيرات      ،المرأة
 وتشمل المـادة    ،عصور المختلفة والقوانين الخاصة بجسم اإلنسان كما يراها الفنانون خالل ال        

  .وحركته/ عظام وعضالت / تطبيقات عملية لرسم جسم اإلنسان
 ).المادة نظرية(    

  
   ساعات معتمدة3               :1مناظر خلوية    83253

   ساعات معتمدة3               :2مناظر خلوية    83352

 كـامالً،  يعطى هذا المساق خارج المرسم في أحضان الطبيعة،  حيث يفرغ الطالـب يومـاً         
يخرج المدرس خالله مع طالبه إلى األماكن الخلوية المنتقاة ذات القيمة التشكيلية الجماليـة،              
المتضمنة قرى، وأماكن تقليدية قديمة، ويقوم الطالب بالتعرف إلـى العناصـر الطبيعيـة،              
واألسس الفنية للعمل الفني من خالل محاوالت رسمها لخامات متنوعة، واالهتمـام بعمـل              

ومن خالل هذا المساق يتعـود الطالـب علـى          . وينات فنية سريعة تتم من زيارة واحدة      تك
  ).المادة عملية( .اإلحساس بالقيم الجمالية المتواجدة في بيئته المحلية

  
   ساعات معتمدة3              :  3أكاديمي رسم    83312

  ).2 + 1( يهدف هذا المساق إلى استكمال ما سبق في المساقين رسم أكاديمي -
  التركيز على العالقات الشكلية التي تبين الجزء والكل، والكل والجزء، في عملية التكوين-

  .وعالقته بالفكرة بنظرة تحليلية لموضوع محدد
 . التعرف إلى تقنية استخدام الكوالج وتوظيفه لخدمة العمل الفني-
 . استخدام التقنيات السابقة باإلضافة إلى الفحم، والباستيل-
 .لطالب عن تقنيات أخرى بما يتناسب وتوظيفها لخدمة العمل الفني بحث ا-
 ...  صياغة الواقع البصري ووضعه في قوالب فنية جديدة، سريالية، هندسية-

 . التعرف إلى نسب جسم اإلنسان ضمن أوضاعه المختلفة-
  ).المادة عملية( 

  
   ساعات معتمدة3            :  4أكاديمي رسم     83315

  : خالل هذا المساقيتعلم الطالب من 

 الكشف عن رؤى تشكيلية لصياغة جديدة للتكوين خاصة بالطالب لطبيعة العالقة بين الجزء -
  ).وحدة العمل الفني، قوة التصميم البنائي(والكل مع مراعاة 

  ).الشمولية(لخدمة العمل الفني ) شكل ومضمون( التأكيد على التأليف والتركيب والبناء -
 .تجاه عمله الفني) البعد الفلسفي( الطالب الذاتية  التأكيد على رؤى-
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 .الطالب من قبل  التنفيذ بمختلف الخامات المألوفة والمستكشفة-
  ).المادة عملية(

  
   ساعات معتمدة3          :حركة الفن التشكيلي الفلسطيني    83412

طقة العربية،  أهم مقومات العمل الفني مع دراسة تاريخية للفنون التشكيلية بشكل عام في المن
 الفن في ظل الثورة بعد - 1967 وبعد العام 1948وبشكل خاص في فلسطين قبل العام 

 بداية تأسيس الحركة التشكيلية الفلسطينية في الوطن المحتل، تعريف بفناني – 1967العام 
 الفنية، المعارض المحلية، تصور جديد لمسار ماألرض المحتلة مع تحليل ألهم إنتاجياته

 ).المادة نظرية. (كة التشكيلية في المرحلة المستقبليةالحر
 

   ساعات معتمدة3              : 1 زجاج معشق    84251

   ساعات معتمدة3              : 2 زجاج معشق    84354

يتناول المساق دراسة أنواع الزجاج وطرق قـصه وعلـى األلـوان الزجاجيـة، وطـرق                
ل المساق طرق تعشيق الزجاج بوسـاطة       استعماالتها، واستخدامها في تلوين الزجاج، ويتناو     

    .الرصاص، والنحاس، والجبس
 ).المادة عملية(             

  
   ساعات معتمدة3              :)1( جرافيك تصميم    84254

 لتوظفيها فـي تـصميم الوسـائل        اإلبداعية هذه المادة نستكمل القيم والمفاهيم والتقنيات        في
غالفـات  واألوراق والمراسالت التجارية    و لمسجلةاالماركة  والمختلفة مثل الشعار التجاري،     

 والليـبــل   Show Card البـسيطة  العرضوسائل  وأغلفة المجالت،والكتب البطاقات، 
  ).المادة عملية( .التجاري وغيرها

  
   ساعات معتمدة3                : موزايك    84351

ـ           درب،  علـى    يتناول المساق دراسة الموزايك في العصور المختلفة، وطرائق صناعته والت
استعمال أدوات وخامات الموزايك، وتنفيذ بعض المشاريع بوساطة الورق الملـون، وتقنيـة        

  ).المادة عملية( .ل الموزايكاستعمال األحجار والرخام، وعم
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   ساعات معتمدة3              :)2( جرافيك تصميم    84355

 والمجالت واإلخراج  الجرائدمونتاج هنا على موضوعات تصميم اإلعالنات التجارية نركز
 المختلفة في الجرائد سواء الملونة أو الصفحاتالفني آلية حساب مقاسات اإلعالنات وأهمية 

  . األسود واألبيض
العلمية لعمل البوستر  األسسوخاصة التجاري، وبتاريخ تطور البوستر  :البوستر

Illustration :المادة عملية ( وقصص األطفالللكتبالرسوم التوضيحية و.(  
  

   ساعات معتمدة3          :مدخل في تصميم ثالثي األبعاد    84451

في هذا المساق يتعرف الطالب إلى كيفية اإلحساس بالبعد الثالث، األعمال، والتكوينات الفنية 
      .من خالل تنفيذ مجسمات ثالثية األبعاد، والتعامل مع مختلف الخامات الالزمة لذلك

  ). عملية-المادة  نظرية (    
  

   ساعات معتمدة3              :مشاغل نجارة وديكور    84476

خـشب، معـدن    (لى اآلالت واألدوات والمواد الخـام المختلفـة         إتتناول هذه المادة التعرف     
في المشاغل والقيام بتطبيقات عملية إلنجاز بعض النماذج النفعية التي تطلب مـن             ) وغيرها

  .)المادة عملية( .الطالب في مجال التصميم الداخلي
  

   ساعات معتمدة3              :تاريخ الفن المعاصر    84477

مـا بعـد الفـن    (تتناول هذه المادة الفنون التشكيلية والتطبيقية والعمارة في الفن المعاصـر     
 ودوافع وأهـداف    وكذلك الحركات والمدارس الفنية التي باتت تقترن بأفكار الحداثة        ) الحديث

  ).المادة نظرية(. ومبدعي كل منها
  

   ساعات معتمدة3                :النقد الفني    84478

تتناول هذه المادة تاريخ وأسس النقد الفني التي تعتمد في عملية تقييم واكتـشاف العناصـر                
الجمالية في األعمال الفنية، من خالل الدراسة والتحليل للفنـان ذاتـه ومنطلقاتـه ومبادئـه            

  ). نظريةالمادة. (وجماليته، وسبل تطبيقها ووظائفها االجتماعية
 

   ساعات معتمدة3              :األثاث تاريخ وتصميم    84479

تتناول هذه المادة نشأة األثاث وتطوره عبر العصور التاريخية المختلفة وتدريب الطالب على             
التمييز بين األساليب المختلفة ومميزاتها، وتتناول المادة كذلك أسس وأساليب وتقنيات تصميم            
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 األثاث في الحركات التصميمية عبر القرن العشرين واستخدامها         األثاث والتركيز على تطور   
  ).المادة نظرية وعملية( .للمواد المختلفة

  

   ساعات معتمدة3              :نماذج ومجسمات     84480

تتناول هذه المادة تعريف الطالب بكيفية عمل النماذج والمجسمات باستخدام المواد المختلفـة             
 بتطبيقات عملية عليها، وبحث يشمل ذلك نمـاذج تـصميم           والقيام...) خشب، كرتون، الخ  (

  ).المادة عملية( .داخلي وخارجي
  

   ساعات معتمدةII  :          3التصميم بوساطة الحاسوب      84481

  ,Corel Draw,  Corel Paint, Corel Move, Corel Trace التركيز على برنامج     
   Illustrationإلى برامج   باإلضافة   Voice passed Programوهذا ما يسمى   

 ).المادة عملية(            
  

   ساعات معتمدة3             :مبادئ الخط والزخرفة    86213

 لتاريخ الخط والزخرفة وتطور علم الخط والزخرفـة والمبـدعين           اًتتناول هذه المادة موجز   
تنفيـذ  لى قواعد وأسس الخط والزخرفة واألدوات المستخدمة فـي ال إفيهما،  وكذلك التعرف   

عن طريق القيام بتطبيقات عملية في مجال الخطوط العربية والزخرفة اإلسـالمية وطـرق              
  ).المادة نظرية وعملية( .توظيفها في مجال التصميم
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  : أعضاء هيئة التدريس في قسم الفنون التطبيقية تخصص تصميم داخلي

  

  :األساتذة المساعدون

  )صص تصميم داخليتخ/ فنون(  حسن النعيرات. د  
       Kharkiv State  

                              Academy of Design @ Art 2005    
  أوكرانيا       
      

  : المدرسون

  )فنون تشكيلية( ماجستير  محمد عثمان جبر
 Southamptonجامعة        

  2007 بريطانيا    
    
  )استخدام التكنولوجيا في الفنون(ماجستير     مالك صادق  
        Chalmers University 

Gothenburg – Sweden 2007                                          

  
  

  

  إضافة إلى عدد من المدرسين غير المتفرغين*** 
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  قسم العلوم الموسيقية. 3
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 البكالوريوس في قسم العلوم الموسيقيةالخطة الدراسية للحصول على درجة 

  
  :شروط التخصص

  فأعلى % 65 أن يكون معدل التوجيهي للطالب المتقدم لكلية الفنون الجميلة -1
   أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص العلوم الموسيقية-2
  

  المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم العلوم الموسيقية

يقدم قسم العلوم الموسيقية تخصصاً منفرداً في العلوم الموسيقية يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في العلوم                
وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخـصص إتمـام               . الموسيقيـة

تطلبات الكلية اإلجبارية واالختيارية، ساعة معتمدة،  تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، م) 140(
  .متطلبات القسم

  
  ساعة معتمدة) 72: (المساقات اإلجبارية  -أ

 متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

   3  )1(تاريخ وتذوق الموسيقا  85211

   3  قواعد الموسيقا العالمية  85212

   3  )1(صولفيج وإيقاع    85213

   3   العربيةقواعد الموسيقا  85214

   1  )1(بيانو إلزامي   85215

 85213  3  )2(صولفيج وإيقاع   85216

   3  )1(آلة اختصاص   85251

   3  اآلالت الموسيقية العالمية والعربية  85252

   3  أناشيد وأغاني مدرسية  85253

 85211  3  )2(تاريخ وتذوق الموسيقا   85311

 85215  1  )2(بيانو إلزامي   85312

   3  يج شرقيصولف  85313

   3  )1(هارموني   85314

 85312  1  )3(بيانو إلزامي   85316

 85251  3  )2(آلة اختصاص   85351

 85351  3  )3(آلة اختصاص   85354
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   3  تحليل موسيقي غربي  85411

 85314  3  )2(هارموني   85413

   3  أساليب تدريس الموسيقا  85414

   3  )1(قواعد التلحين   85415

   3  )1(موشحات  85416

   3  1توزيع وتسجيل موسيقي بوساطة الحاسوب  85417

   3  مشروع تخرج  85418

 85354  3  )4(آلة اختصاص   85452

 85216  3  )3(صولفيج وإيقاع   85457

 85457  3  )4(صولفيج وإيقاع   85458

  

 ساعة معتمدة) 15: ( المساقات االختيارية - ب

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

  3 األكوستيكا الموسيقية 81117

  3 علم الجوقات 85315

  3 )1(فرقة عزف  85352

  3 أساليب تطوير الصوت الغنائي 85353

 85352 3 )2(فرقة عزف  85355

  3 تاريخ الموسيقا العربية واإلسالمية 85412

  3 أساليب ارتجال 85453

  3 بوليفونيا 85455

  3 العالج بالموسيقا 85456

  3 )1( موسيقا الحجرة 85460

  3 )1(إيقاع حركي  85461

 85460 3 )2(موسيقا الحجرة  85462

  3 تحليل موسيقي شرقي 85463

 85461 3 )2(إيقاع حركي  85464

  3 عروض شعري وقوافي 85465

  85452 3 )5(آلة اختصاص  85466
 85355 3 )3(فرقة عزف  85467
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 85416 3 )2(موشحات  85468

 85415 3 )2(قواعد تلحين  85469

  3 تقنيات التوزيع الموسيقي الحديث 85470

 85417 3 2توزبع وتسجيل موسيقي بوساطة الحاسوب  85471

  3 مقامات عربيةوضروب  85472

 85413 3 )3(هارموني  85473

  3 علم األصوات 85474

  

  

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم العلوم الموسيقية

  

   ساعات معتمدة3          )نظري (:)1(ا تاريخ وتذوق الموسيق  85211

 منذ أقدم العصور وحتى نهايـة الفتـرة الكالسـيكية،    ايتناول المساق دراسة تاريخ الموسيق    
 الى كل ما يتعلق بتطور الموسيق     إويعطي الدارس الفرصة للتعرف بشكل واسع ومتخصص        

كذلك أهم المؤلفات الموسيقية فـي هـذه         ويتناول   ، هذا التطور  فيوالموسيقيين الذين أثروا    
 فـي الفترة، حيث تتم دراسة جميع القوالب الموسيقية والمدارس الموسيقية المختلفة وأثرها            

     . كعلم وفناتطور الموسيق
  

   ساعات معتمدة3          )نظري (: العالميةاقواعد الموسيق  85212

مفـاتيح الموسـيقية وأنواعهـا،      الوها،  ئالنغمات وأسما و ونظرياتها،   ادراسة أصول الموسيق  
المـسافات الموسـيقية،    والطبقات الموسـيقية المختلفـة،      والعالمات الموسيقية وأشكالها،    و

سـرعة األلحـان    واإليقاع والمـوازين،    والساللم الموسيقية وأنواعها،    وعالمات التحويل،   
إشارات ثم   إشارة التقطع، وإشارات االختصار والتكرار واالتصال،     وواصطالحاته اللفظية،   

          .الزخرفة، إشارات أسلوب األداء
  

   ساعات معتمدة3           )نظري (:)1(وإيقاع صولفيج    85213

التعرف إلى األشكال اإليقاعية المختلفة في الموازين البسيطة والمركبـة، غنـاء تمرينـات              
 صول وفا صولفائية، في سلم دو الكبير وال الصغير، قراءة النوتة الموسيقية في مدرج مفتاح            

  .الباص، أداء أشكال إيقاعية والتعرف إليها من موازين بسيطة ومركبة
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   ساعات معتمدة3            )نظري (:)2(وإيقاع صولفيج    85216

التعرف إلى المزيد من األشكال اإليقاعية المختلفة في أزمنة بسيطة ومركبة، غناء تمرينات             
داء أشكال إيقاعية فـي مـوازين بـسيطة         أ. صولفائية في بعض الساللم الكبيرة والصغيرة     

ومركبة مع استخدام السنكوب، إدراك وتمييز مسافات وتآلفات موسيقية والتعرف إليها عنـد             
          .عزفها هارمونياً

 

   ساعات معتمدة3            : العربيةاقواعد الموسيق  85214

األوزان العربيـة    دراسة   -أجناسها وتركيباتها   -المقامات-دراسة الساللم الموسيقية العربية   
 والتعرف إلى األشكال والقوالب الموسيقية العربية الغنائيـة منهـا           "الضروب أو األصول  "

  ).المادة نظرية( .واآللية
 

  ساعة معتمدة            )عملي (:)1 (بيانو الزامي   85215

  ساعة معتمدة            )عملي (:)2 (بيانو الزامي   85312

  ساعة معتمدة            )عملي (: )3 (بيانوالزامي   85316

 إلى تمكين الطالب من العزف على البيـانو مـن           3 و   2 و   1لزامي  إتهدف مساقات بيانو      
  .خالل برنامج دراسي محدد يشمل تقنيات العزف وعزف مقطوعات موسيقية بسيطة

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:)1 (آلة اختصاص  85251

  .  يختارها الطالبيتطرق المساق إلى مبادئ العزف على اآللة التي
    

   ساعات معتمدة3        )نظري (:اآلالت الموسيقية العالمية والعربية  85252

وتريـة، نافخـة،    "أنواعها  :  واآلالت العربية الكالسيكية من حيث     االوركسترادراسة آالت   
بناؤها، مداها الصوتي، صفاتها، شخصيتها، وطرق اسـتعمالها، ودورهـا فـي            " وطارقة

 .رقة العربية والفاالوركسترا
 

   ساعات معتمدة3          )نظري ( :أناشيد وأغاني مدرسية  85253

األناشيد واألغاني المدرسية، وذلك من خالل تدريبه على        بيهدف المساق إلى تعريف الطالب      
    .عزف، وغناء، وأسلوب تعليم األغاني واألناشيد في المدارس

  
  اعات معتمدة س3          )نظري (:)2(ا تاريخ وتذوق الموسيق  85311

 منذ بداية الفترة الرومانـسية، والمـدارس الموسـيقية          اويبحث المساق في تاريخ الموسيق    
 الكالسيكية المعاصرة، ويعطـي     االمختلفة التي ظهرت في بداية القرن العشرين، والموسيق       
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 هذا التطور، كما    فيلى تطور الموسيقى والموسيقيين الذين أثروا       إالدارس الفرصة للتعرف    
اول أهم المؤلفات الموسيقية في هذه الفترة، ودراسة جميع القوالب الموسيقية والمـدارس             يتن

    .الموسيقية المختلفة
 

   ساعات معتمدة3            )نظري: (يصولفيج شرق  85313

تمرينات لحنية في مقام الراست،     : غناء تمرينات لحنية في العديد من المقامات العربية، مثل        
   .والسيكاه، والهزام، والسوزناك، ومقام الصبا، والكرد، والحجازوالنهاوند، والبياتي، 

  
   ساعات معتمدة3             )نظري (:)1 (هارموني   85314

علم تآلف األصوات، وهو يبحث في األسس النظرية والعملية لعلم األكـوردات، ويتعـرف              
الثـاني، ويـدرس    الطالب إلى التآلفات الثالثية األساسية في وضعها األساسي وقلبها األول و          

   .الطالب التآلف الرباعي على الدرجة الخامسة في وضع األساس وقلبه األول والثاني والثالث
  

   ساعات معتمدة3             )نظري(  :)2 (هارموني   85413

دراسة جميع التآلفات الثالثية الفرعية، تآلف الدرجة السادسة، الثالثـة، الـسابعة، الثانيـة،              
ـ          وانقالباتها، دراسة ال   ة تآلفات الرباعية على جميع درجات السلم، ودراسة الزخـارف اللحني

  ).النغمات الغريبة عن التآلفات(
  

   ساعات معتمدة3            )عملي (:)2 (آلة اختصاص  85351

يدرس الطالب في هذا المساق المناهج التي تهدف إلى التدريب التقني للعزف على اآللة مع               
  .مقطوعات موسيقية بسيطة

  

   ساعات معتمدة3            )عملي (:)3 (آلة اختصاص  85354

يدرس الطـالب في هذا المساق تكملة للتدريبات التقنية، وعزف مقطوعات موسـيقية فـي              
    .مختلف القوالب الموسيقية

 

   ساعات معتمدة3           )نظري(  :غربي تحليل موسيقي   85411

 تشريحاً مفصالً متعرضاً للحن     ةالقطع الموسيقي تحليـل القوالب الموسيقية المختلفة، تشريح      
وأشكاله، اإليقاع، األوزان، الصفات التعبيرية، تحليل الشكل الثنـائي البـسيط، والثالثـي             

  .البسيط، والثنائي المركب، والثالثي المركب، والتنويعات الموسيقية وقالب السوناطة
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   ساعات معتمدة3          )نظري (:اأساليب تدريس الموسيق  85414

 فـي   ائل النظرية والعملية، العالمية والعربية، لطرق وأساليب تدريس مادة الموسـيق          الوسا
 لألطفال والصفوف األولـى،     االمدارس االبتدائية والثانوية، مع التركيز على تعليم الموسيق       

  .أهم الطرق لتدريس هذه المادة، تطوير قدرات الطالب التعليمية والتربوية
    
   ساعات معتمدة3            )نظري (:)1(قواعد التلحين    85415

 الخلية  cellيدرس الطالب في هذا المساق نظريات التأليف الموسيقية العالمية بدءاً من بناء
اللحنية مروراً بالهارموني، والتحويل، والتيمة الـصغيرة والكبيـرة، والتـشابه الميلـودي             

النظريـات ببنـاء صـيغ    واإليقاعي والكونترابونط والمرافقة واألورغانوم إذ يتم ربط هذه    
 .وقوالب آلية وغنائية بسيطة،  كلحن النشيد والطقطوقة الموسيقية البسيطة

  
   ساعات معتمدة3             )نظري (:)1(موشحات    85416

يتعرف الطالب إلى تكوين الموشح،  وأشكاله، وتطوره ودراسة غنائه وحفظ ما ال يقل عن 
      .فةعشرين موشحة بسيطة في مقامات وإيقاعات مختل

    
   ساعات معتمدة    )نظري (:)1(حاسوب طة الابوسموسيقي   وتسجيلتوزيع   85417

علم عدة ت ويقوم من خاللها بايتعلم الطالب استخدام بعض برامج الكمبيوتر المتعلقة بالموسيق
  : مهارات منها

  . طة الكمبيوتراالتدوين الموسيقي بوس  )1
  .األصليكيفية بناء خطوط لحنية مختلفة مصاحبة للحن   )2
 .توزيع اللحن على عدة آالت موسيقية تبعا لطبيعة اآللة  )3
  .)Mid(يعطى الطالب معلومات عامة حول شبكة المعلومات الرقمية   )4

 .توصيلها مع لمحة عن طرق
                
  ساعات معتمدة3             )نظري( :مشروع تخرج   85418

وم الطالب منفذاً بأداء أهم قوالب يتقدم الطالب بمشروع التخرج بالتنسيق مع أستاذ المادة ويق
 التقاسيم – اللونجا – السماعي – األغنية – الدور –الموسيقا العربية اآللية والغنائية الموشح 

  .على آال يقل زمن المشروع عن ثالثين دقيقة)  المقطوعة الموسيقية الحديثة–
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   ساعات معتمدة3            )عملي (:)4 (آلة اختصاص  85452

الب في هذا المساق تكملة للتدريبات التقنيـة، وعزف مقطوعات كاملة لآللة التي            يدرس الط 
  .يختارها

  
   ساعات معتمدة3            )نظري (:)3(صولفيج وإيقاع    85457

يشتمل المساق على تمارين وتدريبات من القراءة والكتابة واإلمالء الموسيقي من الناحيـة             
لفة، ويستعرض المساق جميع تقسيمات الزمن الـشاذة        اإليقاعية والغنائية من المفاتيح المخت    

 القـراءة   في الموازين البسيطة والمركبة ويركز المساق على النهوض بمقدرة الطلبة علـى           
  .الفورية

  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:)4(صولفيج وإيقاع    85458

 الموسيقي مـن    يشتمل المساق على تمارين وتدريبات متقدمة من القراءة والكتابة واإلمالء         
يـة  وتمييز وإدراك التآلفـات الثالث    . الناحية اإليقاعية والغنائية والتقسيمات الداخلية للوحدة     

  .بأنواعها والغناء الدياكوفوني
  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:األكوستيكا الموسيقية   81117

جات الصوتية، يتناول المساق دراسة العناصر األكوستيكية الموسيقية مثل االهتزاز، المو
ودرجة الصوت، وقوة الصوت، وحدة الصوت، وأنواع األصوات، وقياس المسافات 
الصوتية، أكوستيكة اآلالت الموسيقية اإليقاعية، والوترية، والنفخية، ويتناول انتشار الصوت 

   .في الفضاء بالقاعات المغلقة، والقاعات المكشوفة

 

  ت معتمدة ساعا3              )نظري( :علم الجوقات  85315

خـصائص األصـوات    وتوزيع أصوات الجوقة،    وأنواع الجوقات،   وكيفية تكوين الجوقات،    
    .كيفية اختيار أناشيد الجوقة وأساليب أعضاء الجوقةوالمشاركة في الجوقة، 

  
   ساعات معتمدة3            )نظري (:)1(عزف فرقة    85352

وفـرق  " يات، خماسيات وهكـذا   ثنائيات، ثالثيات، رباع  "التعريـف بأنواع الفرق الصغيرة     
  .الصالة حيث يمارس الدارس العزف عملياً في هذه الفرق
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   ساعات معتمدة3         )نظري (:أساليب تطوير الصوت الغنائي  85353

 :حيـث لى الـصوت البـشري مـن        إاألساليب المتبعة لتطوير الصوت الغنائي،  التعرف        
تي، والقدرة على ضبط عمليـة التـنفس        ،  تطوير الجهاز الصو    الغنائيةخصائصه ومميزاته   

وذلك من خالل التمارين الغنائية المختلفة والتي تـؤدي إلـى توسـيع المـدى               . أثناء الغناء 
  . أساليب األداء الغنائيإلىالصوتي، وإبراز قوة الصوت الغنائي، وأيضاً التعرف 

 

   ساعات معتمدة3            )نظري (:)2(عزف فرقة    85355

وفـرق  " ثنائيات، ثالثيات، رباعيات، خماسيات وهكذا    " لفرق الصغيرة   التعريـف بأنواع ا  
  .الصالة حيث يمارس الدارس العزف عملياً في هذه الفرق

    
   ساعات معتمدة3        )نظري (:إلسالمية العربية وااتاريخ الموسيق  85412

أهم الرموز حيث يتوقف عند . حتى أيامنا هذه العربية منذ الجاهلية ااستعراض تاريخ الموسيق
الموشـح، الطقطوقـة، القـصيدة      "الموسيقيــة العربيــة والقــوالب اللحنية المختلفة      

 المؤلفات الموسيقية العربية التي ظهرت في العصر األموي والعباسي، وأثرها  أهم"..وغيرها
  . في الغربا تطور الموسيقفي

ل أعمـال الموسـيقيين      الرسمية الفلـسطينية، حيـث يتنـاو       اويتطرق المساق إلى الموسيق     
 الفلـسطينية   ا في مطلع القرن التاسع عشر، كـذلك عـن الموسـيق           االفلسطينيين الذين عملو  

    .  المعاصرة
  

   ساعات معتمدة3            )نظري ( :أساليب ارتجال   85453

يهدف المساق إلى تدريب الطالب على صياغة جمل موسيقية فورية، وذلك عن طريق تكملة              
، ومن ثم تصوير موضوع محدد عن طريق العزف، وابتكار تآلفـات            جملة موسيقية محددة  

ويهتم المساق في تقوية القدرات التقنيــة للطالب، وذلك من خالل . هارمونية للحن معروف
 تدعيم المقـدرة  ذلكإضافة إلى . العزف الفوري االرتجالي، حسب مجموعات إيقاعية مختلفة     

  .تلفة، وذلك من خالل عزف جمل موسيقيةلدى الطالب على التنقل بين الساللم المخ
  

   ساعات معتمدة3              )نظري: (ابوليفوني   85455

 تعليم أصـول التـأليف  ووهو ما يسمى بعلم تعدد األصوات، التعرف باألسلوب البوليفوني،    
  .والمتتبعات بصوتين، وفوجا بصوتين" الكانون" "البوليفوني الصارم"
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   ساعات معتمدة3            )رينظ (:االعالج بالموسيق   85456

ـ      طة ايتطرق المساق إلى تعريف الطالب على األساليب الحديثة والمتبعة فـي العـالج بوس
 في عالج الحاالت النفسية، وتطوير المقدرة السمعية لـدى          ا، وخاصة دور الموسيق   االموسيق

 األشخاص الذين يعانون من هبوط في السمع، كذلك استغالل العناصر الموسـيقية لغـرض          
     .تطوير المقدرة الحركية

  
   ساعات معتمدة3            )نظري): ( 1(موسيقا الحجرة    85460

تحتوي على مقطوعات موسيقية مناسبة لموسيقا الحجرة مثل سوناتا آللة البيانو والفيولينية أو 
    .سوناتا البيانو والتشيلو، وكونشرتينو للبيانو مع الكمان

  
   ساعات معتمدة3            )ينظر (:)1(اإليقاع الحركي    85461

يشتمل هذا المساق على تدريبات وتمارين في اإليقاع الحركي من خالل التناسق بين الحركة 
الجسمية واإليقـاع ومن التعبير بالحركة والجسم عن القطعة الموسيقية في موازين بسيطة 

    .  وتشتمل على إيقاعات بسيطة2/4 -  4/4 - 3/4
  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:)2(موسيقا الحجرة    85462

يحتوي على مقطوعات موسيقية مناسبة لموسيقا الحجرة من ثالث آالت موسيقية إلى ثمان، 
  . ويتم التركيز في هذا المساق على النواحي، التعبيرية للقطعة المراد عزفها

  

   ساعات معتمدة3           )نظري (:تحليل موسيقي شرقي   85463

)  اللونجا– البشرف – السماعي –الدوالب (تأليف الموسيقي العربي يتناول المساق قوالب ال
من ناحية البناء والصياغة واالنتقاالت المقالية ويسعى هذا المساق للوصول بمقدرة الطلبة 
إلى تتبع األشكال البنائية بفهم واعٍ وحس جماعي من خالل النص المقروء والمسموع من 

      .القوالب الموسيقية
  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:)2(يقاع الحركي اإل   85464

يشتمل المساق على تدريبات من اإليقاع الحركي من خالل الحركة الجسمية واإليقاع وذلـك              
إضافة إلى مصاحبة بعض    لى إيقاعات حركية وضروب شرقية      في موازين بسيطة تشتمل ع    

  . الموشحات من خالل اإليقاع الحركي
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   ساعات معتمدة3          )نظري (:عروض شعري وقوافي   85465

التعرف إلى جميع التفاعيل التي تقاس بها موسيقى الشعر، وكذلك دراسة بحور الشعر 
  .الستة عشر ودوائره العروضية، والتعرف إلى أنواع القوافي وعيوبها

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:)5(آلة اختصاص    85466

في األداء وتستخدمها لخدمة اإلحساس التعبيري،       تتناول قطعاً تكشف عن الجوانب المهارية       
ويحتوي المساق على قطع موسيقية تعمل على تنمية واكتـساب مهـارات أدائيـة عامـة،         

    .باإلضافة إلى خمس مقطوعات من صيغ متنوعة السرعة والطابع
  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:)3(فرقة عزف    85467

يثة وذات مستوى وتكنيك عال ضمن مجموعة من الطلبة يقوم الطالب بأداء قطع موسيقية حد
العازفين الذين يشكلون بمجموعهم فرقة عزف على مختلف اآلالت المتوفرة وضمن توزيع 

  . موسيقي محدد
  

   ساعات معتمدة3             )نظري (:)2(موشحات    85468

متعددة، حفظ وغناء مجموعة من الموشحات واألدوار والطقاطيق والمنولوجات في مقامات 
   . عمال15ًوضروب بسيطة وعرجاء، ما ال يقل عن 

  
   ساعات معتمدة3            )نظري (:)2(قواعد التلحين    85469

 word andوعلى ) Imitation(يتعرف الطالب في هذه المرحلة إلى المحاكاة الموسيقية 

musicثم يتعرف إلى .   الكلمات والموسيقا،  إذ يتم ربط الشعر بالموسيقىpicture music 

  الموسيقا الشعبية كمصدر لعمل   popular music as sourceالصورة الموسيقية، ثم على 
 التقليل الموسيقي وهو كيفية استخدام عناصر Minimalismموسيقا معاصرة ثم يتعرف إلى 

موسيقية أقل في عمل موسيقي كبير، كما ويتم ربط هذه النظرية عند تأليف القوالب 
   .رقية مثل السماعي واللونغاالموسيقية الش

  
   ساعات معتمدة3        )نظري (:تقنيات التوزيع الموسيقي الحديث   85470

 والتطـورات ) Midi(كة المعلومات الرقمية    ب عامة عن مستقبل ش    ةى الطالب نبذ  ــيعط -1
 .التي يمكن حدوثها مستقبال

 األجهزة الموجودة من حيث مكوناته وطبيعة) Sound Studio(لى الـ إيتعرف الطالب  -2
 .  مختصرة عن علم الصوت والهندسة الصوتيةهفيه مع نبذ
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لى عدة  إ مع التعرف    االوركسترايتعلم الطالب كتابة نوتة موسيقية مفصلة لمجموع آالت          -3
  .أنماط إيقاعية حديثة وكالسيكية وطرق بنائها

)Jazz, Blues, House e.t.c( )بلدي، مصمودي، وحدة(  
   

   ساعات معتمدة3    )نظري (:)2(حاسوب طة الا بوس وتسجيل موسيقي عتوزي    85471

من خالل برامج متخصصة،    ) Sequencer(يعطى الطالب مبادئ عملية التسجيل التتابعي       
ـ ة  عيكما يعطى لمحة مختصرة عن كيفية بناء األشكال اإليقا         آلالت الموسـيقية المختلفـة     ل

)Strings, Percussion.(   
  

   ساعات معتمدة3          )نظري (: ات عربيةضروب ومقام   85472

التعريف بأسس اإليقاع الموسيقي وتركيباته، ودراسة لما ال يقل عن ثالثين ضرباً إيقاعياً 
 يتعرف الطالب ;وتطبيقها على آلة إيقاعية بشكل منفرد أو بمصاحبة آلة موسيقية أخرى، كما

نها والتعريف بكيفية التداخل فيما بينها إلى المقامات العربية من خالل سماعها والتمييز فيما بي
أو من خالل سماع أو عزف قوالب غنائية وآلية . وتطبيقه على شكل تقاسيم متعددة المقامات

    .عربية وتحليلها من حيث المقام واإليقاع
  

   ساعات معتمدة3             )نظري (:)3(هارموني    85473

 في الهارمونية الدياتونية وتمرينات يشتمل على تمرينات وتدريبات في التحويل المقامي
   .تحتوي على الزخارف اللحنية أو النغمات الغريبة عن التآلفات

  

   ساعات معتمدة3              )نظري (:علم األصوات   85474

يتناول هذا المساق دراسة لجهاز النطق اإلنساني، ومخارج األصوات التي تتوزع فيه، كما 
 والحركات،    ”Consonants“لعربية الصوامتيتناول دراسة لكل واحد من أصوات ا

Vowels وأنصاف الحركات ،Semi Vowels.  
ويشتمل هذا المساق أيضاً على دراسة ألصوات العربية من حيث تصنيفها وتوصيفها وبيان 

  .درجات القوة والضعف التي تتسم بها كل مجموعة صوتية
اإللقـاء فإن هذا المسـاق ولما كان لعلم األصوات صلة وثيقة بموسيقا الشعـر وفن 

سيتنـاول أيضـاً دراسـة النظـام المقطعي للغة العربيـة وهـو نظام شديد الصلة 
بموسيقا الشعر التي تعد أساس علـم العروض كما يتنـاول دراسة الفونيمـات غير القطعية 

Supra Segmental Phonemeكالنبر Stress والتنغيم Intonation  والمفصل 
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Juncture  وهي أمور ذات صلة قوية بفن اإللقاء الذي يعتمد عليه الموسيقي والملحن
     .والمنشد
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم الموسيقية

  

      :المدرسون

  موسيقى وتربية موسيقية      أحمد موسى
  .1995جامعة النجاح الوطنية،           

  
  )موسيقى(      خليفه جاد اهللا

   2007 االردن –جامعة اليرموك         
     

  :المدرسون المساعدون

   ) وتربيةموسيقى(    إبراهيم الخروبي
كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية، 

1982     
        

  )موسيقى(      خالد صدوق
  .1994كلية الفنون الجميلة، جامعة النجاح الوطنية           
        

  )وسيقىم(      أحمد أبو دية
  .1993كلية الفنون الجميلة، جامعة النجاح الوطنية،          
        

  ) وتربيةموسيقى(      عمار قضماني
  .1998كلية الفنون الجميلة، جامعة النجاح الوطنية،           

 

 :المبتعثون

  )موسيقى(      رامي عرفات
   جامعة النجاح الوطنية-كلية الفنون الجميلة           
   مصر-جامعة حلوان           

  
  )موسيقى(      مود رشدانمح

   جامعة النجاح الوطنية–كلية الفنون الجميلة           
   األردن–جامعة اليرموك           
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  )موسيقى(      حبيب بسو
  .1996كلية الفنون الجميلة، جامعة النجاح الوطنية،           
   اسبانيا–جامعة برشلونه           

  
  )موسيقى(    ناصر نافذ اسمر  
 مصر- د العالي للموسيقى العربية المعه-أكاديمية الفنون           

  
  

  إضافة إلى عدد من المدرسين غير المتفرغين*** 
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  قسم تصميم جرافيك . 4
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم تصميم جرافيك

  

  :شروط التخصص

  ) التوجيهي(أن يكون معدل الطالب المتقدم لكلية الفنون الجميلة في شهادة الثانوية العامة   -1
  .فأعلى%) 65(  

  .أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص تصميم جرافيك  -2
  

  :المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم تصميم جرافيك

خصصاً منفرداً في تصميم الجرافيك يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في تصميم            يقدم قسم تصميم جرافيك ت    
وعلى جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هـذا التخـصص إتمـام                . الجرافيك

ة، ساعة معتمدة، تشمل متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، متطلبات الكلية اإلجبارية واالختياري          ) 141(
  .متطلبات القسم

  
  ساعة معتمدة) 73: (  المساقات اإلجبارية-أ

 المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

   3  )1(رسم أكاديمي   83213

 83213  3  )2(رسم أكاديمي   83216

   3  )1(نظرية األلوان وتطبيقاتها   83463

 83463  3  )2(نظرية األلوان وتطبيقاتها   83464

   3  "1"تصميم جرافيك   84254

 84254  3  "2"تصميم جرافيك   84355

   3   ممبادئ التصمي  84460

   3  سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته  84470

   3  التصوير الضوئي    86112

 84355  3  "3"تصميم جرافيك   86114

 86114  3  " 4"تصميم جرافك   86115

 86115  3  " 5"تصميم جرافيك   86116

   3  خرج مشروع ت  86117

   3  التايبوغرافي   86118

   3  1جرافيك بالحاسوب   86119
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 86119  3  2جرافيك بالحاسوب   86120

   3  ) 1(فن جرافيك   86123

   3  تاريخ تصميم جرافيك    86126

   3  مبادئ الخط والزخرفة  86213

   3  تقنيات الطباعة وخاماتها  86214

   3  مبادئ الحفر والطباعة  86215

   3  1ة اإلعالن نظري  86216

 86216  3 2نظرية اإلعالن   86217

   1  بحث مشروع تخرج   86218

   3  ما قبل الطباعة    86219

   0  تدريب ميداني  86312

  

  ساعة معتمدة) 15: ( المساقات االختيارية-ب

 المتطلب السابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

  3 )1(تاريخ وتذوق الفن  83211

 83216 3 )3(أكاديمي رسم  83312

 83211  )2(تاريخ وتذوق الفن   83313

 83312 3 )4(رسم أكاديمي  83315

  3 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد 84451

  3  أسس التصميم ثنائي األبعاد  84466

  3  رسم معماري  84467

  3 نظريات التصميم ومناهجه 84468

  3 مشاغل نجارة وديكور 84476

 86120 3   3ك بالحاسوب جرافي 86121

 86121 3 4جرافيك بالحاسوب  86122

 86123 3 )2(فن جرافيك  86124

 86124 3 )3(فن جرافيك  86125

  3  رسوم متحركة بالحاسوب  86212

  3 دراسة متقدمة في تصميم الجرافيك 86416
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  :وصف المساقات التي تدرس في قسم تصميم جرافيك

  

   ساعات معتمدة3            )عملي ():1 ( أكاديميرسم   83213

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق 
  ).طابع تسجيلي( االعتماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع كما هو -1
 .خلق عالقة تكاملية بين العين واليد واألداة -2

  :ويتضمن

  . التأكيد على النسب والتناسب-
 . توزيع العناصر ضمن إطار العمل الفني-
 .يد على الدراسات الخطية التأك-
 ).تحجيم العناصر (– التأكيد على المعتم والمضيء -
  ...).االتجاه الواحد، التهشير، ( تقنيات استخدام قلم الرصاص -
 ..ضمن التراكيب البنائية المختلفة ومستوى النظر) المنظور( التأكيد على البعد الثالث -
 . فهم طبيعة سطح الخامة وملمسها واتجاهها-

سلسلة من النشاطات تعطى للطالب كوظائف بيتيه لتأكيد المفاهيم واألهداف الفنية  :مالحظة
  .السابقة

 

   ساعات معتمدة3            )عملي (: 2 أكاديمي رسم   83216

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق

  :يتضمن. االعتماد على الحقائق البصرية في نقل الواقع بأسلوب تسجيلي-
 ..).التوازن( ضمن الفراغ واإلطار العام مع مراعاة أسس بناء العمل الفني  توزيع العناصر -

 ).التأكيد على اإليقاع الخطي( عمل دراسات خطية متنوعة األهداف والغايات  -
والتبـاين فـي    ) قيم التدرج للفاتح والقـاتم والوسـط      (التأكيد على فهم خاصية الدرجات       -

 . والبعيد والمنظور الفراغيالموضوعات المراد رسمها وعالقتها بالقريب
التعامل مع نماذج ذات مالمس مختلفة، كالقماش والمعدن والزجاج للتأكيد على خصوصية             -

 .الخامة وعالقتها بالفراغ
استخدام خامات مختلفة في التنفيذ كالفحم والحبر الصيني واأللوان المائية ومعرفة مهاراتها             -

 .وخصائصها الفنية
 –عن طريق رسم تمثال نصفي رأس تمثال     ) جزء من الجسم   (التركيز على نسب اإلنسان    -

 .دراسات خطية لرأس اإلنسان وجسمه
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   ساعات معتمدة3        )نظري وعملي (:1  األلوان وتطبيقاتهانظرية   83463

  ساعات معتمدة        )نظري وعملي: (2نظرية األلوان وتطبيقاتها    83464

ي المدارس الفنية المختلفة، ودراسة شاملة لماهية        األلوان عند فنان   نظريات هذه المادة    تتناول
 اللونيـة  اللـون والعالقـات    وديناميكيـة  ومجموعاتها، أقسامها   – األلوان   وتصنيف  اللون،

 بـاأللوان   عمليـة  عين المشاهد وتطبيقـات      فيواألسس النفسية والوظيفية لها وتأثير اللون       
  . بعدين وثالثة أبعاد–لتكوينات مختلفة 

                                                                    
   ساعات معتمدة3            )عملي (:)1(تصميم جرافيك    84254

تتناول هذه المادة دراسة الوحدة الجمالية للحروف ومعرفة السبل اإلبداعية التقنية وطرق 
، والماركة Logo الشعار –توظيفها في مجال التصماميم الجرافيكية األساسية المختلفة 

المسجلة، وورق المراسالت، والبطاقات، وشهادة الشرف، والطابع البريدي، وأغلفة الكتب 
  . والمجالت، وإخراجها

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:)2(تصميم جرافيك    84355

تتناول هذه المادة قضايا التصميم المعاصرة،  وتصميم اإلنتاج الخاص بالمصانع والمؤسسات 
 في (Photographics)ارية وكيفية التعامل مع الصورة الفوتوغرافية وتوظيفها التج

 وأغلفة المنتجات، والتعليب، واإلعالن، والدعايات المضيئة، وسيارات –التصاميم الجرافيكية 
   .الشحن وغيرها

  
  ساعات معتمدة3            )عملي ( :مبادئ التصميم   84460

م بأنواعه وتقنياته وخاماته وأدواته، وتعريـف الطالـب         تتناول هذه المادة التعريف بالتصمي    
مثل اللـون والخـط، والمـساحة، والكتلـة،      (بفكرة التصميم وأسسه وعناصره وخصائصه      

وكيفية التعامـل مـع     ... والفراغ، ثم التوازن، والحركة، والتوزيع، والتجانس، والفضاء الخ       
عالقـات  عرف إلى الـصيغ المتنوعـة لل    األشكال ببعدين وبثالثة أبعاد ومجال تطبيقاتها، والت      

  .الجمالية في مجال التصميم
  

   ساعات معتمدة3        )نظري (: التصميم وسيكولوجيتهسوسيولوجيا   84470

 المتبادلة بين التصميم والمجتمع، وكيف يوجه التصميم لتلبية حاجـات           العالقة المادة   تتناول
 ذلك على عملية    وانعكاسيه،  فالتصميم   والتأثيرات النفسية التي يتركها      اإلنسانوضروريات  

  .اإلبداع لدى الفنان
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   ساعات معتمدة3          )نظري وعملي (: الضوئيالتصوير   86112

لى كافة األدوات إ والتعرف لتاريخ التصوير الضوئي وتطوره، اً المادة موجزهذه تتناول
والتحميض والطبع  عمليات التصوير فيوالتجهيزات الفنية والتقنيات المختلفة المستخدمة 

 وكيفية توظيف التصوير الضوئي في وباأللوان،والتكبير وتقديم الصور باألسود واألبيض 
  .Photographic – الجرافيكيخدمة المجاالت الفنية وخاصة في التصميم 

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:)3(تصميم جرافيك    86114

لحمالت اإلعالنية التي تستهدف جوانب الحياة تهدف هذه المادة إلى دراسة األوجه المختلفة ل
وكيفية وضع التصاميم الجرافيكية المتميزة من إعالنات . المختلفة وبخاصة االقتصادية منها

وملصقات للحمالت الترويجية ابتداء بالبحث الميداني وانتهاء بالتصورات المقنعة للوسط 
     .اإلعالني

  

   ساعات معتمدة3            )عملي (:)4(تصميم جرافيك    86115

الخاصة بالمهرجانات ) المتحركة(تتعلق هذه المادة بفن تصميم اللوحات الجرافيكية 
 وإعداد الدراسات، وعمل المخططات األولية –واالحتفاالت الرسمية والشعبية وغيرها 

  .لبة على خوض تجربة العمل الجماعيم النهائية وتنفيذها، وتدريب الطوالتقريبية، والتصامي
  

   ساعات معتمدة3             )عملي (:)5(تصميم جرافيك    86116
  تخصـص هذه المــادة لفن تصميم الجرافيك بوساطة الحاسوب

 Computer Graphic Design  
 في عمل التصاميم IBM و Apple Macintoshباستخدام البرامج المتطورة في نظامي 

عادة إنتاجها إلبداع أعمال فنية الجرافيكية المتميزة واالستعانة بالصورة الفوتوغرافية إل
    .تجارية وتصاميم اعالنية كخطوة مساندة لمشروع التخرج

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:التخرج مشروع   86117

 حملة دعائية كاملة إعداد بحوث تخطيط مشروع التخرج يتحمل الطالب الجزء األكبر في في
  .السوق المستهلك والمنتوج

  . المراد العمل بهاالخدمةن مختلف الماركات لمنتوج  دراسة مقارنة بيعمل
تقديم الميزانيات المخصصة و السابقة الخطط واالستراتيجيات المستندة إلى البحوث وضعو

  . المنشأة المراد عمل حملة دعائية لهامعلتنفيذ الحملة الدعائية وذلك باالستناد وبالتنسيق 
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 ذلك بالتنسيق مع أستاذ المادة مع كل. اقعية يمكن أن تكون مستنده إلى أرضية والحمالتو
  .االستعانة بالكمبيوتر وبرامج التصميم

  
   ساعات معتمدة3              )عملي (:التايبوغرافي   86118

  . العربية واإلنجليزية وعالقاتهاللحروفهذه المادة حول دراسة الوحدات الجمالية  تدور
 الحروف في التشكيل وهي مقدمة لعمل علىعمل تصاميم تعتمد .  الحروف استعماالتهاأنواع

التعبير ( والفكر التعبيري في التعبير التشكيلي المفهومباإلضافة إلى اعتماد ) Logo(الشعار 
   ).المفاهيمي التشكيلي

  
  ساعات معتمدة3    )عملي (: Computer Graphics Iجرافيك بالحاسوب    86119

ي استخدام الحاسوب في مجال التصميم، صمم هذا المساق العملي لتطوير مهارات الدارس ف
 :وذلك بالتعرف إلى نظام الماكنتوش وبرامجه التطبيقية التي تشمل

    Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop, Quark Express  
  .كل ذلك من خالل مشاريع عملية تطبيقية لتعمق مفاهيم تصميم الجرافيك المحوسب

  
   ساعات معتمدة3    )عملي( : Computer Graphic IIجرافيك بالحاسوب   86120

باستخدام ) Illustration(يركز هذا المساق على الجانب التعبيري البصري السردي 
  Painter, Maya,  3 D Max   : الحاسوب من خالل برنامج

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (:  1 جرافيكفن    86123

  ة ساعات معتمد3            )عملي (:  2 جرافيكفن    86124

   ساعات معتمدة3            )عملي (:  3 جرافيكفن    86125

 الرصاص بدرجاتها المختلفة، الرسم بـالفحم والحبـر الـصيني           أقالم على استعمال    التدرب
 الكروكي السريع، حتى تتالءم حركة اليد مـع         بالرسم هذا بقيام الطالب     ويتم ،"أبيض/ أسود"

وهنـاك  . عـضها باك نسبها وعالقتهـا ب     رسم النماذج الصامتة والحية، وإدر     وكذلكالعين،  
الطباعة على الزنـك،     و بالسلسكرين،   الطباعة " البسيطة في مجال الطباعة اليدوية      تطبيقات

 القيـام برسـم الكروكـي    ،"– الليتوغراف – على الحجرالطباعةو على األلمنيوم،    الطباعةو
  . يدوياً بالطباعة لعمل عدة نسخ من الرسم الواحدتنفيذهومحاولة 
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   ساعات معتمدة3             :تاريخ تصميم  جرافيك   86126

 والدته نشأته وتطوره خالل العصور المختلفة –تتناول هذه المادة فن تصميم الجرافيك 
ووصوله إلى تخصص قائم بذاته له خواصه ومميزاته وقوانينه، ودور تصميم الجرافيك 

لسياسية، والثقافية، والفنية، وعالقته بجميع جوانب الحياة المختلفة، االقتصادية، وا
والرياضية، والبيئية وغيرها، والتعرف إلى أساليب ترتيب المادة المطبوعة والتصاميم 

  .المتبعة في تنفيذها لغايات اإلعالن والدعاية
  

   ساعات معتمدة3         )نظري وعملي(  : الخط والزخرفةمبادئ   86213

ة وتطور علم الخط والزخرفة والمبدعين  المادة موجزا لتاريخ الخط والزخرفهذه تتناول
لى قواعد وأسس الخط والزخرفة واألدوات المستخدمة في التنفيذ عن إ التعرف وكذلكفيهما، 
 بتطبيقات عملية في مجال الخطوط العربية والزخرفة اإلسالمية، وطرق القيامطريق 
   . مجال التصميمفيتوظيفها 

  
   ساعات معتمدة3          )ينظر (: وخاماتهاالطباعة تقنيات   86214

 المختلفة التقنياتومراحل تطورها عبر العصور و تاريخها،  موضوعات الطباعةتتناول
 والمعادن القماشالطباعة الحرارية على و انتيجلو، ولتربرس،الشاشة الحريرية واألوفست، 

  . العملمراحلوالتقنيات والخامات والصلبة وغيرها مع التركيز على طباعة األوفست 
أنواع الورق والكرتون األحجام و األلوان، مقارنة بين تقنيات الطباعة مختلفة دراسة

  .عمل الشتصات وغيرهاوالمتعارف عليها 
    . وتجهيز العمل الفني للطباعةواألفالملى تقنية فرز األلوان وعمل البليتات، إ التعرف

  
  ة ساعات معتمد3         )نظري وعملي( :والطباعة الحفر مبادئ   86215

لى أسس وقواعد وأدوات إتاريخ فن الحفر والطباعة والتعرف عن  اً المادة موجزهذه تتناول
 والطباعة ومراحل تطور هذا الفن ودراسة التقنيات الطباعية المختلفة مع الحفروخامات 
  . عملية باستخدام الخشب واللينوليوم والزنك وغيرها يدوياً وآلياًتطبيقات

  

   ساعات معتمدة3         )نظري (: I   إعالننظرية   86216

 اإلعالن والفروق وسائلو اإلعالن، أساسيات وتطوره، عن اإلعالن نشأته تعريفه مقدمة
أثر اإلعالن في و  وحماية الملكية الفردية وأخالقيات المهنة،الصدق في اإلعالن،وبينها، 

هيكلها التنظيمي و، الوكاالت اإلعالنيةو، تها نشأة المجتمعات ورفاهيوفيالنمو االقتصادي 
  .مهااوعمل أقس
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   ساعات معتمدة3            )نظري (:II إعالن نظرية   86217

 اإلداري للدعاية التجارية، التنظيموالرسالة اإلعالنية، وفنون اإلعالن، و اإلعالن، بحوث
ي  الفكراإلطار وقانون حماية الملكية الفردية .التجاريةالمبادئ األخالقية التي تحكم الدعاية و

المستهلك، و السوق، أبحاثو أهدافها،وتخطيطها، والحمالت اإلعالنية و لإلعالن،المتكامل 
  .المنتوجو

  . أبحاث السوق المستهلك والمنتوجتحليل
 وغيرها في تنوير مذياعالو التلفازأهمية و اإلعالن في فلسطين والبالد العربية تاريخ

   .كمهنة اإلعالنو ،مستقبل اإلعالن في فلسطينوالجماهير، 
  

   ساعة معتمدة1              :بحث مشروع التخرج   86218

يقدم الطالب بحثاً نظرياً في موضوع مشروع التخرج الذي يختاره مع المدرس المشرف، 
ويكون المشروع في موضوع يتعلق بما درسه الطالب في الكلية، وتقوم لجنة من الكلية 

  .                                التخرجبمناقشة البحث وتقييمه قبل أن يبدأ الطالب بمشروع
  

   ساعات معتمدة3             )نظري( :ما قبل الطباعة    86219

 كافة أدبيات وأدوات، وتقنيات الطباعة واألساليب المتبعة إلعداد         عن هذا المساق نتحدث     في
  .للتفنيد أو للمطبعةالعمل الفني 

القياسـات،  و األسـعار، و الـورق،  اعأنـو و فرز األلوان،      المختلفة، ذلك التقنيات    يشملو
 األفـالم والشنطنـصات وإعـدادها       عمـل و األحبار واستخداماتها    أنواعو االستخدامات،و
   .السلوفان أنواعه واستخدامه وغير ذلكو

  
  صفر ساعة معتمدة             )عملي(  :ميداني تدريب   86312

 ن ومطابع بحيث يتلقو مؤسسات فنيةإلى يتم توجيه الطلبة ه أستاذ التصميم وإشرافبتوجيه
 وذلك إلعداد الطلبة للحياة ، ومهاراتخبراتالتدريب المناسب بما يتناسب مع ما تلقوه من 

  .والممارسة عالية تؤهلهم الجتياز الهوة بين التعليم مهنيةالعملية وإكسابهم 
   . وعن ما تم إنجازهعمله عن صاً خااً ختام التدريب يقدم الطالب تقريروفي

   
   ساعات معتمدة3            )نظري (:1  وتذوق الفناريخت   83211

 األوسط القديمة في العصور البدائية، وفنون الشرق األوسط في          الشرق تاريخية لفنون    دراسة
 كذلك دراسة تاريخية وجمالية     يتضمنو الغرب، فنون العالم القديم في      وأيضاً األسرات،عهد  
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 العصر األموي في طرازو العباسي، الطرازو"  العصر األمويطراز" الفنية اإلسالمية  للطرز
 والطـراز   لوكي،مم ال الطرازوطراز العصر السلجوقي،    و العصر الفاطمي،    طرازو،  أسبانيا

طراز وطراز العصر الصفوي،    واأليوبي، والطراز المغولي، والطراز  المغربي االسباني،        
   . اإلسالمي في الهندوالفنالعصر العثماني في تركيا، 

  
   ساعات معتمدة3            )عملي (: 3 أكاديمي مرس   83312

  ).2 + 1( يهدف هذا المساق إلى استكمال ما سبق في المساقين رسم أكاديمي -
 التركيز على العالقات الشكلية لتبيين الجزء والكل والكل والجزء فـي عمليـة التكـوين                -

  .وعالقته بالفكرة بنظرة تحليلية لموضوع محدد
 .ستخدام الكوالج وتوظيفه لخدمة العمل الفني التعرف إلى تقنية ا-    

 . استخدام التقنيات السابقة باإلضافة إلى الفحم، والباستيل-
 . بحث الطالب عن تقنيات أخرى بما يتناسب وتوظيفها لخدمة العمل الفني-
 .... صياغة الواقع البصري ووضعه في قوالب فنية جديدة، سريالية، هندسية-

 . اإلنسان ضمن أوضاعه المختلفة التعرف إلى نسب جسم-
  

   ساعات معتمدة3            )نظري (:2 وتذوق الفن تاريخ   83313

 األخـرى  المختلفـة  الفنيـة   والمـدارس  النهضة في أوروبا،     عصر دراسة للفن في     يتضمن
الخ، وأهم المذاهب الفنية المعاصرة في      ... والواقعية،كالكالسيكية والرومانتيكية والسريالية،    

       . العشرينالقرنفي العالم، 
  

   ساعات معتمدة3            )عملي (: 4 أكاديمي رسم   83315

  :يتعلم الطالب من خالل هذا المساق

 الكشف عن رؤى تشكيلية لصياغة جديدة للتكوين خاصة بالطالب لطبيعـة العالقـة بـين      -
  ).وحدة العمل الفني،  وقوة التصميم البنائي(الجزء والكل مع مراعاة 

  ).الشمولية(لخدمة العمل الفني ) شكل ومضمون(على التأليف والتركيب والبناء  التأكيد -
 .تجاه عمله الفني) البعد الفلسفي( التأكيد على رؤى الطالب الذاتية -
 . التنفيذ بمختلف الخامات المألوفة والمستكشفة من قبل الطالب- 

  
  عات معتمدة سا3       )نظري وعملي (: في تصميم ثالثي األبعادمدخل   84451

لى كيفية اإلحساس بالبعد الثالث األعمال، والتكوينات الفنية        إ الطالب هذا المساق يتعرف     في
  . الالزمة لذلكالخامات مع مختلف والتعامل ثالثية األبعاد، مجسماتمن خالل تنفيذ 
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   ساعات معتمدة3        )نظري وعملي (: ثنائي األبعادالتصميم أسس   84466

مبادئ األساسية للتصميم في البعد الثاني وتطوير فهم لطبيعة التصميم،  بالالطلبة تزويد
آليته وتأثيره عن طريق عرض لمبادئ التصميم األساسية كاللون، والقياس، و مكوناته،و

  .والشكل ردة الفعل اإلنسانية للتصميم فيومدى تأثير ذلك ...  والخط والملمس الخواإليقاع،
  

   ساعات معتمدة3             )عملي(  : معماريرسم   84467

 اإلسقاط الهندسي،   طرقلى  إ ويتعرف أصول الرسم المعماري،     المساق الطالب في هذا     يتعلم
 خـالل رسـم المخططـات       من المعمارية،   والمقاطع والواجهات،وكيفية رسم المخططات،    

ـ           كذلك. الكاملة لبيت صغير   ي  يتعلم الطالب الرموز المختلفة لمواد البناء وكيفية إظهارهـا ف
 ومقياس الرسم وخطوط القيـاس،       الخطوط، إلى أنواع    إضافة والمقاطع،   والواجهاتالمساقط  

  .ها إعداد اللوحات الهندسية وترتيبوكيفية
  

   ساعات معتمدة3          )نظري (:ه التصميم ومناهجنظريات   84468

ـ            التعريف هذه المادة إلى     تهدف م  بمفهوم التصميم ومراحله التاريخية التـي مـر بهـا وأه
 وكذلك دراسة منهجيات التصميم التقليدية والجديـدة المعاصـرة          والحديثةالنظريات القديمة   

/ مثل دراسة عالقة اإلنسان باآللة وطرق تحسين فعاليتـه        ( النظم الفرعية    وتأثيراتوأبعادها  
Ergonomics اإمكاناته تطور المنهجيات واتساع في) والحاسوب والحسابات.  

  
   ساعات معتمدة3           )عملي (:ديكور وة نجارمشاغل   84476

خـشب، معـدن    (لى اآلالت واألدوات والمواد الخـام المختلفـة         إ التعرف هذه المادة    تتناول
 والقيام بتطبيقات عملية إلنجاز بعض النماذج النفعية التي تطلب مـن            المشاغلفي  ) وغيرها
   . مجال التصميم الداخليفيالطالب 

  
  ساعات معتمدة3   )     عملي (Computer Graphic III:جرافيك بالحاسوب  86121

 صمم هذا المساق لتطوير المفاهيم والمهارات Web Design )تصميم صفحات االنترنت(

األساسية في تصميم صفحات االنترنت وهو يتطرق إلى تاريخ نشأة االنترنت، أسس لغة 
HTMLصوت والصورة ، باإلضافة إلى مهارات إعداد وتصميم البرمجيات باستخدام ال

  :المتحركة وذلك من خالل بعض البرمجيات مثل
Macromedia Free hand MX 2004  
Macromedia Dream Weaver MX 2004                                              

Macro media Fire Work MX 2004 



 458 

  

  ساعات معتمدة3    )عملي(Computer Graphic IV :جرافيك بالحاسوب 86122

مم هذا المساق من اجل التركيز على تطوير وإعداد الطالب على مهارات وأساسيات إعداد ص
 وذلك من Interactive Design) المستخدم(البـرامج التــي تعتمد على التعامل مع 

خالل تطوير المهارات الالزمة لتصميم وتطوير البرامج المختلفة وصفحات االنترنت من 
  :خالل برمجيات مثل

Macromedia Flash MX2004 

Macromedia Director MX 2004 

 .باإلضافة على التدريب على استخدام برمجيات الصوت والصورة
  

   ساعات معتمدة3       ) وعملينظري(  : متحركة في الحاسوبرسوم  86212

 المادة إلى دراسة الطرق المتنوعة إلبداع الخداع البصري للحركة وتفسير هذه تهدف
 لفن الصور المتحركة في فيلم األساسية والمبادئالطالب بفن الكاريكاتير،  وتعريفإدراكها، 
 التي تظهر الحركة إلى الرسومات تحويل سلسلة من وكيفية Cartoon Film - 2Dالكرتون 

  .فيلم باستخدام الحاسوب
  

   ساعات معتمدة3       )عملي(  :متقدمة في تصميم الجرافيك دراسة   86416

 منتقاة معتمـداً علـى   لمشاريع حرة هذا المساق عمل دراسة إبداعية خالل الطالب من يتعلم
  . المختلفةللمساقاتالمبادئ والمفاهيم التي تعلمها أثناء دراسته 
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  : أعضاء هيئة التدريس في قسم الفنون التطبيقية تخصص تصميم جرافيك

  

  :األساتذة المساعدون

  )داخليتخصص تصميم / فنون(  حسن النعيرات. د   
        Kharkiv State  

                   Academy of Design and Art 2005        
  أوكرانيا        
      

  : المدرسون

  )استخدام التكنولوجيا في الفنون(    مالك صادق  
        Chalmers University 

Gothenburg – Sweden 2007                                          

      
  )نون تشكيليةف(  محمد عثمان جبر

 Southamptonجامعة         

  2007  بريطانيا     

  

  :المدرسون المساعدون

  )Advertisingدعاية وإعالن (   سامي عيساوي
  .1994 – الهند –جامعة دلهي         

  

  :مساعد بحث وتدريس

  )تصميم جرافيك(    محمد محمود سالمه
 2006 - األردن– عمان -جامعة البترا        

  

 :المبتعثون

 Masters of Science in Digital Media)وسائط رقمية متعددة (    انألمى عثم

            - Luebeck University 2005  ألمانيا  
 الواليات المتحدة االمريكية–جامعة فلوريدا         

  
  .إضافة إلى عدد من المدرسين غير المتفرغين*** 
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  كلية الطب الفلسطينية
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  جامعة النجاح الوطنية / كلية الطب الفلسطينية نبذة عن 
 

 

وذلك انطالقاً من القناعة باألهمية القصوى لوجود كلية ، 1999/2000أنشئت هذه الكلية في العام الدراسي 
 ورفع مستوى األداء المهني مسؤولية التعليم الطبي ورعايته في مختلف مراحله، تتولى ،طب في فلسطين

  .ووضع برامج التعليم الطبي المستمر ولتصبح قاعدة للبحث العلمي
  

 بمشاركة جامعة ،وأخذاً بتوصيات العديد من الخبراء تظافرت الجهود إلنجاح كلية الطب الفلسطينية األولى
 وتكون لهذه ،ة القدسالقدس وجامعة األزهر في غزه، يكون مقرها الرئيسي وإدارتها المركزية في جامع

 لتحقيق األهداف ، وفق أنظمة وشروط علمية وإدارية محددة،الكلية إدارات في جامعة النجاح وجامعة األزهر
  .المنشودة

  
 بموافقة وزارة التربية والتعليم ،تم البدء بالتعليم السريري في الكلية 2006/2007وابتداء من العام الدراسي 

  .العالي
  

 كحد أدنى في امتحان شهادة الثانوية ،%90لبة في الكلية إلى حصول الطالب على معدل ويستند قبول الط
المرحلة لمقابلة الشخصية، ويدرس الطلبة الملتحقون في كلية الطب اجتياز ا و في الفرع العلمي،العامة

فيات والمراكز  المرحلة اإلكلينيكية في المستشوتتم ، في جامعة النجاح الوطنيةاالساسية وقبل االكلنيكية
  . وغير الحكومية،الصحية الحكومية
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  كلية الطب البشري للحصول على درجة البكالوريوس في الخطة الدراسية
  

 على األقل )ساعة معتمدة 266(تشتمل الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب البشري على 
  : موزعة حسب الترتيب التالي

علـى الطالب دراســة متطلبات الجامعة في السنة األولى إجبارية متطلبات  :متطلبات الجامعة .1
   ) ساعة معتمدة28(ا ـويخصص لهوالثانية، 

 عدد الساعات المعتمدة
 اسم المساق رقم المساق

 المجموع عملي نظري

 المتطلب السابق

 الثانوية العامة  3  -  3 مهارات اللغة العربية 0400100

  "      "  3  -  3  نجليزيةمهارات اللغة اإل  0400110
  "       "  2  -  2  تاريخ بيت المقدس  0400120
  "       "  2  -  2  طبيعة وبيئة فلسطين  0400121
  "       "  2  -  2  ثقافة إسالمية  0400122
  "       "  2  -  2  حضارات عالمية  0400123
  "       "  3  -  3  تفكير منطقي  0400124
 "       " 3 - 3 علم نفس 0405132

  "       "  2  -  2  علم اجتماع  0407133
  "       "  3  -  3  )1(لغة عبرية   0400111
  "       "  3  -  3  )2(لغة عبرية   0400112

 ستعتبر متطلبات الجامعة هي متطلبات جامعة 2007/2008اعتبارا من العام األكاديمي : مالحظة
  .النجاح الوطنية

  
وعلى الطالب دراستها في السنة األولى  إجبارية  جميع متطلبات الكلية:ةــالكلي اتـمتطلب .2

   من مساقات العلوم األساسية)  ساعة معتمدة26(ويخصص لها والثانية، 
 عدد الساعات المعتمدة

 اسم المساق رقم المساق

  المجموع  عملي  نظري
 المتطلب السابق

 

 الثانوية العامة 3 - 3 مقدمة في علم الحاسوب 0303111

  "         "  4  1  3  ء عامةكيميا  0304111
  0304111  4  1  3  كيمياء عضوية  0304216
 الثانوية العامة  5  1  4  أحياء عامة  0601101
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  "        "  3  -  3  فيزياء طبية  0601150
  "        "  1  -  1  تاريخ الطب  0601160
  0601101  2  -  2  علم الوراثة  0601225
    3  ـ  3  مقدمة تشريح  0601203
    2  ـ  2  علم وظائف األعضاءمقدمة   0601204
    2  ـ  2  مقدمة كيمياء حيوية  0601205
 الثانوية العامة  2  -  2  إحصاء حيوي  0306217

 

جميع متطلبات التخصص بشقيها من علوم طبية أساسية وعلوم طبية : متطلبات التخصص .3
ية السنة  وحتى نها،سريرية إجبارية، ويدرسها الطالب من بداية الفصل األول من السنة الثانية

 )  ساعة معتمدة205(ويخصص لها السادسة، 
  

  )  ساعة معتمدة76(ويخصص لها : العلوم الطبية األساسية -
  عدد الساعات المعتمدة

 اسم المساق رقم المساق

  المجموع  عملي  نظري
 2 1 1 )1(علم األنسجة  0602100

  2  1  1  )2(علم األنسجة   0602200
  5  1  4  )1(علم التشريح   0602101
  4  1  3  )2(علم التشريح   0602201
  2  -  2  علم تطور األجنة  0602102
  4  -  4  )1(علم وظائف األعضاء   0602103
  5  1  4  )2(علم وظائف األعضاء   0602203
  4  -  4  )1(كيمياء حيوية   0602104
  4  1  3  )2(كيمياء حيوية   0602204
  2  -  2  علم الغدد الصماء  0602208
  1  -  1  بأخالقيات الط  0602122
  1  -  1  االسعافات األولية والتعرف السريري  0602123
  3  -  2  )تشريح)(1(علم األعصاب  0603136
  2  -  3  )وظائف األعضاء)(2(علم األعصاب  0602236
  2  -  2  )1(علم المناعة   0603104
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  2  -  2  )2(علم المناعة   0603204
  3  -  3  )1(علم األحياء الدقيقة   0603105
  4  1  3  )2(حياء الدقيقة علم األ  0603205
  5  1  4  )1(علم األمراض   0603107
  5  1  4  )2(علم األمراض   0603207
  4  -  4  )1(علم األدوية   0603108
  4  -  4  ) 2(علم األدوية   0603208
  2  -  2  ) 1(الصحة العامة   0603134
  3  -  3  )2(الصحة العامة   0603234
  1  -  1  علم الطفيليات  0603209
  

  ) ساعة معتمدة129( ويخصص لها :سريريةال بيةالعلوم الط -
ساعات التدريب 

 السريري
 رقم المساق اسم المساق

  0604100  )1(مقدمة في المهارات السريرية  4
  0604200  )2(مقدمة في المهارات السريرية   4
  0604101  )1(األمراض الباطنية   6
  0604201  )2(األمراض الباطنية   6
  0604102  )1(الجراحة العامة   6
  0604202  )2(الجراحة العامة   6
  0604103  التصوير الطبي  2
  0604104  )1(علم األعصاب السريري   2
  0604204  )2(علم األعصاب السريري   2
  0604300  طب المجتمع  4
  0604301  طب إعادة التأهيل  2
  0605112  )1(طب األطفال   4
  0605212  )2(طب األطفال   4
  0605111  )1(توليد أمراض النسائية وال  4
  0605211  )2(أمراض النسائية والتوليد   4
  0605113  )1(األمراض النفسية   3
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  0605213  )2(األمراض النفسية   3
  0605114  جراحة العظام  3
  0605115  جراحة الكلى والمسالك البولية  2
  0605116  جراحة القلب والصدر  1
  0605118  علم األمراض السريري  2
  0605214  عصابجراحة األ  2
  0605215  جراحة األنف واألذن والحنجرة  2
  0605216  طب أمراض العيون  2
  0605217  األمراض الجلدية   2
  0605333  التدريب السريري االختياري  8
  0606101  )1(األمراض الباطنية متقدمة   4
  0606201  )2(األمراض الباطنية متقدمة   4
  0606102  )1(الجراحة العامة متقدمة   4
  0606202  )2(الجراحة العامة متقدمة   4
  0606111  )1(أمراض النسائية والتوليد متقدمة   3
  0606211  )2(أمراض النسائية والتوليد متقدمة   3
  0606112  )1(طب األطفال متقدمة   3
  0606212  )2(طب األطفال متقدمة   3
  0606113  طب العائلة  4
  0606114  طب الطوارئ  2
  0606214   الشرعيالطب البشري  3
  0606215  التخدير  2

  
 

 :المساقاتوصف 
  

 )1 + 3) (ساعات معتمدة 4(                  :علْم األحياء  0601101
 لْمع ماألصماألساسية بالمبادِئ الحيوية حياء لتَزويد طُالبِ الطب، الحيوية م العملياتوفَه 
، تدفق وتحويل االعضاءمواضيع التركيب ووظيفةَ تَتضمن ال. حكم الحياةَت تيالمخْتَلفة ال

 وتركيبِ ووظيفة لْمِ المعرفة واوظيفتهجهزة الجسم ووأ، العضياتالطاقةاألساسية في ع 
 . واحدة ساعة مختبراُ لَهالمادةو. دقيقةالحياء األنسجة وعلْم األ وعلْمِ ،الوراثة
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 )ات معتمدةساع 3(                   :الفيزياء الطبية  0601150
، حيويةا الميكانيكالتَتضمن المواضيع و. ة الطبيواالدواتتطبيقات الفيزياء إلى الطب تتضمن 

كهرباء الو، حرارةال ودرجة ،حرارةال و، وضغطَ وحركةَ السوائِلاالصوات والسمع،
 التاستعمالضوء، لحيوية التأثيرات الوبصريات والعين، المغناطيسية في الجسمِ، الو

 .واجهزة االشعة ،يشعاعاإلمان األو في التشخيصِ والعالجِ، وتطبيقات االشعة
 

 )ساعة معتمدة 1(                 :ريخ الطبات  0601160
لطالب أهمية المهنة الطبية والتغييرات في الثقافة الطبية بسبب إختالفات ل يوضح هذا المساق

 يؤكّد دور الثقافة اإلسالمية  كما.مختلفةالضارات حال والتواريخثقافية وإقتصادية في كافة 
في فلسطين تثقيف الطلبة حول تاريخباألضافة إلى . أيضاً في الطب القرن األخيرفي الطب . 

 

 )ساعة معتمدة 2(            : الطبية اإلنجليزيةالمصطلحات  0601210
 تَتضمن  كما. في لغة الطبلمستعملةا جذور الكلمةَ واللواحقَ ،يقدم هذا الفصِل البادئاتَ

 لْمِ التشريح، تتعلق تي الالمصطلحاتطبيةً والمفردات الالمواضيعلْم وظائف و بععضاء، األع
 ،مع اتمام هذا المساق ،االضافة للمصطلحات المتعلقة بعالج االمراضب، علم االمراضو
 . المصطلحات بشكل طبيعيهمن المفترض ان يكون الطلبة قادرين على التعامل مع هذو

 

 )ساعة معتمدة 2(               :علْم الوراثة اإلنساني  0601225
يغطّي تأريخَ وتطوير كما .  علْمِ الوراثةعنالطالب بوجهة النظر الشاملة مساق يزود هذا ال

الجينات لْمِ الوراثة وتركيبِ ووظيفةنماط أل  كما يتطرق الشاذّة،حاالتهاكروموسومات و وال،ع
التغيرات وأنواعِ وآليات الجينِ الوحيد لْمِ الوراثة الجزيئيِ ، الجينيةميراثع وأدوات 

 .اإلنسانيِ
 

 )ساعات معتمدة 3(                     :علْم الخلية  0601226
لطرق ل  باالضافة،العضية ووظيفة  للخليةالتركيبِ األساسيِب الطالب المساق هذا يعرف

 .انقسامها لدراسة الخاليا ونمو الخلية والتي تستعملتَلفة والتقنيات المخْ
 

 )1 + 1) (1 + 1) (ساعات معتمدة 4(                :علْم األنسجة 0602200 ،0602100
عالمة هذا المساق و. التأكيد على المادة اإلنسانيةالعام والعضوي مع دراسة علْمِ األنسجة 

 . لدراسة هذا المساقاسي الثانيِ نهاية الفصل الدرمع تمنح
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 )1 + 3) (2 + 3) (ساعات معتمدة 9(                 :علْم التشريح 0602201 ،0602101
 ودراسة  النظرية المحاضراتعن طريقدراسة التركيبِ التشريحيِ اإلجماليِ للجسمِ اإلنسانيِ 

 نهاية الفصل مع تمنحعالمة هذا المساق و.  وتشريح الجثث العمليالمقاطع العرضية
  . لدراسة هذا المساقالدراسي الثانيِ

 

 )ساعة معتمدة 2(                 :علْم األجنة  0602102
المفاهيم : تضمنوي. علْم األجنة اإلنساني من اإلخصابِ حتى نهاية الفترة الجنينيةيعنى بدراسة

 وعلْمِ ،آليات التشوه و،خلقيةالتشوهات المبادئ و، ة المخْتَلفعضاءاأل رالحالية في تطو
 .األسباب والنشوء المرضي للبعض من حاالت الشذوذ التناسبية اإلنسانية األكثر شيوعاً

  
 )1 + 4) (0 + 4) (ساعات معتمدة 9(              :علْم وظائف األعضاء الطبي 0602203، 0602103 

 االجهزة "ن علْم وظائف األعضاء الطبيِ ع  األساسيةمعلومات الطالب بالالمساقيزود هذا 
، باألضافة إلى مبادَئ علْم وظائف "نتاجاإل وإعادة ،عائيةالوقلبية والرئوية الكلوية المعوية ال

العام بينهمو. األعضاء والتنسيق هذا المساق ايضا شرحيتضمنو. سيطرة األعضاء المختلفة  
مع  هكيفوتُ ، إلى اإلجهاد المخْتَلفه وتكيف،جسمِال افعال  وردود،حمضيالجسم الميزان 

اال وليوفسالضطراباتعالمة هذا و .مختبرساعة معتمدة على شكل  المساق يتضمنو. جية
 . لدراسة هذا المساق نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع المساق تمنح

 

 )1 + 3) (0 + 4) (معتمدةساعات  8(                :الكيمياء الحيوية 0602204 0602104 
كما  .من الخلية الى الجسم بشكل كاملالوظائف المتكاملة للجسمِ اإلنسانيِ يغطي هذا المساق 

 بهايمر   التيحيويةوالالتفاعالت الكيمياوية والتركيب الجزيئي لمعيشة الخاليا، يدرس 
طي هذا المساق المواضيع غيو. الخاليا الحيةوالتغذية التي تحتاجها ، ردود األفعال الجسم

 ضمن يعدهذا المساق و.  واالنزيمات،البروتيناتوالدهنيات، و ، الكربوهيدرات:المتعلقة ب
 وعلْمِ ،تغذيةالدقيقة والحياء األ وعلْم ،حياة الخليةالعلوم الطبية االساسية المهمة لفهم علم 

 المساق يتضمنو. لمستوى الجزيئيِعضاء في ااأل وعلْم وظائف ،مراضاأل وعلْمِ ،االدوية
  نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو .مختبرساعة معتمدة على شكل 

 .لدراسة هذا المساق
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 )ساعة معتمدة 1(                :االخالق الطبية   0602122 
 التي تعنى األساسية يتعامُل مع المبادِئ األخالقية. هذا المساق عبارة عن ساعة معتمدة واحدة

 باألضافة إلى ،التأكيد الخاص على القضايا الدينية والثقافية واألخالقيةمع . الممارسة الطبيةب
ةَ وإحتراموالصبر على هموم المهنة  المريضسري.  

 

 )ساعة معتمدة 1(               :وليةاألسعافات اإل   0602123 
 لطلبة السنة الثانية في المستشفى، وهو يعنى لدفع  يقدم،هذا المساق عبارة عن اسبوع واحد

باالضافة لذلك .  وبيئة المستشفى في مختلف االقسام والمرافق،الطلبة للتعامل مع المرضى
 .سعاف االولييتلقى الطلبة لمحة مختصرة عن مبادىء اإل

 

 )ساعة معتمدة 2(               :طب الغُدد الصماء   0602208 
غطّي هذا يباالضافة . المتعلقة بالنظام الغديحيويةَ الكيمياوية الجية ووليفسالمبادَئ لا المساق 
يض الخاصة ات األيوعمل تصنعكَيفَ ولتراكيب الرئيسيةَ للمجموعات المختلفة للهورمونات، ل

 . باألضافة إلى الوظائفَ الرئيسيةَ للهورمونات، عملها وآلياتافرازها، بها
 

 )0 + 3) (0 + 2) (ساعات معتمدة 5(          :م األعصابعلْ 0603136 ،0602236 
غطّي يالجزء األول س.  متقدم سيزود الطالب بالمعرفة األساسية في علْمِ األعصابمساق

 األنظمةَ العصبيةَ  الجزىء الثانيغطّيي للنظامِ العصبيِ، و والتشريحيةلتراكيبِ الوظيفيةا
دماغِ ال ووظائف ، ونظام حركي،س وأعضاء حس جسديةإحسامن المستقلةَ والجسديةَ، 

لساسيةَ األلياتَ اآل باألضافة إلى ،المعقّدةألمراضِ العصبية. 
 

 )0 + 2) (0 + 2) (ساعات معتمدة 4(                 :علْم المناعة 0603204، 0603104 
والسريريِ لنظامِ  يركّزانِ على العلْمِ األساسيِ ين دراسيينفصليتكون هذا المساق من 

الجزء األول سيركّز على .  واألنظمة الحيوية من الثدييات،العلومِ األخرىب وعالقته ،المناعة
عالقة تركيبِ وظيفة نظامِ المناعة ومكوناته مثل النسيجِ والخاليا اللمفاوية، باإلضافة إلى 

ثاني على العلْمِ السريريِ لنظامِ المناعة ودورِه يركّز الجزء الو. التطويرِ ووظيفة نظامِ المناعة
...  المناعةةض ذاتيامراالو السرطانِ، : وتشخيصِ األمراضِ اإلنسانية مثل،في المنعِ وسببِ

 . لدراسة هذا المساق نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو .!الخ
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 )1 + 3) (0 + 3) (ساعات معتمدة 7(         :ةعلْم األحياء الدقيق 0603205 0603105 
 عرفُي.  في علْم األحياء الدقيقة األساسيِ والطبيِيتكون هذا المساق من فصلين دراسيين

لْم األحياء الدقيقةفي ع إلى المفاهيمِ األساسية الطب األوُل طُالب لْمِ الجراثيم،الجزءوع ، 
يركّز الجزء الثاني على علْم األحياء و.  وعلْمِ الطفيليات،ت وعلْمِ الفطريا،وعلْمِ الفيروسات

المرضِ المعدية عمليات نمعرفةَ رئيسيةَ م دزوالطبيِ وي على كُّل نظام  التيالدقيقة تُؤثّر 
ساعة معتمدة على  المساق يتضمنو. التدريب على عمل المختبرات عضو، باإلضافة إلىو

  . لدراسة هذا المساق نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع ا المساق تمنحعالمة هذو .مختبرشكل 
  

 )1 + 4) (1 + 4) (ساعات معتمدة 10(        :علْم األمراض 0603207، 0603107 
ساعة  المساق يتضمنو.  يغطّيانِ مبادَئ علْمِ األمراضهذا المساق يتكون من فصلين دراسيين

 لدراسة  نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع المساق تمنحعالمة هذا و .مختبرمعتمدة على شكل 
 .هذا المساق

 

 )0 + 4) (0 + 4) (ساعات معتمدة 8(            :)8( االدويةعلْم  0603108،06032
آلية العمِل، والتصنيف، و ،دويةطب المفاهيمِ العقاقيرية لألالطالب ل لمساقيقدم هذا ا

هذا و. دواعي االستعمال ومحاذيرهاوالجانبية لالدوية، واالثار  ،عالجيةالستعماالت اإلو
مناقشات مترابطة سريرية و يخطّطُ لمساعدة الطالبِ، عن طريق المحاضرات، المساق

 على فَهم العالجِ العقاقيريِ في المرحلة السريرية للثقافة اًودراسة مستقلة، ِلكي يكُون قادر
الفصل الدراسي الثانيِمع حعالمة هذا المساق تمنو .الطبية لدراسة هذا المساق نهاية . 

 

 )0 + 2) (0 + 2) (ساعات معتمدة 5(           :الصحة العامة 0603234، 0603134 
قتصادية اإل الظروفب وعالقته ، أبعاد الصحة الشخصية والبيئيةيناقش هذا المساق

 .  الصحيةالناسة مقاييس وفهارس حالوسياسية، العوامل ال و،جتماعيةواال
  
 )ساعة معتمدة 1(                 :علْم الطفيليات   0603209 

 وعالقتها ،المحليةطفيليات ال على مع التركيز الطفيليات المهمة طبياً عندراسة مصغّرة 
 والتشخيص اإلنساني المختبريبالمرض. 

 

 0604100، 0604200 السريرية 4(, ) 4) (ساعات معتمدة 8(         :المقدمة إلى المهارات( 
.  الطب الباطني والجراحة العامة منفي كل تدريبية  ثمانية أسابيعِهذا المساق عبارة عن

الطالب يقدمون و. لطالبِ من العلومِ الطبية األساسية إلى الطب السريريِا إنتقال علىيعمُل و
شراف المباشرِ من اإلختصاصيين في  إلى بيئة المستشفى تحت اإلنويعرضو. إلى المرضى
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والجراحة راب ا بان يعتاد الطالب على مع التركيز على االهتمام. الطبالمرضى منإلقت 
  .سريريِالفحصِ التأريخِ والَأخْذ و

  
 )6(، )6) (ساعة معتمدة 12(             :)مبتدىء(طب باطني  0604201، 0604101 

 يشارك الطالب بحيث .بتدىء الى طالب السنة الرابعةيعرض مادة الطب الباطني بشكل م
  ويتعلموننفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يفي عناية المرضى المدخَل

المرور و ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و. والفحص الطبيتأريخِ المهارات َأخْذ 
في نهاية المساق يتقدم و .ليميةمؤتمرات ومحاضرات تعو على المرضى ضمن اشراف،

عالمة هذا و. الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير
 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع المساق تمنح

 

 )6(، )6) (ساعة معتمدة 12(            :)مبتدىء (الجراحة العامة 0604202 ،0604102 
 يشارك الطالب بحيث. شكل مبتدىء الى طالب السنة الرابعةيعرض مادة الجراحة العامة ب

  ويتعلموننفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يفي عناية المرضى المدخَل
المرور و ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و. والفحص الطبيتأريخِ المهارات َأخْذ 

، باالضافة لحضور العمليات رات تعليمية ومحاض،مؤتمراتو على المرضى ضمن اشراف،
في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص و .الجراحية

 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو. مرضى وقراءة تقارير
 

 )ساعة معتمدة 2(             :الشعاعيالتصوير الطبي    0604103 
يعرف الطلبة بطريقة عمل الصور الشعاعية والطريقة . مساق من ساعتين معتمدينيتكون ال

 ،عية للصدر والبطناور الشعصالسليمة لقراءتها وتشخيصها، حيث يتعامل الطلبة مع ال
 والصور الطبقية ، باالضافة لصور التصوير التلفزيوني،واالجزاء االخرى من الجسم

وم مدرس المساق بشرح هذه المواد عن طريق يقو. يس والرنين المغناطي،المقطعية
عرض من خاللها الصور الشعاعية ويفسرها يمحاضرات وجلسات نقاش لحاالت مرضية 

  .العالمة تقيد للطلبة مع نهاية المساقو. للطلبة
  
 )2(،)2) (ساعات معتمدة 4( :دراسة الجهاز العصبي وعلْم األعصاب السريري 0604204 ،0604104 

الطالب سيتعلّمون كَيفَ يْأخذون و. ربع ساعات معتمدة لطلبة السنة الرابعةعبارة عن ا
 في التقييمِ ومعالجة األمراضِ ون وسيشتركُ، فحصاً سريرياًونويؤدالمرضي تأريخَ ال

عنايةَ المرضى في و. العصبية األمر نتضماالقسامي تحت اإلشراف والعيادات الخارجية 
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الدرجة مخَصصةُ في نهاية و. لقات دراسية باألضافة إلى محاضراتَ تعليميةَومناقشات وح
 .الفصل الدراسي الثانيِ

 

 0604300    ساعات معتمدة 4(                      :المجتمعِطب( 
هو مصمم لتَقديم الطالبِ إلى ممارسة طب و. عبارة عن اربع اسابيع لطلبة السنة الرابعة

 واالمومة ،في مواضيع الطفل إلى العيادات والمواقعِ المختلفة  ينتشرونبالطالو. العائلة
 يحضرون محاضراتَ الطلبةو .والعناية بالرضع والتطعيمات واالمراض السارية والمعدية

 .األسبوع الرابعالدرجة مخَصصةُ في نهاية و. تعليميةَ أيضاً ويجمعوا المناقشاتَ
 

 )ساعة معتمدة 2(                   :إعادة التأهيلو يالطب الطبيع  0604301
 في العالجِ الطبيعيِ اً أساسياًتدريبَ الطالب يعطونو. عبارة عن اسبوعين لطلبة السنة الرابعة

 مرضى إعادة التأهيل العامينِ بضمن ذلك أولئك معالجةشتَركون في وي. وطب إعادة التأهيل
ضربات، وطلقات نارية، و وأمراض الحبل الشوكي المؤلمة، ،الدماغِامراض الذين عانوا من 

الدرجة مخَصصةُ في نهاية و. حاالت العجز والبترو ،امراض عضلية وعصبية مختلفة
 .سبوعيناأل

  
 )4(، )4) (ساعات معتمدة 8(         :)مبتدىء(التوليد والطب النسائي  0605211 ،0605111 

 يشارك بحيث.بشكل مبتدىء الى طالب السنة الخامسةائي التوليد والطب النسيعرض مادة 
 نفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يالطالب في عناية المرضى المدخَل

المساق يتضمن و.  وحضور عمليات الوالدة،والفحص الطبيتأريخِ ال مهارات َأخْذ ويتعلمون
مؤتمرات ومحاضرات و من اشراف،المرور على المرضى ض ،التقرير الطبي الصباحي

في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص و .تعليمية
 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو. مرضى وقراءة تقارير

 

 )4(، )4) (ساعات معتمدة 8(             :)مبتدىء (طب أطفال 0605112،0605212 
 يشارك الطالب في بحيث. بشكل مبتدىء الى طالب السنة الخامسةطفالاألطب ض مادة يعر

 مهارات  ويتعلموننفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يعناية المرضى المدخَل
 ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و. والفحص الطبي، ورعاية الطفولةتأريخِ الَأخْذ 

في نهاية المساق و .مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو المرضى ضمن اشراف،المرور على 
عالمة و. يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير

 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع هذا المساق تمنح
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 )3(، )3) (ت معتمدةساعا 6(           : النفسية والعقليةطب األمراض 0605213 ،0605113 

 يشارك بحيث . النفسية والعقلية الى طالب السنة الخامسةطب األمراضيعرض مادة 
 نفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يالطالب في عناية المرضى المدخَل

والفحص الطبي، ويعرض الطلبة للتعامل عن قرب مع تأريخِ ال مهارات َأخْذ ويتعلمون
المرور على و ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و.  النفسية واالعتياد عليهاالحاالت

في نهاية المساق يتقدم الطلبة و .مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو المرضى ضمن اشراف،
عالمة هذا المساق و. المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير

 .سي الثانيِ نهاية الفصل الدرامع تمنح
 

  )ساعات معتمدة 3(                      :جِراحة العظام   0605114 
 يشارك الطالب في عناية بحيث. الى طالب السنة الخامسةجِراحة العظاميعرض مادة 

 مهارات َأخْذ  ويتعلموننفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يالمرضى المدخَل
لم الطلبة من خالل هذا المساق كيف يأخذون التاريخ المرضي يتعووالفحص الطبي، تأريخِ ال

يتضمن و.  والتعامل معها باالضافة لتعلم الية التجبير، وفحص الكسور،لمرضى العظام
مؤتمرات و المرور على المرضى ضمن اشراف،و ،المساق التقرير الطبي الصباحي

 واخر اكلينيكي ،حان تحريريفي نهاية المساق يتقدم الطلبة المتو .ومحاضرات تعليمية
 نهاية الفصل الدراسي مع عالمة هذا المساق تمنحو. يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير

 .الثانيِ
 

 0605115    ساعة معتمدة 2(                : البوليةالمسالكطب(  
 يشارك الطالب في عناية بحيث. الى طالب السنة الخامسة البوليةالمسالكطب يعرض مادة 

 مهارات َأخْذ  ويتعلموننفى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يضى المدخَلالمر
يتعلم الطلبة من خالل هذا المساق كيف يأخذون تاريخ الحالة ووالفحص الطبي، تأريخِ ال

. تناسليِوالفحص النظامِ البولي التناسلي والية عمل والمرضي لمرضى الجهاز البولي 
 المرور على المرضى ضمن اشراف،و ،تقرير الطبي الصباحيالمساق اليتضمن و
في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر  .مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو

 نهاية الفصل مع عالمة هذا المساق تمنحو. اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير
  .الدراسي الثانيِ
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 )ساعة معتمدة 1(                        :جراحة القلب   0605116 
 المقدمة األساسية إلى عبارة عن اسبوع واحد من. ةطالبِ السنَة الخامسل المساقهذا 

والصدرية القلبية و. األمراضِ الجراحية الطالب ضرحالمرور الصباحيي، وحلقات دراسية 
وحدةَ العنايدخلون  و،ويحضرون العمليات الجراحية ،وعيادات خارجيةالقلبية المركّزة ية .

 نهاية مع عالمة هذا المساق تمنحو. القلبية والصدريةللجراحة ساسيةَ األمبادَئ ال يتعلمونو
 .الفصل الدراسي الثانيِ

 

 )ساعة معتمدة 2(               :علْم األمراض السريري  0605118
كيمياء وقةَ في علمِ الدم،  معمالطلبة بمعلوماتيزود . ةطالبِ السنَة الخامسل المساقهذا 

يستطيع الطلبة  و.تفسير البيانات الباثولوجية السريريةو. خالياالبول وعلْم ال وتحليل ،سريرية
عالمة هذا المساق  و. واستيعابها وفهمها وتحليلها،في نهاية هذا المساق قراءة التقارير الطبية

  . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع تمنح
  
 ) ساعة معتمدة2(                :جراحة االعصاب060521411   

عصبية الجراحة ال عن الطالبِ بنظرة عامة يزود. عبارة عن اسبوعين لطالب السنة الخامسة
 وعلم وظائف االعضاء العصبي ،وريط ما درسوه عن علم التشريح العصبي. سريريةال

عناية المرضى بعد العملية كما ويعلمهم التشخيص المرضي و. بالممارسة العملية السريرية
 . حضور العمليات الجراحيةبيقومون 

 

 )ساعة معتمدة 2(              :طب االنف واالذن والحنجرة   0605215 
 ،لألذنِ واألنفلطالب المعرفة األساسية اليعطي . عبارة عن اسبوعين لطالب السنة الخامسة

التشخيصية و. ومبادِئ الحنجرةضونعرالتي  والحنجرة ،االنف واالذن إلى مشاكِل الطالب ي
 الفصل الدراسي الثانيِو. الطبيب العامتُواجه صةُ في نهايةخَصالدرجة م. 

 

 )ساعة معتمدة 2(                 :طب العيون   0605216 
هو مصمم لتَقديم الطالبِ إلى مبادِئ أمراضِ و. عبارة عن اسبوعين لطالب السنة الخامسة

.  أمراض العينِِيشخصون وكَيفَ ،علّمون كَيفَ يؤدون فحص بصريتالطالب يو. العينِ
 .الدرجة مخَصصةُ في نهاية الفصل الدراسي الثانيِو
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 )ساعة معتمدة 2(              :طب األمراض الجلدية   0605217 
ق  وطر،يعرف طلبة الطب بامراض الجلدو. عبارة عن اسبوعين لطالب السنة الخامسة

عالمة هذا و. مع التركيز على عالج المرضى في العيادات الخارجية. صها ومعالجتهايتشخ
 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع المساق تمنح

  
  )ساعات معتمدة 8(                     :المساق االختياري   605333 أو 

لتي يختارها عبارة عن ثمانية اسابيع من التدريب االختياري في احد التخصصات الطبية ا
 ،حيث يتيح هذا االمر للطالب دراسة مساق معين واالستزادة منهو. الطالب خارج البالد

فاقهم آمما يوسع .  وتعريض الطالب لبيئة جديدة وثقافة مختلفة،والتعرف على انظمة اخرى
 . ويمكن من فتح قنوات اتصال جديدة في المستقبل

  
 )4(، )4) (ساعات معتمدة 8(              :)متقدم(طب باطني  0606101،0606201 

 يشارك الطالب في بحيث، يعرض مادة الطب الباطني بشكل متقدم الى طالب السنة السادسة
  ويتعلمون،فى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائيينلمستشلن يعناية المرضى المدخَل

المرور و ،طبي الصباحيالمساق التقرير اليتضمن و. والفحص الطبي ،تأريخِالمهارات َأخْذ 
 ومناوبات ليلية تحت ،مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو على المرضى ضمن اشراف،

في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي يتضمن فحص  و.االشراف
 . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو. مرضى وقراءة تقارير

 

 )4(، )4) (ساعات معتمدة 8(          :)متقدم (الجراحة العامة 0606102.0606202 
 يشارك الطالب بحيث، يعرض مادة الجراحة العامة بشكل متقدم الى طالب السنة السادسة

  ويتعلمون،يينصصاتفى تحت اشراف اساتذتهم من االخلمستشلن يفي عناية المرضى المدخَل
المرور و ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و. يوالفحص الطبتأريخِ المهارات َأخْذ 

 ومناوبات ليلية تحت ،مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو على المرضى ضمن اشراف،
 ، قبل الجراحةويتابعون المرضى ،الطالب يشتغلون كأعضاء الفريق الجراحيِو. االشراف

 واخر ،بة المتحان تحريريفي نهاية المساق يتقدم الطلو.  الجراحة وبعد العمليةوأثناء
 نهاية الفصل مع عالمة هذا المساق تمنحو. اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير

  .الدراسي الثانيِ
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 )3(، )3) (ساعات معتمدة 6(          :)متقدم(التوليد والطب النسائي  0606211, 0606111
 يشارك بحيث،  السنة السادسةبشكل متقدم الى طالبالتوليد والطب النسائي يعرض مادة 

 نييصصاتفى تحت اشراف اساتذتهم من االخالطالب في عناية المرضى المدخَلون المستش
والفحص الطبي وحضور عمليات الوالدة كما يشاركون في تأريخِ ال مهارات َأخْذ ويتعلمون

لى المرضى ضمن المرور عو ،المساق التقرير الطبي الصباحييتضمن و. المناوبات الليلية
في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري  و.مؤتمرات ومحاضرات تعليميةو اشراف،

 نهاية مع عالمة هذا المساق تمنحو. واخر اكلينيكي يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير
  .الفصل الدراسي الثانيِ

 

 )3(، )3() ساعات معتمدة 6(              :)متقدم(طب أطفال  0606212, 0606112 
 يشارك الطالب في بحيث،  بشكل متقدم الى طالب السنة الخامسةطب أطفاليعرض مادة 

  ويتعلمون،فى تحت اشراف اساتذتهم من االخصائييلمستشلن يعناية المرضى المدخَل
. والفحص الطبي، ورعاية الطفولة كما يشاركون في المناوبات الليليةتأريخِ المهارات َأخْذ 

 مؤتمرات المرور على المرضى ضمن اشراف،و ،المساق التقرير الطبي الصباحي يتضمنو
في نهاية المساق يتقدم الطلبة المتحان تحريري واخر اكلينيكي  و.ومحاضرات تعليمية

 نهاية الفصل الدراسي مع عالمة هذا المساق تمنحو. يتضمن فحص مرضى وقراءة تقارير
 .الثانيِ

 

 )ساعات معتمدة 4(                      :طب العائلة   0606113 
بحيث يتضمن التركيز على المشاكل العامة في ، هذا المساق يعطى لطلبة السنة السادسة

 والمشاكل المرضية الناتجة عن الضغوط االجتماعية، والطب الوقائي ،برامج الرعاية االولية
داتَ عناية أساسية في  عيامواقع التدريب تتضمنو. ومقدمة لدور الطبيب في الرعاية االولية

الفصل الدراسي الثانيِو. جميع أنحاء البالد صةُ في نهايةخَصالدرجة م. 
  

0606114  ساعة معتمدة 2(                 : الطوارىءطب( 
حيث يتعامل الطلبة مع الحاالت الطارئة التي . هذا المساق مخصص لطلبة السنة السادسة

ى التعامل مع مثل هذه الحاالت بطرق سليمة ودونما تدخل المستشفيات وتزودهم بالقدرة عل
عالمة هذا المساق و. انفعاالت مما يساعد في انقاذ المرضى واكساب الطلبة الثقة بالنفس

  . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع تمنح
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 )ساعات معتمدة 3(                      :الطب العدلي   0606214 
حيث يدرس الطلبة الحاالت التشريحية ودواعي . دسةعطى لطلبة السنة السايهذا المساق 

، ودراسة االنسجة، ) والغرق، واالنتحار، والسموم، والقتل،مثل حاالت اطالق النار(التشريح 
 والتعامل مع رجال ، والكشف الظاهري على الجثة،ريباالضافة للتدريب على كتابة التقار

 نهاية الفصل الدراسي مع ا المساق تمنحعالمة هذو. وتحديد سبب الوفاة. القضاء والنيابة
 .الثانيِ

 

 )ساعة معتمدة 2(                        :طب التخدير   0606215 
تَعرِيض الطالبِ إلى تَنْويعات هتم بيعبارة عن اسبوعين دراسيين لطلبة السنة السادسة 

 لْمِ الصالالممارسةفي ع األساسية المعرفة لْم وظائف متوفرِ في التخديرِ وتطبيقيدلة وع
السريرية في الحاالت أيضاً إلى كما . األعضاء ُئ الطالبهيالتعامل مع حاالت السكتة ي

ت حاالالعاشِ المرضى في ن إلةضروريالالمعرفةَ والمهاراتَ كما سيكتسب الطلبة . القلبية
  . نهاية الفصل الدراسي الثانيِمع عالمة هذا المساق تمنحو. خطرةال
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  :أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب البشري
  عميد كلية الطب         أنور دودين.د.أ
  
   نائب الرئيس-مساعد العميد للشؤون السريرية      مسمار  سمر غزال.د
  

  مساعد العميد للدراسات العليا واالبحاث            
  
  مساعد العميد للعلوم الطبية االساسية         هشام درويش.د.أ
  
  رئيس قسم األمراض الباطنية        اسماعيل سليم .د
  
  رئيس قسم االطفال         أنور دودين.د.أ
  
  رئيس قسم الجراحة العامة         حمودة الفقيه.د
  
  رئيس قسم النسائية والتوليد         هشام النعنع.د
  
  رئيس قسم التخصصات الطبية         رياض عامر.د
  
  يةرئيس قسم التخصصات الجراح        مروان الجيوسي.د
  
  رئيس قسم الطب والمجتمع       سمر غزال مسمار.د
  
   وعلم االجنة دائرة التشريحرئيس        غسان ابو حجلة.د.أ
  
   واالدوية والسموموظائف االعضاءعلم دائرة رئيس          انسام صوالحة.د
  
   والكيمياء السريرية والطب المخبري دائرة االمراضرئيس          حسني مقبول.د
  
  والمناعةدائرة االحياء الدقيقة ئيس ر         ايمن حسين.د
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  ة والبيولوجيا والوراثةدائرة الكيمياء الحيويرئيس       د هشام درويش.أ
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  كلية تكنولوجيا المعلومات 
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  كلية تكنولوجيا المعلومات
  

 فأنشأت الكليات ، على مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي، منذ تأسيسها،درجت جامعة النجاح الوطنية
فلسطيني المختلفة التي تعمل على االستجابة لمتطلبات التنمية االقتصادية الفلسطينية وحاجة الشعب ال

  . من خالل رفده بالكفاءات المطلوبة،والعربي
  

 ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في ،2001/2002ومن هذا المنطلق بادرت جامعة النجاح في العام 
 الى انشاء كلية تكنولوجيا المعلومات، وحصلت على اعتماد لها من ،تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

علوم الحاسوب : علمي، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في ثالثة تخصصاتوزارة التعليم العالي والبحث ال
CS أنظمة المعلومات االدارية ،MIS  نظم المعلومات المحوسبة ،CIS ساعة 131، حيث يدرس الطالب 

 ساعة معتمدة في كل من انظمة المعلومات 134 ويدرس ،CSمعتمدة في تخصص علوم الحاسوب 
  .MISعلومات االدارية  وأنظمة المCISالمحوسبة 

  
 في موضوع تلبية حاجة المجتمع الفلسطيني من التخصصات الالزمةالهدف من إنشاء هذه الكلية 

 خاصة فيما يتعلق ،ضافة الى إقامتها لعالقات وطيده مع المجتمع الفلسطينيتكنولوجيا المعلومات، باإل
والوزارات، وتشجيع البحث العلمي في مجال بالدورات المتقدمة وتدريب الكوادر الفلسطينية في المؤسسات 

 وكذلك العمل على توفير البنية التحتية والكوادر الالزمة ، بما يفيد المجتمع الفلسطيني،تكنولوجيا المعلومات
  .لصناعة البرمجيات في فلسطين
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  خطة كلية تكنولوجيا المعلومات

  
  :متطلبات الكلية

  متطلب سابق  تمدةساعة مع  اسم المساق  رقم المساق
  ــــــ  3  1تفاضل وتكامل   21101
  21101  3  2تفاضل وتكامل  21102
  ــــــ  3  1طرق احصاء  21231
  ــــــ  3  1مبادىء برمجة  131101
  131101  3  2مبادىء برمجة  131102
  10103  3  كتابة تقارير فنية  131201
  ــــــ  3  مقدمة الى نظم المعلومات االدارية  132219
  131102  3  1برمجة الشبكة العنكبوتية  133204
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  الحاسوبعلم قسم . 1
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  قسم الحاسوب
  

  :شروط التخصص

 بالتقدم بطلب الى قسم تكنلولوجيا المعلوماتيقوم الطالب بعد إنهاء السنة الدراسية االولى في كلية   
  :وب من أجل التخصص ويتم قبول الطالب حسب  الشروط التاليةالحاس

  .21102  و  21101النجاح في كل من  مساقات التفاضل والتكامل   .1
  %:70يين التاليين بمعدل ال يقل عن مساقالالنجاح في كل من   .2

  )131101 (1مبادىء برمجة
  ) 131102 ( 2مبادىء برمجة 
  

  .ر  بنجاح ساعة معتمدة أو أكث30 إتمام   .3
  

مبادىء و   1برمجةمبادىء  تعطى أولوية القبول  للطلبة الحاصلين على أعلى العالمات في مساقيو  
   .2برمجة 

 

  
  متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب

  -: ساعة معتمدة  موزعة على النحو التالي131أن ينهي الطالب   
  . ساعة متطلبات جامعة26  .أ

  .عة متطلبات كلية سا24  .ب
  .  متطلبات قسمساعة 81  .جـ
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  متطلبات قسم الحاسوب
  ) ساعة معتمدة60( إجبارية قسم متطلبات   .أ

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  21102  3  3تفاضل وتكامل   21201
  21201  3  1الجبر الخطي   21241
  ــــــ  3  فيزياء عامة  لقسم الحاسوب  22211
  ــــــ  1  فيزياء عملي لقسم الحاسوب  22212
  131102  3  تركيب البيانات  131210
  131210 أو 131211  3  1الخوارزميات وتصميم تحليل   131212
  131102  3  بيئة وأدوات يونيكس  131230
  131112 أو 131102  3  رياضيات منفصلة  131231
  131112 أو 131102  3  تصميم منطق الحاسوب  131241
  131241  1  ختبر تصميم منطق الحاسوبم  131242
  131241  3  هيكلية الحاسوب ولغة اسمبلي  131243
  131210 أو 131211  3  لغات البرمجة  131311
  131210 أو 131211  3  برمجة الكيانات  131314
) 131210  أو 131211(  3  عمارة الحاسوب  131321

 +131243  
  131210 أو 131211  3  هندسة البرمجيات  131351
  131210 أو 131211  3  1 قاعدة البيانات  131353
  131210 أو 131211  3  مقدمة في تصميم المترجمات  131362
  131243  3  1 نظم التشغيل  131421
  131353  3  2قاعدة البيانات  131453
) 131211  أو 131210(  3  شبكات الحاسوب  131473

 +131243  
  موافقة القسم  1  1مشروع تخرج  131497
  131497  3  2شروع تخرجم  131498
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  -): ساعة معتمدة21(ختيارية  قسم إمتطلبات  .ب

  التالية  ساعة معتمدة من المساقات 21يختار   
  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

  21241  3  1تحليل عددي  21321
  131102، 21241  3  البرمجة الخطية  21322
 أو 22106 أو 22211  3  1الكترونيات   22231

22102  
  131212  3  2تحليل وتصميم الخوارزميات   131312
  131210 أو 131211  3  برمجة متقدمة  131317
  131314  3  أنظمة وتطبيقات الوسائط المتعددة  131358
  131210 أو 131211  3  نظرية االوتوماتا  131361
  131210 أو 131211  3  الرسوم بالحاسوب  131371
 أو 131211(+ 131231  3  المحاكاة  131372

131210(  
  131353  3  مقدمة الى نظم المعلومات الجغرافية  131375
  موافقة القسم  3  1 موضوعات خاصة  131391
  131421  3  2نظام التشغيل   131422
 أو 131211+ ( 131231  3  نظرية الرسوم  131431

131210(  
  131473  3  برمجة الشبكات  131474
  131421 + 131473  3  لجة الموازيةاالنظمة الموزعة والمعا  131480
  )131210  أو 131211(  3  الذكاء االلي  131483
  موافقة القسم  3  2موضوعات خاصة   131491

  
  مساقات  تطرح لغير طلبة التخصص

  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  ــــــــ  3  مقدمة في علم الحاسبات   10100
  ــــــــ  4  1برمجة الحاسوب  131111
  131111  4  2برمجة الحاسوب  131112
  ــــــــ  3  البرمجة بلغة بيسك  131221
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  ــــــــ  3  البرمجة بلغة فورتران  131222
  ــــــــ  3  البرمجة بلغة كوبول  131223
  ــــــــ  3  البرمجة بلغة باسكال  131224
  موافقة القسم  3  برمجيات تطبيقية  131271
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  :وصف المساقات
 

  :مقدمة في علم الحاسبات  10100

مكونات الحاسوب، أنواع الحاسوب، شبكات الحاسوب، األنظمة العددية تطبيقات عامة 
وبرامج معالجة النصوص، والشرائح االلكترونية والجداول  وتشمل أنظمة التشغيل

، مقدمة في إنشاء صفحات الويب، االلكترونية، شبكات االتصال والتعامل مع االنترنت
  .مة في قواعد البياناتومقد

  
  : 1مبادىء برمجة  131101

يتناول المساق مقدمة عن الحاسوب، المكونات البرمجية والمادية، حل المسائل، مقدمة في 
االدخال واالخراج، التعبيرات والعمليات الحسابية، :  وتشمل++C/Cالبرمجة باستخدام لغة 

 معالجة االسماء، اإلقترانات، مجال جمل الشرط، جمل التكرار، المصفوفات احادية البعد،
  .ة البعدياستخدام المتغيرات، االستدعاء الذاتي، المصفوفات ثنائ

  
  :2مبادىء برمجة  131102

المؤشرات، الذاكرة الديناميكية، :  وتشمل++C/Cيغطي المساق مواضيع اكثر تقدماً في لغة 
  .تصوص، الملفات الثنائية، الكيانات والفئانالسجالت، ملفات ال

  
  :كتابة التقارير الفنية   131201

ولتحقيق هذه الغاية . يركز المساق بشكل اساسي على مهارات القراءة ومبادىء الكتابة الفنية
العنوان، المقدمة، االدوات واالساليب، : فإنه سيتم تدريب الطلبة على اتباع النسق التالي

لتقارير العلمية بوضوح واتقان ولذا فان ويتوقع أن يتمكن الطلبة من كتابة ا. المناقشة والنتيجة
  .تعريف الطلبة بنماذج من التقارير العلمية يعتبر أساسيا

  
  :تركيب البيانات   131210

 : ويغطي المساقJava باستخدام لغة برمجة كيانات مثل لغة مقدمة لكيفية بناء البيانات
 البحث طرقعاء الذاتي، االستد المكدسات، القوائم، الطوابير،الشجرة، الشجرة الثنائية،

  .والفرز، تطبيقات مختلفة
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  :1تحليل الخوارزميات    131212 

مختارات من بعض النماذج وتحليل وتصميم الخوارزميات، يتعرف الطالب على وسائل 
 تسد، البرمجة الديناميكية، الخوارزميات الجشعة، االرتجاع، /فرق: واالساليب المشهورة

  .ت الترتيب، قياس تعقيد الخوارزمياتخوارزميات البحث، خوارزميا
  

    :البرمجة بلغة بيسك   131221
تعليمات إدخال واخراج المعلومات، حل المسائل باستخدام لغة بيسك، ،خرائط سير العمليات

  .تعليمات التحكم، ، البرامج الفرعية
  
  :ة بلغة فورترانالبرمج   131222 

ال واخراج المعلومات، التحكم، البرامج حل المسائل باستخدام لغة فورتران، تعليمات ادخ
  .الفرعية، تمثيل المعلومات

  

  :برمجة بلغة كوبولال   131223  

تنظيم الملفات، طرق الوصول للسجالت، دمج الملفات، حل المسائل باستخدام لغة كوبول، 
  .تطبيقات تجارية

  
  :برمجة بلغة باسكالال  131224 

دىء االساسية في لغة باسكال االدخال، االخراج، المباحل المسائل باستخدام لغة باسكال، 
  .التحكم، البرامج الفرعية، االقتران، تمثيل البيانات

  
  :كسينوبيئة وأدوات ي  131230

كس، الواجهة، البيئة، األوامر، األدوات، تطبيقات، البرمجة في ينومقدمة الى نظام التشغيل ي
  .كسينو يبيئة

  
  : رياضيات منفصلة  131231 

  .موعات، االقترانات، العالقات، العالقات التراجعية، نظرية الرسوم، مبادىء العدالمج     
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  :تصميم منطق الحاسوب  131241 

 كوين ةقيالجبر البولي وقوانينه االساسية، تبسيط الدوال البولية بواسطة خارطة كارنوف وطر
القالبة،  امنة، الدوائروالمتز ، الدوائرالمتسلسة والمعقدةماكلوسكي، تصميم الدوائر المتكاملة

 بسيط محتوياً السجالت العامة، أنواع العنونة حاسوب تصميم ،العدادات وسجالت االزاحة
  .والجمل الشرطية

  

  :مختبر تصميم منطق الحاسوب  131242 

ويهدف الى تعريف الطالب بالمفاهيم العملية واجراء التجارب ) 131241(تكملة لمساق 
  ).131241(لمنطقية االساسية التي تدرس في العملية على بعض الدوائر ا

  

  :هيكلية الحاسوب ولغة اسمبلي   131243 

 العنونة، برامج التحكم لياتعمتنظيم وعمل الحاسوب، أنواع التعلميات، تمثيل البيانات، 
 جمل المناداة والماكروز، استخدام ،المصطلحات، العنونة: لغة أسمبلي، االدخال واالخراجو
د أسمبلي كووثنائي المرور، كاشف األخطاء، الرابط وشاحن البرنامج، إخفاء ملر أحادي بسأ

  .في لغة ذات مستوى عالي
  

   :برمجيات تطبيقية   131271

استخدام برمجيات حديثة في مجاالت الحاسوب المختلفة، تصميم صفحات االنترنت، برمجة 
scriptsالوسائط المتعددة واالنترنت ،. 

  
   :لغات البرمجة   131311

فكرة عامة عن لغات البرمجة، انواع البيانات البسيطة، انواع البيانات المركبة، قواعد لغات 
البرمجة، الذاكرة، االقترانات، الطرق المختلفة للبرمجة وتشمل التقليدية، المنطقية، الدوالية 

  .والكيانات
  

  : 2الخوارزميات وتصميم تحليل   131312

 ى موضوعات متقدمة في تحليل وتصميم الخوارزميات، التركيز عل131212امتداد لمساق 
نظرية الرسوم، البحث في السالسل الرمزية، جدولة المهام، : في مجاالت متنوعة منها

  .استرجاع المعلومات، ضغط البيانات، الخوارزميات المتوازية
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  :برمجة الكيانات   131314

 اشتقاق الفئات، :المساق شمل وي #C لغة المساق مفاهيم برمجة الكيانات باستخدام يغطي
dynamic polymorphism  والوراثة، تطبيق طريقة برمجة باستخدام الكيانات على عدة 

 .UML باستخدام لغة تطوير نظم برمجياتو  تحليل،مسائل

  

   :برمجة متقدمة   131317 

ت  عمل برامج ذا،انشاء نظم برمجيات متعددة االجزاء وربطها باستخدام برمجة الكيانات
  .واجهات متقدمة من خالل بيئة تطوير متكاملة

 

   :عمارة الحاسوب   131321

دراسة شاملة لهندسة أنواع مختلفة من الحواسيب، دراسة تفصيلية لمكونات الحاسوب 
 الذاكرة ،االساسية خاصة وحدة المعالجة المركزية، وحدة التحكم، وحدة الذاكرة الرئيسية

  .الحواسيب المتوازيهوأنواعها، المعالجة األنبوبيه، 
  
    :هندسة البرمجيات  131351 

، تحديد كفاءة وجودة البرامج، نظرية النظم، دورة حياة النظام، طرق ومراحل تحليل النظم
  .التوثيق، اختبار البرمجيات

  
   :قاعدة البيانات   131353

موذج العالئقي، لقواعد البيانات مع التركيز على النمفاهيم قاعدة البيانات، النماذج المختلفة 
 . SQL بناء قواعد البيانات، لغة االستسفار

  
  :انظمة وتطبيقات الوسائط المتعددة  131358

مقدمة الى محتويات الوسائط المتعددة وأدوات انتاجها، تصميم نظم الوسائط المتعددة وما 
، الذاكرة، سرعة النقل، تطوير تطبيقات وسائط متعددة يمكن CPUيشمل ذلك من حاجات 

  . شغيلها محلياً أو على شبكة حواسيبت
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  :نظرية االتوماتا   131361 

المنتهية، والتغيرات المنتظمة، المميزات، االتوماتا ذات االتجاهين، آآلت  ذاتيات الحركة
  .مورميلي  وتطبيقاتها، المجموعات المنتظمة، نظرية الضخ

  
   :مقدمة في تصميم المترجمات   131362

 عمل المترجم، القواعد الحرة، قواعد الترجمة المباشرة، المسح اللغات الرسمية، مراحل
  .اللغوي، تكوين جدول الرموز، فحص الجمل طبقا لقواعد اللغة، معالجة االخطاء

  

   :الرسوم بالحاسوب  131371 

مبادىء وخوارزميات الرسوم بالحاسوب، بناء وعرض الصور، طرق التعامل بالرسوم، 
الرسوم في . األزاحة الدوران، التكبير: المنحيات، التحويالتالمتجهات، الرسم البياني و
  .اتجاهين وفي ثالثة اتجاهات

  

   :المحاكاة   131372

المحاكاة، نظرية الطوابير، كيفية بناء ارقام عشوائية، تحليل االحصائية للعينات، لغات 
  .المحاكاة وتطبيقات مختارة

 

    :مقدمة الى نظم المعلومات الجغرافية 131375

مقدمة الى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، التمثيل الرقمي للبيانات الجغرافية، نظم 
ة على ني، نظم المعلومات الجغرافية المبVECTORية على نالمعلومات الجغرافية المب

RASTER .  
  

  : 1موضوعات خاصة  131391 

  .بل القسمموضوعات تتعلق بموضوعات الحاسوب الحديثة، ويتم اختيارها حسب من ق    
  

  : 1نظم التشغيل  131421 

نبذة عن تاريخ نظم التشغيل، الدور الهام لنظم التشغيل في الحاسوب، ادارة الذاكرة 
وتنظيمها، التحكم في وحدة المعالجة المركزية، تعدد المعالجة والبرامج، معالجة المقاطعة، 

  .الحماية، أمثلة على نظم التشغيل المتخلفة
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  :  2غيل نظم التش   131422

موضوعات متقدمة في نظم التشغيل، مقارنة أنواع مختلفة من نظم التشغيل، دراسة عميقة 
  .   unix،MS windows ، windows NT حديث مثل لنظام  تشغيل 

  
  :نظرية الرسوم   131431

خوارزميات نظرية الرسوم، أنواع الرسوم وتمثيلها، الشجرة، مسائل وتطبيقات مختلفة تتعلق 
  .بالرسوم

  
  : 2قاعدة البيانات    131453 

هيكلية نظام قواعد البيانات، المعالجة المتوازية، التحكم التزامني، استرجاع البيانات، الحماية 
واالمن، قواعد البيانات الموزعة، قواعد البيانات على شبكة االنترنت، معالجة الوسائط 

  .ت حديثةالمتعددة ضمن قواعد البيانات، أمثلة من نظم قواعد بيانا
  
   :شبكات الحاسوب   131473  

بروتوكوالت االتصال المستخدمة بين اجهزة الحاسوب، طبقات نظام الشبكة، شبكات 
  .االتصال المحلية، تقييم نظم الشبكات

 

   :برمجة الشبكات   131474

استخدام بروتوكوالت الشبكة المتخصصة في نقل المعلومات بين تطبيقات مختلفة، انشاء 
  .موزعة، التحكم باالخطاء، تصميم تطبيقات لشبكة االنترنتتطبيقات 

 

  :االنظمة الموزعة والمعالجة الموازية  131480

 مقدمة في االنظمة الموزعة، الشبكة العالمية كحالة دراسية، مقدمة في المعالجة الموازية    

                    multithreadingتطبيقات وواجهات المعالجة المتوازية ،.  
  

    :الذكاء اآللي   131483

التعريف بالذكاء االلي، تمثيل المعرفة، طرق البحث، برامج األلعاب، معالجة اللغات 
  .، الطرق المختلفة في التعليمالخبيرة، االنظمة الطبيعية، لغات برمجة الذكاء اآللي

  
    :2موضوعات خاصة   131491 

  .اسوبموضوعات متقدمة في موضوعات مختلفة في مجال علم الح    
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  :1مشروع تخرج   131497  

مستوى سنة رابعة، يتم تشكيل مجموعات للطلبة المتوقع تخرجهم نهاية العام، اختيار 
موضوع مشروع التخرج، عمل دراسة بدائية، تصميم التنظيم الهيكلي للمشروع، تحديد 

  .االدوات الالزمة لعمل المشروع واتقان استخدامها
  

  :2مشروع تخرج  131498

سنة رابعة، عمل دراسة كاملة وتشمل التحليل والتصميم والبرمجة، مناقشة مشروع مستوى 
حول لقاء محاضرة إالتخرج من قبل لجنة من القسم من ثالثة أعضاء وتشمل المناقشة 

  .القسم أمام لجنة المناقشة وطلبة التخرجمشروع 
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  :الهيئة التدريسية في قسم الحاسوب أعضاء

  
  :ساتذة المشاركوناأل

  )الذكاء اآللي، ولغات البرمجة(    وائل مصطفى
 1994 امريكيا –جامعة هيوستن         

  

 :األساتذة المساعدون
 

  )منطق البرامج(    نزار عورتاني
  1986 امريكيا –جامعة ليهاي         

 

  )األنظمة الموزعة وشبكات الحاسوب، الوسائط المتعددة(    بهجت قزاز
  2004 هرشلون ب–دي  اوتونوما        
      

    :المدرسون

  )قواعد البيانات(  حسام عبد الحليم
 1984 باكستان –قائد أعظم         

  
  )هندسة البرمجيات(   معتصم أبو زنط

 1988 امريكا -غرب كنتاكي        

 

  )الخوارزميات(    مي كنعان
  2006 – الواليات المتحدة االمريكية -جورج واشنطن        

  
  )الشبكات(    منار عرفات  

  2005 – االردن –العلوم والتكنولوجيا         
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  قسم انظمة المعلومات اإلدارية

  
  :شروط التخصص

دم بطلب الى قسم أنظمة يقوم الطالب بعد إنهاء السنة الدراسية األولى في كلية تكنولوجيا المعلومات بالتق
  :المعلومات االدارية من اجل التخصص ويتم قبول الطالب حسب الشروط التالية

 .)132219(مقدمة الى نظم المعلومات األدارية النجاح في مساق   .1

  )131102 (2ومبادىء برمجة) 131101 (1النجاح في كل من المساقين التاليين مبادىء برمجة  .2
   ، 131101 ، 132220الب في المساقات المذكورة سابقا ان يكون معدل الط  .3

  %.70 ال يقل عن 131102
  ساعة معتمدة او اكثر بنجاج) 30(اتمام   .4

  : تعطى أولوية  القبول في التخصص للحاصلين على أعلى معدل للمساقات  .5
 131101،131102 ،132219  

 

  :ات االداريةمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في أنظمة المعلوم

  : ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي134أن ينهي الطالب 
  . ساعة متطلبات جامعة26   .أ

  . ساعة متطلبات كلية24   .ب
   ساعة معتمدة متطلبات قسم84  .ج
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  :متطلبات القسم

  ). ساعة معتمدة66(متطلبات قسم اجبارية   .أ
  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق

  ــــــ  3  مبادئ التمويل  56121
  ــــــ  3  مهارات في المحاسبة  52124
  موافقة القسم  3  االدارة االستراتيجية  51410
  ــــــ  3  مبادئ ادارة  51121
  21231  3  2طرق االحصاء  21232

  131102  3  تركيب البيانات  210131
 أو 132270+(133204  3  2برمجة الشبكة العنكبوتية   133383

131353(  
  21232  3  بحوث العمليات  133256
  موافقة القسم  3  مشروع تطبيقي في نظم المعلومات األدارية  132430
  موافقة القسم  3  تدريب ميداني في نظم المعلومات االدارية  132436
  132223 أو 132260  3  ادارة المشاريع  132423
  132270  3  األنظمة الخبيرة وانظمة دعم القرارات  132413
  132270  3  تطبيقات قواعد بيانات متقدمة  132414
  132270  3  البرمجة المرئية  132338
  132333 أو 1323270  3  تحليل النظم  132336
تكنولوجيا االتصاالت والشبكات في االعمال   132335

  التجارية

  132219 أو 132220  3

  131210 أو 131211  3  توكيد الجودة في تطوير البرمجيات  132334
  131353 أو 132270  3  مان في انظمة تكنولوجيا المعلوماتاأل  132324
    3  االتصاالت التجارية  132320
  131211 أو 131210  3  ادارة قواعد البيانات وتطبيقاتها  132270
  133256  3  إدارة العمليات  132260
  51121  3  التطوير المؤسسي  132222
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  ). ساعة معتمدة18(متطلبات قسم اختيارية . ب
  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  مساقرقم ال

  51121  3  ادارة االعمال الدولية  51360
  56121  3  األدارة المالية  56313
  موافقة القسم  3  مواضيع في ادارة تكنولوجيا المعلومات  132426
تكنولوجيا وسائل االتصال والعرض   132432

  االلكتروني

 أو 133204  3
132225  

 أو 132260  3  سويق المعلوماتيةنظم ادارة الت  132434
132223  

  133204  3  التجارة األلكترونية  132438
  موافقة القسم  3  تحليل القرارات  132437
 أو 132220  3  البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  133203

 أو 132219
133201  

 أو 131211  3  تحليل وتصميم الكيانات  133440
131210  

  132219  3  جيا األعمالاخالقيات تكنولو  132380

  
 

  :وصف المساقات
 

 132219   مقدمة الى انظمة المعلومات األدارية: 
 مدخل الى انظمة المعلومات األدارية وتكنولوجيا المعلومات، المفاهيم األساسية الستخدام 

تكنولوجيا الحاسوب واألتصاالت كأدوات ادارية، استخدام وادارة تكنولوجيا المعلومات لدعم 
مليات التشغيلية وتحقيق األهداف المنشودة في منظمات األعمال، تطوير عملية صناعة الع

  .القرارات األدارية من اجل الوصول الى الميزة التنافسية
 

 :التطوير المؤسسي   132222
رِ الموارد البشرية، أدوات يتَطَوبما في ذلك  مؤسسيِرِ اليمفاهيم األساسيةَ للتَّطَولل استعراض

األفراد هداف  المفاهيم النظرية للعمل على األنسجام والتناغم بين أ،منظمات األعماِلرِ يوتَطَ
الدافعيةقيادة وال،  وأهداف المؤسسة.  

  
 



 399

  :ادارة العمليات   132260

طرق التنبؤ بالطلبيغطي المساق موضوعات تتعلق بإدارة العمليات األنتاجية والخدمية ، ،
، تخطيط القدرة األنتاجية، تخطيط المواد، جدولة األنتاج وتقديم الخدمات، تخطيط األعماِل

المحدد -الوقت-نظام في، وسلسلة التزويدمبيعات انظمة ال، انظمة المخزون والمشتريات
  . نطاق واسعِالبرمجيات الحاسوبية المتعلقة في هذا الموضوع على استخدامِ، لألنتاج

  
 :وتطبيقاتهاادارة قواعد البيانات    132270

العالقات، العالقات -الكينوناتتخطيطات  (البياناتيغطي هذا المساق بشكل اساسي نمذجة 
نموذج قواعد البيانات العالئقية، قاموس البيانات، التسوية بكافة ) التكرارية، العالقات الثنائية

 Oracleة مثل نظام  التطبيقات المختلفة بواسطة أنظمة ادارة قواعد البيانات العالئقي،اشكالها
 ،MySQL ، Informix او ، SyBase.  

 
  :األتصاالت التجارية   132320

عوائق ، ةخطابِالماإلستماع،  حيث تشمل القدرة على الفهم والمهارات األساسية لإلتصاِلتقديم 
استعمال البرمجيات تجارية، الت المراسال، كتابة التقارير ات الكتابة،تقنيوإلتصاِل، مهارات ا

الحاسوبية المتعلقة في الموضوع مثل برمجيات معالجة النصوص والكلمات وتصميم 
  .العروض التقديمية

  
  :األمان في نظم تكنولوجيا المعلومات   132324

يغطي هذا المساق موضوع األمـان، الخـصوصية واخالقيـات المعلومـات، فايروسـات              
لجدر النارية، المفاضلة بين امن     الحاسوب، خصوصية البيانات، القراصنة، اساليب الحماية، ا      

  .المعلومات وسهولة الوصول للمعلومات
 

 :توكيد الجودة في تطوير البرمجيات   132334

المتعلقة بتطوير التطبيقات البرمجية ومن ضمنها الرقابة والتأكيد  الجودةمفاهيمِ يغطي المساق 
عايير الخاصة بموضوع تأكيد على جودة المنتجات التطبيقية البرمجية المختلفة، النماذج والم

 وتحسين CMMالجودة والرقابة عليها في التطبيقات البرمجية، نماذج المقدرة والنضج 
 وتطبيق هذه المقاييس في ISO/IEC 12209، المقاييس األدارية SPIالعملية البرمجية 

  .المنظمات
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 :تكنولوجيا األتصاالت والشبكات في األعمال التجارية   132335
لمساق إدارة انظمة المعلومات المحوسبة المركزية والموزعة، تشغيل وصيانة يغطي ا

الموارد المتعلقة بالبرمجيات واألجهزة، تكنولوجيا شبكات الحاسوب واألتصاالت وادارتها، 
انواع شبكات الحاسوب، بروتوكوالت و بنية الشبكات المختلفة، اعداد وتجهيز وادارة شبكة 

 . ة تشغيل الشبكاتحاسوب صغيرة تعتمد انظم

  
 :نظمِالتحليل    132336

التحليل والتصميم المنطقي ألنظمة المعلومات في منظمات األعمال، إستراتيجيات تطوير 
التطبيقات، دورة حياة تطوير انظمة المعلومات، طرق تجميع البيانات، تحديد متطلبات 

 Case  مثلدسة البرمجياتوتحليل األنظمة البرمجية الموجودة، استخدام ادوات هن األنظمة

Tool ، Oracle Designer’s 2000.  
  

 :البرمجة المرئية   132338

يغطي هذا المساق البرمجة المرئية في بيئة األعمال، برمجة الحدث، برمجة واجهات 
  .التطبيق، ربط البرمجيات مع بيئة قواعد البيانات

  

  : األعمالاخالقيات تكنولوجيا   132380

لى التوصل الى انسجام ما بين القرارات في مجال االعمال واألمور يهدف هذا المساق ا
القانونية واالخالقية والى التنبؤ بنتائج القرارات األخالقية والقانونية، يتعرض الطلبة الى 
مسائل تتضمن االختيار بين القانون واالمور األخالقية في عملية توجيه القرارات، يتعلم 

  .القية في اتخاذ القرارات القانونية والتنبؤ بتبعات هذه القراراتالطلبة مراعاة األمور األخ
  
  

 :األنظمة الخبيرة وانظمة دعم القرارات   132413

التعريف بالمفاهيم الحديثة لنظم األساس المعرفي، عرض للتكنولوجيا المطلوبه ألستخدام هذه 
األنواع المختلفة للنظم النظم، مقدمة لتطبيقات اساليب الذكاء الصناعي في مجال األعمال، 

الذكية مثل نظم دعم القرارات والنظم الخبيرة، عرض للمواصفات العامة لنظم األساس 
ساليب األستدالل، ادوات تطوير النظم الخبيره، منطق أ تحصيل المعرفه وتمثيلها، ،المعرفي

  .التسبيب الذي يعتمد اسلوب الحالة
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 :طبيقات قواعد بيانات متقدمةت   132414

يغطي هذا المساق المفاهيم األساسية والطرق المختلفة والمهارات الالزمة لتطوير انظمة 
ادارة قواعد بيانات في بيئة األعمال التجارية، استخدام ادوات تطوير انظمة ادارة قواعد 

  .البيانات حديثة

  

 :ادارة المشاريع   132423

مختلفة تتعلق بالتقدير، األقتراح، مواضيع  هذا المساق مقدمة في مراقبة وتطوير المشاريع،
 التقارير للمشاريع من خالل استخدام أنظمة المعلومات ، الجودة مراقبة التكاليف،الجدولة
 .األدارية

  

  :مواضيع في تكنولوجيا المعلومات   132426

يتم اختيار مواضيع متقدمة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات من قبل القسم وبالتنسيق مع 
  .اقمدرس المس

  
 : تطبيقي في نظم المعلومات األداريةمشروع   132430

بناء نظام معلومات اداري حقيقي لحل مشكالت بعض منظمات األعمال في المجتمع 
الفلسطيني، استعراض جميع مراحل عملية التطوير للمشروع المقترح التي تضم ادارة 

نظام المعلومات األداري، المشروع، متطلبات األجهزة والمعدات والبرمجيات، تقييم اداء 
  .نظم المعلومات االدارية المختلفةالمفاضلة بين بدائل 

  
  :تكنولوجيا وسائل األتصال والعرض األلكتروني    132432

استخدام األجهزة والمعدات والبرمجيات المتعلقة بالوسائط المتعددة، تطوير التطبيقات 
جهزة الخاصة، األشكال المستخدمة في المختلفة المعتمدة على هذه الوسائط، المقاييس واأل

 .والصوتية الرقمية) فيديو( تسجيل وتعديل وتجميع وتشغيل المواد المرئية
 

 :نظم معلومات إدارة التسويق   132434

 هذه الوظائف تةتمات األعمال، أالتَسويق في منظموظائف مظاهر إدارةَ يغطي المساق 
 .د البشرية ومتطلبات البيانات لهذه الوظائفباستخدام البيئة المحوسبة، تدريب الموار
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 :تدريب ميداني في نظم المعلومات األدارية   132436
 التدريب سيتم الحاق الطلبة بمؤسسات المجتمع التي بدورها ستشرف عليهم خالل فترة

ليشاركوا في مختلف انواع العمل المتعلق بتكنولوجيا المعلومات مصحوبا بخطة موافق عليها 
  .ا من قبل القسممسبق

  
  :تحليل القرارات   132437

يغطي هذا المساق المعارف األساسية للعناصر الرئيسية لصناعة القرارات، عملية صناعة 
قيمة، منهجية معلومات الالقرارات تحت بيئة التأكد، المخاطرة وعدم التأكد، شجرة القرار و

حة، البرمجة الديناميكية ومواضيع بايسيان، نظرية األلعاب، البرمجة الخطية لألعداد الصحي
 . اخرى

  
 :التجارة األلكترونية   132438

 ها، اسواق التجارة االلكترونيه حدود المختلفةفئات التجارة االلكترونيهيغطي هذا المساق 
القضايا المهمة التي لتجارة االلكترونيه، المطلوبة لمختلفة والبنى التحتية النماذج ال ،وفوائدها

الدفع طرق المسائل القانونية، الغش، األمن، لتجارة األلكترونية، التحديات وتتعرض لها ا
 .الزبون-النماذج  المختلفة للتجارة األلكترونية الممثلة لعالقة المزود ،االلكترونيه
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  :الهيئة التدريسية في قسم انظمة المعلومات االدارية أعضاء

  
  :المدرسون

  MBA   ماهر ابو بكر
  2000جامعة النجاح                 

  
  أنظمة المعلومات المحوسبة      كمال ارشيد

 1990 شيكاغو الواليات المتحدة – جامعة ديبول      

 

  MBA   ماهر عرفات
  2001جامعة النجاح الوطنية                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 404

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 405

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المحوسبة قسم أنظمة المعلومات . 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 406

  قسم أنظمة المعلومات المحوسبة
  

  :شروط التخصص

 بالتقدم بطلب الى قسم تكنلولوجيا المعلوماتيقوم الطالب بعد إنهاء السنة الدراسية االولى في كلية   
  : من أجل التخصص ويتم قبول الطالب حسب  الشروط التاليةانظمة المعلومات المحوسبة

  .21102  و  21101  مساقات التفاضل والتكامل النجاح في كل من  .1
  %:70يين التاليين بمعدل ال يقل عن مساقالالنجاح في كل من   .2

  )131101 (1برمجة مبادىء
  ) 131102 (2مبادىء برمجة

  . ساعة معتمدة أو أكثر  بنجاح30 إتمام   .3
   2مبادىء برمجة ،1 برمجة مبادىءمساقيمعدل لتعطى أولوية القبول  للطلبة الحاصلين على أعلى  و

  
  

  أنظمة المعلومات المعلومات المحوسبةمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في 
  

  -: ساعة معتمدة  موزعة على النحو التالي135أن ينهي الطالب   
  .متطلبات جامعةة  ساع26  .أ

  . ساعة متطلبات كلية24  .ب
  .  متطلبات قسم ساعة85  .جـ
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  )ساعة معتمدة 85(متطلبات القسم 

  

  ) ساعة معتمدة67( إجبارية قسم متطلبات   .أ

  متطلب سابق  ساعة  معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  21231  3  2طرق االحصاء   21232
    3  مبادىء إدارة  51121
    3  مهارات في المحاسبة  52124
  131102  3  تركيب البيانات  131210
  131211 أو 131210   3  1قاعدة البيانات   131353
  )131210 أو 131211(  3  الذكاء االلي  131483
  131353 أو 132270  3  األمان في أنظمة تكنولوجيا المعلومات  132324
  131210 أو 131211  3  توكيد الجودة في تطوير البرمجيات  132334
  131210  3  مقدمة الى هيكلة وعمل الحاسوب  133205
  أو 132219 أو 132220  3  البنية التحية لتكنولوجيا المعلومات  133203

133201  
  133203 3  1انظمة الوسائط المتعددة   133281
) 131353  أو 132270(  3 2برمجة الشبكة العنكبوتية  133383

 +133204  
  133203  3  شبكات المعلومات   133334
  131210 أو 131211  3  التصميم التركيبي والوظيفي  133340
  131353  3  يل الرابعبناء االنظمة باستخدام الج  133360
  133340 + 133203  3  ادارة مشاريع البرمجيات  133361
  133205 أو 131211  3  انظمة تشغيل الحاسوب  133371
  موافقة القسم  1  التدريب العملي  133400
  131210 أو 131211  3  تحليل وتصميم الكيانات  133440
التفاعل بين االنسان والحاسوب وتصميم   133444

  طبيقواجهات الت

3 133340 + 133440 

  131353  3  ادارة قواعد البيانات  133453
  131353  3  أنظمة استرجاع المعلومات  133464
  موافقة القسم  3   تخرج مشروع  133499
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  -): ساعة معتمدة18(ختيارية  قسم إمتطلبات  .ب

  :التالية ساعة معتمدة من المساقات 18يختار   
  

  المتطلب السابق  مدةساعة معت  اسم المساق  رقم المساق
  131353  3  مقدمة إلى نظم المعلومات الجغرافية 131375
  131353  3  2قاعدة البيانات  131453
  133204  3  التجارة األلكترونية  132438
  21232  3  بحوث عمليات  133256
  133281  3 2أنظمة الوسائط المتعددة   133381
  131353  3  التنقيب في البيانات  133467
  133440  3  نظمة المعلومات الصحيةأ 133471
  133334  3  تطبيقات االنظمة الموزعة  133480
  131483  3  انظمة المعلومات الذكية  133490
 131483 + 131353 3  االنظمة المبنية على المعرفة  133491

  موافقة القسم  3  موضوعات خاصة  133492
  
  

  :وصف المساقات

  

  :بمدخل الى هيكلة وعمل الحاسو   133201

مدخل الى هيكلية الحاسوب، تركيب وحدة المعالجة المركزية، دورة األوامر، تنظيم القرص 
  .الصلب، أنواع الذاكرة وتقنياتها، تمثيل البيانات داخل الحاسوب، مجموعة األوامر

  
  :تكنلوجيا المعلوماتالتحتية لبنية ال  133023

مات االستراتيجية، التخطيط النظمة  أنظمة المعلو،تكنولوجيا المعلوماتإدارة استراتيجيات 
 ،وضع الميزانيات(المعلومات، المكونات األساسية الدارة انظمة المعلومات وبنيتها التحتية 

) تحديد االلويات، التخطيط االستراتيجي والتشغيلي النظمة المعلومات، أمان المعلومات
مة المعلومات المحلية،  ثورة االتصاالت وتأثيرها على المنظمات وأنظ،عولمة المعلومات

إدارة الخدمات المعلوماتية في المؤسسة، األمور القانونية واألخالقية في ادارة المعلومات، 
  .إدارة التغيير في المؤسسات، اتجاهات التطور ونظرة الى المستقبل
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 :1برمجة الشبكة العنكبوتية   133204

 Javascript , HTML, XHTML,مبادىء أساسية في برمجة تطبيقات االنترنت،

Server-side programming (PHP, XML)  حاالت دراسة النشاء صفحات ،
  .مواقع

  
  :بحوث عمليات  133256

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالمبادىء والتطبيقات االساسية لبحوث العمليات 
قل اقصى ربح بأ(ودورها في عملية صناعة القرار من اجل الوصول الى الحلول المثلى 

طريقة الصف (ويتضمن المساق تقنيات البرمجة الرياضية مثل البرمجة الخطية ) تكلفة ممكنة
) مشكلة النقل، مشكلة التعيين، أخرى( تحليل الشبكات ،)البسيط، االزدواجية، تحليل الحاسبة

  .مع التركيز على استخدام تقنية المعلومات والبرمجيات الحاسوبية المتعلقة بالموضوع
  

  :1انظمة الوسائط المتعددة   133281

 الوسـائط المتعـددة وانـسياب       ، الوسائط التفاعلية  ،الوسائط المتعددة مفهومها واستخداماتها   
 تقنيات ضغط ، الرؤيا والحركة، الصور والرسوم التخطيطية ، الصوتيات والسمعيات  ،البيانات
 ،راج وسائط متعـددة    طرق تقديم وتصميم واخ    ، الوسائط المتشعبة  ، التخزين المرئي  ،البيانات

 استخدام االدوات الالزمة النشاء واخـراج    ،الوسائل النشاء وتصميم اعمال للوسائط المتعددة     
  .وسط متعدد

  
  :شبكات المعلومات  133334

: اهدافها تطبيقاتها، انواع شبكات الحاسوب، ارسـال االشـارة        : مقدمة عن شبكات الحاسوب   
ت االتصال، انواع خطوط وسـائط االتـصال،        متزامن وغير متزامن، مقياس الكفاءة لقنوا     

نترنت، االطبيقات شبكات الحاسوب وبروتوكوالت ، تOSI and TCP/IPطبقات االتصال 
DNS ،FTP تحديد المسار والعنوان، وتأطير البيانات في نظام ،IEEE  

  
  :التصميم التركيبي والوظيفي  133340

 مقارنة بين الطرق ،م التصميم التركيبيلغات البرمجة التركيبية وتطور مفهو: مفاهيم أساسية
 نمذجة العمليات والوظائف باستخدام مخطط تدفق ،الوظيفية للتصميم والطرق الكينونية

 جداول القرارات، شجرة ،البيانات، نمذجة المنطق باستخدام اللغات الطبيعية البنيوية
 عالقة، قواميس –الكيان  مفاهيم نمذجة البيانات باستخدام نماذج ،القرارات، مخططات الحالة
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 طريقة التفكيك من أعلى ،البيانات، تصميم البرامج والعمليات باستخدام المخططات التركيبية
  CASE أدواتالى أسفل، تطبيقات عملية ومشاريع، إستخدام 

  :الجيل الرابعبناء االنظمة باستخدام   133360

 لبناء انظمة متكاملة من Loe، استخدام أدوات ولغات البرمجة الحديثة مثل بايثون، وروبي
  . حتى واجهة التطبيق مع التركيز على الجزء العمليالبياناتقاعدة 

  
  :ادارة المشاريع البرمجية  133361

التي يحتاجها ) القياسيات(الساسات ا التوجيهات و، ادوات وطرق التخطيط،المفاهيم االساسية
 المشاكل ،المادية والبرمجيةنات المكو تقييم ، انشاء التقارير والمقترحات،المستخدم

 ،والبيانات  حماية البرامج، تنظيم وادارة موارد االنظمة، تحليل التكلفة والمنفعة،االقتصادية
 مشاكل التحويل وواجهات التخاطب ، الطرق الغير تقليدية في التطوير،طرق ادارة المشاريع

  . تصليح وتطوير االنظمة وتوثيقها،البشري
  

  : الحاسوبشغيلانظمة ت  133371

 معرفة واستخدام ، مقدمة النظمة التشغيل المختلفة وادواتها،بنية انظمة التشغيل ووظائفها
ادارة , مثل تنظيم المعالج، المفاهيم االساسية النظمة التشغيل المشتركة لمعظم الحواسيب

ظام ن (Kernel system ، الذاكرة التخيلية وجدولة المعالجات، تنظيم الملفات،الذاكرة
  .)التغذية

  
  :2انظمة الوسائط المتعددة   133381

 وهيكلية الكياناتبرمجة ،  مشاكل التخزين للوسائط المتعددة،تصميم وبناء وسيط متعدد
 انظمة ،رجاع المعلوماتإست ،قواعد بيانات للوسائط:  تطبيقات الوسائط،الوسائط الموزعة

 برمجة ، في معالجة وكشف الصور،ية الوسائط في تحليل وتحديد المواقع الجغراف،التعليم
  . استخدام لغة برمجة مناسبه لتطبيق وحالة للدراسة، تاثيرات الصورة،الصوت

  
  :2برمجة الشبكة العنكبوتية  133383

 طرق التصميم الويب ،طبيقات خادم الويبت خادم الويب و،مفهوم االنترنت وبرمجة النترنت
 صفحات ،Server-Side برمجة ،Client-Side برمجة  الكيانات،مركزة في برمجة

 اضافة محتويات ديناميكية على ، ربط قواعد البيانات مع تطبيقات االنترنت،الخادم الفعالة
تطبيقات ل برمجة واجهة المستخدم ، برمجة واجهات البوابات المشتركة،تطبيقات الويب

  .الويب
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  :التدريب العملي  133400

ب العملي في احد المؤسسات في مجال متعلق  أسابيع من التدري6على الطالب قضاء 
  .بتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتنسيق مع القسم

  
  :الكياناتتحليل وتصميم   133440

 تطور نظام البرمجة ، خصائص ومشاكل النظام المعقد،المفاهيم االساسية للبرمجة الكينونية
 ،العالقة بين االصناف، ئناالصناف والكوا، البرمجة الكينونية اتيساسأ نشأة و،الكينونية

مكونات ( طرق تصميم الكوائن ، الطرق لتعريف االصناف والكوائن،العالقة بين الكوائن
UMLحاالت ،  رسومات االرتباطات بينهما، رسومات االصناف والكوائن، او اي نظام اخر

تطبيق وحالة )  البناء، التصميم،التحليل( مراحل تطوير البرمجة الكينونية) االنتقال بينهما الخ
  .للدراسة

  
  :التفاعل بين االنسان والحاسوب وتصميم واجهة التطبيق  133444

  ،مراحل تصميم واجهة المستخدم) GUI( واجهة المستخدم المرسومة ،واجهة االوامر
 ،الرسومات( ادوات التفاعل مع المستخدم وتقنياتها ،ت تصميم واجهة المستخدميااساس

 ، لوحات التحكم، تصميم القوائم،تصميم الشاشات والرقائق( وماتتقديم المعل)  الخ،الصوت
 نظام ،رسائل الخطأ( ادارة االحداث ودعم المستخدم)  الخ، االلوان، الخطوط،العناوين

 تطبيق مع حالة ،GUI builder and UI ،تقييم واجهة التطبيق) المساعدة والتوثيق
 العوامل االخالقية ،انية في تصميم البرامجالعوامل االنس ، دوافع استخدام الحاسوب،دراسية

  .والقانونية
  

  :إدارة قواعد البيانات  133453

 إدارة قواميس البيانات، ،التخطيط، المناظر: دراسة مواضيع في ادارة قواعد البيانات مثل
التكامل والسرية، تطبيقات قواعد البيانات للشركات الكبيرة، تصميم قواعد البيانات على 

 عمل النسخ االحتياطية والمشاكل التي تنجم عن ،)تنظيم الملفات والفهارس(المادي المستوى 
 تصميم قواعد البيانات الغراض اتخاذ القرار والتنقيب في البيانات ،الوصول المتزامن

  ).مخازن البيانات(
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  : استرجاع المعلوماتأنظمة  133464

 تركيب ،ترجاع بكلمة مفتاحيةسا (IRS تصميم ،IRS انواع ،داالت استرجاع المعلومات
 ، وزن التعبير، الظهور،Lexicalتحليل  (IRSخوارزميات وتركيب بيانات ) الملف الخ

ربط المعلومات الراجعة ) الخ  تقنيات البحث عن نص، العمليات الثنائية،الفهرسة التجميعية
  . تطبيق مع حالة دراسية،ستفساراالوتصحيح 

  
  :التنقيب في البيانات  133467

 تهيئة البيانات للتنقيب، تقليل حجم      ،مفاهيم اكتشاف المعرفة، أهمية ودور التنقيب في البيانات       
 اكتشاف الخواص   ،نباط العالقات، تصنيف البيانات، التنبؤ    تسإ ، عملية التنقيب  عالبيانات لتسري 

ـ              ،العنقودية للبيانات  ل  عرض البيانات، مدخل الى التنقيب في البيانـات الغيـر تقليديـة مث
  . لغات وأدوات التنقيب في البيانات،)الخ...النصوص، االنترنت، الوسائط المتعددة، (

  
  :انظمة المعلومات الصحية  133471

: عن دراسة عمل مصادر انظمة المعلومات الصحية وعالقتها في المؤسسات الصحية،
 الصحية، اصول، اهداف ،محتوى، تجميع، تحليل واستخدام السجالت الطبية، انظمة العناية

فات الطبية، تطوير لالمهن المتعلقة بالمعلومات الصحية، االنظمة والقوانين المتعلقة بالم
معلومات العناية الصحية، تصميم محتوى البيانات الصحية، جمع البيانات الصحية، جودة 

 : الصور، طرقالسجالت التي تعتمد على البيانات، االنظمة الورقية، المعلومات الرقمية،
  . واالحتفاظ بالمعلومات الصحيةالتجميع، الترقيم، حليلالت

  
  :االنظمة الموزعه وتطبيقاتها  133480

 هيكلية الخادم ،النظمة الموزعةاميم وبناء تطبيقات ص ت،المفاهيم االساسية لالنظمة الموزعة
 ،اداء البرمجيات، )ORB( وساطة طلب الكائن ، هيكلية كينونات االنظمة الموزعة، الزبون\

 انواع تطبيقات ، تقنيات تصميم تطبيقات االنظمة الموزعة هندسة البرمجيات،نشاطات
، مواضيع تتعلق بأنظمة قواعد البيانات  ادوات لقياس كفاءة االداء،االنظمة الموزعة

  .الموزعة
  

  :انظمة المعلومات الذكية  133490

معرفة، تصميم وبناء االنظمة    مفاهيم الذكاء الطبيعي واآللي، مفاهيم االنظمة الذكية، تمثيل ال        
 حاالت دراسـية    ، االدوات واللغات المستخدمة في بناء االنظمة الذكية       ،الذكية، التعليم اآللي  

  .ومشاريع عملية
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  :االنظمة المبنية على المعرفة  133491

مدخل الى االنظمة المبنية على المعرفة، عرض لتكنولوجيا الالزمة لتطبيق واستخدام هـذه             
ـ بيقات الذكاء اآللي في االعمال الربحية، أنواع االنظمـة الداع         االنظمة، تط  ة للقـرارات،   م

استخدام االنظمة الخبيرة في المؤسسات، تجميع المعرفة وتمثيلها، طرق االسـتقراء، ادوات            
  .تطوير النظم الخبيرة

  
  :مواضيع خاصة  133492

  .مواضيع مختارة من التخصص لم تغطي في مساقات اخرى     
  

  :روع تخرجمش  133499

  .متطلب سنة رابعة، بموافقة القسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 414

  :أعضاء الهيئة التدريسية

  

  :األساتذة المساعدون

  المعالجة المتوازية    بكر عبد الحق
  2004 هدي برشلون مانوأوتو        

  
  :المدرسون

  2004- كندا –كونكورديا     فادي دريدي
  معالجة الصور الطبية+ وسائط متعددة 

  
  قواعد البيانات    لسعدمنى ا

 2005الجامعة االمريكية 

 

  )Networks، استرجاع المعلومات، برمجة كيانات(     أمجد هواش
  2006االردن / جامعة اليرموك    
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  كليـة القانــون
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  462

  ــن كليـة القانــونمنبـذة 
  

وجاء .  طالباً وطالبة)117(، وكان عدد طلبتها 1995أسست كلية القانون في بداية العام الجامعي 
 وسيادة القانون لتنظيم العالقات المجتمعية بما يحقق  ضمن إطار فلسفة خدمة المجتمع الفلسطينيؤهاإنشا

 تم 2003وفي عام  .، وذلك بعد إقامة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةسلم االجتماعي والعدالة القانونيةال
  .فتح برنامج ماجستير القانون العام والقانون الخاص كبرنامجين منفردي التخصص

 . طالباً في مرحلتي  البكالوريوس والماجستير650حالياً تضم الكلية نحو 
  

 : نون إلىوتسعى كلية القا
 .تأهيل قانونيين للعمل في المجال الحكومي، ولدى القطاع الخاص .1
تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني، وبخاصة نشر الوعي القانوني، والثقافة القانونيـة فـي مجـال                .2

 .والحريات األساسية ممارسة الحقوق،
ر األنظمة القانونيـة الـسائدة فـي        النهوض بالبحث العلمي في مجال القانون، والمساعدة على تطوي         .3

 بما يخدم سياسة تـشريعية وطنيـة        المجتمع الفلسطيني منذ العهد العثماني حتى االحتالل اإلسرائيلي       
  .واحدة

  .تنمية المهارات التحليلية والبحثية والفكرية لطلبة كلية القانون  .4
ظمة القانونية الـسائدة والمـستجدات      ايجاد الخبراء القانونيين الذين يستطيعون دراسة واستيعاب األن         .5

  ووضع التشريعات الفلـسطينية ،التشريعية الحديثة للوقوف أمام ممارسات اإلحتالل غير المشروعة

 .مواكبةً للتشريعات العالمية
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  لمنح درجة البكالوريوس فيالخطة الدراسية 

   كلية القانون 
  
دة بنجاح يدرسها الطلبة وفق تعليمات منح درجة  ساعة معتم143إتمام تشترط كلية القانون    -1

  .البكالوريوس باإلضافة إلى شروط الخطة الدراسية في كلية القانون
  :توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون كما يلي   -2
  

  نوع المتطلب  ساعة معتمدة
  جامعــة  23
  كلية  30
  تخصص إجباري  72
  خصص اختياريت  12
  ةحـــر  6
  المجمــوع  143

  
  

  متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

  
  ساعة معتمدة ) 27: (متطلبات الكلية

  رقم المســاق  اســـم المســاق  ساعة معتمدة  المتطلب السابق

  111101  مدخل لدراسة القانون  3  بال

  111107  مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية  3  بال

  111104   مصادر التزام/القانون المدني  3  111101

  112104  مبادئ القانون الدولي العام  3  بال

  112105  "1"قانون العقوبات القسم العام   3  بال

  112107  "النظرية العامة "1القانون الدستوري   3  بال

  112130  "1"قانون إداري   3  بال

  112148  حقوق اإلنسان  3  112104

  41116   االسالميةريعةمبادئ الش  3  بال

  10100  مقدمة في علم الحاسوب  3  بال
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  .ساعة معتمدة) 72: (متطلبات التخصص اإلجبارية: ثالثا

  رقم المساق  اســـم المســـاق  ساعة معتمدة  المتطلب السابق
  111201  "أحكام االلتزام"القانون المدني   3  111104

  111250   شركات وإفالس/قانون تجاري  3  111101

 أوراق تجاريـة وعمليـات      /القانون التجـاري    3  111101
  البنوك

111301  

  111302  أصول محاكمات حقوقية  3  111201

  111303  قانون عمل  3  111101

  111304  قانون البينات واإلجراء  3   111201

  111345  "العقود المسماة"القانون المدني   3  111201

  111359  " فالة، مقاولةوكالة، ك, تأمين"العقود الصغيرة   3  111201

  111402  القانون الدولي الخاص  3  111302

  111403  الحقوق العينية   3  111201

  112215  ")2"القسم العام (قانون عقوبات   3  112105

  112324  المالية العامة والضرائب  3   112130

  112226  المنظمات الدولية واإلقليمية   3  112104

  112325  جزائيةأصول المحاكمات ال  3  112215

  112336  "1"الجرائم الواقعة على األشخاص   3  112215

  112337  "2"الجرائم الواقعة على األموال   3  112215

  112352  "2"القانون اإلداري   3   112130

  112406  "نظم سياسية"  "2"قانون دستوري   3  112107

  112476  القضاء اإلداري  3  112352

  112228  )هج والتطبيقاتالمنا(البحث العلمي   3  بال

  111355  تطبيقات قضائية  3  111201

  31320  مهارات لغوية  3  10102

  41220  "1"قانون أحوال شخصية    3   41116

  41320  "2"قانون األحوال الشخصية   3   41220
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  ساعة معتمدة) 12: (متطلبات التخصص االختيارية: رابعاً

  رقم المساق  اســـم المســـاق  ساعة معتمدة  متطلب سابق

  111241  مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية  3  بال

  111311  القانون البحري  3  111101

  111355  قانون التجارة والتحكيم الدولي  3  111103

  111453  التجارية والصناعية واالدبيةالملكية   3  111101

  112267  القانون الدولي اإلنساني  3  112104

  112360  وماسيالقانون الدبل  3  112104

  112361  تشريعات البيئة وتخطيط المدن  3  111101

  112471  الطب الشرعي  3  بال

  112474  علم اإلجرام والعقاب  3  112215

  112479  قوانين الصحافة واإلعالم في فلسطين  3  111101

  112408  القانون الدولي االقتصادي  3  112104

  112353  الدستور الفلسطيني  3  112408

  
  :ساقات متطلبات كلية القانونوصف م

  
  :متطلبات الكلية
  : مدخل لدراسة القانون  111101111101111101111101

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقانون، وماهيته، وتطوره التاريخي، وكيفية صياغة            
  . قواعده، وأهدافها، وخصائصها، ومصادرها، وتقسيم القواعد القانونية، وتطبيقها، وتفسيرها

ب فيه نظرية الحق، حيث يتم تعريف الحق، وبيـان أنواعـه، وأطرافـه،        كذلك يدرس الطال  
  .ومحله، ومصادره، وحماية القانون لهذا الحق، ووسائل هذه الحماية

  
  : مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية  111101111011110111107777

يتناول مساق مبادئ القانون التجاري تدريس الطالب ماهية القـانون التجـاري، وأهدافـه،              
  .ه، ونظرية التاجر، واألعمال التجارية، وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواعوتطور

وتشمل العقود التجارية األكثر انتشارا وهي عقد البيع التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة             
والعمولة وعقد النقل مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صـحتها وآثارهـا وأهـم                

    .النزاعات الناشئة عنها
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  )): 1111(مصادر االلتزام  (:المدنيالقانون   111104111104111104111104

وتعريف كل من الحق الشخصي، والحق      . يتناول المساق بيان أسس القانون المدني وتعريفه      
العيني والحق المالي، ومصادر االلتزام، كذلك تعريف العقد، وبيان شروط انعقاده، وشروط            

العمل (اإلرادة المنفردة، والفعل الضار     وكذلك  . صحته، وأنواع العقود، والمسئولية التعاقدية    
وبيان المسؤولية عن األعمال الشخصية التي تقع على المـال، أو الـنفس،             ) غير المشروع 

وكذلك المسئولية عن فعل الغير، والمسئولية عن األشياء، وعن التابع، والكسب بال سـبب،              
  .وأحكام كل ذلك

  
  : مبادئ القانون الدولي العام  112104112104112104112104

طالب النظرية العامة للقانون الدولي، وتعريفه، وتطوره، وكـذلك أشـخاص هـذا             يدرس ال 
القانون، ومصادره، وتقسيماته الرئيسية بخاصة وقت السلم، ووقت الحرب، وعلى الرغم من            
. تركيز الدراسة على القانون وقت السلم إال أن الطالب يعطى فكرة سريعة عن قانون الحرب            

  .جباتها، والمنازعات الدولية، ووسائل حلها سلمياًكذلك يدرس حقوق الدول، ووا
  

  ): 1111(قانون العقوبات، القسم العام   112105112105112105112105

يبين هذا الجزء من قانون العقوبات األحكام العامة المشتركة بجميع الجرائم، وأركانهـا دون              
يتحدث تمييز إذ إنه يتحدث عن الصالحية اإلقليمية، والذاتية، والشخصية لقانون العقوبات، ثم 

  .عن أسباب اإلباحة وأنواع المسئولية من فاعل، ومحرض، ومتدخل
  

    ": نظرية العامةال "1111القانون الدستوري  112101121011210112107777

يتناول بالدراسة نشأة القانون الدستوري في األنظمة السياسية وتعريفه وطرق وضعه 
ظم الرقابة وتعديله،  وطبيعة سمو الدساتير وضمانها عن طريق الرقابة على الدستورية، ون

الدستورية، والسلطات العامة الثالث والعالقة بينها، والصور الرئيسية لألنظمة الدستورية 
  .وإسناد السلطة باالنتخاب والحقوق والحريات العامة لألفراد

  
  ":1111"القانون اإلداري   112130112130112130112130

ام ثم يبحث في المرفق الع. يبين هذا المساق تعريف القانون اإلداري ونشأته ومصادره
  .وعناصره والقواعد التي تحكم سيرة ثم األموال العامة
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  :حقوق اإلنسان  112148

يشتمل المساق على التعريف بحقوق اإلنسان ثم لمحة تاريخية عن حقوق اإلنسان وتطورها             
ثـم  . كذلك يبين المساق أنواع حقوق اإلنسان وتقسيماتها      . خاصة بعد الحرب العالمية الثانية    

نسان من المواثيق الدولية ومن الدساتير الداخلية مع بيان أهم ضـمانات            تطبيقات لحقوق اال  
  .تطبيق حقوق اإلنسان والحريات العامة وآلية تنفيذها على النطاق الوطني

  
  :مقدمة في علم الحاسوب   10100

مكونات الحاسوب،  أنواع الحاسوب، شبكات الحاسوب، األنظمة العددية، تطبيقات عامة 
  .تشغيلوتشمل أنظمة ال

  
  : مبادئ الشريعة اإلسالمية    41116411164111641116

يدرس في هذا المساق معنى الشريعة اإلسالمية، ومصادرها، ومعنـى الـشريعة، والـدين،              
واالجتهاد الفقهي، والفرق بين الشريعة والدين، ومذاهب الفقه الرئيسية، وفكرة عامـة عـن              

  ). العرف، والقواعد الفقهيةصحتها وبطالنها واألهلية، والوالية، ودور(الملكية والعقود، 
  
  

  :ةالتخصص اإلجباري متطلبات

  
  ): أحكام االلتزام: (القانون المدني  111201111201111201111201

الوفـاء،  : يتناول المساق دراسة آثار االلتزام من حيث، بيان وسـائل التنفيـذ االختيـاري               
. قة التعويض والتنفيذ العيني، والتنفيذ بطري   : المقاصة، اتحاد الذمتين، ووسائل التنفيذ الجبري     

ووسائل حماية التنفيذ، والدعوى غير المباشرة، والدعوى الفورية، والحـق فـي الحـبس،              
 مرور الزمن   - استحالة التنفيذ    -واألوصاف المعدلة آلثار االلتزام، الشرط، األجل، اإلبراء        

  .المانع من سماع الدعوى
  

  ":نظم سياسية "2222القانون الدستوري   112406112406112406112406

عد الدستورية في فلسطين، وتطور نظام الحكم الدستوري وتطور األسـس           ويعالج نشأة القوا  
وطريقة وضع دساتير فلسطين وطبيعتها وأهدافها، وتنظيمهـا   . الدستورية العامة في فلسطين   

. للسلطات العامة واختصاصاتهاوالعالقة بينها، وطبيعة النظـام الدسـتوري فـي فلـسطين            
  .ومالمح النظام الدستوري الحاليوالممارسة الحقيقية للسيادة السياسية، 
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  ):  1111(قانون األحوال الشخصية     41224122412241220000
تعريف الزواج، وبيان حكمة، ومشروعيته، والخطبة، ومقومات عقد الـزواج،          : الزواج) 1111(

والشرائط الشرعية المتممة له، والشرائط المقترنة بالعقد، آثار عقد الزواج من المهر، النفقة،             
  .حدة عند التعدد، الطاعة، والقرار في البيتوالعدل مع الزوجة الوا

  . الطالق وأقسامه، الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامها، نفقات األقارب: الطالق) 2222(
  

  ): شركات وإفالس: (القانون التجاري  111250111250111250111250
يتناول هذا المساق تعريف الشركات التجارية، وبيان أنواعها، وانقضائها، وتقسيماتها، وكيفية     

كما يتناول المساق التعريف باإلفالس،     .  واحدة منها، وتسجيلها وإدارتها وتصفيتها     تأسيس كل 
وأسبابه، وشروطه، وأنواعه، وموقف القانون منه، والجزاء الذي يوقعه على التاجر المفلس            

  .في بعض الحاالت، بخاصة اإلفالس التدليسي
  

  ):2222أوراق تجارية وعمليات البنوك : (القانون التجاري  111301111301111301111301

يتناول المساق تعريف األوراق التجارية، خصائصها، أنواعها، السفتجة أو البوليصة، سـند             
األمر أو الكمبيالة، الشيك، وكذلك إنشاء الورقة التجارية وتداولها وضمانات الوفاء بقيمتهـا             

  .وانقضاء االلتزام الوارد فيها
نمية وفي التجـارة الخارجيـة      كذلك يتناول البنوك وتعريفها وبيان دورها في االقتصاد والت        

   .والداخلية مع بيان القروض وشروطها والفوائد وأنواعها
   

  : قانون أصول المحاكمات الحقوقية  111302111302111302111302
يتضمن المساق تطبيق قانون أصول المحاكمات الحقوقية، من حيث الزمان، والمكان، وأهم             

جات التقاضي فيها، بما فيهـا      المبادئ التي يقوم عليها نظام التقاضي، وتشكيل المحاكم، ودر        
القضاء المستعجل، وكذلك عن قواعـد االختـصاص، وتنـازع االختـصاص وأنواعـه،              

رفع الدعوى،  : ثم عن نظرية الدعوى وإجراءات التقاضي مثل      . واالختصاص الدولي للقضاء  
وشروطها، وتبليغها إلى الخصم، وإجراءات المحاكمة، ونظر الدعوى، وأوجـه اسـتعمالها،       

ثـم األحكـام وأنواعهـا،      . ات، والدفوع المقدمة، والتدخل، ووقف الدعوى وإسقاطها      والطلب
  .وتعيينها، وآثارها، وطرق الطعن بها

  
  :  قانون العمل  111303111303111303111303

يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل األردني، بحيث يتم تعريف هذا القانون، وبيـان               
، وشروط صـحتها، ومـا يترتـب مـن          تطوره التاريخي، ومصادره، والعقود الناشئة عنه     
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التزامات على كل رب العمل والعامل، وأسباب انتهاء عقد العمل الفـردي، وعقـد العمـل                
وكذلك التنظيمات النقابية، وطرق تسوية النزاعات العمالية، مع اإلشارة إلى أهـم            . الجماعي

  .الحقوق وما به من حسنات وعيوب
  

  : قانون البينات واإلجراء  111304111304111304111304
  :تمل هذا المساق على موضوعينيش    

أدلة اإلثبات كالبينة الكتابية، والـشهادة، والقـرائن،        : قانون البينات وتتضمن الدراسة   ) 1111( 
واإلقرار، واليمين، والمعاينة، والخبرة وفقا للقواعد المتعلقة بها والمبنية في القانون المـدني             

  .وفي قانون البينات
 أعمال دائرة اإلجراء، وبيان السلطة التي تقوم بأعمال         :قانون اإلجراء ويتضمن دراسة   ) 2222( 

وطرق التنفيذ الجبـري، ثـم يتطـرق        . اإلجراء، وكذلك بيان تركيب الدائرة واختصاصاتها     
ثـم يبـين    . المساق للسندات، والتنفيذية وطريقة تنفيذ األحكام القضائية الوطنية واألجنبيـة         

  .ق للحجز التنفيذي وآثارهاألموال التي ال يجوز التنفيذ عليها، ثم يتطر
  

  ): 2222(األحوال الشخصية     41324132413241320000
التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب اإلرث وشروطه، أصـحاب الفـروض مـن الرجـال               

حكمها، حكمتها،  : الوصية. والنساء، العول والرد، التطميع، ألمناسخة، ميراث ذوي األرحام       
معنـاه،  : الوقف.  ردها، الوصية الواجبة   أركانها، شروطها، بطالنها، الرجوع عنها، قبولها،     

  .شرائطه، وأحكامه
  

  ): العقود المسماة: (القانون المدني  111111111111345345345345
فيتناول تعريف عقد البيـع،     . عقد البيع واإليجار  : يتضمن المساق دراسة أكثر العقود شيوعاً     

وبيان خصائصه، وأركانه، وأحكامـه، وأثـاره، وانتهائـه، ثـم شـرح قـانون المـالكين         
  .مستأجرينوال

  
  : القانون الدولي الخاص  111402111402111402111402

يتناول المساق تعريف القانون الدولي الخاص، وبيان مصادره وطبيعته، ثم النظرية العامـة             
لتنازع القوانين، وتحليل قاعدة اإلسناد وبيان ماهيتها، وبيان المذاهب المختلفة فـي نظريـة              

تناول المساق النظريـة العامـة فـي    كذلك ي. تنازع االختصاص، مع بيان أنواع هذا األخير    
  .الجنسية، من حيث تعريفها، وبيان أنواعها، وأسباب كسبها، وأسباب فقدانها
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  :الحقوق العينية  111403111403111403111403

تتناول هذه المادة دراسة فرعين رئيسيين هما الحقوق العينية األصـلية والحقـوق العينيـة               
التبعية، يجري الكالم عن الفرع األول بتفصيل أحكام حق الملكية في ذاته، ويتنـاول ذلـك                
نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه، ثم ينطلق البحث في الكـالم عـن                 

 الملكية وهي الملكية الشائعة وملكية العلو والسفل والحائط المشترك وملكية           أنواع خاصة من  
الطوابق والشقق، ثم يجري الكالم عن أسباب كسب الملكية بسبب الوفاة، وأسباب كسبها في              

  .حال الحياة، وهنا يجري البحث في أحكام االلتصاق
  

  ):  لةالكفالة، الوكالة، المقاوالتأمين،(العقود الصغيرة   111111111111359359359359
ففـي العقـد األول    . يشتمل هذا المساق على ثالثة عقود مدنية هي الوكالة والكفالة والمقاولة          

يبـين  ) الكفالـة (فالعقد الثاني   . يبحث المساق في إنشاء الوكالة وآثارها ثم انتهائها       ) الوكالة(
المدين، كمـا   المساق تعريفها وأركانها وأنواعها ثم آثارها بين الكفيل والدائن وبين الكفيل و           

فيتناول المساق تعريفها والتزامـات المقـاول       ) المقاولة(إما العقد الثالث    . يبين انتهاء الكفالة  
  .والتزامات صاحب العمل، والمقاولة من الباطن ثم انقضاء عقد المقاولة

  
  : تطبيقات قضائية  111111111111355355355355

لمدنيـة، والجزائيـة،    تتضمن هذه المادة دراسة الجوانب التطبيقية للقانون أمـام المحـاكم ا           
واإلدارية باختيار بعض القضايا، ودعاوى تحريكها قانونا لتمكين الطالب من االطالع علـى         
كيفية رفع لدعوى والسير فيها وإجراءات المحاكم وإصدار األحكام في درجـات المحـاكم              

  .المختلفة
  

  ): 2222القسم العام (قانون العقوبات   112215112215112215112215
وأقسامها وأنواعها، انقضاء العقوبة وتعليـق تنفيـذ العقوبـات،          العقوبة، أهميتها وأهدافها،    

المقارنة بين العقوبة وأنواع الجزاءات االخرى، اإلعفاء من العقوبات واألسـباب المخففـة             
  .والمشددة، التدابير االحترازية مفهومها وأنواعها وانقضائها

  
  :الجرائم الواقعة على األشخاص  112331123311233112336666

والقتل البسيط، المتـردد،    (ائم الواقعة على األشخاص كالقتل بأنواعه       يتناول هذا المساق الجر   
وجرائم اإليذاء، هتك العرض، واالغتصاب، اإلجهاض، الجـرائم الواقعـة علـى            ) المخفف

  ).التزوير، الرشوة(الحرية، التهديد، المساس بالشرف، كما وتتعرض إلى جرائم مثل 
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  :الجرائم الواقعة على األموال  112331123311233112337777

ول هذا المساق الجرائم الواقعة على األموال كالسرقة واالختالس واالحتيـال وجريمـة             يتنا
  .إعطاء شيك بدون رصيد وأساليب االئتمان

  
  : المنظمات الدولية واإلقليمية  112226112226112226112226

يدرس هذا المساق المنظمات الدولية من حيث تطورها، ونشأتها، وأنواعها، وأشخاصها، ثم            
نظمات الدولية، والشخصية القانونية للمنظمة الدولية ودورهـا فـي          يبين النظرية العامة للم   

  .المجتمع الدولي
ويدرس المساق أهم المنظمات الدولية مثل، منظمة األمـم المتحـدة، وبعـض المنظمـات               
المتخصصة، كاليونسكو، ومنظمة الصحة الدولية، ومنظمة األغذية، والزراعة، ثـم يتنـاول     

جامعة الدول العربية، ومنظمـة الوحـدة اإلفريقيـة،         : مية مثل التدريس أهم المنظمات اإلقلي   
  .ومنظمة الدول األمريكية

  
  :المالية العامة والضرائب  112324112324112324112324

وتتضمن دراسة األسس العامة، والقواعد التي تنظم اإليرادات،  والنفقات، والميزانية العامة،             
لية العامة، ونظرية الـضرائب،      على أن تشتمل المادة مبادئ علم الما      . مع دراسة تطبيقية لها   

وأهدافها مع التركيز على األحكام المالية والضريبية على الـدخل النافـذة فـي األراضـي                
 وتحقيـق   توفير اإليـرادات  الفلسطينية، ودور الضرائب في تحقيق التوازن الضروري بين         

  .االجتماعيةالعدالة 
  

  : قانون أصول المحاكمات الجزائية  112325112325112325112325
المساق تعريف قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبيان عالقته بفروع القـانون           يتناول هذا   

األخرى وبخاصة قانون العقوبات، كذلك يبين المساق نطاق القاعـدة اإلجرائيـة، ودراسـة              
مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، ابتداء من التحقيق األولي وإجراءاتها المختلفـة، وهـي             

ثم دراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة، أي دعوى الحق العـام،           مرحلة التحقيق االبتدائي،    
  .وبيان أشخاصها وقيودها وأسباب انقضائها

ويدرس المساق الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية، مـن حيـث تبعيتهـا لهـا،                
ثم . وفيه تتم دراسة القضاء الجزائي، من حيث تشكيله، وقواعد تنظيمه         . وشروطها، وآثارها 

كذلك قواعد  . اسة قواعد االختصاص المختلفة، ثم إجراءات المحاكمات الجزائية وأصولها        در
  .اإلثبات واألحكام، وطرق الطعن فيها بكافة أنواعها، العادية أو االستثنائية
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  ):  2222(القانون اإلداري   112352112352112352112352
لتي تحكمـه،   يعالج هذا المساق الوظيفة العامة، والقرار اإلداري من حيث أركانه والقواعد ا           

في ضوء اإللغاء، وعدم الرجعية، وأخيرا يبحث المساق في العقود اإلدارية، فيبين أنواعهـا              
  .وأحكامها

  
  : القضاء اإلداري  112476112476112476112476

يحتوي المساق على التعريف بالقضاء اإلداري، وتتبع نشأته من خالل شرح مفهـوم مبـدأ               
على اإلدارة، وبشكل خاص الرقابـة      الشرعية، وكيفية ضمان تطبيقه، وتحديد أنواع الرقابة        

القضائية، وأنواعها، وتطورها، وتنظيمها مع أمثلة عليها في كـل مـن مـصر، وفرنـسا،                
ثم تعريف محكمة العدل العليا في األردن، وبيان اختصاصاتها، وشـرح دعـوى             . واألردن

  .م فيهااإللغاء من حيث التعريف بها، وخصائصها، وشروط قبولها، واوجه اإللغاء، ثم الحك
  

  ):مناهجه، وتطبيقاته(البحث العلمي   112228

، من حيث طرح إشكالية البحث وأسلوب       )القانوني(يعالج هذا المساق أساليب البحث العلمي       
كما يبين المساق كيفية استخدام مقتنيـات المكتبـة،   . معالجتها والنتائج الممكن الوصول إليها   

  .تحضير قائمة المراجعوآليات البحث على شبكة اإلنترنت، وكيفية 
يتضمن المساق كذلك ضرورة إعداد الطالب لبحث في مجال قانوني معين يتم تحديده وفقـاً               

  . ولمجال اهتمام أعضاء هيئة التدريس في الكليةالطالب،لحاجة الكلية، ولرغبة 
  

  :مهارات لغوية        31320313203132031320

لداللة لعاني بألفاظ واضحة   إكساب خريج القانون مهارة الكتابة بأسلوب مباشر للتعبير عن الم         
على المقصود وتجنب األخطاء الشائعة في التعبير مع اإللمام بأساليب التعبير وقواعد التفسير      

  .اللغوي للنصوص وسالمة لغة الكتابة والبحث القانوني
  

  :متطلبات التخصص االختيارية
  : الطب الشرعي  112471112471112471112471

ه وأنواعه، وهتك العرض، واالغتصاب،     تعريفه وعالماته، طرق  : ويدرس فيه الطالب الموت   
أنواعه، وآثار البـصمات، وأمـاكن      : والجروح وطرق الكشف عنها، واالستعراف من حيث      

وجودها، وطرق الكشف عنها، واألطباء الشرعيون واختصاصاتهم، وتعليمات النيابة العامة          
  .بشأن الطب الشرعي، وطرق كشف جرائم التزييف، والمعاينة الفنية، وآثارها
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  :  علم اإلجرام  والعقاب  112474112474112474112474
يشتمل هذا المساق على دراسة علم اإلجرام من حيث تعريفه وبيان تاريخه وتطوره وكـذلك         
دراسة صلة علم اإلجرام بقانون العقوبات وعوامل السلوك اإلجرامي الفردية منها والجماعية            

  .والنظريات المختلفة التي وضعت حول هذا الموضوع
  

  : ن الدولي اإلنسانيالقانو  112267112267112267112267
يبين هذا المساق لمحة عن تطور قانون الحرب، ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسـع                

كما يبين أهم االلتزامات القانونيـة      . عشر، وكذلك أهم مصادر هذا القانون العرفية واالتفاقية       
. ليم المحتل وسكانه  ألطراف النزاع والدول الحيادية، وكذلك واجبات الدولة المحتلة تجاه اإلق         

  .كما يبين أهم سمات قانون االحتالل الحربي، ويوضح أهم نواقصه
  

  : القانون الدبلوماسي  112360
يتضمن هذا المساق إعطاء فكرة تاريخية للطالب عن نشأة القانون الدبلوماسي  تطور هـذا               

أفـراد الـسلك    القانون، وبيان الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها كل مـن            
الدبلوماسي، وأفراد السلك القنصلي، وكذلك بيان تطور العرف الدولي بهذا، إلى حين تصديق         

 اللتين وضعتا األسـس القانونيـة       1963196319631963 وسنة   1961196119611961معظم الدول على اتفاقيتي فينا لسنة       
  .الحديثة للقانون الدبلوماسي، والحصانات، واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية

  
  :شريعات البيئة وتخطيط المدنت  112361112361112361112361

يدرس الطالب التشريعات المحلية لحماية البيئة ولمنع التلوث وكذلك البيئة ومكوناتها ووسائل            
كما يدرس أهم القوانين البيئية الدولية وكذلك قـوانين الميـاه           . حمايتها وتطويرها المستديمة  

  .والثروات الطبيعية
نين المتعلقة بالتخطيط في المـدن والقـرى واللجـان      أما بالنسبة لتخطيط المدن فيدرس القوا     

  .المختلفة المختصة بذلك وصالحياتها وتشكيلها
  

  :قوانين اإلعالم والصحافة الفلسطينية  112479112479112479112479
دراسة القوانين المتعلقة بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون وتحرير األخبار ونـشرها وحـدود            

واردة عليها واإلجراءات القانونية التـي يمكـن        حرية الصحافة واإلعالم والقيود القانونية ال     
للسلطات التنفيذية اتخاذها ضد الصحف ووسائل اإلعالم والصحفيين والنظام القانوني المتعلق 

  .بالتظلم ضد هذه اإلجراءات والتجاوزات
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  : مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية  111241111241111241111241
المتعلقة بالقـانون الخـاص باللغـة       يشتمل هذا المساق على تدريس المصطلحات القانونية        

اإلنجليزية والفرنسية مع إعطاء الطالب قراءات قانونية في هذا المجال لدراسـتها والكتابـة              
  .عنها وبيان مفرداتها ومعانيها وطرق استعمالها

  
  : قانون التجارة والتحكيم الدولي  111111111111355355355355

 وتحديد مصادره، وتطـوره، مـع     يتناول قانون التجارة الدولي ماهية قانون التجارة الدولية،       
عقد البيع الدولي للبضائع وعقد االستئجار التمويلي       : معالجة ألهم عقود التجارة الدولية، مثل     

  .من حيث كيفية انعقادها واآلثار التي تترتب عليها
أما قانون التحكيم الدولي يعالج ماهية التحكيم التجـاري الـدولي كأسـلوب آخـر لحــل                 

كما يبين المساق اتفاق التحكيم، وإجراءاته، وإصدار قـرار         . ، ومزاياه المنازعات، وتطوره 
التحكيم، وامكانية االعتراض على تنفيذه واالعتراف به، وامكانية الطعن فيه، كل ذلك وفقـا              

  .ألحكام قانون التحكيم الفلسطيني
  

  : الملكية التجارية والصناعية واألدبية  111111111111453453453453
يخية عن نشأة الملكية الصناعية والتجارية واألدبية ووسائل        يشتمل هذا المساق على لمحة تار     

وتاريخ التشريع المتعلق بها في الدولة العثمانية ) معاهدة باريس(حمايتها على الصعيد الدولي    
ثم في األردن، وأحكام براءة االختراع ونظام التسجيل وطبيعة الحق في البراءة أو الملكيـة               

رق حمايته ثم بيان أحكام الرسوم والنماذج الصناعية وأحكام         األدبية وكيفية التصرف فيه وط    
األسماء والعناوين التجارية وأحكام الملكية التجارية والملكية األدبية والتصرف بهذه الحقوق           

  .بالبيع أو الرهن
  

  :  القانون البحري   111311111311111311111311
 وتـسجيلها، كمـا     يشتمل هذا المساق على النظام القانوني للسفينة، وعلى ماهيتها، وجنسيتها         

يدرس المساق ملكية السفينة، والحقوق العينية المتعلقة بها، وكذلك حجزها، وأسبابه، وكيفية            
  .تنفيذه

باإلضافة إلى ذلك يتضمن المساق دراسة أشخاص المالحة البحرية، إذ يدرس الطالب شـيئاً              
يأخذ الطالـب   عن مالك السفينة، وعن لشخص الذي يقوم بتجهيزها، وعن ربانها، وبعد ذلك             

عقد العمل البحري، وعقد التأمين البحـري،       : لمحة عن العقود المنظمة للنشاط البحري، مثل      
  .والعقود الخاصة بإنقاذ السفن، والمسؤولية البحرية من حيث التصادم واإلنقاذ والتأمين
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  :القانون الدولي اإلقتصادي  112408112408112408112408

ن االقتصادي أي الدول والمنظمات الدوليـة  يتناول هذا المساق الفاعلون الرئيسيون في الميدا      
االقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات والمعامالت االقتصادية الدولية التي تعبر الحـدود           

إضـافةً الـى     .الوطنية ويهتم بالقطاعات الكبرى من النشاط االقتصادي واالجتماعي الدولي        
  . الجنوب في ظل العولمة اإلقتصاديةالعالقات االقتصادية الالمتكافئة بين دول الشمال ودول

  
  :الدستور الفلسطيني  112353112353112353112353

يتناول هذا المساق تطور النظام السياسي الفلسطيني عبر الحقب الزمنية المختلفـة وحـسب              
ويتطرق الى النظام الدستوري الفلـسطيني      . تغير السلطات الحاكمة والمسيطرة في فلسطين     

الفلسطينية والمتمثل بالقانون األساسـي الـصادر       الحالي والساري المفعول في ظل السلطة       
كما تتم دراسة شكل النظام السياسي الفلسطيني . 2003200320032003 والمعدل عام 2002200220022002-5555-29292929بتاريخ 

والحريات المنصوص عليها في ذلك النظام والسلطات التي نص عليها وإختصاص كل واحدة 
الدسـتوري والـسياسي فـي      وأخيراً البحث في اتفاقيات اوسلو وأثرها على النظـام          , منها  

  .فلسطين
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  :أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون
  

  :عميد الكلية
  فقه وتشريع    علي مصلح السرطاوي        . د

  .1997 ، األردن-الجامعة األردنية            
  :األساتذة المساعدون

  سياسية قانون دستوري ونظم , قانون عام                       أحمد مبارك الخالدي. د.أ

 .1979،  مصر-                                                جامعة القاهرة
  
  دستوري, قانون عام       غازي مناور دويكات. د

  .1983 , مصر-جامعة اإلسكندرية            
  
  جنائي ،قانون عام        نائل أحمد طه. د

  .1995 ، روسيا-جامعة موسكو الحكومية            
  
  مالية وإداري ،قانون عام        ةمحمد عادل شراق. د

  .1996 ، فرنسا-جامعة دوفين            
  
   مالية وتشريع ضريبي ،قانون عام      حسن فالح السفاريني. د

  .1996،  مصر-جامعة القاهرة            
  
     قانون دولي عام      باسل منصور خليل. د

  .1997 ، بولنده-جامعة وارسو
 

  اريقانون تج ،قانون خاص        غسان شريف خالد. د
  .1999 ، روسيا–جامعة موسكو             
        

    قانون تجاري،قانون خاص        حسين مشاقي. د
  .2001 ،القاهرة –معهد الدراسات العربية             
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    قانون مدني،                                    قانون خاصأكرم داود. د

  .2006 ، فرنسا–بواتيه                                                  جامعة 
  

  :المدرسون
   القانون المدني ،قانون خاص       برقاويال  أحمدإسحاق.أ

  .2001 ، األردن-الجامعة األردنية            
  
   ملكية فكرية،قانون خاص         رشا العارضة. أ

  .2005 ، األردن-الجامعة األردنية            
  
  مدني القانون ال ،قانون خاص        أشرف محمد حسين. أ

  .2004 ، تونس-جامعة المنار            
  
   جنائي،قانون عام         شديدقسيمفادي .أ

  .2003 ، تونس-جامعة المنار            
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  نشأة كلية الصيدلة وتطورها
  

 حيث تم تأسيسها في ،في جامعة النجاح الوطنية"  كلية الصيدلة من الكليات العلمية الحديثة نسبيادتع
ت  وتقديم الخدما،وتهدف الكلية إلى رفع مستوى التعليم الصيدالني والبحثي. 1995-1994العام الدراسي 

. إلى المجتمع المحلي عن طريق التعاون الوثيق بين الكلية والمؤسسات الطبية والصيدالنية المختلفة
في علوم الصيدلة ويرجع ذلك إلى أن كلية الصيدلة كلية " كبيرا" واستطاعت كلية الصيدلة أن تسد فراغا

في لكثير طيني الذي عانى ا جميع فئات شعبنا الفلسةخدم لئتذات مستوى أكاديمي وطني رفيع أنشجامعية 
 .سبيل رفعة أبنائه الطلبة
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  ةني الصيدال العلومالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في
  

  .  منح درجة البكالوريوس في العلوم الصيدالنيةلتقدم كلية الصيدلة خطة دراسية . 1
 يدرسها الطالب وفـق     ، بنجاح ساعة معتمدة ) 175( إتمام   الحد األدنى للحصول على درجة البكالوريوس     . 2

  . باإلضافة إلى شروط الخطة الدراسية في كلية الصيدلة،تعليمات منح درجة البكالوريوس
  :توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدالنية كما يلي. 3
  )م اختياري. س6+ م إجباري . س20(م . س26      متطلبات الجامعة. أ

  :م موزعة كما يلي. س149      متطلبات الكلية. ب
 م. س134       اجباري .1
  .س15      اختياري .2

  . ساعة تدريب موزعة على مرحلتين1440 لمدة  تدريب. ج
  

  : م موزعة كما يلي. س152 :متطلبات الكلية
  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي) 137(المساقات اإلجبارية -1

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  قرقم المسا
  -  3  رياضيات عامة للصيدلة  21104
  -  3  )1( للصيدلة كيمياء عامة  23105
 أو متزامن 23105  1   عملي للصيدلة عامةكيمياء  23109

23105  
 -  3  للصيدلة أحياء عامة   24121
  -  1  للصيدلة عملي أحياء عامة   24122
  24121  2  طفيليات  105266
  21104  3  حيويإحصاء   25202
  -  3  فيزياء عامة للصيدلة  22103
  -  1  فيزياء عامة للصيدلة عملي  22113
  -  1  مصطلحات طبية وصيدالنية  101210
  23105  2  )2(عامة للصيدلة . ك  23106
  23108 أو 23105  3  كيمياء تحليلية للصيدلة  102215
  23108 أو 23109  1  كيمياء تحليلية للصيدلة عملي  102216
    3  تشريح إنسان  105261
    1  تشريح إنسان عملي  105263
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    I  3فسيولوجيا اإلنسان   105362
    3   للصيدلة I كيمياء عضوية  102211
  23107 أو 23109  1   عملي للصيدلة I كيمياء عضوية  102219
    1  )عملي(فسيولوجيا اإلنسان   105363
  II  2  105362فسيولوجيا اإلنسان   105364
  24121  3  ائنات دقيقة طبيةك  105342
 أو 24108 أو 24122  1  )عملي(كائنات دقيقة طبية   105343

105342  
  102211  3   للصيدلةII كيمياء عضوية  102213
  102219  1   عملي للصيدلة II كيمياء عضوية  102220
  23102 أو 23106  3  صيدلة فيزيائية  102217
  102216 أو 23108  1  صيدلة فيزيائية عملي  102218
  I  3  24121كيمياء حيوية   105311
  102219 أو 102214  1   عمليIكيمياء حيوية   105312
  I  3  102213كيمياء طبية   101321
  I  3  102217صيدالنيات   102311
  I  3  105362علم األدوية   102315
  102211  3  عقاقير طبية  103331
  II  3  105311كيمياء حيوية   105313
  102311  1  لي عمIصيدالنيات   102312
  II  3  102311صيدالنيات   102321
  II  3  102315علم األدوية   102413
  23109  1  عقاقير طبية عملي  103332
  103331  3  كيمياء العقاقير الطبية  103431
  II  3  101321كيمياء طبية   101421
  102413 و102315  3  تدريب صيدالني  105999
  102215  أو102216  2  تحليل آلي  102318
  102216  1  تحليل آلي عملي  102319
  102321  3  صيدلة صناعية  102411
    1  كيمياء العقاقير الطبية عملي  103432
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 105261 أو 105362  3  علم األمراض  105423
  105364و 

  III  2  102315علم أدوية   102415
  21104  3  مبادئ المحاسبة  52121
  10416 أو 102321  3  صيدلة حيوية وحركة دوائية  102416
  102416  1  صيدلة حيوية وحركة دوائية عملي  102417
  105342  3  اسعاف أولي وصحة عامة  105201
    2  كيمياء حيوية سريرية  105413
  102315  2  علم السموم  105447
  III  2  101321كيمياء طبية   101423
  III  2  102311صيدالنيات   102322
  105311  2  تغذية  101481
  102315  3  صيدلة سريرية  102511
  102413  2  معلومات دوائية وصرف دواء  105346
  102415 و25202  3  البحث العلمي الصيدالني  105225
  102321  1  تشريعات وممارسة صيدالنية  102313
  1  102315  (OTC) طبية ةأدوية بدون وصف  102320
  105313  2  مناعة  105345
  102216  1  مراقبة الجودة  102325

  
 ): ساعة معتمدة، يدرسها الطالب من المساقات التالية15(تيارية المساقات االخ -2

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 102411 1 صيدلة صناعية عملي 102412

 102411 2 تكنولوجيا صناعية 105213

 105342 2 التعقيم الصيدالني 102326

 موافقة المرشد 1 تسويق ودعاية صيدالني 102316

 102413 3 رعاية صيدالنية 105220

 102311 2 مواد تجميل 105217

 102413 1 علم األدوية عملي 102414

  II  3 102511صيدلة سريرية  105214
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 105342  و102413 3 األمراض المعدية ومعالجتها 105424

 102413 3 األدوية أثناء الحمل والرضاعة 102418

 105447 1 مختبر السموم  105448

 موافقة المرشد 2 تأثير السموم على البيئة 105449

 102315 2 أيض األدوية 102420

 102213 )2+1 (3 أطياف وكيمياء المجموعات الوظائفية 102221

 103331 2 الصيدلية الخضراء 103435

 موافقة المرشد 2 الطب البديل 103440

 105313  و102413 2 العالج الحيوي 105314

  102415  2  رات الطبية البيطريةالمستحض  105450
    2  علم الدم  105425
 موافقة المرشد 2 أخالقيات المهنة الطبية 105211

 موافقة المرشد 1 تاريخ الطب والصيدلة 105210

  102321  2  السواغات الصيدالنية  102323

  
  

  :وصف مساقات كلية الصيدلة
  المساقات اإلجبارية: أوالً

  
  )   ساعات معتمدة3 (           :للصيدلةمساق أحياء عامة      24121

 حيث يغطي دراسة األساسيات ،يقدم هذا المساق للطالب مبادئ أساسية في علم األحياء
يشمل ذلك تنفس الخلية عملية التمثيل الضوئي، الوراثة، . التركيبية والكيميائية الحيوية للحياة

ية، التنظيم الكيماوي للحيوان من ، التفاعالت االجتماعية، األنظمة البيئ وتطورهاصل الحياةأ
  .ناحية الخلية، النسيج واألجهزة المختلفة

 

  ) ساعات مختبر3) ( ساعة معتمدة1(     :مساق أحياء عامة للصيدلة عملي    24122

وهي   وتطبيقهاتجارب تطبيقية في المختبر لتوضيح األفكار والمبادئ األساسية لعلم األحياء
 السالمة في األمن : حيث تشمل هذه التجارب،ق النظريالتي يدرسها الطالب في المسا

، تطبيقات على  ووظيفتهاوالمختبر، استعمال الميكروسكوب، تطبيقات على تركيب الخلية
وظائف األغشية الحيوية األنزيمات، عملية التمثيل الضوئي، التنفس في النباتات والحيوانات، 
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ائن الحي وعالقته بالبيئة المحيطة، األنسجة، انقسام الخلية، تطبيقات على علم الوراثة، الك
  .األعضاء واألجهزة المختلفة

 

 ) ساعات معتمدة3(        :)1(مساق كيمياء عامة للصيدلة    23105 

  : مثل،يشمل هذا المساق مفاهيم أساسية في الكيمياء   
الت الكيميائية، الحسابات الكيميائية، الصيغ الكيميائية، تسمية المركبات الكميائية، أنواع التفاع

المحاليل والتحليل الكمي، قوانين الغازات والكيمياء الحرارية، التركيب االلكتروني للذرات، 
خواص المحاليل، الثيرموديناميكا، سرعة التفاعل وميكانيكية التفاعالت، االتزان الكيميائي، 

  .الحوامض والقواعد، االتزان الحامضي القاعدي في المحاليل المائية
  

  )ساعات مختبر3) ( ساعة معتمدة1(     :مساق كيمياء عامة للصيدلة عملي    23109

 قوانين الغازات، الصيغة األولية، التحليل :يتضمن هذا المساق تطبيقات عملية على
الحجمي، ماء، التبلور، تعيين الوزن الجزيئي، االنخفاض في درجة التجمد، حرارة التفاعل، 

حوامض والقواعد، تأثير درجة الحرارة على الذائبية، سرعة التعادل الكيميائي، معايرة ال
  .التفاعل، الحجم الموالري، تعيين ثابت التأين لحامض ضعيف باإلضافة إلى تجارب أخرى

  
  )  ساعة معتمدة2(            :)2(عامة للصيدلة . ك    23106

كانيكية ، سرعة وميالمحاليل وخواصهايتناول هذا المساق المبادئ األساسية لمحتويات 
التفاعالت الكيميائية، االتزان الكيميائي، الحوامض والقواعد، االتزان الحامضي القاعدي في 

  .المحاليل المائية، إتزانات الذائبـية واأليون المعقد، الثيرموديناميكا
  

   ) ساعات معتمدة3(             :فيزياء عامة للصيدلة   22103 

المجاالت الكهربائية .  والشغل والقدرة،الحركة والمتجهات وقوانين الوحداتيتناول 
.  وتأثيرها على الغازات وصفات المواد الحراريةالحرارة. والمغناطيسية والدوائر الكهربائية

أشعة الليزر، وامتصاص األشعة ). الضوء والصوت (عليهااألمواج واالهتزازات وأمثلة 
  ). الميكروسكوبات (المجاهر. وانبعاثها، وتطبيقات لليزر

  
   )ساعات مختبر3) ( ساعة معتمدة1(       :فيزياء عامة عملي للصيدلة   22113

مجموعة من التجارب المختارة من الميكانيكا، ميكانيكا الموائع الكهرباء يتناول 
  .والمغناطيسية
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   ) ساعات معتمدة3(              :إحصاء حيوي   25202

كزية والتشتت، مبادئ في مقاييس النزعة المر. عرضها البيانات اإلحصائية وطرق تصنيف
 توزيعات المعاينة، التقدير، اختيار الفرضيات، االحتمالية،بعض التوزيعات  االحتماالت،

  . تطبيقات بيولوجية وطبية على كل ما ذكرواالرتباط،االنحدار الخطي البسيط 
  
  ) ساعة1(             :المصطلحات الطبية والصيدالنية   101210

المصطلحات الطبية والصيدالنية من خالل األصل الالتيني يتم خالل هذا المساق دراسة 
يسهل هذا المساق على الطالب دراسة جميع المساقات الطبية . ومشتقاته المختلفة

  .والصيدالنية
  

   ) ساعات معتمدة3(           :كيمياء تحليلية للصيدلة   102215

ئي مع مراعاة تطبيقه في  األساسية في التحليل الكيمياالمفاهيم هذا المساق مجموعة من يقدم
 هناك شرح عن مصادر الخطأ في نتائج التحليل الكيميائي، البدايةالحقل الصيدالني، وفي 

ويغطي المساق جميع الطرق التقليدية، كالتحليل .  دقتها أو توافقهاحيثوتقييم النتائج من 
والترسيبية، ، وشرح أسس المعايرات التعادلية، )بالمعايرات( الحجمي والتحليلالوزني، 

ويغطي المساق كذلك مبدأ التحليل الطيفي، وامتصاص .  المتراكبات المعقدةتُكونومعايرات 
االستخالص اإلذابي ومقدمة عن الفصل بالتحليل :  وطرق الفصل، مثلالجزيئات،

  . الكروماتوغرافي
  
   )ر ساعات في المختب4 () ساعة معتمدة1(     :)عملي(كيمياء تحليلية للصيدلة   102216

 في إعطاء تجارب عملية متنوعة في 102215 النظري المساق يتناسب مع مقابله هذا
 نسبة الحامض في عينة خل، وتعيين درجة نقاوة تعيينمختبرات الكيمياء التحليلية مثل 

ومن المعايرات التي يصحبها تكون ). وقواعدمعايرة أحماض (كربونات الصوديوم 
 كمية الحديد لمعرفة نسبته في الشفرات، معايرةأما . اءمتراكبات معايرة تعيين عسر الم

وهناك معايرات .  األكسدة واالختزالمعايراتومعايرة فيتامين ج في العصير فهما من 
 الراسب، كما في تعيين الكبريتات وتعيين سطحأخرى يستخدم الكاشف فيها بامتصاصه على 

  . الوزنيالكبريتات في تجربة أخرى بالتحليل 
 الورق، وتجربة في التحليل الطيفي بكروماتوغرافياتجربة أخرى في الفصل  وهناك

 لعينات من الصناعة، تجرى على محلول قصر األلوان تحليلهناك و ،)برمنغنات البوتاسيوم(
  ) هيبوكلورات الصوديوم(
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   )في المختبر ه ساع2(              :تشريح إنسان   105261

لم األنسجة، لغة علم التشريح ثم دراسة تركيب مقدمة في التشريح، ع هذا المساق يغطي
الجهاز العظمي، العضلي، الهضمي، الدوري، البولي، التناسلي، التنفسي (األجهزة المختلفة 

  .والعصبي
  

   ) ساعات في المختبر3 () ساعة معتمدة1(         :)عملي(تشريح إنسان   105263 

العين، ودراسة مجهرية لبعض  والكلية، والمخ، والقلب، تطبيقية على تشريح مختبرات
  . األنسجة المختلفة

  .Models جلسة مع دراسة على 12-10يشمل 
  

  ) ساعة معتمدة2(                 :الطفيليات   105266

 المخبري، واألمراض التي تسببها والتشخيصبدراسة الشكل الظاهري، المساق  ويهتم
رق األوسط عموماً وفلسطين  مع التركيز على الطفيليات المنتشرة في منطقة الشالطفيليات
  .خصوصاً

   
   ) ساعات معتمدة3(           :)1 (اإلنسانفسيولوجيا    105362

 ثم وظائف أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز الدوري، التنفسي ،دراسة وظائف الخلية
  . والهضمي والعضلي

  
  ) ساعة2(              :)2 (فسيولوجيا اإلنسان   105364 

وهي وظائف الجهاز ) 1(ان التي لم تدرس في مساق فسيولوجيا متابعة وظائف أجهزة اإلنس
  .البولي، الغدد الصماء، الجهاز العصبي، الجهاز التناسلي

  
      ) في المختبرة ساع2 () ساعة معتمدة1(       :)عملي(فسيولوجيا اإلنسان   105363

 تكون دليالً  النظرية لعلم فسلجة اإلنسان، والتيالدراسة بالتجارب المصممة لتغطية يختص
 جلسة 12-10 وتتكون من . واألعضاء في جسم اإلنسانالخاليا،حقائق وظائف  للطالب على

  .يقوم الطالب من خاللها بإجراء التطبيقات العملية المذكورة في المختبر
 

   ) ساعات معتمدة3(           :للصيدلة) 1(كيمياء عضوية    102211 

لحلقية، توضيح طبيعية الروابط المشتركة في  غير اللمركبات الخواص الكيميائية دراسة
  .  والكيمياء الفراغية لهذه المركباتالعامةالجزيئات، دراسة التفاعالت 
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   ) ساعات في المختبر4( ساعة معتمدة 1 )عملي(     :للصيدلة) 1(كيمياء عضوية    102219

نية العملية في  األسس النظرية، وتتضمن المعرفة بالتقتغطي العملية مصممة بحيث التجارب
 المبدئي على المركبات العضوية، ومن هذه التحضيرات والتعرفالتحضير والتقنية، والفصل 

  .  وبعض تفاعالت اإلضافة واالستبدالالكحوالت،انتزاع الماء من 
  

    ) ساعات معتمدة3(           :للصيدلة) 2(كيمياء عضوية    102213

ة، المركبات األروماتية وتفاعالتها الكيميائية،  األروماتيغير دراسة المركبات الحلقية يشمل
 ميكانيكية بعض التفاعالت،طرق التحليل الطبقية بأنواعها المختلفة،االستبداالت بأنواعها 

 الثنائي للمركبات، دراسة المجموعات الوظيفية كاألحماض التركيبالمختلفة لتحديد 
ت وبعض تفاعالت أيونات الكربون  غير المتجانسة، األميناالحلقيةومشتقاتها، المركبات 

  .  والكيتونات، وميكانيكية التفاعالت لما سبق ذكرهااللديهيدات،السالبة الفينوالت 
  

   ) ساعات في المختبر4( ساعة معتمدة 1 )عملي(     :للصيدلة) 2(كيمياء عضوية    102220 

المساق تعتمد ، التجارب والتحضيرات في هذا )1 (العملي هذا المساق تكملة للمساق ديع
 مثل تفاعالت جيرجنارد، وفريدل كرافت، وساند ماير، الكيميائيةاألساسيات في التحضيرات 

 واألكسدة، واإلحالل، ويطبق على ما سبق تحضير مركبات التكثيف،إضافة إلى تفاعالت 
  . الصيدالنيةذات صلة بالمركبات 

  
   ) ساعات معتمدة3(            :صيدلة فيزيائية   102217

 الجزيئات، حاالت المادة، الحالة الغازية، الحالة السائلة، بينقوى التجاذب : الت المادةحا. 1
  .  البلورية، االتزان بين حاالت المادة، وقاعدة االتزان بين حاالت المادةوالحالةالمواد الصلبة 

قانون الثاني  األول للديناميكا الحرارية، الكيمياء الحرارية، الالقانون: الديناميكا الحرارية. 2
  .  القانون الثالث للديناميكا الحرارية، الطاقة الحرة وتطبيقاتهاالحرارية،للديناميكا 

صنيع التراكيز المختلفة، األوزان المكافئة، المحاليل : للكهرباءالمحاليل غير الموصلة . 3
ب األوزان  المحاليل المثالية وغير المثالية، الخواص الجمعية، حساكهربائياً،غير الموصلة 

  . المكافئة
 المحاليل الموصلة، نظرية ارهنيوس، نظرية خواص: المحاليل الموصلة للكهرباء. 4

  . الجمعيةالمحاليل قوية التوصيل، الخواص 
، تأثير درجة الحرارة، والعوامل األخرى على ورتبة سرعة التفاعل: الكيمياء الحركية. 5

  . ، دراسة فترة صالحية األدوية وتفكك األدويةثباتيةسرعة التفاعل، دراسة 
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  ) ساعات في المختبر3( ساعة معتمدة 1 )عملي(      :صيدلة فيزيائية   102218

 ومعامل التنشيط، حرارة المحلول، الرسم البياني الذائبية:  تغطي المواضيع التاليةتجارب
ثير قوة األيونات  لحالة مادتي في الحالة السائلة والغازية، تأالبيانيلحاالت ثالثة مواد، لرسم 

 سرعة تفاعل استيات المثييل، سرعة تفاعل تمية هيدرازون، حساب التفاعل،على سرعة 
 اللزوجة، منحنى االمتصاص الوصيل الكهربائي للماحليل، تطبيقات االسبرين،فترة صالحية 

  .  كليبيرونكالسيوسعلى معادلة 
  

   ) ساعات معتمدة3(             :كائنات دقيقة طبية   105342

 الكائنات الدقيقة، مبادئ علم المناعة، كذلك دراسة ووراثة جزيئية لتركيب وشكل دراسة
 الدقيقة، مع التركيز على دراسة هذه األمراض من ناحية الكائناتاألمراض التي تسببها 

  . جزيئية
  
     ) ساعات في المختبر3( ساعة معتمدة 1 )عملي(       :كائنات دقيقة طبية   105343

 تحضير وسط النمو الميكروبي : مثل، األحياء الدقيقةمختبر في يةدئ األساس المباوتشمل
دراسة التعقيم، ومقاومة الميكروبات، والتقدير الكمي . الدقيقةالمختلفة، وطرق فصل األحياء 

  . لنمو الميكروبات
  

   ) ساعات معتمدة3(             :)1(كيمياء حيوية    105311

في جسم ) كربوهيدرات، بروتينات، دهون (لبيولوجيةوا لدراسة المركبات الحيوية مقدمة
 حصول الجسم على الطاقة، مع نبذه مركزة عن وكيفيةاإلنسان، وطرق تفاعالتها األيضية، 

  .  ومساعدات األنزيماألنزيمية،األنزيمات، وأنواع كبح التفاعالت 
  

    ) ساعات في المختبر3( ساعة معتمدة 1 )عملي(        :كيمياء حيوية   105312 

 بحيث تناسب المادة النظرية، وتشمل على طرق عملية، تجارب حيوية كيميائية دراسة
 والفيتامينات، وذلك باستعمال طرق والدهون،التعرف على السكريات، والبروتين، 

  .  العوامل المختلفة على النشاط األنزيميوتأثيرالكروماتوغرافيا، والمعايرة األنزيمية، 
  
   ) ساعات معتمدة3(             :)2(ة كيمياء حيوي   105313

يتناول أيضاً دراسة و.  من حيث الوظيفة والتركيب،يبحث هذا المساق في جزيئات الوراثة
  . والخلل الجيني الموجود في هذه األمراض، من حيث طبيعتها الوراثية،األمراض الوراثية
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   ) ساعات معتمدة3(             :)1(كيمياء طبية    101321

 الكيميائية لألدوية وطرق امتصاصها وتوزيعها الفيزيائيةق بدراسة الخواص  هذا المسايهتم
 أيضاً دراسة األدوية المضادة للفطريات والمضادات المساقوتأيضها وطرحها، ويشمل هذا 

  . الحيوية
   

   ) ساعات معتمدة3(             :)2(كيمياء طبية    101421

يم األدوية وتحضيرها في بعض  ويبحث في تصم،المتطورة في الكيمياء الطبية مساق
 والمسكنّات، ومدرات البول، واآلثار الجانبية لبعض الهرمونات، : مثل،المجموعات الدوائية

  . األدويةالمجموعات األخرى من 
  

   ) ساعة معتمدة2(             :)3(كيمياء طبية    101423 

من األدوية التي تقاوم  والتأثير الدوائي لعدد كبير الكيميائي في العالقة بين التركيب يبحث
  .  الجهاز الدوري، والقلب، والجهاز العصبيعلى أو التي تعمل ،السرطان

  
   :)1(صيدالنيات    102311

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باألساسيات المطلوب معرفتها في تصنيع األشكال 
ة التي تؤثر في الصيدالنية بشكل عام من ناحية طرق إعطاء العالج وخصائص المادة الفعال

 المحاليل : وهي،باألخص ستتم دراسة بعض األشكال الصيدالنية بتعمق. تصميم العالج
، الثبات، اإلنتاجية "اإلنتاجية" والمستحلبات بالنسبة لطرق تحضيرها ،الصيدالنية المعلّقات

  .  والفعالية على مدى حياة المستحضر
، المحاليل الصيدالنية )لتركيز والتخفيفتشمل حساب ا(كما يغطي أيضا الحسابات المختلفة 

  .، طرق حساب الجرعات لألطفال، االختصارات الالتينية)الخ..االسموزية(
  

  ) ساعات معتمدة3(             :)2(الصيدالنيات    102321
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باألساس النظري لتصنيع بعض األشكال الصيدالنية 

الميات، المعاجين، الكريمات، الغسوالت والملطفات، كاله: كالمستحضرات الجلدية
يدرس الطالب . مستحضرات عبر الجلد، التحاميل، البودرة والحيثرات، الحبوب والكبسوالت

بتعمق كافة المفاهيم المتعلقة بتحضير وتشكيل هذه األشكال، طرق وتقنيات تحضيرها، ضبط 
  .الجودة واختيار العبوات المناسبة
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  ) ساعةIII:                 )2نيات صيدال   102322

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمبادئ الهامة الخاصة بتصميم وتركيب األشكال 
الصيدالنية المعقمة، طرق إعطائها، التوافر الحيوي لألدوية والمذيبات المختلفة والتركيبات 

ية، درجة الحموضة الصيدالنية الخاصة بالعين من ناحية المواد المضافة، اللزوجة، الشفاف
 والعبوات العديدة للتركيبات ، ودراسة حجم الجزيئات، كما يشمل المساق الرذاذيات،والثبات

  . وجهاز االستنشاق المعياري وفحصها بالطرق المختلفة،كجهاز استنشاق المساحيق
وأخيراً يتعرف الطالب على نظم التطبيق العالجي المحددة الهدف ومبادئ عملها ونمط 

  .فر الحيوي لهاالتوا
  

  ) عملي(                 :)1(صيدالنيات    102312

السائله، الصلبه، شبه :  إلى األشكال الصيدالنية المختلفةالطالب هذا المختبر إلى تقديم يهدف
 خطوات التحضير، مبادئ اختيار المكونات الداخلة في التركيبات، التركيب،الصلبة، مبادئ 

  . ت بشكلها النهائي بهدف ضمان مركب ثابت وفعال حفظ التركيبااللصاقات،التغليف، 
  
 ) ساعات معتمدة3(             :)1(علم األدوية    102315

 .المستقبالت والحركة والديناميكا الدوائية: المقدمة. 1
 .األدوية شبيهات ومضادات الجهاز شبه الودي: أدوية الجهاز العصبي الفرعي. 2
 . الكلى–أدوية الجهاز الدوري . 3

 .ة الضغط، هبوط القلب االحتقاني، عدم انتظام ضربات القلب، الذبحة الصدريةأدوي
 .األدوية التي تؤثر على العضالت الملساء. 4

  .الهستامين، السيروتونين وأدوية الجهاز التنفسي واألزمة
  

  ) ساعات معتمدة3(             :)2(علم األدوية   102413

 .أدوية الجهاز العصبي المركزي. 1
والمنومات، أدوية التخدير العام والموضعي، أدوية األمراض النفسية واالكتئاب المهدئات 

  . والخرفنوأدوية الباركنسو
 .أدوية التي تستخدم في عالج أمراض الدم. 2
 .ارتفاع الدهون، فقر الدم، تجلط الدم. 3
 .دد الصماءغأدوية ال. 4
 واألدوية التي تؤثر على ،نكرياس والب،الغدة الدرقية وفوق الكظرية، الهرمونات الجنسية. 5

 .العظام
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  ) ساعة معتمدة2(             :)3(علم األدوية   102415

 .األدوية المستخدمة لعالج األمراض المعدية. 1
المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، مضادات الفيروسات، مضادات األوليات . 2

  .والطفيليات والديدان
 .أدوية السرطان. 3
 .لمناعةأدوية جهاز ا. 4
 .أدوية الجلد. 5
 .أدوية الجهاز الهضمي. 6
 .األدوية الجديدة. 7

 

   ) ساعات معتمدة3(               :عقاقير طبية   103331

 عن النباتات الطبية وأنواعها، وطرق جمعها، أولية المساق يعطي الطالب معلومة هذا
  . علمي للنبات والعائلة الفعالة ويشمل أيضاً االسم المكوناتهاوحفظها، واستعمالها، وأشهر 

  
   ) ساعات في المختبر3( ساعة معتمدة 1 )عملي(         :عقاقير طبية   103332 

 ويجري التعرف على النباتات المختلفة، المختبر، تطبيق المعلومات النظرية في يتم
  .  األوليةالكيميائيةومساحيقها تحت المجهر، والتجارب 

  
   ) ساعات معتمدة3(            :كيمياء العقاقير الطبية   103431 

 : محتوياتها الكيماوية، ويشمل ذلكن عالكشف النباتات الطبية وطرق  محتوياتتصنيف
 والكيماوية للمركبات الطبيعية النقية الفيزيائية،طرق الفصل المختلفة، ودراسة الخواص 

  .واستعماالتها العالجية
  
    ) ساعات في المختبر3(تمدة  ساعة مع1 )عملي(      :كيمياء العقاقير الطبية   103432

لويدات والجليكوزيدات، والزيوت ق طبيعية مثل الكيميائية الدراسة العملية لمجموعات يشمل
  .  وتقييمها حسب دساتير األدوية المعتمدةمعرفتها والطيارة، وسبل ةالثابت

  
   ) ساعة معتمدة2(                :تغذية   101481

غيره من العلوم، المكونات الغذائية، والتحليل الكيماوي  بالتغذية المساق في عالقة علم يبحث
 واالستهالك، جسم اإلنسان والجهاز الهضمي، التمثيل الغذائي للماء، الطعامللغذاء، مصادر 
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 الطاقة، البروتين والدهون، إضافة إلى المعادن والفيتامينات، االحتياجات واأللياف،السكريات 
  .ألحوال المرضية المختلفة في األحوال الطبيعية واالغذائية

  
   ) ساعة معتمدة2(            : الصيدالنيالتحليل اآللي   102318

يتضمن المساق دراسة طرق التحليل اآللية المستخدمة في التحليل الكمي والكيفي للمواد 
ويركز .  والمواد الصيدالنية المساعدة الداخلة في تركيب األشكال الصيدالنية المختلفة،الفعالة
ق على طرق التحليل المستخدمة في دساتير األدوية مثل التحليل الطبقي والذي يشمل المسا

 طيف ،األشعة المرئية، األشعة فوق البنفسجية، واألشعة الحمراء، الرنين النووي المغناطيسي
 والتفريق اللوني على الورق وعلى الطبقة ، وأنواع مختلفة من التفريق اللوني الغازي،الكتلة

  .والتفريق اللوني السائل عالى األداء ،الرقيقة
  

  )  ساعات في المختبر3) ( ساعة معتمدة1(عملي        :تحليل آلي صيدالني    102319 

يتضمن المساق تجارب عملية لتطبيق استخدام طرق التحليل المذكورة في المساق النظري، 
ديد التركيب الكيميائي باإلضافة إلى التدريب على تفسير نتائج التحليل اآللي واستخدامها لتح

  .للعينات المدروسة
  
   ) ساعات معتمدة3(           :إسعاف أولي وصحة عامة   105201

 العامة، والتعرض لحاالت اإلسعاف األولية، وكذلك السالمة في الطب الوقائي وأسس ويبحث
  . المعديةواألمراضيبحث في الطب االجتماعي 

 

   :) ساعات معتمدة3 (علم األمراض   105423

 وتأثيراتها على األعضاء، وأجهزة جسم المختلفة، بالمعارف األساسية لألمراض يختص
  . اإلنسان المختلفة

  
   :) ساعة معتمدة2 (علم السموم   105447 

خاصة السموم الزراعية، والصناعية، ب تقسيمها، ووطرق في أنواع السموم المختلفة، يبحث
  . راكز السموم، بخصوص األدوية وغيرها من متسمموالبيئية، وهناك دراسة تشمل حاالت 

  
   ) ساعة معتمدة2(            :كيمياء حيوية سريرية   105413

الفحوصات المخبرية وطريقة تطبيق نتائجها من الناحية السريرية سواء كانت  دراسة تشمل
  . أو الكائنات الدقيقة التشخيصية،كيمياء حيوية، أو علم الدم
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   ) ساعة معتمدة2(          :دواءمعلومات دوائية وصرف    105346

 وكيفية التعامل معها، والتركيبات الصيدالنية الشائعة، وأنواعها، في الوصفة الطبية، يبحث
  .  وآلية عملها، وعمل جداول للمقارنة بينهاالحديثة،كذلك دراسة األدوية 

  
   ) ساعة معتمدة2(               :المناعة   105345

 األساسية، ويقدم معرفة واضحة بخصوص أمراض يموالمفاه في مصطلحات المناعة، يبحث
  .  مقاومة الجسم لألمراض المختلفةوطرق ،التحسس، والعالجات المقترحة

  
   ) ساعات معتمدة3(           :أدويةصيدلة حيوية وحركة    102416

 األدوية وتوزيعها على معظم خاليا الجسم، امتصاص هذا المساق في عمليات يبحث
 التحول إلى مواد أخرى، وكذلك طريق إعطاء أوعن طريق البول، والتخلص منها ربما 

 يمكن من خاللها حساب الجرعة رياضيةاألدوية للمريض، ويحل ذلك بوصف معادالت 
 أساس المناطرة الدوائية العالجية العلم هذا دالدوائية للمريض، أو التحكم بها، ويع

)Therapeutic drug monitoring.(  
  

   ) ساعة معتمدة1(           :دوائيةيدلة حيوية وحركة مختبر ص   102417 

 الدوائية، وحّل لبعض المسائل العملية، وموضوع الحركة هذا المختبر في تطبيقات ويبحث
  . التداخالت الدوائية

  
   ) ساعات معتمدة3(             :صيدلة سريرية   102511

 كاألطفال ،ات الخاصةيغطي المساق طرق المداواه بشكل عام مع األخذ بعين االعتبار الفئ
والمسنين ثم يغطي طرق المداواة ألمراض الجهاز الدوري، التنفسي، العصبي، وأمراض 

  .الغدد الصماء
  
  ) ساعة معتمدة1(         (OTC):أدوية بدون وصفة طبية    102320

 بالعالجات التي من الممكن أن تصرف بدون وصفة الطالب هذا المختبر إلى تعريف يهدف
 بغرض الحصول على أدوية مثل مضادات الصيدليةى الذين يراجعون طبية للمرض

 والمسهالت، أدوية القيء ومضادات القيء، اإلسهالالحموضة، طاردات الديدان، مضادات 
 المسكّنات، الفيتامينات، أدوية الحروق، لسعات الحساسية،أدوية البواسير، الرشح، السعال، 

يجب طرحها على المريض بهدف التعرف على نوعية  التي األسئلة باإلضافة إلى .الحشرات
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له لطبيب ي خفيفة بدون الحاجة إلى وصفة طبية أو تحوبأدوية وإمكانية عالجه ،مرضه
تعريفه ببعض و تُعطى للمريض قبل مغادرته الصيدلية، أن واإلرشادات التي يجب ،مختص

  .  بالعالجااللتزامأهمية واألعراض الجانبية، 
  

   ) ساعة معتمدة1(             :ت وقوانين صيدليةتشريعا   102313

 ويجب على الصيدلي اإللمام ، والقانون المتبع، عامةبصورة في التشريعات الصيدلية ويبحث
  .  الصيدلةمهنةبجميع القوانين التي تنظم 

  
  ) ساعات3(             :البحث العلمي الصيدالني    105225

ة تحت اإلشراف األكاديمي على الطرق في هذا المساق يقوم الطالب بالتدريب والممارس
كيفية كتابة البحث، وو والكمبيوتر، ،العلمية للبحث من خالل القيام بالبحث، في المكتبة

  .هتقديم
  
    ) ساعة1(                :مراقبة الجودة   102325

 (raw materials)تطبيق هذا التعريف على المواد الخام يعرف المساق بالجودة و
، وعلى طريقة bulk productلدواء، وعلى الناتج الدوائي قبل التعبئة المستخدمة لصناعة ا

 وعلى الدواء في صورته النهائية packaging materialsتعبئة الدواء وأدوات ذلك 
finished product .كيفية فحص الجودة بطرق فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، ومقارنة و

تعريف المواصفات و .BP ،USPية مثل نتائج الفحص بما هو محدد في دساتير األدو
أهمية نظام و.  وكيفية وضع المواصفات وااللتزام بها،والمقاييس في مجال التصنيع الدوائي

  .التوثيق وحفظ المعلومات في الصناعة والرقابة الدوائية
  

   :صيدلة صناعية   102411

وأسس التصنيع الجيد،  بعالم الصناعة الدوائية، مبادئ الطالب هذا المساق إلى تعريف يهدف
 المركبات بعدة أشكال صيدالنية، دراسة فحوصات ما قبل لتحضيروجميع الخطوات الالزمة 
 خالل عمر المستحضر، وجميع فحوصات الجودة المتبعة في الثباتالتصنيع، مبادئ فحص 

 عالية، بحيث تصل المادة الفعالة إلى الموقع المرغوب به بجودةالمصانع لضمان مستحضر 
  . المطلوبفي الجسم بالشكل 
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  :المساقات االختيارية: ثانياً
 

  ) ساعاتII:      )3صيدلة سريرية   105214

يغطي المساق طرق عالج أمراض العظام والمفاصل، الجهاز، الهضمي، الجهاز البولي مع 
التركيز على الفشل الكلوي، أمراض الجلد، األمراض النسائية، عالج اآلالم، واألمراض 

  .سيةالنف
  
  ) ساعات3(   :األمراض المعدية ومعالجتها   105424

يغطي هذا المساق طرق اختيار المضادات الحيوية في العالج، كما يتم أيضاً دراسة التهابات 
التهابات الجهاز البولي، والتهابات الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي العلوي والسفلي، 

المضادات الحيوية والتهابات الجهاز العصبي، ولد، التهابات الجواألمراض المنقولة جنسياً، و
  .اإليدزوتسمم الدم، والسل، وااللتهابات الفطرية، ووالجراحة، 

  
  ) ساعات3(  :األدوية أثناء الحمل والرضاعة   102418

تشريح الثدي، طرح األدوية في حليب األم، حركية الدواء عند : يغطي هذا المساق فسيولوجيا
تعمال األدوية أثناء فترة الحمل، العالج باألدوية أثناء فترة الحمل الرضع واألطفال، اس

ثم أنواع حليب ). الخ..مثل أدوية الربو، المسكنات، المنبهات، أدوية الصرع (والرضاعة 
  .األطفال التجارية

  
  )  ساعة2(                :السواغات الصيدالنية   102323

نية الهامة للحصول على الشكل الصيدالني يهتم هذا المساق بتعريف الطالب بالمواد الصيدال
يعالج السواغات وتأثيرها على المستحضر الصيدالني ومواد التجميل، واألغذية و ،المناسب

  .كما يهتم المساق بهذه المواد من ناحية الجرعات والسمية
  
  )  ساعة2(   :التعقيم الصيدالني   102326

 ويركز على الخطوات المجددة التي يجب  ،ميقوم هذا المساق بتوضيح الطرق المختلفة للتعقي
إتباعها من قبل المتخصصين والصناعة الدوائية في تحضير المحاليل العقيمة بموجب شروط 

  .وأنظمة متفق عليها محلياً وعالمياً
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  ) ساعة1(               :تسويق ودعاية صيدالني   102316

 للمنتجات ، خواص المستهلكينباستراتيجيات التسويق يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب
الشرائح المختلفة للسوق رة المستهلك للصيدالني وخدماته، نظ ،والخدمات الصيدالنية

  .الصيدالنية
  

  ) ساعات3(                 :رعاية صيدالنية   105220

 وتعليمهم النواحي العلمية والعملية في ممارسة المهنةبيهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة 
أو المؤسسات الصيدالنية ) صيدليات المجتمع( المؤسسات الصيدالنية األهلية  سواء فيذلك،

كما يركز هذا المساق على . بما في ذلك مهارات االتصال) صيدليات المستشفيات(الخاصة 
، االلتزام باألدوية في حالة )المسنين واألطفال(الخدمات الصيدالنية لذوي الحاجات الخاصة 

خل الدوائي وتأثيره السريري، أدوية الحقن والمحاليل، نصح وإرشاد األمراض المزمنة، التدا
  .المرضى

  
  )  ساعة2(               :تأثير السموم على البيئة   105449

النبات، الحيوان، اإلنسان، التربة، (يهتم هذا المساق بدراسة تأثير المواد السامة على البيئة 
 للملوثات، الحاجة والهدف من دراسة من حيث دراسة المجموعات األساسية...) المياه الخ

تسمم البيئة، التراكم الحيوي السمي، تأثير السموم على جميع المستويات من الجزيئية إلى 
  .كذلك دراسة مخاطر التلوث وطرق حسابها.  الكون كله

  
  )  ساعة2(                   :أيض األدوية   102420

أليض، كذلك دراسة األنزيمات يغطي هذا المساق المرحلة األولى والثانية لعمليات ا
  .والعمليات الكيماوية التي تساعد بها التنوع البلوري لألدوية وما ينشأ عنه

  .إزالة السمية والتفعيل الحيوي للكيماويات سيدرس كأمثلة على أيض األدوية    
  

  ) 1+2(            :أطياف وكيمياء المجموعات الوظائفية   102221

لصفات المجموعات   تبعاً،مركبات العضوية في مجموعاتيهدف هذا المساق إلى تصنيف ال
 الهلوجينات، النيتروجين، الكبريت في :الكشف عنو ، عن طريق فحص الذوبان،الوظيفية

 استخدام الفحوصات الكيميائية ،المركبات العضوية، دراسة خواص المجموعات الوظيفية
  .الوظيفية مع التطبيق العمليللتعرف على المجموعات الوظيفية، دراسة إضافة المجموعات 
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  )  ساعة2(                 :الصيدلية الخضراء   103435

يتم التعرف على و ،يهتم بدراسة النباتات الطبية التي ال يتم تغطيتها في مساق العقاقير الطبية
 وكذلك ، وإذا كان له أسماء تجارية، والجزء المستعمل من النبات،النبات ومحتواه الكيماوي

  لى الوصفات الشعبية في بالدنا من األعشابالتركيز ع
  
  )  ساعة2(                   :الطب البديل   103440

وية مثل العالج باإلبر الصينية، يهتم بدراسة الطرق المختلفة للعالج بدون استعمال األد
 ،، العالج باألعشاب، الطب العربي، العالج باإليحاء(Homeopathy)العالج المثلي 

  .وغيرها
  
  )  ساعة2(                 :لعالج الحيويا   105314

) حيوي(وهو يبحث في الطرق المستعملة في الحصول على أدوية معقدة من أصل بيولوجي 
  . وتطبيقاتها المختلفة، والعالج،وكيفية استخدام هذه المواد في الطب

  
 ) ساعة 1 ()عملي(               :صيدلة صناعية   102412

 عالم الصناعة الدوائية الصيدالنية بجميع مجاالتها،       يهدف هذا المختبر إلى تقديم الطالب إلى      
تـشابه  بحيث يعمل الطالب في بيئة مشابهة لتلك التي في المصانع الدوائيـة، وبـاألخص               

: يحتوي المختبر على تجارب عدة في مواضيع مختلفة مثلو ،ظروف قسم األبحاث والتطوير
لكبسوالت، باإلضافة إلى كافـة     الخلط، والطحن، وصنع الحبيبات، وكبس الحبوب، وتعبئة ا       

ذه التجارب إلى دراسة عدة جوانـب مرتبطـة         دف ه هوت. جوانب ضبط الجودة وفحوصاتها   
باسـتعمال  . خالل حيـاة المستحـضر    ) بكميات قليلة (بتصنيع األدوية على مستوى صغير      

    .األجهزة الموجودة في المختبر
  
 

  ) ساعة1 ()عملي(               :علم األدوية  102414
 وشرح ميكانيكية ، وإجراء تجارب مخبرية على المجموعات الدوائية المختلفة، عمليتطبيق

  .عمل األدوية الداخلة في التجارب
  
  ) ساعة1(                :تاريخ الطب والصيدلة   105210

 وأثر العرب والمسلمين في التقدم العلمي ،ويبحث في دراسة الطب والصيدلة منذ العصور
  .لهذه العلوم
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  ) ساعة2(               :خالقيات المهن الطبيةأ   105211

  .التأكيد على طبيعة المهنة، وعالقتها بالمجتمع، وسبل المحافظة على رفعة المهنة والرقي بها
  
  ) ساعة2(                 :تكنولوجيا صيدالنية   105213

 األشكال :مواضيع خاصة في مجال الصيدلة مثللعدة يهدف هذا المساق إلى التطرق 
 األشكال التي توصل األدوية :لحديثة، خطوات التطوير والقبول والتسجيل، مثلالصيدالنية ا

عبر الجلد، العين، الجهاز التنفسي، مبادئ التصميم، مبادئ العمل، المشاكل التي تواجه 
الصيدالني والمحاوالت التي تتم بهدف تحسين توصل العالج إلى الجهة المحددة من جسم 

  .اإلنسان
  
  ) ساعة عملي2+  ساعة نظري 1) (1+1) ( ساعة2(       :يلمواد تجم   105217

التعرف على القواعد األساسية لتحضير مواد التجميل ودراسة المواصفات المطلوبة لمـواد             
التجميل، وآلية فعاليتها، وتأثيرها، مع التدريب على تحضير بعض الوصفات لعدة أنواع من             

  .مواد التجميل
  
  ) ساعة2(                   :علم الدم   105425

إن هذا مساق متخصص في علم الدم من حيث دراسة الحاالت الفسيولوجية للدم 
الهيموجلوبين، نوع الدم، تجلط الدم وتخثره، عوامل الدم، نقل الدم، تدفق الدم وكثافته، 
األوعية الدموية، الحاجز الدموي الدماغي، خاليا الدم، بالزما الدم، تنظيم سائل البالزما، 

  ). ائل في الجسماختزان السو
  
  ) ساعات عملي3) ( ساعة1(           :مختبر السموم   105448

 من خالل . من المختبرات التي يتم فيها إعطاء معلومات تطبيقية وعملية عن السموم المختلفة
جل ة من أ تم اختيارها بعناي،كتابة تقارير عنها، والتجارب العملية التي يقوم الطالب بتنفيذها

 ويتم إجراء هذه التجارب ضمن إجراءات السالمة ،م السموم األساسيةتوضيح مبادئ عل
  .المعمول بها

  
  ) ساعة2(              :المستحضرات الطبية البيطرية   105450

يغطي هذا المساق طريقة عمل األدوية التي تستخدم في العالج البيطري، الحركة الدوائية 
   .لها، ومخاطر هذه األدوية على اإلنسانلها، مدة تأثيرها، سميتها على الحيوانات، طرق تحل
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 :التدريسية في كلية الصيدلة أعضاء الهيئة
  

  :األساتذة المشاركون
  )1980كرواتيا، (كيمياء عضوية وصيدالنية،         محمد حنون   
  

  )1995را، بريطانيا، بجامعة لف( كيمياء تحليليه    راقي محمد حسن شبيطة
  

  السريري علم االدوية     وليد محمد عمر صويلح
  )2000 بوسطن، امريكا، - نورث ايسترن جامعة(             
  
  :األساتذة المساعدون 

  )1983جامعة هيوستن، امريكا، ( طبيةكيمياء عقاقير و    محمد جواد فوزي نافع مسمار
  

  وعقاقير طبيةكيمياء صيدالنية         مين احمد جراداتأنضال 
  )2000، اوكرانيا، األكاديمية الوطنية للصيدلة(
  

   األدويةكيمياء وتكنولوجيا    عبد الناصر محمد توفيق زيد
  )1998فيرارا، ايطاليا، / جامعة الدراسات (
  

  )1999مريكا، أجامعة اوستن، (والسموم،  علم االدوية       نسام فراس ذياب صوالحةأ
  

  والمناعةعلم الكائنات الدقيقة الطبية     عالء الدين عمر أبو زنط
  )  2006، كنتاكي، جامعة لويفل، أمريكا(

  
  :المدرسون
  )1997جامعة لندن، بريطانيا، (صناعية،  ماجستير صيدلة  عبير عمران عارف ابو غوش. أ

  
  )2004الجامعة االردنية، االردن، (، ماجستير صيدلة              شريم يوسف نصر. أ
  
ردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا األ(ماجستير علم األدوية    وضاح الجابي سماح. أ

  )2005األردن، 
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جامعة العلوم والتكنولوجيا (ماجستير صيدلة تكنولوجية   أسماء عبد العزيز سليم حسن. أ

  )2006األردنية، األردن، 
  

  :المبتعثون
  سريرية  صيدلة   رواء جمال عبد الحفيظ الرمحي. أ

  جامعة العلوم ماليزيا
    
  جامعة العلوم والتكنولوجيا        منال حبيشة. أ  
  كيمياء حيوية طبية            
    
  الجامعة االردنية        نعيم كتانه. أ  
  )علم االدوية الطبي(            
    
  جامعة باريس        رشا الخياط. أ  
  )البيوتكنولوجي وعلم الحياة الجزيئي(            

  
  :مساعد بحث وتدريس

  بكالوريوس صيدله      محي الدين العسالي. أ  
  )2006جامعة النجاح الوطنية (            
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  )Pharm. D (هدكتورصيدل
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 )Pharm. D (هالخطة الدراسية للحصول على درجة دكتورصيدل

 

ه تمنح درجة دكتور صيدلوس سيتم قبول الطلبة في هذا البرنامج بناء على عالمة التوجيهي الفلسطيني العلمي
 ساعة معتمدة وبعد استكمال فترة التدريب) 198( بعد دراسة النجاح الوطنيةعة  بجامهمن كلية الصيدل

 وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس ه المطلوبالصيدالني والسريري
  . هعن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلميه  الصادرالنجاح الوطنيةفي جامعة 

 

  :من كليتي العلوم والصيدلة ه معتمدهع سا172وهي ) برنامج دكتور صيدله (ريةمتطلبات كلية إجبا
  ساعة معتمدة 172 متطلبات الكلية اإلجبارية 

عدد الساعات 
  األسبوعية

  ساقرقم الم
ساقاسم الم  

الساعات 
  المعتمدة

  عملي  نظري

المتطلب 
  السابق

   ---  3  3  أحياء عامه للصيدله  24121
   --  3  3  ه للصيدلهكيمياء عام  23105
   3  ---  1   عملي للصيدلهكيمياء عامة  23109
    ---  1  1  تاريخ الطب والصيدلة  105210
    ---  1  1  أخالقيات ومهنية الصيدله  106111
   ---  3  3  تشريح عام  105261

    ---  3  3  حيوي إحصاء  25202
 23105  ---  3  3  كيمياء عضوية صيدالنية  106211
  24121  --  2  2  طبيه  وراثة جزيئية  106225
  24121  --  3  3  1كيمياء حيوية   105311
  24121  --  3  3 1كائنات دقيقة طبية   106342
  24121  ---  3  3  1فسيولوجيا  106362
  10322  ---  3  3   1علم األدوية / كيمياء طبية   106222
  24121    2  2  مناعة  105345
  105311  ---  3  3  2 كيمياء حيوية  105313
 106362  ---  3  3  2لوجيا فسيو 106363

  106222  ---  3  3  2علم األدوية / كيمياء طبية   106223
  106342  3  2  3  2كائنات دقيقة طبية   106343
  105311  ---  2  2  )لطلبة كلية الصيدلة(تغذية   101481
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  106222  ---  3  3   3علم األدوية  / كيمياء طبية   106322
  23105  ---  3  3  صيدلة فيزيائية  102217
      3  3  عقاقير طبيه  103331
  106363  ---  3  3  1علم األمراض الوظيفي   106423
    -  2  2  حسابات صيدالنية  106310
  23105  ---  3  3  كيمياء تحليلية وتحليل آلي  106215
  106222  ---  3  3  4علم األدوية / كيمياء طبية   106323
  105311  ---  2  2  بيوتكنولوجي وعالج حيوي  105314
 106423  ----  3  3  2م األمراض الوظيفي عل  106424

  103331  ---  2  2  عالج دوائي نباتي  106431
     1 1  الطب البديل  106440
  102217  ---  3  3  1صيدالنيات  102311
        3  )صيدليات مجتمع(تدريب صيدالني   105999
  106323  3  2  3  1عالج دوائي   106511
    3  1  2  األساسيهالمهارات السريرية   106410
  106323  ---  3  3  صيدلة حيوية وحركية الدواء  102416
    3  1  2  1 صيدلة المستشفى  106520
  102311  ---  3  3  2 صيدالنيات  102321
    3  2  3  رعاية صيدالنية  105220
      1  1  تعليم وإرشاد المرضى  106510
  105220  3  2  3  رعاية صيدالنية متقدمه  105221
  105311  ---  2  2   كيمياء حيوية سريرية  105413
    ---  3  3  أدوية بدون وصفة طبية   106320
  106511  3  2  3   2 عالج دوائي  106512
  102321  ---  2  2   3صيدالنيات   102322
  106520  3  1  2  2 صيدلة المستشفى  106521
 ومتابعة حركة الدواء السريرية  106417

  تركيز األدوية

2  2  ---  102416  

    12  مستمر    )مستشفى(تدريب صيدالني   105999
  106512  3  2  3  3 عالج دوائي  106513
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  106512      3  البحث العلمي الصيدالني  105225
 والممارسة المبنية ومات دوائيةمعل  105346

   على الدالئل

2  2  ---  106512  

    ---  1  1  تسويق ودعايه صيدالني   102316
  102322  3  ---  1   صرف األدويةرتركيب ومختب  106412
  106513  3  2  3  4 وائيعالج د  106514
 مختاره في الكيمياء السريريهحاالت   106515

  ي العالج الدوائو

2  1  3  106514  

    ---  1  1  يةن صيدال وممارسهتشريعات  102313
  106323  3  2  3  علم السموم السريري  106447
  مستمر لغاية التخرج  1  مشروع  106600
106601-
606  

  106512      36  6 - 1تطبيق سريري صيدالني 

  
 

  106وصف مساقات تخصص دكتور صيدله والتي تحمل الرقم 
  ): 1(علم األدوية / كيمياء طبية    106222ص . د

الكيميائية لألدوية وطرق امتصاصها -يشمل هذا المساق دراسة الخواص الفيزيائيه
وتوزيعها وأيضها وطرحها، ويشمل هذا المساق أيضاً دراسة العالقة بين التركيب 

لألدوية وفعالياتها ودراسة جميع األدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي الكيميائي 
  . الذاتي في اإلنسان وآلية عملها واستخدامها

   
    ):2(علم األدوية / كيمياء طبية     106223ص . د

دراسة مجموعات معينة من األدوية وآلية عملها وعالقة تركيبها الكيميائي بفعاليتها 
دوره الدمويه، أدوية األزمة الصدرية، أدوية الروماتيزم مضادات مثل أدوية القلب وال

دراسة األدوية التي استخدمت لعالج مرض السكري . الهستامين واالستيرويدات
  .والهرمونات، واألدوية المقاومة لهشاشة العظم مع ذكر خواصها الكيميائية
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  : 4، 3علم األدوية / كيمياء طبية 106323، 106322ص . د
سيتم دراسة . ابعة المجموعات الدوائية من الناحية الكيميائية والدوائية والعالجيةمت

مجموعة األدوية الخاصة بالجهاز العصبي المركزي واألدوية المضادة للجراثيم 
  . والمناعه وأدوية السرطان

  
    :وتحليل الي كيمياء تحليلية  106215ص . د

اسية في التحليل الكيميائي مع مراعاة يقدم هذا المساق مجموعة من المفاهيم األس
تطبيقه في الحقل الصيدالني، ويغطي المساق جميع الطرق التقليدية في التحليل، 

، وشرح أسس المعايرات التعادلية، )بالمعايرات(كالتحليل الوزني، والتحليل الحجمي 
التحليل ويغطي المساق كذلك مبدأ . والترسيبية، ومعايرات تُكون المتراكبات المعقدة

االستخالص اإلذابي : الطيفي، وامتصاص الجزيئات، وطرق فصل المركبات مثالً
ومقدمة عن الفصل بالتحليل الكروماتوغرافي، وفي البداية هناك شرح عن مصادر 

 . الخطأ في نتائج التحليل الكيميائي، وتقييم النتائج من حيث دقتها أو توافقها

 

 : ريرية ومتابعة تركيز األدويةالحركية الدوائية الس  106417ص . د

يناقش هذا المساق مبادئ الحركة الدوائية السريرية وتطبيقاتها في عالج األمـراض            
المختلفة، التطبيقات السريرية للحركية الدوائية والتغيرات الحركيـة لألدويـة فـي            

ويتم التركيز في هذا المساق على المعلومات العلميـة المتـوفرة           . النواحي المرضية 
سيتم تدريس المساق عـن طريـق       . ول حركية األدوية المستعملة في المستشفيات     ح

معاينة ملفات المرضى وكيفية تقييم تراكيز األدوية في الدم وتأثير ذلك من الناحيـة              
 . العالجية

 

 :  1عالج دوائي   106511ص . د

أربعة مساقات تهتم باالستعمال الصحيح لألدوية في جميع اجهزة الجسم 
الجزء االول هو مقدمه عن العالج الدوائي حيث سيتعلم . اض التي تصيبهاواالمر

عرض " سيتم أيضا. الطالب أصول اختيار األدويه المناسبه لألمراض بشكل عام
حاالت سريريه وكيفية بناء المهارات العلميه الصحيحه في اختيار االدويه 

  .المناسبه
 

 :  2عالج دوائي   106512ص . د

ق تفاصيل عن طرق العالج الحديث المراض القلب والشرايين، يشمل هذا المسا
سيتعلم الطالب في هذا . امراض الكلى، أمراض الجهاز التنفسي ومرض السكري
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المساق كيفية استخدام، وتوظيف المعلومات التي درسها في علم االمراض الوظيفي 
. ريضوعلم األدوية والحركه الدوائيه من أجل وضع خطة عالجيه صحيحه للم

  .عالج أمراض الجهاز الهضمي" سيشمل هذا الجزء ايضا
 

  :  3عالج دوائي  106513ص . د

الجزء الثالث من هذه السلسله الرباعيه يركز على عالج االمراض المعديه، أمراض            
  . الدم والسرطان وكذلك امراض الغدد الهرمونيه

 

  :  4عالج دوائي   106514ص . د

الرباعيه يركز علـى عـالج االمـراض النفـسيه          الجزء األخير من هذه السلسله      
" والعصبيه، أمراض العظام والمفاصل، االمراض النسائيه وصحة المـرأة وأخيـرا          

 . األمراض الجلديه

 

  : حاالت مختاره في الكيمياء السريريه والعالج الدوائي  106515ص . د

الكيميائيـه  يقوم الطلبة في هذا المساق بتقديم محاضرات لتقييم وتفسير الفحوصـات   
السريريه والعالج الدوائي لحاالت سريرية مختاره في المستشفى وحاالت أخرى تم           

  .نشرها في الدوريات الطبية
 

   :عالج دوائي نباتي    106431ص . د
ويشمل دراسة األمراض التي يمكن استعمال العالجات ذات األصل النباتي في 

الت الدوائيه مع النباتات الشائعة كما سيتعلم الطالب التداخ. تطبيبها أو تخفيفها
  . واالعراض السلبيه لبعض النباتات السامه

 
    :I ،II كائنات دقيقة طبية  106343، 106342ص . د

يشمل الجزء االول مقدمه عن عالم الجراثيم وتقسيمها والنواحي التطبيقية في علم 
 النمو وسيشمل المساق ايضاً تفاصيل عن صفات الجراثيم من حيث. الجراثيم

الجزء الثاني يشمل على . والتكاثر والفيروسات والطفيليات والكائنات الدقيقة االخرى
  .النواحي المرضية واالمراض التي تسببها الكائنات الدقيقة بشتى أنواعها

   

  : كيمياء عضوية صيدالنية  106211ص . د

قاتها، يهدف هذا المساق إلى توضيح األسـس في مجال الكيمياء العضوية وتطبي
يتعلم الطالب األهمية الصيدالنية للمجموعات الوظيفية المختلفة وتصنيفها وأشكالها 
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وتسميتها وتحضيرها وخصائصها، وسيعرض هذا المساق المجموعات العضوية 
األساسية وأهميتها وشكلها الكيميائي وخصائصها الكيميائية والفيزيائية، وتصنيفها، 

  .وتفاعالتها وطرق الحصول عليها 

  : الطب البديل   106440ص . د  

يهتم بدراسة الطرق المختلفة للعالج بدون استعمال األدوية مثل العالج باالبر   
  .الصينية، والعالج باألعشاب، الطب العربي، وغيرها

  
  : أخالقيات ومهنية الصيدله   106111ص . د 

 بشكل خاص، الطبيه بشكل عام والصيدله يشمل هذا المساق أخالقيات وطبيعة المهن
 .وعالقتها بالمجتمع والمريض، وسبل المحافظة على رفعة المهنة والرقي بها

 

 : وراثة جزيئية طبيه  106225ص . د

يتم التركيز في هذا المساق على علم الوراثة من الناحية الجزيئية من حيث شكل 
وطبيعة الكروموسومات الجينات والكروموسومات والخلل فيها واألمراض الناتج 
. عنها الطفرات أنماط الوراثة، وطرق التشخيص المتبعه في علم الوراثه الجزيئي

كما يركز المساق على أنماط الوراثه الطبيه والطفرات الوراثيه واشهر األمراض 
  .المتوارثه طبياً

 

: 2، 1 صيدلة المستشفى106521، 106521 ص. د  

 وتنظيم وإدارةصيدالنية  الخدمات ال تطوير أداءيتم التركيز في هذا المساق على
في الجزء األول يدرس الطلبة . ى، وكذلك طرق توزيع األدويةالمستشفصيدلية 

في الجزء الثاني يدرس . المحاليل الوريديه وكيفية تحضيرها واستعماالتها العالجيه
الطلبه المحاليل الغذائيه وكيفية تحضير األدويه المعقمة والمخاليط المستعمله في 

 . يميائي ألمراض السرطانالعالج الك

  
   :تعليم وإرشاد المرضى  106510ص . د

يركز المساق على المبادئ األساسية ومفاهيم التعليم الدوائي والقيام بالتركيز علـى            
طرق التثقيف الصحي لألفراد األصحاء أو المرضى على مستوى أفراد أو جماعات            

  .في المجتمع أو في مؤسسات الرعاية الصحية
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 : مختبر تركيب وصرف األدوية  106412ص . د 

يتم التركيز في هذا المختبرعلى كيفية تحضير وتركيب األدوية باالستعانة 
. والتداخالت الصيدالنيه المحتمله بالمعلومات الدوائية والممارسة الصيدالنية الحديثة

 سيشمل هذا المختبر كيفية تحضير المحاليل السائله، المعلقات والمراهم والكريمات
وسيتم التركيز في المختبر على كيفية اختيار . واالشكال الصيدالنيه الصلبه وغيرها

  .السواغات الصيدالنيه المناسبه للشكل الصيدالني المطلوب
 

 : حسابات صيدالنية  106310ص . د

يناقش هذا المساق أهم النواحي في الحسابات الصيدالنية التي من شأنها أن تساعد 
: السريريه بشكل أفضل، وتشمل هذه الحسابات  م بوظيفتهالصيدالني في القيا

حسابات الجرعات وتعديلها، زيادة وتقليل الخلطة الدوائية، وتخفيفها، وتركيزها 
وتحضير المحاليل المختلفة ومن أهمها محاليل الحقن، حساب معدل اعطاء المحاليل 

  .والتحويالت الحسابيه في المجاالت الطبية
 

 : ة من غير وصفة طبيةأدوي  106320ص . د

يتم التركيز في هذا المساق على األدوية التي تُصرف من غير وصفة طبية وذلك من 
الناحية الدوائية والعالجية وسيتم التركيز على عالج الحاالت الطبية البسيطة والتي 

  .يمكن للصيدلي التعامل معها أو عالجها
 

   :المهارات السريريه األساسيه  106410 ص. د
واساسيات  ل هذا المساق تعريف الطلبه بكيفية تدوين التاريخ المرضي للمريضيشم

سيتم تعليم . التشخيص وتعريف الطلبه بتقنيات التشخيص المستعمله في المستشفى
الطلبه عن طريقات حلقات تدريسيه، أو اشرطة فيديو أو حاالت مرضيه في 

 . المستشفى
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  6 – 1التطبيق الصيدالني السريري 

.ب سريري في جميع اقسام المستشفى حسب الجدول التاليتدري  

 فترة التدريب
Duration of training 

المساق/ السنه  

Aِcademic Level / 

Course 

 القسم
Department 

لمدة "  ساعات يوميا3(سنه كامله 
)فصلين  

باطني بما يشمل اقسام الكلى  عملي المساقات / 4
.والسرطان والعنايه المكثفه   

لمدة فصل كامل" اعات يوميا س4  األطفال والخدج 106601 / 5 
لمدة فصل كامل"  ساعات يوميا4 الطوارىء/ العظام/الجراحه العامه 106602 / 5   

لمدة شهرين"  ساعات يوميا8  الوالدة والنسائيه 106603 / 6 
لمدة شهرين"  ساعات يوميا8  النفسيه واالعصاب 106604 / 6 
 العيادات الخارجيه 606 ,106605 / 6  فصل كامللمدة"  ساعات يوميا8

  
 

   ) المجتمع وصيدلية المستشفىيةصيدل(التدريب الصيدالني     105999ص 
 12اسبوع في صيدليات المجتمع و 12( اسبوع 24يقوم الطالب بالتدرب لفترة 

خالل الفصول الصيفية حيث سيقوم الصيادلة ) اسبوع في صيدليات المستشفيات
.  باالضافة الى مشرف من كادر الجامعة باالشراف على تدريب الطلبةالممارسون

يتعلم الطلبة اثناء التدريب كيفية التعامل مع الوصفات وصرفها وادارة الصيدلية من 
على المجموعات الدوائية وأسماء " سيتعلم الطلبه ايضا. النواحي المالية واألدارية

ألدويه التي يتم صرفها والحاالت الطبية االدويه التجاريه والوكالء والمستوردين ل
  . التي يتم صرف الدواء لها

 

 : الرعاية الصيدالنيه المتقدمه    105221ص

يتم تعريف الطلبه في هذا المساق على المصطلحات الطبيه واالختصارات السريريه           
المستعمله في اقسام المستشفى المختلفه، طرق التواصل مع المريض وكيفية جمـع            

يتم تكليف الطلبه في المساق بتحليل الوصفات الدوائيه والملـف          . ت الدوائيه المعلوما
  . الدوائي الكامل للمريض من جميع النواحي
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  : علم األمراض الوظيفي  106424، 106423ص . د

يشمل المساق األول والثاني تفصيل عن وظائف جسم االنسان على جميع المستويات 
واالمراض والخلل الذي يصيب جميع أجهزة ) هازالجزيئات، الخليه، العضو والج(

سيتم التركيز في المساقين على تداخل علم وظائف األامراض مع علم . الجسم
  . األامراض مع علم األدويه والمداواة

 

  : علم السموم السريري   106447ص . د

يبحث هذا المساق في أنواع السموم بشكل عام وطريقة امتصاصها والية عملها 
كيفية عالج حاالت التسمم المختلفة " ويشمل المساق ايضا. في جسم االنسانالسمي 

  .وطرق تشخيص أنواع التسمم من الناحية السريرية والمخبرية
 

 : مشروع   106600ص . د

يتم تكليف كل طالب بمشروع تحرج يقوم بتسجيله في الفصل الثـاني مـن الـسنه                
لفصل الثاني من السنه السادسه على      الخامسه ويستمر العمل في هذا المشروع لغاية ا       

ان يقوم الطالب بتقديم مشروعه قبل التخرج امام لجنه ويعطى الطالب عالمة ناجح             
  .أو مستمر
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  العلوم كلية
  

الرياضـيات،  :  مع تأسيس الجامعة، وتضم الكلية ستة أقسام هـي         77/1978أنشئت كلية العلوم عام     
الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، التحاليل الطبية واإلحصاء والكيمياء التطبيقية ويقـدم كـل منهـا               

 إلى منح درجة البكالوريوس في تخصصه، هذا ويقدم كل من أقسام الرياضيات،             برنامجاً دراسياً يؤدي  
ويقـدم قـسم    .  والعلوم الحياتية برنامجاً دراسياً يؤدي إلى منح درجة الماجـستير          ،الفيزياء، الكيمياء 

 . في الكيمياءسياً يؤدي إلى منح درجة الدكتوراةالكيمياء برنامجاً درا

 

مختبرات الحديثة المتطورة بهدف تدريب الطلبة وعمل البحوث، ويتـوافر          يتوافر في الكلية عدد من ال     
  .في الكلية ورشة فنية تشتمل على أفرع ميكانيكية وإلكترونية ونفخ زجاج

تتميز كلية العلوم بالمستوى األكاديمي الرفيع ألعضاء هيئة التدريس فيها، والذي انعكس إيجابياً علـى      
  . مستوى البحث العلمي فيهاالتحصيل األكاديمي للطلبة، وعلى

 

  :مبينه في الجدول أدناه)  ساعة معتمدة30(متطلبات كلية العلوم . 1

رقم  الساعات األسبوعي
  المساق

 اسم المساق
ساعة 
 عملي نظري معتمدة

 متطلب سابق

 - - 3 3 )1(تفاضل وتكامل  21101

 21101 - 3 3 )2(تفاضل وتكامل  21102

 - - 3 3 )1 (فيزياء عامة 22101

  أو متزامناً معه22101 3 - 1 )1( عملي فيزياء عامة 22107

 - 3 3 )2 (فيزياء عامة 22102
22101 ،22107 

 أومتزامناً معه

  أو متزامناً معه22102 3 - 1 )2( عملي فيزياء عامة 22108

 - - 3 3 )1 (كيمياء عامة 23101

  هزامن مع أو مت23101 3 - 1 )1( عملي كيمياء عامة 23107

 23101 - 3 3 )2 (كيمياء عامة 23102

 3 - 1 )2( عملي كيمياء عامة 23108
 أو 23107 و 23102

 23102متزامن مع 

 - - 3 3 )1 (أحياء عامة 24101

  3 - 1 )1( عملي أحياء عامة 24107
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 24101 - 3 3 )2 (أحياء عامة 24102

 24107 3 - 1 )2( عملي أحياء عامة 24108

 30 عالمجمو

  .ينظر قسم التخصص المعني: متطلبات التخصص. 2
  
  

  :وصف مساقات متطلبات كلية العلوم
  

  :)1(تفاضل وتكامل    21101

 في الهندسة التحليلية، النهايات واالتصال، تفاضل الدوال الجبرية، تطبيقات التفاضل، مقدمة
  .التكامل المحدد وغير المحدد

   
  :)2(تفاضل وتكامل    21102

وتكامل االقترانات اللوغاريتمية واألسية، تفاضل وتكامل االقترانات المثلثية والمثلثة تفاضل 
 وطول المنحنى امل في المساحة والحجوم الدورانيةالناقصة، طرق التكامل، تطبيقات التك

  .ومساحة السطح الدوراني، الكميات غير المعينة والتكامل غير العادي
   

  :)1(فيزياء عامة    22101

جهات، قوانين الحركة االنتقالية في بعدين، كمية التحرك الخطية، ميكانيكا نيوتن، الشغل المت
  .وحفظ الطاقة الميكانيكية، قوانين الحركة الدورانية، الجاذبية، الحركة التوافقية البسيطة

   
  :)2(فيزياء عامة    22102

 والحث المغناطيسي، دوائر المجال والجهد الكهربائي، المكثفات، الدوائر الكهربائية، المجال
RC, RLاألمواج الكهرومغناطيسية .  

   
  :)1(فيزياء عامة عملي    22107

  .مجموعة من التجارب المختارة في الميكانيكا
   

  :)2(فيزياء عامة عملي    22108

  .مجموعة من التجارب المختارة في الكهرباء والمغناطيسية
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  :)1(كيمياء عامة    23101

البنية الذرية والجدول الدوري والحسابات الكيميائية، : ة في الكيمياء مثلالمفاهيم األساسي
الروابط الكيميائية، أشكال المركبات، القوانين العامة في كيمياء المحاليل المائية والقوانين 

  .العامة للغازات ومواضيع نظرية أخرى
  

  :)1(كيمياء عامة عملي    23107

لى قوانين الغازات، الصيغة االولية، التحليل الحجمي، يتضمن هذا المساق تطبيقات عملية ع
  .ماء التبلور، حرارة التفاعل، تفاعالت االحالل المزدوج، وتفاعالت التأكسد واالختزال

   
  :)2(كيمياء عامة    23102

المبادئ األساسية في خواص المحاليل، الثيرموديناميكا، ميكانيكية التفاعالت، االتزان 
ض والقواعد، االتزان الحامضي القاعدي في المحاليل المائية، اتزانات الكيميائي، الحوام

  .الذائبية واأليون المعقد، الكيمياء الكهربائية، هذا باإلضافة إلى الجانب التطبيقي للمساق
   

  :)2(كيمياء عامة عملية    23108

 على لية، تطبيقات عميتضمن هذا المساق تحليل نوعي أليونات العناصر الموجبة والسالبة
سبرين، نخفاض في درجة التجمد، تحضير األالذائبية، تعيين الوزن الجزيئي باستخدام اال

  .سرعة التفاعل الكيميائي، االتزان، والكيمياء الكهربائية
   

  :)1(أحياء عامة    24101

 دراسة للبنية التركيبية والوظيفية للخلية، تركيب األعضاء واألجهزة في الكائنات الحية، تبادل
  .الغاز في هذه الكائنات والنقل الداخلي فيها، طرق توليد الطاقة وعملية التمثيل الضوئي

   
  :)1(أحياء عامة عملي    24107

  .24101يشمل المساق تجارب عملية تتعلق بمساق أحياء عامة رقم 
   

  :)2(أحياء عامة    24102

 الحركة والسلوك الحيواني دراسة للهرمونات وتأثيرها في الكائنات الحية، التنظيم العصبي،
  .والتكاثر، مبادئ في الوراثة وأثرها في تنوع الكائنات الحية
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  :)2(أحياء عامة عملي    24108

  .24102يشمل المساق تجارب عملية تتعلق بمساق أحياء عامة رقم 
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  رياضيات قسم ال. 1
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  الخطة الدراسية في قسم الرياضيات
    

  : تنطبق عليهم هذه الخطةذينالطلبة ال: أوال

  .  وما بعده2006/2007تطبق هذه الخطة على الطلبة المقبولين في تخصص الرياضيات في العام الدراسي 
  

  :شروط التخصص: ثانياً

تحديد "بملء استمارة ) بمساعدة من مرشده األكاديمي(ب بعد إنهاء السنة األولى في الجامعة، يقوم الطال
أما قبول . وذلك في عمادة كلية العلوم، حيث يطلب فيها أن يتم قبوله في تخصص الرياضيات" التخصص

  :الطالب في تخصص الرياضيات فهو مشروط بتحقيق ما يلي
 معدل المساقين معا عن على أال يقل) 21102 & 21101 (2 & 1 النجاح في مساقي تفاضل وتكامل -1

70.  
  ). 22102 & 22101 (2 & 1 النجاح في مساقي فيزياء عامة -2
 ساعة على األقل من متطلبات كلية 18 ساعة معتمدة يكون من ضمنها 30 النجاح في ما ال يقل عن -3

  .العلوم
  

، يقبل عندئذ الطلبة إذا زاد عدد الطلبة الراغبين في تخصص الرياضيات عن العدد الذي يقرره مجلس الكلية
  .21102 & 21101حسب أعلى المعدالت في المساقين 

  
  متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس: ثالثاً

ساعة ) 137(يكون الحد األدنى المطلوب للحصول على شهادة البكالوريوس في الرياضيات هو إتمام   
  :معتمدة كما يلي

  
  ) معتمدةساعة 20(         متطلبات الجامعة اإلجبارية-1
  ) ساعات معتمدة6(        متطلبات الجامعة اإلختيارية-2
  ) ساعة معتمدة30(           متطلبات الكلية-3
  ) ساعة معتمدة54(         مساقات القسم اإلجبارية-4
  ) ساعة معتمدة27(         مساقات القسم اإلختيارية-5
  

  .ف المساقاتوفيما يلي قائمة بالمساقات اإلجبارية واالختيارية في خطة القسم ووص
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  ) ساعة معتمدة54(مساقات التخصص اإلجبارية 1- 

ساعة  المتطلب السابق
 معتمدة

 رقم المساق اسم المساق

 21201 3تفاضل وتكامل  3 21102

 21203 مبادئ المعادالت التفاضلية 3 21201

 21211 مبادئ الرياضيات 3 موافقة القسم +21102

 21212 1تحليل حديث  3 21211

 21220   والحاسوبلرياضياتا 3 -

21231 1طرق إحصاء  3 -
 

 أو 63211 أو 21201
  63211متزامن 

 21241 1جبر خطي  3

 21242 1جبر حديث  3 21211

 21311 2تحليل حديث  3 21212

 21312 تحليل عقدي 3 21212

 أو )21220+ 21241 ( 
 أو 66111 أو 61201

61220  

 21321 1تحليل عددي  3

 21334 1ية االحتماالت نظر 3 21201

 21342  2جبر حديث  3 21242

 21361 مبادئ التوبولوجيا 3 21212

 21362 طرق حديثة في الهندسة 3 21211

 21399 البحث العلمي 3 موافقة القسم

 أساليب تدريس الرياضيات  3 -
о

72292
 

 تربية عملية لطلبة الرياضيات 3  72292
о

72492
  

  المجموع 54 

оطرح من كلية العلوم التربوية مساقات ت  
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  ): ساعة معتمدة27( مساقات التخصص االختيارية -2
  .  ساعة معتمدة من المساقات التي يطرحها قسم الرياضيات24 - أ

  . ساعات معتمدة فقط من مساقات كلية العلوم التربوية3 - ب
 .   لعلوم التربوية      وفيما يلي قائمة بالمساقات االختيارية من قسم الرياضيات وكلية ا

 رقم المساق اسم المساق ساعة معتمدة المتطلب السابق

 21232  2طرق إحصاء  3  21231

 21301 دوال خاصة 3 21203

 21302 معادالت تفاضلية جزئية 3 21203

 21303 تحليل المتجهات 3 21201

  21314 تفاضل وتكامل متقدم 3 21201

21320 اتحزم برمجية للرياضي 3 21220 + 21241
1

 

 21322 برمجة خطية 3 21241 +  21220

 21323  1 بحوث العمليات 3 21241

 21331  أساليب العينات  3 21231

 21332   وتحليل التباينتصميم التجارب 3 21231

 21335  2نظرية االحتماالت  3 21334

 21336  1إحصاء رياضي  3 21334

 21337  2إحصاء رياضي  3 21336

 21341 2طي جبر خ 3 21241

 21343 نظرية األعداد 3 21211

 21351 تاريخ الرياضيات 3 موافقة القسم

  رياضيات تطبيقية  3  21203+21241
2
21373  

 21403 معادالت تفاضلية عادية 3 21203

 21414 التحليل االقتراني 3 21361

 21421 2التحليل العددي  3 21321

 21431  تحليل السالسل الزمنية  3  21336

 21435  التحليل االنحداري التطبيقي 3  21232 و 21241

  21462  الهندسة التفاضلية 3  21201+21241

 21474  نظرية الرسوم والتباديل 3 21241

                                                 

 
1،2

  مساق جديد 
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 21481 1موضوعات خاصة  3 موافقة القسم

 21482 2موضوعات خاصة  3 موافقة القسم

 إدارة البيئة الصفية  3 -
о

72138
 

  علم النفس التربوي  3 -
о

72254
 

о مساقات تطرح من كلية العلوم التربوية  
  
  

  وصـــف المساقـــات
 

  :الرياضيات العامة  21103 

المستوى الديكارتي، معادلة الخط المستقيم، المعادالت والمتباينات، البرمجة الخطية، 
لثية اإلقترانات وأنواعها، النهايات واإلتصال، مشتقة اإلقترانات كثيرة الحدود والجبرية والمث

واللوغاريتمية واألسية، قوانين االشتقاق وتطبيقات التفاضل في القيم القصوى ورسم 
 التكامل بالتعويض، المصفوفات، ةقيالمنحنيات، التكامل، التكامل المحدود وتطبيقاته، طر

  .محدد المصفوفة، حل أنظمة معادالت خطية
  
  : رياضيات للصيدلة  21104 

 تطبيقات المشتقة، التكامل، تطبيقات التكامل المحدود، النهايات واإلتصال، المشتقات،
  ). المتسامية(اإلقترانات غير الجبرية 

  
  :رياضيات للتربية   21105

كثيرات الحدود واالقترانات النسبية واألس الطبيعي واللوغاريتمي : االقترانات ورسومها
، 0/0ض أو كمية غير معينة الطبيعي والجيب وجيب التمام المثلثية، النهايات باستخدام التعوي

المشتقات باستخدام القوانين فقط، تطبيقات المشتقة في المماس والسرعة اللحظية والتزايد 
والتناقص والقيم القصوى، التكامل كعملية عكسية للتفاضل، التكامل بالتعويض واألجزاء، 

تباديل والتوافيق، تعريف التكامل المحدود، مبدأ العد، نظرية ذات الحدين، مثلث باسكال، ال
، حل نظام من معادلتين أو ثالث معادالت 3x3 و 2x2المصفوفات، إيجاد محدد مصفوفات 

  .خطية بمتغيرين أو ثالثة متغيرات باستخدام النظير الضربي وطريقة كريمر
  
  
  



 72 

  :3تفاضل وتكامل    21201

وى والفضاء ثالثي المعادالت البارامترية، اإلحداثيات القطبية، المتجهات وجبرها في المست
  .األبعاد، اإلقترانات المتجهة، التفاضل الجزئي وتطبيقاته، التكامل المتعدد

  
  :مبادئ المعادالت التفاضلية   21203

تصنيف وحل المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة األولى وتطبيقات عملية عليها،   
عادالت تفاضلية عادية باستخدام معادالت تفاضلية عادية من الرتب العليا وطرق حلها، حل م

متسلسالت القوى وأيضا باستخدام تحويالت البالس، األنظمة في المعادالت التفاضلية الخطية 
  .  وطرق حلها

  
  :مبادئ الرياضيات   21211

المنطق والبراهين، نظرية المجموعات، العالقات، اإلقترانات، األعداد الكاردينالية، 
  .قابلة للعد، أمثلة على البناء الرياضيالمجموعات القابلة وغير ال

  
  :1التحليل الحديث    21212

خصائص األعداد الحقيقية، المجموعات المفتوحة والمغلقة، المتتاليات، النهايات واإلتصال، 
  .االشتقاق، تكامل ريمان

   
  : والحاسوبلرياضياتا   21220

 التحكم، اإلقترانات والبرامج أساسيات في البرمجة، الخوارزميات، أنواع البيانات، مفردات،
  .الجزئية، تطبيقات في الرياضيات، التدريب على استخدام الرزم الرياضية

  
  :1طرق االحصاء    21231

حصائية، مقاييس النزعة المركزية والتشتت، االحتمال تعريفه وخواصه، إلتصنيف البيانات ا
الية، توزيع ذات الحدين والتوزيع المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة والتوزيعات االحتم

حد، اختبار حصائي واإلتقدير بنقطة وبفترة لوسط مجتمع الطبيعي، توزيعات المعاينة، ا
  .حصائي واحدإالفرضيات لوسط مجتمع 
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  :2حصاء إلطرق ا   21232

حصائيين، إمجتمعين مجتمع وتوزيعات المعاينة، فترات الثقة واختيار الفرضيات لمعالم 
ختبارات إلم خط االنحدار، تحليل التباين، ر واالرتباط، تقدير واختبار الفرضيات لمعااالنحدا

  .معلميةختبارات غير الإلاوكاي تربيع، 
  

  :1الجبر الخطي    21241

المصفوفات والمتجهات وعمليات الصف البسيط، عمليات على المصفوفات، المحددات 
طية وطرق حلها، الفضاءات المتجهة، والنظير الضربي للمصفوفات، نظام المعادالت الخ

  .االستقالل واألساس، التحويالت الخطية والنواة والمدى، القيم المميزة والمتجهات المميزة
  

  :1الجبر الحديث    21242

العمليات الثنائية، الزمر، الزمر الجزئية، الزمر المنتهية، الزمر الدورية، الزمر التماثلية، 
  .جزئية السوية، التحويالت الهيمومورفية، نظريات سيلوزمر خارج القسمة، الزمر ال

  
  :مبادئ الهندسة   21262

بديهيات هلبرت، التطابق، التكافؤ، التشابه، الدوائر، التحويالت الهندسية، الهندسة : الهندسة
عالقة مستقيم بمستقيم آخر، عالقة مستقيم بمستوى،  عالقة مستوى بمستوى آخر، :الفراغية

المنشور، الهرم، االسطوانة، المخروط، الكرة، : ة األعمدة الثالثة، المجسماتاإلسقاط ونظري
  .نظريات تتعلق بالمجسمات

  
  :دوال خاصة   21301

طريقة فروبينيس لحل المعادالت التفاضلية، بعض الدوال الخاصة مثل دالة جاما ،دالة بيتا، 
الحدود، دالة تشيبيشيف، دالة دالة الجيندر كثيرة الحدود، دالة بيسل، دالة هرمايت كثيرة 

  .الغويير ودالة الهندسة الزائدية
  

  :المعادالت التفاضلية الجزئية   21302

تكوين معادلة تفاضلية جزئية، طرق حل المعادالت التفاضلية الجزئية من الرتبتين األولى 
، معادلة الخطية وغير الخطية، متسلسالت فوريير وتحويل فوريير، المعادلة الموجية: والثانية

  .البالس، معادلة فرق الجهد، معادلة سلك غير منته والمعادلة الحرارية
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  :تحليل متجهات   21303

جبر المتجهات، ضرب المتجهات، الحقول المتجهة والقياسية، مؤشر االنحدار، التشتت، 
  . التكامالت الخطية والسطحية والحجمية ونظرياتها، اإلحداثيات االنحنائية

  
  :2حليل الحديث الت   21311

قترانات المتتاليات اقترانات محدودة التغير، اللجس، االفضاءات المترية، تكامل ريمان ست
  .والمتسلسالت

  
  :التحليل العقدي   21312

قترانات ال ريمان، ا–قاتها، معادالت كوشي قترانات العقدية واشتقاالخواص األعداد العقدية، ا
امل العقدي، التكامالت المعتلة، نظرية الباقي، األساسية، التحويالت األساسية، التك

  .المتسلسالت األسية
  

  :التفاضل والتكامل المتقدم    21314

رامترية،   قترانات متعددة المتغيرات، المنحنيات والسطوح وتمثيالتها الباالاألنظمة اإلحداثية، ا
قترانات اليم القصوى لان ونظريات بها، الققترانات الضمنية، الجاكوبيالالمشتقات المتجهة، ا

  . متعددة المتغيرات، التكامالت المتعددة ونظريات مرتبطة بها
  

  :1حزم برمجية للرياضيات   21320

 ,NETLIB, NAG : التجسيم الرياضي، استخدام حزم برمجية مشهورة في الرياضيات مثل

Derive, Mathematica, MATLAB, BLAS, Maple, MathCad, Minitab, 

SPSS.   
 

  :1التحليل العددي    21321

التحويل من نظام عددي إلى نظام عددي آخر، وعمليات : مقدمة في األنظمة العددية المختلفة
الجمع والطرح والضرب عليها، حساب األخطاء، الفاصلة المتحركة وتمثيل األعداد في 

معادالت حل الالتقريب في الحاسوب، األخطاء الناتجة من العمليات الحسابية األربعة، طرق 
 طرق حل المعادالت الخطية ،غير الخطية، التقريب واالستكمال للمنحنيات، التكامل العددي

  . )التقريب طرق  ومباشرة(
  

                                                 

1مساق جديد
  



 75 

  :البرمجة الخطية   21322

صيغ نموذج الكمال، طريقة سيمبلكس والنظرية المزدوجة، تحليل الحساسية الخطية وتمثيلها 
  .نظرية األلعابجبرياً، طرق المواصالت، شبكة العمل، 

  
  :بحوث العمليات  21323 

مقدمة في بحوث العمليات، البرمجة الديناميكية، نظرية األلعاب، نظرية الجرد، نظرية 
  .الصفوف، دراسة حاالت

  
  :عيناتالساليب أ   21331

العينة العشوائية البسيطة، تقدير الوسط والمجموع الكلي، تقديرات النسبة واالنحدار، العينة 
  .خرى للمعاينةأتظمة، طرق ، العينة العنقودية، العينة المنالطبقية

  
  :وتحليل التباينتصميم التجارب   21332 

 عمدة العشوائية، المربعات الالتينية، التصميمات في عاملين، تجارب لمقارنة عدةألتصميم ا
معامالت، فحص دقة النموذج في تحليل التباين، نموذج القطاعات غير التمام، التحليل 

  .المقارنات المتعددة العاملي،
  

  :1نظرية االحتماالت    21334

 اتساسيه في االحتمال، المتغيرات المتصلة والمنفصلة والتوزيعات االحتمالية، ذأمفاهيم 
 الحدين السالب، المنتظم، األسي، جاما والطبيعي، االقترانات المولدة اتالهندسي، ذ الحدين،
  .لفةتوزيعات التحويالت المخت للعزوم،

  
  :2نظرية االحتماالت    21335

مراجعة لبعض خواص المتغيرات العشوائية والتوزيعات المنفصلة والمتصلة، التوزيعات 
 المولد للعزوم لبعض حصاءات المرتبة، العزوم واالقترانإلالحدود، توزيعات ا متعددة

ل، في التوزيع، في االحتمال، في المعد: االقتراب للمتغيرات العشوائية نواعأالتوزيعات، 
  االقترانات المميزة
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  :1حصاء الرياضي إلا   21336

اقتران اتخاذ القرار، معدل المجازفة واقتران الخسارة، التقدير غير المنحاز، الكفاءة، التقدير 
حصاء إلابع االختبارات، أفضل اختبار، االتشابهي، فترات الثقة، تركيب االفتراضات وتت

  .كرايمر-، متباينة راوبالك-الكافي، نظرية راو
  

  :2حصاء الرياضي إلا   21337

، خصائص تقدير زخصائص التقدير النقطي، العائلة االسية، الكفاية والتمام، تقديرات بي
 القوة العظمى المنتظمة، االختبار التتابعي، تقدير واختبار وتعظيم االحتمالية، االختبار ذ

  .النماذج الخطية
  

  :2الجبر الخطي    21341

فضاءات المتجهة، االستقالل الخطي، الضرب المباشر للفضاءات المتجهة، التحويالت ال
الخطية وجبرها، الفضاءات المتجهة القرينة، المصفوفات والنظام الخطي والقيم المميزة 

 .والمتجهات المميزة، المصفوفة الهيرميتية، المصفوفات المحددة الموجبة

  
  :2الجبر الحديث    21342

قترانات الهيمومورفية في الات خارج القسمة، الحلقات الجزئية، المثاليات، حلقالحلقات وا
الحلقات، المثاليات األولية العظمى، المجاالت المثالية األساسية، حلقات كثيرات الحدود، 

  .الحلقات الشاملة والحلقات النظامية، الحقول والحقول الموسعة
  

  :مبادئ نظرية األعداد   21343

مة، األعداد األولية، األعداد التامة، التطابق، نظرية أويلر نظرية فيرمات، نظرية قابلية القس
  .التطابقات الخطية وحلولها ونظرية الباقي الصينية ويلسون،

  
  :تاريخ الرياضيات   21351

تطور الرياضيات كعلم، األنظمة العددية وتطورها، الرياضيات في بالد ما بين النهرين، 
ة، الرياضيات الفيثاغورسية، تضعيف المكعب، تربيع الدائرة وتثليث الرياضيات المصري

الزاوية، كتاب األصول إلقليدس، الرياضيات اإلغريقية بعد إقليدس، الرياضيات عند الهنود 
وعند المسلمين، الرياضيات األوروبية من القرن السادس إلى بداية القرن السابع عشر، 

ابع عشر،  الهندسة التحليلية وتطورها ما قبل التفاضل الرياضيات األوروبية في القرن الس
  .والتكامل، التفاضل والتكامل والمفاهيم المرتبطة بها، االنتقال إلى القرن العشرين
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  :مبادئ التوبولوجيا العامة   21361

 المتصلة والمفتوحة والمغلقة قتراناتالة، القواعد والقواعد الجزئية، االفضاءات التوبولوجي
انات التوبولوجية، مسلمات الفصل والعد وفضاءات هاوسدورف، الفضاءات العادية قترالوا

  .والمنتظمة، الفضاءات المتراصة والفضاءات المتصلة، فضاءات القياس
  

  :طرق حديثة في الهندسة   21362

مسلمات إقليدس، هندسة الوجود، مسلمات هلبرت، الهندسة المحايدة، الهندسة الزائدية، هندسة 
  . التحويالت الهندسية القياسية وغير القياسيةريمان،

  
  :2الرياضيات التطبيقية   21373

االقترانات المتعامدة، متسلسالت فوريير المنفصلة والدائرية، تحويالت فوريير المنفصلة 
  . ، مبدأ التقليل وطريقة المربعات الصغرىZوالسريعة، تحويالت 

  
  :البحث العلمي   21399

العلمي وعالقته بالبحث العلمي، إجراءات بحث في موضوع خاص في دراسة سمات التفكير 
الرياضيات من ضمن مواضيع يوافق عليها القسم وتقديم هذه البحوث في ندوات لمناقشتها 

  .والمشاركة في تقييمها
  

  :معادالت تفاضلية عادية   21403

الوجود وتطبيقاتها، حل المعادالت التفاضلية باستخدام المتسلسالت، تحويالت البالس، نظرية 
  .حل أنظمة من المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية واألنظمة الديناميكية

  
  :التحليل االقتراني   21414

يا الضعيفة، التباعد والتوسع، الفراغات التوبولوجية الخطية، الفراغات االقترانية، التوبولوج
  .وهيلبرتقترانات المفتوحة وانتظام الحدود، فراغات باناخ الا

  
  :2التحليل العددي    21421

الحل العددي للمعادالت التفاضلية العادية، طرق إيجاد القيم المميزة ومتجهاتها، طرق حل 
  .أنظمة المعادالت غير الخطية، مقدمة لطرق حل المعادالت التفاضلية الجزئية

                                                 
2
 مساق جديد 
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   :تحليل السالسل الزمنية   21431

، المعدالت المتحركة، الترشيح، التحليل التوافقي وصف السلسلة الزمنية، االتجاه، الدورة
جنكيز، -نماذج من التسلسالت المستقرة، االرتباط الذاتي، التنبؤ، طرق بوكس ،)فوريير(

  .تحليل الطيف
  

   :تحليل االنحدار التطبيقي   21435

 االنحدار الخطي البسيط، االنحدار متعدد المتغيرات المستقلة، تفسير النتائج، التقديرات
مة، تحليل الخطأ، تحليل البواقي، استخدام المصفوفات في االنحدار، دوران ءالمال واختبار

  .حقيقية العوامل، تطبيقات
  

  :الهندسة التفاضلية   21462

مفهوم المنحنى في مستوى وفي الفراغ وتطبيقات التقعر واللّي، نظرية المنحنيات، المعادالت 
منحنى االلتفافي، منحنى منشئ، مفهوم السطح والسطح الذاتية، نظريات الوجود واألحادية ال

البسيط، المستوى المماسي، الخواص التوبولوجية للمنحنى البسيط، النماذج األساسية األولى 
والثانية لتعيين السطح، الخطوط التقاربية، عائالت المنحنيات المترافقة، نظرية السطوح، 

  .الهندسة الذاتية
  

  :تبادلنظرية الرسوم وال   21474

المنفصلة، التبادل والتوافيق، الرسوم البسيطة، الرسوم المترابطة ومركباتها، القطع 
قترانات المولدة، الممرات والدورات، األشجار، الرسومات الالنهائية، مبدأ االحتواء الا

  .واالستبعاد، نظرية بولي في العد، نظرية التوفيق، التصميم  المجموعي
  

  :1موضوعات خاصة    21481

  .مواضيع مختارة ومتقدمة في أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس المساق
  

  :2موضوعات خاصة    21482

  .مواضيع مختارة ومتقدمة في أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس المساق
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  :وصف مساقات العلوم التربوية المطلوبة لقسم الرياضيات
  في وصف مساقات كلية العلوم التربويةوصف هذه المساقات موجود : مالحظة

  
  :إدارة البيئة الصفية   72138

دوار التي يقوم بها ألدارة الصفية واإلألسس العلمية للى التعرف على اإيهدف هذا المساق 
ن أالنواحي العملية والتطبيقية حيث المعلم في غرفة الصف مع التركيز بصفة خاصة على 

لصف افر فيها جهود العاملين وان الطريقة التي يدار بها المدرسة تعتبر المكان الذي تتظا
 على ةدائها للرسالة الملقاألى مستوى نجاح العاملين بها في إساليب العمل المتبعة تشير أو

  .عاتقها
دارة الصفوف من خالل إللى األسس السيكولوجية إلى التطرق إكما يهدف هذا المساق 

عد المعلم والطالب على تحقيق ذاته من خالل توفير التحقق في النظريات النفسية التي تسا
المناخ العاطفي واالجتماعي الذي يشجع على التعلم وتوفير الخبرات التعليمية وتوجيهها 

  .لى مجال التطبيق الصفيإاً تطبيقياً تترجم فيه النظريات وجعل هذا المجال علم
  

  :علم النفس التربوي   72254

ساسية بهدف تزويد المعلمين، وغيرهم من الممارسين التربويين أفكاراً أهذه المادة تستعرض 
بالمبادئ والتطبيقات التربوية لتحسين ممارساتهم وتطويرها في اتجاه التكيف مع متغيرات 

  .وتعقيدات الحياة في غرفة الصف من أجل النهوض بمستوى التعليم في المدرسة
  

  :ساليب تدريس الرياضياتأ   72292

لى إريس الرياضيات، ومن ثم االتنقال  بالتعرف على األهداف العامة لتديبدأ هذا المساق
ثم التعرف على األهداف . األهداف الخاصة بتدريس الرياضيات في المرحلة األساسية العليا

لى األهداف الخاصة بتدريس الرياضيات في إريس الرياضيات، ومن ثم االنتقال العامة لتد
  ).الصناعي والتجاري(، والمهني )العلمي واألدبي(كاديمي المرحلة الثانوية بفروعها األ

ويتعرف الطلبة في هذا المساق، أساليب تدريس الرياضيات التي تبحث في مواضيع المرحلة 
، حيث يكتسب الطالب أساليب تدريس مفاهيم الجبر ومبادئه وحل )10-5(األساسية العليا 

الحتمال، لى مبادىء اإضافة إلقترانات، بات، وأنواع االالمعادالت، والعالقات واالقترانا
حصائية، ويتعلم الطالب ضمن هذه المرحلة أساليب تدريس الهندسة االقليدية، إلوالتمثيالت ا

والهندسة الفرعية والبرهنة، وحساب المثلثات، كما يتضمن هذا المساق وصفاً لالتجاهات 
  .ن حواسيب وآالت حاسبةالحديثة ضمن تدريس الرياضيات باالستعانة بالتكنولوجيا م
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 المساق فصل التقويم في تعليم الرياضيات، يندرج ضمن ذلك إعداد االختبارات، ويتضمن
  .وتحليل المحتوى

طالب أساليب تدريس الرياضيات التي تبحث في مواضيع المرحلة الثانوية من الويتعرف 
روطية، واألعداد مبادىء التفاضل والتكامل، وحسابهما، نظرية االحتمال، والقطوع المخ

يضاً استخدامات أيتضمن المساق  كما و.المركبة، وحساب المثلثات، واالقترانات وتركيبها
، واستخدام )Graphic Calculator(التكنولوجيا من االنترنت، واآللة الحاسبة المصورة 

  .برمجيات جاهزة، أو البرامج المعدة من قبل الطالب، في تعليم الرياضيات وتعلمها
  عدادها، خاصة الثانوية العامة إ الثانوية وكيفية م المساق بتحليل اختبارات المرحلةيختت

  .إعداد أوراق عمل المفاهيم والتعميمات الرياضية) التوجيهي(
  

  :تربية عملية لطلبة الرياضيات   72492

  :يشمل هذا المساق ثالثة محاور رئيسة، وهي
بمختبر  طار تقنية تربوية متكاملةتنفيذ مذكرات الحصص وخطوات تصميم الدرس في إ -1

شرطة مصورة لمواقف تدريسية مختلفة في ألتابع للكلية، وفيه يعرض المعلم التعليم المصغر ا
 على زمالئه بتحضير خطة دراسية ويطبقهادها مع الطلبة، ثم يقوم كل طالب الرياضيات بهدف نق
قوة مشرفهم بالتالي بتوضيح نقاط الشراف من مدرس المساق، ويقوم الطلبة وإالطلبة المتدربين وب

  .ن يتم تصويرها على شريط في المختبرأوالضعف في الدرس الملقى بعد 
وكتابة تقارير  مشاهدة حصص لمدرسين في مدارس المرحلتين األساسية العليا والثانوية، -2

لمقترحات حول ما تم مشاهدته، وعرضها أمام الزمالء والمعلم المشرف، لمناقشتها ونقدها، وتقديم ا
 .مثل بشأنهاأللى الحل اإصول المناسبة لها للو

الطالب  في المدارس من قبل الطالب، ثم يتم تقويموتقديمها تحضير حصص دراسية فعلية  -3
 .من قبل المعلم المشرف ومعلم الرياضيات في المدارس المختلفة
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  :أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الرياضيات
  :كوناألساتذة المشار

 ) تبولوجيا(     محمد العمله. د

  1981جامعة أالباما، أمريكا، 

 

 ) تبولوجيا(     فواز أبو دياك. د

  1984ميتشغان، أمريكا، والية جامعة 

 

  )تحليل دالي (    محمود المصري. د

  1985أمريكا، جامعة نورث كارومينا، 

 

 )تحليل دالي(      حكواتي عبد اهللا. د

  1984يكا، جامعة ليهاي، أمر

 

  :المساعدون األساتذة
 )اإلحصاء(                علي بركات. د

  1989كارولينا، أمريكا،  ثجامعة نور

 

 )الديناميكية نظرية التخزين والبرمجة(            محمد نجيب. د

  1987جامعة ميونخ، ألمانيا، 

 

 )ليالرسوم والتباد(  ةصبحي رزي. د

  1989جامعة كالركسون، أمريكا، 

 

 )الجبر/الزمر(  ةجبر أبو جوخ. د

  1990جامعة الشرق األوسط، تركيا، 

 

 )اإلحصاء الرياضي(           عورتاني نهاية. د

  1991واشنطن، / الجامعة األمريكية 

 

  )مصفوفات والخطي الجبرال(             محمد عمران. د

  1997، أمريكا،  بريجهام يونغجامعة
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 )لتحليل العدديا(               سمير مطر. د

  1991برونل، بريطانيا،  جامعة

  
  ) تبولوجي(      محمد أبو عيدة.د

  1989جامعة ناجبور، الهند، 
  

  ) إحصاء تطبيقي(     عبد الرحيم برهم.د
   1996، لجامعة كربو ندي

  
  ) التحليل العددي(     أنور صالح. د

   1994جامعة كالركسون، أمريكا، 
  

 :المدرسون

 )تطبيقية اترياضي(  زهير مجد. أ

  1981جامعة إنديانا، أمريكا، 

 

 )جبر(  عبد العزيز حمد. أ

  1980، تركيا، M.E.T جامعة

 

 )اإلحصاء والجبر           (عدنان السلقان. أ

  1985جامعة أوهايو، أمريكا، 
  

  ) اإلحصاء الرياضي(      محمد قبها. أ
   1986جامعة اليرموك، 

  
  ) ةبالرياضيات المحوس(   فرحان عنتري .أ

   2004جامعة النجاح، 
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  قسم الفيزياء. 2
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  الخطة الدراسية في قسم الفيزياء
  

  : يطرح قسم الفيزياء حالياً برنامجاً يؤدي لمنح درجة البكالوريوس مع توفير االختيارين التاليين
  .تخصص منفرد فيزياء  - 1
  .ونياتتخصص رئيسي فيزياء، فرعي إلكتر  - 2
  
  :متطلبات التخصص. 1

بعد إنهاء السنة األولى يختار طالب كلية العلوم، بمساعدة المشرف األكاديمي، القسم الذي يرغب 
  .التخصص به، بعد تعبئة نموذج خاص لدى كلية العلوم

  
  : متطلبات القبول لقسم الفيزياء-أ

ل عن ـ بمعدل تراكمي ال يق22108 ، 22107 ، 22102 ، 22101اجتياز مساقات الفيزياء العامة   - 1
  .في المساقات المذكورة% 70

  . بنجاح21102 ، 21101اجتياز مساقي الرياضيات العامة   - 2
 ساعة معتمدة على األقل من متطلبات 18 ساعة معتمدة على األقل، يكون من ضمنها 30إنهاء   - 3

  .الكلية
  

ألولوية تعطى لمن يحصل على معدل تراكمي أعلى وفي حالة التنافس بين المتقدمين لقسم الفيزياء فان ا
  .1بمساقات الفيزياء العامة كما ورد في بند 

  
  :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الفيزياء

) 137(على الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص إتمام دراسة 
ارية واالختيارية، متطلبات الكلية، مساقات القسم ساعة معتمدة بنجاح، وتشمل مساقات الجامعة اإلجب

  . االجبارية واالختيارية من كلية التربيةاإلجبارية واالختيارية، المساقات 
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  : ساعة معتمدة48 مساقات القسم اإلجبارية وهي -أ

رقم 
  المساق

ساعات   اسم المساق
  معتمدة

  متطلب سابق  مختبر  محاضرات

  22106 أو 22102  -  3  3  3فيزياء عامة   22203
   22203  -  3  3  موجية وضوء  22221

  22203  3  -  1  1  عمليفيزياء  22213

  22106 أو 22102  -  3  3  إلكترونيات  22231
  22106 أو 22102  -  3  3  1فيزياء حديثة   22242
الديناميكا الحراريـة والفيزيـاء       22241

  االحصائية

  21201 و 22203    3  3

  22231  3  -  1  1مختبرالكترونيات  22233

  22213  4  -  2  2مختبر فيزياء   22313

  22353 و 21203  -  3  3  1 كهرباء ومغناطيسية  22351
  21203  -  3  3  1ميكانيكا كالسيكية   22352

  21203  -  3  3  1فيزياء رياضيــة   22353

  22353 و22242    -  3  3  1 كميةميكانيكا   22354
  موافقة القسم  -  3  3  بحث  22399
  22354 أو 22242  -  3  3  1 ة الصلبةفيزياء الحال  22371
  22371 و 22313  5  -  2  مختبر فيزياء متقدم  22413
  22351  -  3  3  2 كهرباء ومغناطيسية  22451

  22354  -  3  3  2 كميةميكانيكا   22454

  22354  -  3  3  فيزياء نووية  22462
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  : مساقات القسم االختيارية-ب

 ساعة معتمدة 12، أو على األقل ةساقات التالي ساعة معتمدة من الم18يمكن أن يختار الطالب 
 ساعات معتمدة، إما من مساقات الكمبيوتر، أو الرياضيات، أو اإللكترونيات من مستوى 6باإلضافة إلى 

  . فأعلى300

رقم 
  المساق

ساعة   اسم المساق
  معتمدة

  متطلب سابق  مختبر  محاضرات

 --  -  3  3  الحاسوب في الفيزياء  22301
  22313  3  -  2  3 عمليفيزياء   22314

  22231  -  3  3  2إلكترونيات   22331

  موافقة القسم  3  -  1  ورشة  22333
أو  22354، 22242  -  3  3  2 ةفيزياء حديث  22342

  متزامن معها
  22242  -  3  3  النظرية النســبية  22356

  22354  -  3  3  فيزياء ذرية   22361

  22242 و22221  -  3  3  مبادئ الليزر  22364
  موافقة القسم  -  3  3  اقة المتجددةالط  22385
  22353  -  3  3  الصوتيات  22421

  22352  -  3  3  2ميكانيكا كالسيكية   22452

  22353  -  3  3  2فيزياء رياضية   22453

   22241  -  3  3  ميكانيكا إحصائية  22455

  22451  -  3  3  فيزياء البالزما  22457

  22454  -  3  3  فيزياء الدقائق األولية  22463

  22364  -  3  3  طيــاف الليزرأ  22464

   22354  -  3  3  األطياف  22465

  موافقة القسم  -  3  3  فيزياء فلكية  22468
  22371  -  3  3  2فيزياء الحالة الصلبة   22471

  موافقة القسم  -  3  3  1 موضوعات خاصة  22481
  موافقة القسم  -  -  3  2 مواضيع خاصة  22482
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  : إجباري تخصص) ساعات معتمدة6( مساقات إجبارية من قسم الرياضيات -جـ

رقم 
  المساق

ساعة   اسم المساق
  معتمدة

  متطلب سابق  مختبر  محاضرات

  21102  -  3  3  3تفاضل وتكامل   21201

  21201  -  3  3  معادالت تفاضليه  21203

  
  : مساقات إجبارية من كلية التربية-د

  ). ساعات معتمدة6(بية        على الطالب أن يجتاز بنجاح المساقات التالية من كلية التر

رقم 
  المساق

  مختبر  محاضرة  ساعة معتمدة  اسم المساق

  -  3  3  أساليب تدريس العلوم   72182
  -  3  3  تربية عملية لطلبة العلوم  72491

  
  ): ساعات3( مساقات اختيارية من كلية التربية -ه

  ).  ساعات3( من التالية اً         يختار الطالب مساق

رقم 
  المساق

  مختبر  محاضرة  ساعة معتمدة  المساقاسم 

  -  3  3  علم النفس التربوي  72254
  -  3  3  إدارة البنية الصفية   72138

  
  
  : مساقات الجامعة اإلجبارية واالختيارية-و
  

  :متطلبات فرعي إلكترونيات

  . من قسم الفيزياء22233، 22231النجاح في كل من مساقي 
  :ترونيات على النحو التاليوبذلك تكون متطلبات التخصص في فرعي إلك

  .22462 ، 22454 ، 22451جميع المساقات اإلجبارية لتخصص الفيزياء ماعدا المساقات   - 1
  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي30  - 2
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  )ة ساعة معتمد24: ( مساقات إجبارية تخصص إلكترونيات فرعي-أ  

رقم 
  المساق

ساعة   اسم المساق
  معتمدة

  بقمتطلب سا  مختبر  محاضرات

  -  -  3  3  ة الصلبةــإلكترونيات الحال  26331
  -  -  I  3  3 إلكترونيـات عددية  26341
  26331  -  3  3  ة تناظريةـر إلكترونيــدوائ  26351

  26341  3  -  1   1مختبر إلكترونيات   26333

  26331،26341  -  2  2  الكترونيات وقياسات كهربائية  26361

  26351  3  -  1  2مختبر إلكترونيات   26343

  26341  -  3  3  2إلكترونيات عددية   26441

 و 26333  4  -  1  ر تكنولوجيا الكمبيوترــمختب  26443
26441  

  26351  -  3  3  اتصاالت  26471

  26351  -  3  3  أجهــزة مغناطيسية  26481

  موافقة القسم  3  1  1   في االلكترونياتبحث  26491

  
  :مساقات اختياريه تخصص إلكترونيات فرعي  -ب 

  : ساعات من المساقات التالية3طالب يختار ال  

رقم 
  المساق

ساعة   اسم المساق
  معتمدة

  متطلب سابق  مختبر  محاضرات

  موافقة القسم  -  3  3  موجات دقيقة  26472
  موافقة القسم  -  3  3  أنظمة التحكم  26482
  موافقة القسم  -  3  3  مواضيع خاصة في اإللكترونيات  26483
  موافقة القسم  -  3  3  ةتصميــم الدوائـر المتكامل  26484

  
  
  
  
  
  



 89 

  ): ساعات3( مساقات اختيارية من كلية التربية -ج

  ). ساعات3( من التالية اًمساقيختار الطالب        

رقم 
  المساق

  مختبر  محاضرة  ساعة معتمدة  اسم المساق

  -  3  3  علم النفس التربوي  72254
  -  3  3  إدارة البنية الصفية   72138

  
  
  :تي تدرس لدرجة البكالوريوس في قسم الفيزياءوصف المساقات ال. 2
  

  :الفيزياء في خدمة المجتمع   10122

محطات هامة في تطور علم الفيزياء، القوى األساسية في الفيزياء، كميات فيزياء مهمة 
وقياسيها، الطاقة، المادة، اإلشعاعات، األمواج، الغالف الجوي، األرض، الكون، الفيزياء في 

  . وفي نواحي أخرى مختلفة، تفسير ظواهر فيزيائيةالبيت، في الطب
  

  :)1 (فيزياء عامة   22101

المتجهات، قوانين الحركة االنتقالية في بعدين، كمية التحرك الخطية، ميكانيكا نيوتن، الشغل            
  .  وحفظ الطاقة الميكانيكية، قوانين الحركة الدورانية، الجاذبية، الحركة التوافقية البسيطة

 

:)2 (     فيزياء عامة   22102  

المجال والجهد الكهربائي، المكثفات، الدوائر الكهربائية، المجال والحث المغناطيسي،  دوائر           
(RL & RC)األمواج الكهرومغناطيسية ،.   

  
  :فيزياء للصيدلة   22103

الوحدات والمتجهات وقوانين الحركة، الشغل والقدرة، المجاالت الكهربائيـة والمغناطيـسية           
األمـواج  . وائر الكهربائية، الحرارة وتأثيرها على الغازات وصفات المـواد الحراريـة          والد

أشعة الليزر، امتصاص األشـعة وانبعاثهـا       ). الضوء والصوت (واالهتزازات وأمثلة عليها    
  ). الميكروسوبات(المجاهر . تطبيقات الليزر
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  :لكلية التربية) 1(الفيزياء العامة    22105

كمية التحرك الطاقة ،  في الحركةقوانين نيوتن، الحركة والقوة ة الحرك.المتجهات 
  .الميكانيكية، الشغل، القدرة، الجاذبية

  
  :لكلية التربية) 2 (الفيزياء العامة    22106

  السعة الكهربائية، اوس، الجهد الكهربائي،جقانون الكهربائية والمجال الكهربائي والشحنة 
وائر التيار والمقاومة، دوائر التيار الثابت، القوة المغناطيسية، د  والمقاومة،لتيار الكهربائيا

  . مصادر المجال المغناطيسي، الحث المغناطيسي، الحث والحثية
  

  :)1( عملي فيزياء عامة   22107

  .مجموعة من التجارب المختارة في الميكانيكا والموائع    
  

  :)2( عملي فيزياء عامة   22108

  .ختارة في الكهرباء والمغناطيسية والضوءمجموعة من التجارب الم    
  

  :الفيزياء العامة للزراعة   22109

الوحدات والمتجهات، الحركة، الحركة والقوة، قوانين نيوتن، الحركة الدورانية، كمية 
التحرك، الشغل، قوانين الحفظ، الجاذبية، الحرارة، الكهرباء الساكنة، الدوائر الكهربائية، 

  . طحياللزوجة، التوتر الس
   

 : عملي الزراعةمة         فيزياء عا22110

  .  تجارب في الميكانيكا، الكهرباء، الموائع، خواص التربة    
  
   :فيزياء عامة عملي لطلبة الحاسوب        22112

  . تجارب مختارة في الميكانيكا والكهرباء والمغناطيسية                 
       

  :لصيدلة عملي لطلبة افيزياء عامة   22113

  .مختارة في الميكانيكا، الموائع، قوانين الغازات الكهرباءتجارب     
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  :)3 (ةفيزياء عام   22203

الحرارة، قوانين الغازات، قوانين الضوء من تداخل  الذبذبات واألمواج، السوائل، قوانين
  .وحيود

  
  :)1 (فيزياء عملي   22213

ء والمغناطيسية، الديناميكا الحرارية هذا المختبر يشمل تجارب في البصريات والكهربا
  .والفيزياء الحديثة

  
22221   ة وضوءفيزياء موجي:  

البصريات الهندسية، األمواج واالهتزازات، التداخل وحيود واستقطاب الضوء، الليزر 
  .والميزر

  
  :إلكترونيات   22231

مات، تحليل الدوائر، تشكيل الموجات، األدوات شبه الموصلة وتطبيقاتها، المضخ
، المضخمات، الحفز وأنواعه، مقدمة في الدوائر MOSFET, FETالترانزستور الثنائي، 

  .الرقمية المنطقية
  

  :عملي إلكترونيات   22233

  .22231تجارب تتعلق بالمواضيع التي تمت تغطيتها في إلكترونيات 
  

  :حصائية الحرارية والفيزياء اإلديناميكا ال   22241

اميكا الحرارية، معادلة الحالة لغاز، االتساعية واالنضغاطية، القانون مفاهيم أساسية في الدين
األول في الديناميكا الحرارية، العشوائية والقانون الثاني في الديناميكا الحرارية، صفات 

القوى الداخلية في الجزيئات،  الغازات، الجهد الديناميكي الحراري، النظرية الحركية،
  .صائيةالديناميكا الحرارية اإلح

  
  :فيزياء حديثة   22242

النظرية النسبية الخاصة، الطبيعة المزدوجة لألجسام واألمواج، التأثيرات الكمية معادلة 
شرودنجر في اتجاه واحد، التركيب الذري، التركيب اإللكتروني للمواد الصلبة، التركيب 

  .النووي، فيزياء الجسيمات
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  :الحاسوب في الفيزياء   22301
، التركيـب الـداخلي للحاسـوب،       'ICDL'لرخصة الدولية لقيـادة الحاسـوب       مقدمة في ا  

Hardware         فـورتران (، برمجيات الحاسوب،أنظمة االعداد، الخورازميات، لغة برمجـة( ،
  .Mathematicaتطبيقات الحاسوب في الفيزياء باستعمال 

 
  :)2 (فيزياء عملي   22313

  .ء الحديثةتجارب تشمل البصريات، النظرية الذرية والفيزيا
 

  :)3 (فيزياء عملي   22314

مل هذا المختبر على تجارب من الفيزياء الحديثة، والفيزياء الذرية، والفيزياء النووية، تيش
  .والضوء

  
  :)2 (إلكترونيات   22331

دوائر المنطقة العملية، دائرة القالب المنطقي، الالنظم العددية، جبر بولي، البوابات المنطقية، 
  .لمسجالت، عملية التحويل من رقمي إلى تقليدي وبالعكسالعدادات وا

  
  :ورشة فنية   22333

  .يقوم الطالب ببناء جهاز ذي تطبيق فيزيائي من المواد األولية المتوفرة
  

  :)1 (كهرباء ومغناطيسية   22351

تحليل المتجهات، الكهرباء الساكنة، طرق لحل مسائل في الكهرباء الساكنة، الدوائر 
، الخواص المغناطيسية للمادة، المجال المغناطيسية للتيار الثابت، معادالت الكهربائية
  .ماكسويل

  
  :)1 (فيزياء كالسيكية   22352

المجاالت المركزية وحفظ كمية  اإلسناد، أنظمة المحاور، الحركة في ثالثة أبعاد، محاور
  .لثونالتحرك الدوراني، ديناميكا مجموعة من األجسام، معادالت الجرانج وهامي
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  :)1(الفيزياء الرياضية    22353

تحليل المتجهات، أنظمة المحاور، المحددات والمصفوفات، المعادالت التفاضلية العادية من 
الدرجة الثانية، دوال جاما وبيتا وبزل، دوال ليجندر وهيرمايت والجير كثيرة الحدود، مدخل 

  .للتحليل العقدي
  

  :)1 (كميةميكانيكا    22354

في الميكانيكا الكالسيكية، النظرية الكمية القديمة، المبادئ األساسية للميكانيكا الكمية، موجز 
  .في بعد وثالثة أبعاد، كمية التحرك الزاوي والمغزلي، طرق التقريب

  
  :النظرية النسبية   22356

  .الكنتاميكا النسبية، الديناميكا النسبية، تحويالت لورنتس، مقدمة إلى النسبية العامة
  

  :وجزئيةفيزياء ذرية    22361
نظرية بوهر، ذرة الهيدروجين، كمية التحرك الزاوي، أساليب تقريبية، معدالت التهيج، 
ذرات عديدة اإللكترونات، تفاعل الذرة مع المجاالت الكهربائية والمغناطيسية، نظرة المجال 

  .المركزي التقريبي، التركيب الجزيئي
  

  :مبادئ الليزر   22364

لمادة واإلشعاع، عملية التضخيم، عملية االهتزاز في الليزر، الصفات الضوئية لليزر، تفاعل ا
  .الليزر المستمر والليزر النبضي، أنواع الليزر

  
  :)1(فيزياء الحالة الصلبة    22371

التركيب البلوري، الشبكة المعكوسة، الفوتونات، الخواص الحرارية للمواد الصلبة، الغاز 
  . حزم الطاقة، المواد شبه الموصلةاإللكتروني الحر،

  
  :البحث   22399

يختار الطالب الموضوع .  في البحثاًيقوم الطالب ببحث تجريبي أو نظري ويقدم تقرير
  .بالتعاون مع مشرف من الهيئة األكاديمية في القسم

  
  :فيزياء عملي متقدم   22413

  .ة الصلبة وفيزياء حالتجارب تشمل الفيزياء الحديثة والذرية والنووية
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  :الصوتيات   22421

األمواج المستعرضة في خيط، األمواج الطولية والمستعرضة في عمود صلب، اهتزاز 
  . ، األمواج الصوتية الكروية ونفاذهااألغشية والصفائح، انعكاس األمواج الصوتية

  
  :)2 (كهرباء ومغناطيسية   22451

واج الكهرومغناطيسية، األمواج في  الكهرومغناطيسي، انتشار األمثمعادالت ماكسويل، الح
  .مناطق مغلقه، اإلشعاع الكهرومغناطيسي، تحويل لورنتس للمجاالت الكهربائية والمغناطيسية

  
  :)2 (ميكانيكا كالسيكية   22452

معادالت الجرانج، معادالت هاميلتون، الذبذبات الصغيرة، حركة الجسم الصلب، النظرية 
  .النسبية

  
  :)2 (اضيةالفيزياء الري   22453

نظرية الدوال الخاصة، ، تحويالت البالس وفورية، ةة، سلسلة فوريالمتغيرات المعقد
  .المجموعات، حساب التغاير

  
  :)2 (كميةميكانيكا    22454

نظريات التهيج وأساليب تقريبية، نظريات االستطارة، جسيمات غير متفاعلة، نظام عديد 
  .لكم النسبية، نظرية الحقل الكميميكانيكا افي الجسيمات المتفاعلة، مقدمة 

  
  :ميكانيكا إحصائية   22455

نيشتاين، إحصاء فيرمي، ديراك، درجة الحرارة أ-ء ماكسويل، بولتزمان، إحصاء بوزإحصا
والعشوائية، تطبيقات على الديناميكا الحرارية اإلحصائية، حالة اإلتزان، قوانين الديناميكا 

  . حراريةكاات ديناميالحرارية، الحسابات اإلحصائية لكمي
  

  :فيزياء نووية   22462

نيوكليون، األنوية المستقرة، النماذج -الخواص النووية، الديوترون، استطارة نيوكليون
النووية، اإليقاف والبحث عن األجسام المشحونة، النشاط االشعاعي، اشعاعات جاما، انحالل 

يع متقدمة في نظريات تصادم ألفا وبيتا، المسارعات ومصادر الجسيمات النووية، مواض
  فيالنيكليونات، الكشف عن الجسيمات المشحونة، التفاعالت النووية، الطاقة النووية، مقدمة

  .الجسيمات األولية
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  :فيزياء الدقائق األولية   22463

القوى الكونية األساسية، الكاشفات، الديناميكا النسبية وقوانين الحفظ، مقدمة في التفاعالت 
  .اطيسيةالكهرومغن

  
  :أطياف الليزر   22464

، األطياف الذرية، اتساع الطيف الخطي، العملية الضوئية غير والمستثاراالنبعاث التلقائي 
  .الخطية، األطياف الناتجة عن امتصاص فوتونين، األطياف المشبعة، أطياف رامان

  
  :)2(فيزياء الحالة الصلبة    22471

الخواص الضوئية، فوق الموصالت، العوازل والمواد البالزمات، البولرتونات، البرلونات، 
ذات االستقطاب الكهربائي العضوي، ضعف اإلنفاذ المغناطيسي، الرنين المغناطيسي، الخلل 

  .والشوائب والسبائك، التشويش
  

  ):1 (موضوعات خاصة   22481

  .موضوعات يختارها مدرس المساق حسب اهتمامه
  

  :الندوة   22491

 في موضوع من المواضيع الحديثة في الفيزياء، يختاره بمساعدة يلقي الطالب محاضرة
  .اعضاء هيئة التدريس في القسم
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  :أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفيزياء. 3

  
  :اتذةـــاألس

  )فيزياء نظرية(    سامي جبر     
  1991جامعة الينوي، أمريكا،            

  
  )عملي (مكثفة حالة   غسان سفاريني     
      1991جامعة برونل، بريطانيا،            

                  
  )عملي (فيزياء الحالة المكثفة         عصام راشد     

  1990جامعة أوهايو، أمريكا،       
  

  :األساتذة المشاركون
  )عملي (فيزياء ذرية    صبحي كامل

  1985جامعة ويسكانسيين، أمريكا،       
  

   )عملي( الذرية فيزياء النظائر    كمال رشيد
   1978Calgary, Canadaجامعة كالجري، كندا،       

  
  ) عملي (فيزياء مكثفة    شريف مسامح

  1984جامعة كاروالينا الشمالية، أمريكا،       
      

  ) للحالة المكثفةحاسوبيةالفيزياء ال(   محمد أبو جعفر
  1991جامعة الينوي، أمريكا،       

  
  ) عملي (التركيب البلوري    منير عبده
  1982ر، الهند، جامعة ميسو      
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  :األساتذة المساعدون
  )هندسة إلكترونية(    حسين عليان

  1986جامعة ميرالند، أمريكا،       
      

  "حاسوبيه ")فيزياء الحالة الصلبة(    موسى الحسن
  1987جامعة الشرق األوسط، تركيا،       
      

 ]مجاز[) عملي (ظاهرة موزبور    محمد صح

  1982الجامعة العبرية، القدس،       
    
    

  ) معار) (عملي (ن االختياري بالليزريالتأ    زيـد قمحية
  1994 جامعة لوفن، بلجيكا،      

         
         فيزياء مكثفة، خواص مغناطيسية               عبد الرحمن أبو لبدة

   2004) حاسوبية                                         (
  كندا /   جامعة ميموريال                                        

  :المحاضرون
  )عملي (فيزياء الحالة الصلبة  ربحي الحاج حمد

  1981جامعة الشرق األوسط، تركيا،       
  1995                                        أساليب تدريس علوم، جامعة النجاح

  :المدرسـون
  هندسة إلكترونيات  عبد الرحمن قمحية

  1983يا، جامعة ويلز، بريطان      
  هندسة نووية  محمد وليد صالح

  1974جامعة استنبول، تركيا،       
  

  )عملي(فيزياء الحالة الصلبة   صبري أحمد الطنّه
  2001جامعة النجاح الوطنية،       
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  :فنيو المختبرات
  )مجاز (1996، جامعة النجاح الوطنية، فيزياء    إياد سعد الدين     

  
  ءمشرف مختبرات الفيزيا    محمد بهجت     
  1991كترونيات ، جامعة النجاح الوطنية، فيزياء إ           
       
  فني مختبرات    ماهر رباح     
  1980معهد بولتيكنك، عمان،            

  
  فني مختبرات  سميح عبد العزيز     
  1984، معهد قلنديا           

   
  فيزياء إلكترونيات                 ثريا الطيبي             

  2004                  جامعة النجاح الوطنية،                        

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 99 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    البحتةقسم الكيمياء. 3
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   البحتةفي قسم الكيمياء ةالخطة الدراسي
  

  ةمقــدم

ـ ، ويقـدم القـسم    1977تأسس قسم الكيمياء مع بداية تأسيس جامعة النجاح الوطنيه في عام              ة أربع
لى منح درجـة    إ ويؤدي الثاني     البحتة لى منح درجة البكالوريوس في الكيمياء     إدها    أحدراسية، يؤدي   برامج  

أما الرابع فيؤدي إلـى     .  الماجستير في الكيمياء   لى درجة إ الثالث   ويؤدي.  التطبيقية  في الكيمياء  البكالوريوس
ن لخدمة وطنهم في مجـال علـم   لى تخريج أشخاص مؤهليإويهدف القسم . توراه في الكيمياء   الدك منح درجة 

  .الكيمياء
  

  :شروط التخصص في القسم
يقوم الطالب بتحديد تخصصه بمساعدة مرشده على نموذج خاص بعد استيفاء شروط التخصص في                

  :القسم وهي كالتالي
 بنجاح على أن ال يقل المعدل 23108، 23102، 23107، 23101 ةتمام دراسة مساقات كيمياء عامإ  .1

  %.70لهذه المساقات عن التراكمي 
   بنجاح22107 و 22101 والفيزياء 21101تمام مساقات التفاضل والتكامل إ  .2

ـ   الراغبين في التخصص عن العدد الذي يقر  ةذا زاد عدد الطلب   إو    ةره مجلس الكليه يقبل عندئـذ الطلب
  .23108، 23102، 23107، 23101بحسب معدالتهم في المساقات 

  
  :ي قسم الكيمياءبرنامج البكالوريوس ف

ـ  ة سـاع  137تمام  إى درجة البكالوريوس في الكيمياء       الراغبين في الحصول عل    ةلبعلى الط    دة   معتم
  : على النحو التاليةفأعلى موزع% 65بمعدل تراكمي 

  .ة معتمدةساع) 26: (ةمتطلبات جامع  .أ
   معتمدة) ة ساع30: (متطلبات كلية العلوم  .ب
  
في جامعة النجاح، ع مراعاة أحكام منح درجة البكالوريوس المعمول بها  م:متطلبات قسم الكيمياء  .ج

) 81(تمام دراسة إى درجة البكالوريوس في الكيمياء  الراغبين في الحصول علةعلى جميع الطلب
  : من متطلبات قسم الكيمياء موزعة كما يلية معتمدةساع
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اقات التي يجب على الطالب المتخصص في قسم وهي المس) ة معتمدة ساع57: (ةجباريإلالمساقات ا  :أوال
  :الكيمياء اتمامها جميعا

  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  21102  3  )3(تفاضل وتكامل   21201

  21201  3  ةمبادىء المعادالت التفاضلي  21203

  23108و  23102  3  ةكيمياء تحليلي  23211
 أو 23211 و 23108  1  ة عمليةكيمياء تحليلي  23215

  23211متزامن مع 
  23108  و23102  3  )1 (ةكيمياء عضوي  23231
  23231  3  )2 (ةكيمياء عضوي  23232

 أو 23231 أو 23108  2  )1 (ة عمليةكيمياء عضوي  23235
 و 23238، 23238
 أومتزامن مع 23213

23238  
 أو 21201  و23102  3  )1 (ةيئكيمياء فيزيا  23241

  21201 متزامنه مع
  23211  2  تحليل آلي  23311

 أو 23311 و 23215  1  تحليل آلي عملي  23315
  23311 متزامن مع

  23102  3  )1 (ةكيمياء غير عضوي  23321

  23321  3  )2 (ةكيمياء غير عضوي  23322

أو  233222و  23321  2  ة عمليةكيمياء غير عضوي  23325
  23322 متزامن مع

  23232  3  )3 (ةكيمياء عضوي  23331

أو  23232و  23235  2  )2 (ة عمليةكيمياء عضوي  23335
  23232 مع متزامن

  23241  3  )2 (ةكيمياء فيزيائي  23341

  21203، 23321  3  )3 (ةكيمياء فيزيائي  23342
   23215 و 23241  1  )1 (ة عمليةكيمياء فيزيائي  23345
  23341 و 23345  1  )2 (ة عمليةكيمياء فيزيائي  23346
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  ةمستوى ثالث  3  )1 (كيمياء البحث  23392
  23335  و23331  3   ة تحليليةيمياء عضويك  23432
    3  أساليب تدريس علوم  72182
    3   عمليه لطلبة العلومتربية  72491

  
  :ةالمساقات االختياري :ثانيا

  ) ساعة معتمدة24 (بحتةمتطلبات القسم االختيارية للتخصص المنفرد في الكيمياء ال  
  
  : ساعه من المساقات التالية21على الطالب اختيار ) أ

  المتطلب السابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  23311  3  ة متقدمةكيمياء تحليلي  23411

  سنة رابعة  3  اطياف المركبات العضوية  23434
  23322  3  ة متقدمةكيمياء غير عضوي  23421

  23335 و23331  2  ةتحضير المركبات العضوي  23435
  23331  3  ة متقدمةضويكيمياء ع  23431

  23241  3  ة متقدمةكيمياء فيزيائي  23441

  23346  1  ة عملية متقدمةكيمياء فيزيائي  23445

  23241 و 23232  3  ةكيمياء صناعي  23461
  23331  3  ةكيمياء المواد المبلمر  23464

  موافقة القسم  3   ةضوعات خاصه في الكيمياء التحليليمو  23481
  موافقة القسم  3   ةي الكيمياء غير العضويعات خاصه فموضو  23482
  موافقة القسم  3   ةموضوعات خاصة في الكيمياء العضوي  23483
  موافقة القسم  3  ةوعات خاصه في الكيمياء الفيزيائيموض  23484
  23392  3  )2(كيمياء البحث   23492

  23235و 23232  4  كيمياء حيوية  23332

  
  :مساقين التاليين ساعات من ال3على الطالب اختيار ) ب

ساعة   اسم المساق  رقم المساق
  معتمدة

  متطلب سابق

    3  إدارة البيئة الصفية  72138
    3  علم نفس تربوي  72254
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  :وصف المساقات التي تدرس لدرجة البكالوريوس في قسم الكيمياء
  

  :"متطلب كلية"  "1"كيمياء عامة    23101

الكيميائيـة،    الذرية والجدول الدوري والحـسابات     البنية: المفاهيم االساسية في الكيمياء مثل      
الروابط الكيميائية، أشكال المركبات، القوانين العامة في كيمياء المحاليل المائية والقـوانين            

  .العامة للغازات ومواضيع نظرية أخرى
  
  :)1(كيمياء عامة عملية   23107 

غة األولية، التحليل الحجمي،    تطبيقات عملية على قوانين الغازات، الصي     يتضمن هذا المساق      
  .ماء التبلور، حرارة التفاعل، تفاعالت اإلحالل المزدوج وتفاعالت التأكسد واالختزال

  
  :"متطلب كلية" "2"كيمياء عامة   23102 

االتـزان   المبادىء االساسية في خواص المحاليل، الثيرموديناميكا، ميكانيكيـة التفـاعالت،          
، االتزان الحامضي القاعدي في المحاليل المائيـة، اتزانـات          الكيميائي، الحوامض والقواعد  

  .الذائبية وااليون المعقد، الكيمياء الكهربائية، هذا باالضافة الى الجانب التطبيقي للمساق
  
  :"2"كيمياء عامة عملية   23108 

، تطبيقات عملية علـى     أليونات العناصر الموجبة والسالبة   تحليل نوعي   يتضمن هذا المساق      
ذائبية، تعيين الوزن الجزيئي باستخدام االنخفاض في درجة التجمد، تحـضير االسـبرين،      ال

  .سرعة التفاعل الكيميائي، االتزان، والكيمياء الكهربائية
  
  :كيمياء تحليلية  23211 

الحجمـي   يشمل دراسة الطرق االحصائية في الكيمياء، وطرق التحليل التقليدية مثل التحليل            
  .الكيميائي، المعايرة بشكل عام، ونظرية التأكسد واالختزالوالذري، االتزان 

  
  :كيمياء تحليلية عملية   23215

  .،  ويركز على التحليل الكيميائي الكمي23211مساق يتضمن تجارب تتناسب مع ك     
 

  :"1"كيمياء عضوية    23231

 تركة فـي دراسة الخواص الكيميائية للمركبات غير الحلقية، توضيح طبيعة الـروابط المـش   
  .الجزيئات، دراسة التفاعالت العامة والكيمياء الفراغية لهذه المركبات
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  :"2"كيمياء عضوية    23232

  االستبدال تفاعالتالكيماوية،  تفاعالتها،المركبات االروماتيةالكحوالت ويشمل دراسة 
ا المختلفة بأنواعها المختلفة، ميكانيكة بعض هذه التفاعالت، طرق التحليل الطبقية بأنواعه

  .التركيب الثنائي للمركبات لتحديد
  

  :"لطلبة االحياء والتحاليل الطبية"كيمياء عضوية    23233

: مقدمة في الكيمياء العضوية ودراسة خواص وتفاعالت بعض المركبات العـضوية مثـل              
 دراسة الكيمياء الفراغية لبعض هذه المركبـات، المركبـات االروماتيـة            ،الهيدروكربونات

 المجموعات الوظيفية مثل الكحوالت واالحمـاض العـضوية واالمينـاتوالفنيوالت           وبعض
  .والمركبات الحلقية غير المتجانسة

  
  ":1"كيمياء عضوية عملية    23235

العملية في    التجارب العملية مصممة بحيث تغطي االسس النظرية وتتضمن المعرفة بالتقنية  
ومن هذه التحضيرات  . على المركبات العضويةالتحضير والتقنية والفصل والتعرف المبدئي   

ضافة واالستبدال، يـسبق الفتـرة العمليـة        إللماء من الكحوالت وبعض تفاعالت ا     انتزاع ا 
  .مباشرة شرح نظري لجميع خطوات التجربة

  
  :"لطلبة االحياء والتحاليل الطبية"كيمياء عضوية عملية    23237

العملية في   وتتضمن المعرفة بالتقنية  النظرية  سس  أل مصممة بحيث تغطي ا    التجارب العملية   
التحضير والتقنية والفصل والتعرف المبدئي على المركبات العضوية، ومن هذه التحضيرات    

ضافة واالستبدال، يـسبق الفتـرة العمليـة        إلماء من الكحوالت وبعض تفاعالت ا     انتزاع ال 
  .مباشرة شرح نظري لجميع خطوات التجربة

  
  :"1"يائية كيمياء فيز   23241

والميكانيكيـة،   دراسة خواص الغازات والنظرية الحركية للغازات، دراسة الكيمياء الحرارية             
  .تطبيقات الكيمياء الميكانيكة لدراسة المحاليل ،دراسة لخواص السوائل   
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  :كيمياء التحليل االلي  23311 

الكمي،  دمة في التحليل  يتضمن هذا المساق تمرينا عمليا وشرحا نظريا لطرق متنوعة مستخ         
الحموضـة   درجة  طرق التحليل الطبقي، الكروماتوغرافيا، قياس االستقطاب، وقياس: مثل

(pH) الترسيب الكهربائي، االنكسار والمعايرة الكولومترية ،.  
  

  :كيمياء  تحليل آلي عملي   23315

االجهزة فـي     يتعلم الطلبة كيفية استخدام    23311مساق عملي يتضمن تجارب تتعلق بمساق       
  .التحليل الكمي

  
  :"1"كيمياء غير عضوية    23321

شـكل   يتعلق بالمفاهيم االساسية في الكيمياء غير العضوية، يشمل المساق مقدمة عامة عـن               
الذرة، مع دراسة مفصلة للروابط الكيميائيـة، شـكل الجزيئـات، كيميـاء الحالةالـصلبة                 
 بعض األيونات السالبة ومقدمة عن التماثـل        ، كما يشمل دراسة كيمياء    والحوامض والقواعد   
  .في المركبات غير العضوية  

  
  :"2"كيمياء غير عضوية    23322

ــاء   يتعرف الطالب على الكيمياء في المذيبات العضوية، وكذلك دراسة تفصيلية عن كيميـ
الروابط الموجودة   المركبات التساهمية غير العضوية المعقدة من حيث النظريات التي تشرح         

اللها وكذلك تفاعالتها وميكانيكية سير تلك التفاعالت كما يحتوي علـى بعـض الكيميـاء               خ
  .الوصفية للعناصر االنتقالية باالضافة الى مقدمة عن الكيمياء العضوية المعدنية

  
  :كيمياء غير عضوية عملية   23325

ــفية   ءيتكون المساق من  ثالث مجموعات مختلفة من التجارب، االولى تتعلق بالكيميا الوص
لحديد، الثانية تتعلق بدراسة بعض التفاعالت الكيميائية، والثالثة تتعلق         لللخصائص الكيميائية   

  .بتحضير بعض المركبات المعقدة مع ما يلزم من طرق تحليلها
  

  :"3"كيمياء عضوية    23331

  23231قاة، والتي لم تشمل في مساق  ك       تيحتوي هذا المساق على بعض الموضوعات المن        
 ومـشتقاتها الكربوكـسيليه  دراسة بعض المجموعات الوظيفية كاالحماض   : ، مثل 23232ك

متجانسة، االمينـات وبعـض تفـاعالت       المركبات الحلقية غير ال   . واأللدهايدات والكينونات 
  .السالبة، الفينوالت، المركبات االروماتية عديدة الحلقات ونات الكربونأي
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  :"2"كيمياء عضوية عملية  23335 

التجارب والتحضيرات  تفاعالت األحالل األروماتي االلكتروفيلي و     هذا المساق العملي     شملي  
نارد  وفـر يـدل      تفاعالت جيرج :  االساسيات في التحضيرات الكيميائية مثل     التي تعتبر من  

  .حاللإلكسدة واأللى تفاعالت التكثيف واإضافة إكرافت وساند ماير 
  

  :"2"كيمياء فيزيائية    23341

والكيمياء   الكيميائي التزان، يعطى في هذا المساق ا     241ة لمساق الكيمياء الفيزيائية ك      تكمل  
  .وبشكل أساسي سرعة التفاعل الكيميائيااللكتروليتيكية وكيمياء السطوح، 

  
  :"3"كيمياء فيزيائية     23342

ظريـات  والن يشرح المبادىء الرئيسية لعلم الميكانيكا الكالسيكية وسقوطها، شرح الفرائض          
نظمة مثل جـسيم فـي حيـز،        أل معادلة شرودنجر لبعض ا    المتعددة لعلم ميكانيكا الكم، حل    

  .والذبذبة الهرمونية، جسيم على دائرة وذرة الهيدروجين
  

  :"1"كيمياء فيزيائية عملية    23345

  .تجارب تطبيقية على الثيرموديناميكا الحرارية    
  

  :"2"كيمياء فيزيائية عملية    23346

ـ يضا تجارب تتعلـق بالكيم    أويتضمن  ،  23345 عملي تكملة لمساق     مساق    اء الحركيـة،  ي
  .الكيمياء الكهربائية، وكيمياء السطوح

  
  :"1"كيمياء البحث     23392

يناقش المـساق   . لطلبة الكيمياء البحته والكيمياء التطبيقية    ) ساعات معتمدة 3(مساق إجباري     
يميائيـة،  استخدام الملخـصات الك   . دبيات الكيميائية المبادئ والقواعد المتبعة في استخدام األ     

يضا إلى تعليم الطلبة بعض استخدامات الحاسوب في الكيمياء، عناصـر   يهدف هذا المساق أ   
الكمبيوتر، البرامج، نظام تكوين الملفات، بعض المصطلحات المتعلقة بالكمبيوتر، االنترنت          

  .واستخداماتها في البحث عن مقاالت ودوريات وبحث
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  :كيمياء عضوية تحليلية  23432

تعليم االسس الكيميائية للتحليل الكمي والكيفي لمعرفة المركبات العضوية  فيحالتها النقية أو               
على شكل مزيج، المجاميع الوظيفية وتحضير مشتقاتها، وأساليب التحليل الطبقي الحديثـة،             

  .العضوية  للمساق أهمية في التعليم االستنتاجي ألساسيات الكيمياء
  

  :كيمياء تحليلية متقدمة   23411

:  مثـل  23311دراسة بعض الطرق االلية للتحليل الكيماوي والتـي لـم تـدرس فـي ك                
، طـرق تحليـل     كس وطرق التحليل الحـراري    إ أشعة   ،الكروماتوغرافيا بأنواعها المختلفة  

  .المطياف الذري بأنواعه
  

  :كيمياء غير عضوية متقدمة   23421

 الكيميـاء الفلزيـة، العوامـل المـساعدة       : مة في الكيمياء غير العضوية مثل     مواضيع متقد   
  .المتجانسة، التماثل الجزئي، وكيمياء الحالة الصلبة

  
  :كيمياء عضوية متقدمة   23431

 - بيتـا  -مساق يتضمن مواضيع متقدمة في الكيمياء العضوية مثل كلوريدات االريل، الفـا             
تماثل األفالك، المركبات الحلقية غير المتجانسة، تأثيرات       مركبات الكاربونيل غير المشبعة،     

  .مينية والبروتيناتألحماض األرة، الليبيدات، الكربوهيدرات، االمجموعة المجاو
  

  :تحضير المركبات العضوية   23435

التحضير   ثناءأكيفية حماية المجموعات الوظيفية     طرق تحضير بعض المركبات العضوية و       
  .خطة لتحضير هذه المركباتوكذلك كيفية وضع 

  
  :كيمياء فيزيائية متقدمة   23441

المجموعات  مساق يتضمن مواضيع متقدمة في الكيمياء الفيزيائية مثل االتزان الكيميائي في            
الغازية، الجهد الكيميائي، الدالة الزائدة، انفالت الغاز، داله الطاقة الحرة، النشاط ومعامـل             

  .المتقدمةالنشاط وغيرها من المواضيع 
  

  :الكيمياء الصناعية   23461

 لى تكنولوجيا الصناعات الكيميائية يجري من خاللها التعـرف علـى المفـاعالت            إمدخل    
تخطيطها فـي   جهزة الهامة والعمليات الصناعية المستخدمة لالنتاج والتنقية، و       ألالكيميائية وا 
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دوية، ألصباغ، ا ألنظفات، ا ماويات، البالستيك، الم  خص في البتروكي  ألشتى المجاالت وعلى ا   
سـس التكنولوجيـة المـشتركة دون       ألبحيث يجري االهتمام با   .  الخ.. ...النواتج الزراعية 

  .الدخول في تفصيالتها المتخصصة
  

  :كيمياء المواد المبلمرة   23464

هذا المساق عبارة عن مدخل للتعرف على طبيعة البوليمرات، وطرق تحضيرها مع نبـذة                
واع البوليمرات الهامة في المجاالت الـصناعية       ــن أن ــمرة، وأمثلة ع  عن كل عملية بل   

وخواصها الطبيعية، مع التركيز على العالقة بـين الـشكل البنـائي            ) كالمطاط والبالستيك (
  .والخاصية بحيث يشمل مقارنة بين البوليمرات المتبلورة المنتظمة فراغيا وغيرها

  
  

  : خاصة في الكيمياء  موضوعات23484، 23483، 23482، 23481

مساقات نظرية تعطى تحت عناوين مختلفة في مجاالت خاصة متقدمة في الكيمياء التحليلية،             
  .غير العضوية، العضوية والكيمياء الفيزيائية على التوالي

  
  ):2(كيمياء البحث    23492

مقتـرح   سبوع على موضوع بحـث    ألساعة في ا  " 12"مساق يعمل بواقع    الطالب في هذا ال     
لى تأهيل الطلبة لالعتماد علـى أنفـسهم        إيهدف المساق   و. القسمساتذة  أحد  أشراف  إتحت  و

  .مستقبال في أي مسألة بحثية
  

  :أساليب تدرس العلوم  72182

 األهداف العامـة    –يتناول هذا المساق تعريفات العلوم، خصائص البرنامج الجيد في العلوم             
العلوم من حيث الخبرات الحـسية، الحقـائق         محتوى منهاج    – األهداف التدريسية    –للعلوم  

 الخبـرات التعلميـة أو      –والمفاهيم والتعميمات والقواعد والمبادئ والقوانين والنظريـات        
 وربط كل ذلك بمناهج العلوم في المرحلة األساسية العليا، وعمـل تقنيـة درس               –األنشطة  

  .العلوم بتكامل عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه
 هذا المساق طرق التدريس القديمة والحديثة للعلوم في المرحلة الثانوية وتـشمل             كما يتناول   

طريقة المحاضرة من حيث مجاالت استخدامها والتحضير لها وتطبيقها ونقاط القوة وجوانب        
 طريقة المناقشة في تدريس العلوم من حيـث أهميتهـا           –الضعف فيها ومجاالت تطويرها     

 طريقة الحوار من حيث أنواعهـا ومزاياهـا         –والحكم عليها   وأنواعها والتحضير وتنفيذها    
 ماهيتها وخصائصها وأنواعها وتطبيقها ومعوقـات       ث طريقة االكتشاف من حي    –وتطبيقها  
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 تعريفها وأهميتهـا وخطواتهـا ومجـاالت        ث طريقة حل المشكالت من حي     –ذلك التطبيق   
مجمعات التعليمية وأهميتها وتطبيقها     التعليم الفردي وال سيما الحقائب التعليمية وال       –تطبيقها  

فالم العلمية وربط جميع والنشاطات العملية، والرحالت واأل  سلوب التاريخي والمختبر     واأل –
  .هذه الطرق بتدريس العلوم في المرحلة الثانوية الفلسطينية

  
  :تربية عملية لطلبة العلوم  72491

  :الثة محاور رئيسة، وهيثيشمل هذا المساق   
ذكرات الحصص وخطوات تصميم الدرس في إطار تقنيـة تربويـة متكاملـة             تنفيذ م  -1

شرطة مـصورة لمواقـف     وفيه يعرض المعلم أ   بمختبر التعليم المصغر التابع للكلية،      
تدريسية مختلفة في العلوم بهدف نقدها مع الطلبة، ثم يقوم كل طالب بتحضير خطـة               

بة، ثم يقوم كل طالب بتحـضير خطـة         تدريسية مختلفة في العلوم بهف نقدها مع الطل       
 المـساق، ويقـوم   سشراف من مدر وبإدراسية ويطبقها على زمالئه الطلبة المتدربين    

ن يـتم   قوة والضعف في الدرس الملقى بعـد أ       الطلبة ومشرفهم بالتالي بتوضيح نقاط ال     
  .تصويرها على شريط المختبر

يا والثانويـة، وكتابـة     مشاهدة حصص لمدرسين في مدارس المرحلتين األساسية العل        -2
تقارير حول ما تم مشاهدته، وعرضها أمام الزمالء والمعلـم المـشرف، لمناقـشتها              

 .مثل بشأنهاالمناسبة لها للوصول إلى الحل األونقدها، وتقديم المقترحات 

في المدارس من قبل الطالب، ثم يـتم تقـويم          وتقديمها  تحضير حصص دراسية فعلية      -3
 .مشرف ومعلم العلوم في المدارس المختلفةالطالب من قبل المعلم ال

  
  :علم النفس التربوي   72254

يد المعلمين، وغيرهم من الممارسين التربويين       المادة أفكاراً أساسية بهدف تزو     تستعرض هذه 
بالمبادئ والتطبيقات التربوية لتحسين ممارستهم وتطويرها في اتجاه التكيف مع متغيـرات             

  .ة الصف من أجل النهوض بمستوى التعليم في المدرسةفي غرف ها وتعقيداتالحياة 
  

  :إدارة البيئة الصفية   72138

دوار التي يقوم بهـا      لإلدارة الصفية واأل   لى التعرف على األسس العلمية    يهدف هذا المساق إ   
ن لية والتطبيقية حيـث أ    المعلم في غرفة الصف مع التركيز بصفة خاصة على النواحي العم          

وان الطريقة التي يدار بها لـصف       افر فيها جهود العاملين     كان الذي تتض  المدرسة تعتبر الم  
 علـى  وأساليب العمل المتبعة تشير إلى مستوى نجاح العاملين بها في أدائها للرسالة الملقـاة     

  .عاتقها
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دارة الـصفوف مـن خـالل       كما يهدف هذا المساق إلى التطرق إلى األسس السيكولوجية إل         
سية التي تساعد المعلم والطالب على تحقيق ذاته من خالل تـوفير            التحقق في النظريات النف   

المناخ العاطفي واالجتماعي الذي يشجع على التعلم وتوفير الخبرات التعليميـة وتوجيههـا             
  .لى مجال التطبيق الصفيلما تطبيقيا تترجم فيه النظريات إوجعل هذا المجال ع
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  لمنفرد في الكيمياء التطبيقيةبرنامج التخصص ا
  

  :مقدمـــة

 برامج دراسية،  أربعة، ويقدم القسم1977اء مع بداية تأسيس جامعة النجاح الوطنية في عام يتأسس قسم الكيم
 البكالوريوس فـي    لى منح درجة  إ ويؤدي الثاني     البحتة لى منح درجة البكالوريوس في الكيمياء     إحدها  أيؤدي  

 درجـة    مـنح  لـى إ فيـؤدي     في الكيمياء، أما الرابع    الماجستير منح درجة     الثالث يؤديو الكيمياء التطبيقية، 
  . في الكيمياءةالدكتورا

  
 5، و   ة من حملة الـدكتورا    13 عضوا برتب علمية مختلفة،      18تتألف الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء من        

  .ماجستير
  

ستاذ مـساعد   أ برتبة   ثالثةستاذ مشارك،   أة  ب برت خمسةستاذ،  أهيئة التدريسية برتبة     من أعضاء ال    خمسة يوجد
بحاث التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية لتشمل مجـاالت          ألتتنوع ا . ن المحاضرين والمدرسين   م خمسةو

عدة مثل دراسات بيئية، كيمياء تحليلية كهربائية، المطيافية، كيمياء حركية، عوامل مساعدة متجانسة وغيـر               
  . وغيرهاةة، طاقة متجددجانسة، نواتج طبيعيمت
  

 مختبـرات تـستخدم   8 مختبرات تستخدم في تدريس المواد العملية لطلبـة البكـالوريوس و     10يتوفر للقسم   
جهـزة  أللـى ا  إضـافة   إلويتوفر للقسم با  .  وغرف مبرده إضافية    باإلضافة إلى وجود غرف معتمة     بحاثألل
  .بحاث العلميةألجراء اإتطورة تستخدم في جهزة مأساسية ألا
  
  دف البرنامج ـه

 في تطوير الصناعات الكيميائية والتطبيقيـة فـي      ايساهموكي   تأهيل كيميائيين تطبيقيين ل    إلىيهدف البرنامج   
 البرنامج بمساقاته سوف يزيد من مقدرة الطلبة علـى تنفيـذ تجـارب          أن كما   أنواعهافلسطين على اختالف    

 في العديد   الجودة تنفيذ برنامج مراقبة     إلى باإلضافةائية  تتعلق بالعديد من الصناعات الكيمي    وتطويرها  مخبرية  
  .من المختبرات الكيميائية والدوائية والزراعية المعتمدة

  
  :شروط التخصص في القسم

يقوم الطالب بتحديد تخصصه بمساعدة مرشده على نموذج خاص بعد استيفاء شروط التخصص في القـسم                 
  :وهي كالتالي

 ال يقـل    أن  بنجاح علـى      23108،  23102،  23107،  23101ياء عامة    دراسة مساقات كيم   إتمام  .1
  %.70المعدل التراكمي لهذه المساقات عن   
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  . بنجاح22107 و22101 والفيزياء 21101 مساقات التفاضل والتكامل إتمام  .2
  
حـسب   بالطلبـة ذا زاد عدد الطلبة الراغبين في التخصص عن العدد الذي يقرره مجلس الكلية يقبل عندئذ        إو

  23108، 23102، 23107، 23101معدالتهم في المساقات 
  

  :الخطة الدراسية

 سـاعة   137 دراسـة    إتمام المطلوب للحصول على بكالوريوس في الكيمياء التطبيقية هو          األدنىيكون الحد   
  :معتمدة بنجاح موزعة كما يلي

  .ساعة معتمدة) 26( متطلبات جامعة .أ
  .معتمدة)  ساعة30: (متطلبات كلية العلوم .ب

  
  ) ساعة معتمدة60( المنفرد في الكيمياء التطبيقية صللتخصمتطلبات القسم االجبارية   .جـ

الساعات 
  اسم المساق  رقم المساق  األسبوعيه

ساعة 
  عملي  نظري  معتمدة

  متطلب سابق

  21102  -  3  3  )3(تفاضل وتكامل   21201

  23108  و23102  -  3  3  كيمياء تحليلية  23211
 23211  و23108  4  -  1  كيمياء تحليلية عملي  23215

 أو متزامن مع
23211  

  23108  و23102  -  3  3  )1(كيمياء عضوية   23231
 23231 أو 23108  4  -  2  )1(كيمياء عضوية عملي   23235

 و 23238أو 
 أو متزامن 232312
  23238مع 

  23102  -  3  3  )1( عضوية الكيمياء   23321

 23231 أو 23108  4  1  2  )1 (يل عضوية عمالكيمياء   23235
 أو 23238أو 

 أو 23231متزامن 
  23238متزامن مع 
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 21201  و23102   -  3  3  )1(كيمياء فيزيائية   23241
 مع او متزامن
21201  

  23215، 23241  4  -  1  )1(كيمياء فيزيائية عملي   23345
  23211  -  2  2  تحليل آلي كيمياء   23311

 23311 و 23215  4  -  1  تحليل آلي عملي  23315
 أو متزامن مع

23211  
  23231  -  3  3  )2(كيمياء عضوية   23232

 23232 و 23235  4  -  2  )2(كيمياء عضوية عملي   23335
أو متزامن مع 

23232  
  23321  -  3  3  )2( عضوية الكيمياء   23322

  23241  -  3  3  )2(كيمياء فيزيائية   23341

  23341و 23345  4  -  1  )2(كيمياء فيزيائية عملي   23346
  23232  -  3  3  )3(كيمياء عضوية   23331

  23335و23331   4  2  3  كيمياء عضوية تحليلية  23432
  23241و 23232  -  3  3  كيمياء صناعية  23461
  موافقة القسم  40  -  1  خدمة عملية  23360
  -    3  3  المنشأه وإدارة اإلنتاجاقتصاد   23302
  -  3  2  3  كيمياء البحث  23392
  23235 و 23215   8  -  2  الكيميائيةمليات مختبر الع  23365
    -  3  3  أساليب تدريس العلوم  72182
    -  -  3   لطلبة العلومتربية عملية  72491
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  ) ساعة معتمدة21(متطلبات القسم االختيارية للتخصص المنفرد في الكيمياء التطبيقية . د 
  :ية ساعة معتمدة من المساقات التال18 على الطالب اختيار -1  

رقم   الساعات األسبوعيه
  المساق

  اسم المساق
ساعة 
  معتمدة
  

  متطلب سابق  عملي  نظري

        1  ة الكيميائيةسمقدمة في الهند  23361
 و 23232  -  3  3  كيمياء المواد المبلمرة  23464

23231  
  23311  -  3  3   متقدمةكيمياء تحليلية  23411

 و 23322  -  3  2  كيميائي تطبيقيحفز   23465
23232  

 وتكنولوجيا الكيمياء بتروكيماويات  23334
  العضوية

3  3  -  23331  

  23211  -  3  3  تلوث كيميائي وأمن صناعي  23312

  موافقة القسم  -  3  3  موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية  23487
  موافقة القسم  3  3  3  بيولوجيا األغذية  23472
  موافقة القسم  -  3  3  علــم المـواد  23469
  موافقة القسم  3  3  4  كيمياء العقاقير الطبية  23489
وضوعات خاصة في الكيمياء م  23486

  الصناعية

3  3  -    

 و 23232  1  3  4  كيمياء حيوية  23332
23235  

  23311      3  كيمياء الصناعة الغذائية  23413

  
  : ساعات معتمدة من المساقين التاليين3 على الطالب اختيار -2  

الساعات 
  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق  األسبوعية

  عملي  نظري

  متطلب سابق

  -      3  الصفية البيئةإدارة   72138
  -      3  علـم نفـس تربـوي  72254
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  :وصف المساقات التي تدرس لدرجة البكالوريوس في الكيمياء التطبيقية

  
  :"1"كيمياء عامة    23101

الكيميائيـة،   ذرية والجدول الدوري والحـسابات    البنية ال :  في الكيمياء مثل   األساسيةالمفاهيم    
الروابط الكيميائية، أشكال المركبات، القوانين العامة في كيمياء المحاليل المائية والقـوانين            

  .العامة للغازات ومواضيع نظرية أخرى
  

  :)1(كيمياء عامة عملية    23107

األولية، التحليل الحجمي،   تطبيقات عملية على قوانين الغازات، الصيغة       يتضمن هذا المساق      
  .ماء التبلور، حرارة التفاعل، تفاعالت اإلحالل المزدوج وتفاعالت التأكسد واالختزال

  
  :"2"كيمياء عامة    23102

االتـزان    في خواص المحاليل، الثيرموديناميكا، ميكانيكيـة التفـاعالت،        األساسيةالمبادىء    
ي القاعدي في المحاليل المائيـة، اتزانـات        الكيميائي، الحوامض والقواعد، االتزان الحامض    
  . الجانب التطبيقي للمساقإلى باإلضافةالذائبية وااليون المعقد، الكيمياء الكهربائية، هذا 

  
  :"2"كيمياء عامة عملية    23108

، تطبيقات عملية علـى     والسالبةتحليل نوعي أليونات العناصر الموجبة      يتضمن هذا المساق      
وزن الجزيئي باستخدام االنخفاض في درجة التجمد، تحـضير االسـبرين،     الذائبية، تعيين ال  

  .سرعة التفاعل الكيميائي، االتزان، والكيمياء الكهربائية
  

  :كيمياء تحليلية   23211

يشمل دراسة الطرق االحصائية في الكيمياء، وطرق التحليل التقليدية مثل التحليل الحجمـي               
  .يرة بشكل عام، ونظرية التأكسد واالختزالوالذري، االتزان الكيميائي، المعا

  
  :كيمياء تحليلية عملية   23215

  .،  ويركز على التحليل الكيميائي الكمي23211مساق يتضمن تجارب تتناسب مع ك     
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  :"1"كيمياء عضوية    23231

 دراسة الخواص الكيميائية للمركبات غير الحلقية، توضيح طبيعة الروابط المـشتركة فـي              
  .ئات، دراسة التفاعالت العامة والكيمياء الفراغية لهذه المركباتالجزي

  
  :"2"كيمياء عضوية    23232

االسـتبدال   تفـاعالت  ، المركبات االروماتية، تفاعالتها الكيماويـة، الكحوالتيشمل دراسة     
بأنواعها المختلفة، ميكانيكة بعض هذه التفاعالت، طرق التحليل الطبقية بأنواعها المختلفـة            

  .تحديد التركيب الثنائي للمركباتل
  

  :"1"كيمياء عضوية عملية    23235

العملية في    النظرية وتتضمن المعرفة بالتقنية    األسسالتجارب العملية مصممة بحيث تغطي        
 ومـن هـذه      .التحضير والتقنية والفصل والتعرف المبدئي علـى المركبـات العـضوية          

 واالستبدال، يسبق الفتـرة  اإلضافة تفاعالت   التحضيرات انتزاع الماء من الكحوالت وبعض     
  .العملية مباشرة شرح نظري لجميع خطوات التجربة

  
  :"1"كيمياء فيزيائية    23241

والميكانيكية،  دراسة خواص الغازات والنظرية الحركية للغازات، دراسة الكيمياء الحرارية          
  . السوائلتطبيقات الكيمياء الميكانيكة لدراسة المحاليل ، دراسة لخواص

  
  :اآلليكيمياء تحليل    23311

الكمي،  يتضمن هذا المساق تمرينا عمليا وشرحا نظريا لطرق متنوعة مستخدمة في التحليل             
طرق التحليل الطبقي، الكروماتوغرافيا، قياس االستقطاب، وقياس درجة الحموضـة          : مثل

(pH) الترسيب الكهربائي، االنكسار والمعايرة الكولومترية ،.  
  

  :كيمياء  تحليل آلي عملي   23315

 في  األجهزةم    يتعلم الطلبة كيفية استخدا     23311مساق عملي يتضمن تجارب تتعلق بمساق         
  .التحليل الكمي

  
  :"1" عضوية الكيمياء    23321

 في الكيمياء غير العضوية، يشمل المساق مقدمة عامة عن شـكل            األساسيةيتعلق بالمفاهيم     
 للروابط الكيميائية، شـكل الجزيئـات، كيميـاء الحالـة الـصلبة           الذرة، مع دراسة مفصلة   
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 كما يشمل دراسة كيمياء بعض األيونات السالبة ومقدمة عن التماثـل            .والحوامض والقواعد 
  .في المركبات غير العضوية

  
  :"2" عضوية الكيمياء    23322

كيميـاء   ة عـن  يتعرف الطالب على الكيمياء في المذيبات العضوية، وكذلك دراسة تفصيلي           
المركبات التساهمية غير العضوية المعقدة من حيث النظريات التي تشرح الروابط الموجودة            
خاللها وكذلك تفاعالتها وميكانيكية سير تلك التفاعالت كما يحتوي على بعـض الكيميـاء              

  . مقدمة عن الكيمياء العضوية المعدنيةإلى باإلضافةالوصفية للعناصر االنتقالية 
  

  ):1 ( عضوية عمليالكيمياء    23235

الوصـفية    تتعلق بالكيمياء  األولىثالث مجموعات مختلفة من التجارب،      يتكون المساق من      
لحديد، الثانية تتعلق بدراسة بعض التفاعالت الكيميائية، والثالثة تتعلق         لللخصائص الكيميائية   

  .بتحضير بعض المركبات المعقدة مع ما يلزم من طرق تحليلها
  

  :"3"كيمياء عضوية    23331

 23231قاة، والتي لم تشمل في مـساق ك       تيحتوي هذا المساق على بعض الموضوعات المن        
 ية ومـشتقاتها كـسيل وكربحماض الألدراسة بعض المجموعات الوظيفية كا   :   مثل 23232ك

 وبعـض تفـاعالت     األمينـات  المركبات الحلقية غير المتجانسة،      واأللدهايدات والكنيونات، 
  .الكربون السالبة، الفينوالت، المركبات االروماتية عديدة الحلقاتيونات أ

  
  :"2"كيمياء عضوية عملية   23335

، التجارب والتحضيرات   تفاعالت األحالل األروماني األلكتروفيلي    هذا المساق العملي     يشمل  
تفاعالت جيرجنارد وفـر يـدل      : االساسيات في التحضيرات الكيميائية مثل    التي تعتبر من    

  .واإلحالل واألكسدة تفاعالت التكثيف إلى إضافةرافت وساند ماير ك
  

  :"2"كيمياء فيزيائية    23341

 الكيميـائي  اإلتـزان ، يعطى في هـذا المـساق     23241تكملة لمساق الكيمياء الفيزيائية ك        
  . وبشكل أساسي سرعة التفاعل الكيميائيلكتروليتيكية وكيمياء السطوحإلوالكيمياء ا

  
  :"1"مياء فيزيائية عملية كي   23345
  .تجارب تطبيقية على الثيرموديناميكا الحرارية    
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  :"2"كيمياء فيزيائية عملية    23346

ـ تجارب تتعلـق بالكيم   يضا  أ، ويتضمن   23345عملي تكملة لمساق    مساق      اء الحركيـة،  ي
  .الكيمياء الكهربائية، وكيمياء السطوح

  
  :كيمياء عضوية تحليلية   23432

حالتها النقية أو  فيالكيفي لمعرفة المركبات العضوية سس الكيميائية للتحليل الكمي وألتعليم ا  
على شكل مزيج، المجاميع الوظيفية وتحضير مشتقاتها، وأساليب التحليل الطبقي الحديثـة،             

  .للمساق أهمية في التعليم االستنتاجي ألساسيات الكيمياء العضوية
  

  :كيمياء البحث   23392

يناقش المساق  . لطلبة الكيمياء البحته والكيمياء التطبيقيه    )  ساعات معتمده  3(ري  مساق إجبا   
ات الكيميائيـة،   استخدام الملخص . المبادىء والقواعد المتبعة في استخدام األدبيات الكيميائية      

يضاً إلى تعليم الطلبة بعض استخدامات الحاسوب في الكيمياء، عناصـر    يهدف هذا المساق أ   
نترنت مصطلحات المتعلقة بالكمبيوتر، اإل   برامج، نظام تكوين الملفات، بعض ال     الكمبيوتر، ال 

  .واستخداماتها في البحث عن مقاالت ودوريات وبحث
  

  :الكيمياء الصناعية   23461

للتعرف علـى المفـاعالت الكيميائيـة، األدوات         تكنولوجيا الصناعات الكيميائية     إلىمدخل    
اعة، العمليات الصناعية وتخطيطها في شـتى المجـاالت        الصناعية الهامة، الطاقة في الصن    

 هذا المساق يهتم باألسس     .إلخ...مثل المنتجات البترولية، الكيميائيات الزراعية، والمنظفات     
  .التكنولوجية المشتركة بدون الخوض في التفصيالت المتخصصة

  
  :كيمياء المواد المبلمرة   23464

يعة البوليمرات، طرق استحضارها مع وصف لكـل         هو مقدمة للتعرف على طب     هذا المساق   
، )المطـاط، البالسـتيك، األليـاف     (عملية بلمرة، أمثلة على البوليمرات الصناعية الهامـة         

 أساسـيات تكنولوجيـا     .وخصائصها الفيزيائية مع االهتمام بالعالقة ما بين البناء والخاصية        
  .البوليمرات
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  :مقدمة في الهندسة الكيميائية   23361

 ل المشاكل الصناعية الكيمائيـة الهندسـية       المتعلقة بح  األساسيةق المبادىء   يشمل هذا المسا    
 المتعلقة بالكيمياء التطبيقية بتركيـز علـى موازنـات الكتلـة            األساسيةوكذلك الحاسابات   
  . والفعالية والتحول اإلنتاجيةوما يتصل بها من درجات (وموزنات الطاقة 

  
  :كيميائيةمختبر العمليات ال   23365

 الـصابون، المنظفـات الـصناعية، الـشامبو،        ( وتحضيرها دراسة المواد المهمة صناعيا     
  )الخ......، اللدائناألصباغالكريمات، 

  
  :اقتصاد المنشأة وإدارة اإلنتاج   23302

يتطرق المساق إلى المشكلة النسبيه االقتصادية ومفاهيم القيمة والثمن والسوق وكذلك السلع              
 وعوامل اإلنتاج كما ويشمل نظرة الثمن بما في ذلك العرض والطلب            واإلنتاجيةية  االستهالك

وتوازن وخصائص السوق، كما يشمل تعريف إدارة اإلنتاج ووظائفها من حيث المـدخالت             
وعملية التحويل والمخرجات وعالقتها باإلدارات األخرى وتبيان تظام اإلنتـاج المتكامـل            

إلنتاجية وضبط الفعالية وضبط    فنية للمنتج وتخطيط االحتياجات ا    وجدولة اإلنتاج والتركيبة ال   
  . المنتج ودراسة التكاليفجودة

  
  :خدمة عملية   23360

يطلب مـن  .  أسابيع8 في أي مؤسسة لها عالقة بالكيمياء لمدة      أويخدم الطالب في الصناعة       
  .إثباتهاالطالب كتابة تقرير عن خدمته بعد 

  
  :قدمة متكيمياء تحليلية   23411

دراسة بعض الطرق اآللية للتحليل الكيماوي مثل الكروماتوغرافيا بأنواعها المختلفة، أشـعة          
  .إكس وطرق التحليل الحراري، طرق المطياف الذري بأنواعه

  
  :كيميائي تطبيقيحفز    23465

يشمل هذا المساق نظرية الحفز الكيميائي المتجانس وغير المتجانس إضافة إلى تطبيقاتهـا               
مختلفة مثل الصناعة والبيئة والطاقة المتجددة، يتم التركيز فـي المـساق علـى الحفـز                ال

يتنـاول المـساق    . بالمستوى الجزيئي، الحفز على السطوح والحفز داخل جيوب الزيواليت        
كذلك الحفز الفوتوكيميائي على سطوح أشباه الموصالت وسطوح الحبيبات النـا نوبلوريـه             

  . المتجددة والتنقيةوتطبيقاته في مجال الطاقة
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  : وتكنولوجيا الكيمياء العضويةبتروكيماويات   23334

مساق يشمل العمليات الرئيسية في صناعة البتروكيماويات مثل إنتاج االيثيلـين والنـواتج               
الجانبيه، مشتقات االيثلين، مشتقات البروبلين، البيوتادايين والبيوتينات، البنزين، التولـوين          

ات ومشتقاتها، إعادة التشكيل بالبخار والعمليات المتعلقـة وبعـض النـواتج            وإنتاج الزايلين 
  .والعمليات الكيميائية المتنوعة

  
  :تلوث كيميائي وأمن صناعي   23312

 مساق يشمل مصادر التلوث الكيميائي في الماء والهواء ومسببات هـذا التلـوث، مبيـدات                
بب التلوث، وطرق مراقبـة التلـوث،       الحشرات، المنظفات الصناعية، البوليمرات التي تس     

وطرق معالجة النفايات المشعة والكيميائية، والسالمة في المختبرات والمشاريع الكيميائيـة           
  .من المواد السامة

  
  :األغذيةبيولوجيا    23472

يهدف الجزء النظري من المساق إلى توضيح المتطلبات الميكروبولوجيه للمـواد الغذائيـة               
وطرق تحضير وسائط الزراعة للعينات     وتشغيلها  تحاليل الميكروبولوجيه   وإدارة مختبرات ال  

أما بالنسبة للجزء العملي فيتضمن طـرق أخـذ         . وطرق فحص التلوث الميكروبي لألغذية    
العينات وطرق التعرف على الميكروبات الضارة في األغذية والتدريب العملي على فحـص     

 اللحـوم واأللبـان والخـضار والفواكـه         عينات من مختلف أنواع المواد الغذائيـة مثـل        
  .والمشروبات

  
  :علــم المــواد  23469

 فـي    للمواد العضوية وغير العـضوية     والتطبيقية ةصفيوالو النظريةمساق يتناول القضايا      
ويشمل المساق المواد المستخدمة في التكنولوجيا بشكل واسع مثل السيراميك،  . حالتها الصلبة 

إضـافة  ) الموصلة وغير الموصلة  (ئك، أشباه الموصالت، البوليمرات     األفالم الرقيقه، السبا  
يتناول المساق دور النظريات األساسية وطرق ). عضوية وغير عضوية(إلى المواد المهجنة 

 وغيرها في فهم خصائص المواد وكيفية (XRD, SEM, TEM, AFM)التحليل المتقدمة 
  .االستفادة منها في التكنولوجيا المعاصرة
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  :كيمياء العقاقير الطبية  23489

يشمل المساق تصنيف النباتات الطبية وطرق التعرف على محتوياتها الكيماوية، ويشمل ذلك              
.  طرق الفصل المختلفة، ودراسة الخواص الفيزيائية والكيماوية للمركبات الطبيعيـة النقيـة           

نباتات وطرق معرفة نقاوتها    وكذلك فوائدها العالجية والمحتويات الكيميائيه الفعالة في هذه ال        
  :ويحتوي المختبر العلمي على. BP, USPوطرق الكشف عليها حسب 

 مثل الفلويدات والجليكوزيدات، والزيوت الثابتة       العملية لمجموعات كيميائية طبيعية    الدراسة  
  .والطيارة وسبل معرفتها وتقييمها حسب دساتير األدوية المعتمدة

  
  :كيمياء الصناعيةموضوعات خاصة في ال   23486

  .مساق نظري متقدم يعطى تحت عناوين مختلفة في مجال الكيمياء الصناعية    
  

  :موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية   23487

  .مساق نظري متقدم يعطى تحت عناوين مختلفة في مجاالت الكيمياء التطبيقية    
  

  :أساليب تدرس العلوم   72182
 األهداف العامة –لعلوم، خصائص البرنامج الجيد في العلوم يتناول هذا المساق تعريفات ا  

 محتوى منهاج العلوم من حيث الخبرات الحسية، الحقائق – األهداف التدريسية –للعلوم 
 الخبرات التعلمية أو –والمفاهيم والتعميمات والقواعد والمبادىء والقوانين والنظريات 

لمرحلة األساسية العليا، وعمل تقنية درس  وربط كل ذلك بمناهج العلوم في ا–األنشطة 
 .العلوم بتكامل عناصر مذكرة الدرس وخطوات تنفيذه

يتناول هذا المساق طرق التدريس القديمة والحديثة للعلوم في المرحلة الثانوية وتشمل  كما
طريقة المحاضرة من حيث مجاالت استخدامها والتحضير لها وتطبيقها ونقاط القوة وجوانب 

 طريقة المناقشة في تدريس العلوم من حيث أهميتها –فيها ومجاالت تطويرها الضعف 
 طريقة الحوار من حيث أنواعها ومزاياها –وأنواعها والتحضير لها وتنفيذها والحكم عليها 

 وأنواعها وتطبيقها ومعوقات ذلك اوخصائصه طريقة االكتشاف من حيث ماهيتها –وتطبيقها 
 –الت من حيث تعريفها وأهميتها وخطواتها ومجاالت تطبيقها  طريقة حل المشك–التطبيق 

 –التعليم الفردي وال سيما الحقائب التعليمية والمجمعات التعليمية وأهميتها وتطبيقها 
 العلمية وربط جميع واألفالم التاريخي والمختبر والنشاطات العملية، والرحالت واألسلوب

  .ثانوية الفلسطينيةهذه الطرق بتدريس العلوم في المرحلة ال
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  :تربية عملية لطلبة العلوم   72491

  :يشمل هذا المساق ثالثة محاور رئيسة، وهي
تنفيذ مذكرات الحصص وخطوات تصميم الدرس في إطار تقنية تربوية متكاملة  -4

 مصورة لمواقف أشرطةبمختبر التعليم المصغر التابع للكلية، وفيه يعرض المعلم   
علوم بهدف نقدها مع الطلبة، ثم يقوم كل طالب بتحضير تدريسية مختلفة في ال  
 من مدرس وبإشرافخطة دراسية ويطبقها على زمالئه الطلبة المتدربين   
المساق، ويقوم الطلبة ومشرفهم بالتالي بتوضيح نقاط القوة والضعف في الدرس   
  .الملقى بعد ان يتم تصويرها على شريط في المختبر  

مدارس المرحلتين األساسية العليا والثانوية، وكتابة مشاهدة حصص لمدرسين في  -5
تقارير حول ما تم مشاهدته، وعرضها أمام الزمالء والمعلم المشرف، لمناقشتها   
 .مثل بشأنها الحل األإلىونقدها، وتقديم المقترحات المناسبة لها للوصول   

م تقويم في المدارس من قبل الطالب، ثم يتوتقديمها تحضير حصص دراسية فعلية  -6
 .الطالب من قبل المعلم المشرف ومعلم العلوم في المدارس المختلفة  

 

  :علم النفس التربوي  72254

أفكاراً أساسية بهدف تزويد المعلمين، وغيرهم من الممارسين التربويين         هذه المادة   تستعرض    
 متغيـرات    بالمبادئ والتطبيقات التربوية لتحسين ممارساتهم وتطويرها في اتجاه التكيف مع         

  . في غرفة الصف من أجل النهوض بمستوى التعليم في المدرسةوتعقيداتها الحياة 
  
  :إدارة البيئة الصفية   72138

 التي يقوم بها واألدوار الصفية لإلدارة التعرف على األسس العلمية إلىيهدف هذا المساق 
 أنوالتطبيقية حيث المعلم في غرفة الصف مع التركيز بصفة خاصة على النواحي العملية 

افر فيها جهود العاملين وان الطريقة التي يدار بها لصف ضالمدرسة تعتبر المكان الذي تت
 على الملقاة للرسالة أدائها مستوى نجاح العاملين بها في إلى العمل المتبعة تشير وأساليب

  .عاتقها

فوف مـن خـالل     الـص  إلدارة األسس السيكولوجية    إلى التطرق   إلىكما يهدف هذا المساق     
التحقق في النظريات النفسية التي تساعد المعلم والطالب على تحقيق ذاته من خالل تـوفير               
المناخ العاطفي واالجتماعي الذي يشجع على التعلم وتوفير الخبرات التعليميـة وتوجيههـا             

  . مجال التطبيق الصفيإلىوجعل هذا المجال علماً تطبيقياً تترجم فيه النظريات 
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  :ء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياءأعضا
 

 :األســاتذة

  )كيمياء غير عضوية(    محمد السبوع   
 1984 امريكا -جامعة فلوريدا

   

  )كيمياء تحليلية(    راضي داود
 1977 بريطانيا –جامعة ستراتكاليد 

   

  )كيمياء غير عضوية(    حكمت هالل
 1980 بريطانيا –جامعة مانشستر 

  

  )مياء فيزيائيةكي(    باسم شريدة   
 1980 بريطانيا -جامعة ويلز

  

  )كيمياء فيزيائية(    ماهر النتشة   
 1983 بريطانيا –جامعة مانشستر 

  

 :األساتذة المشاركون 

  )كيمياء عضوية(    فؤاد محمود
 1979 بريطانيا –جامعة ساسكس 

  

  )كيمياء فيزيائية(    شكري خلف   
  1982 بريطانيا –جامعة مانشستر 

  

  )كيمياء تحليلية(  ترنضال زع
 1983 بريطانيا –جامعة كنت 

  

  )كيمياء عضوية(  محمد النوري
  1983 أمريكا -جامعة بافلو 
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  )كيمياء عضوية(  وحيد الجندي
 1990 بريطانيا –جامعة مانشستر 

 

 :األساتذة المساعدون

  )كيمياء المواد المبلمرة(  نزار مطر
 1983 بريطانيا –جامعة برادفورد 

  

  )كيمياء تحليلية غير عضوية(  رسمر الشخشي
 1995 أمريكا –جامعة اوكالهوما 

     
  )كيمياء غير عضوية(    سمر عايش  
  2006امريكا ) مؤسسة التكنولوجيا(جامعة الينوي         

  
  )كيمياء فيزيائيه(  شحده جوده

   امريكا–جامعة واين 
 

  )كيمياء عضوية(  عثمان خالد. د
 1996 امريكا –جامعة لويوال   

 

 :ونالمدرس 
  )كيمياء المواد المبلمرة(  عصمت شخشير 

 1980 بريطانيا –جامعة النكستر 

  

  )كيمياء فيزيائية(  أحمد أبو عبيد
 1984 تركيا –جامعة الشرق األوسط 

  
  )كيمياء نظرية(  كامل عبد الهادي

 1986 أمريكا –جامعة كاريونديل 

  
  )كيمياء تحليلية(  نسرين المصري

  1988 أمريكا –جامعة باسيفيك 
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  )كيمياء عضوية(  رنده عرفات
 1997 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية   

  
 :فنيو مختبرات قسم الكيمياء

  )علوم إدارية(  عمير ممدوح النابلسي
 1993 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية 

  

  )فني مختبر كيمياء(  عيسى أبو العز
 1984 عمان –معهد البوليتكنيك 

  

  )س علومأساليب تدري(  محمود الشمالي
 1996 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية 

  

  )كيمياء(  رندة عرفات
 1997 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية 

  

  )كيمياء(  نافذ دويكات
 1998 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية 

  
  )كيمياء(    اشرف سلمان

  1996 فلسطين –جامعة النجاح الوطنية 
  

  فني ورشة الزجاج
  )اعيتوجيهي صن(    محمد القريني
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  العلوم الحياتيةالخطة الدراسية في قسم 
  

 العلوم الحياتية في الجامعات أقسام أفضل، وهو من 1977تأسس قسم العلوم الحياتية في عام 
 على مستوى الخلية الحيةالقسم للطالب المعلومات والمعرفة العملية المتعلقة بالمادة يقدم هذا . الفلسطينية

 في القسم تؤدي إلى حصول الطالب على درجة البكالوريوس في البيولوجيا الدراسيةالخطة  .والكائن الحي
    .  وتخصص فرعي في البيوتكنولوجي

علم  ية، الوراثة، علم فسيولوجيا الحيوان، التي يقدمها القسم تشمل علم الخلاألساسيةالمواضيع 
 بالعديد من المواضيع الحرة التي يستطيع الطالب مدعومةالكائنات الدقيقة، الكيمياء الحيوية، والبيئة وهذه تقدم 

اختيارها والتي تعد الطالب لتخصصات مختلفة مثل التعليم، والبحث العلمي والتطبيق العملي في الصناعة 
  .الصحة العامةومجال الزراعة و
 ما ذكر، فان قسم العلوم الحياتية لديه برنامج بكالوريوس في مجال البيوتكنولوجي إلى باإلضافة
 وتطبيقية في علم البيوتكنولوجي، على سبيل أساسيةفي هذا البرنامج، يتعلم الطالب تقنيات . كتخصص فرعي

البروتينات يئية، الهندسة الوراثية، عزل الجز، الكيمياء الحيوية، البيولوجيا DNAالمثال تقنيات هجائن ال 
  . وغيرهالألدوية الصناعي اإلنتاج،  وفصلهما واألنزيمات

 لتطبيق هذه التقنيات في مختلف المجاالت اإلمكانية الطالب إعطاء هذا التخصص في أهميةوتظهر 
  .كالطب، والزراعة، والصيدلة، وعلم المناعة

يوس في البيولوجيا والبيوتكنولوجي فان لدى قسم العلوم الحياتية  تقديم درجة البكالورإلى باإلضافة
للحصول على درجة الماجستير وتحضيرهم كوادر على مستوى عال من الكفاءات التي تؤهله لتدريب طالب 

  .في مجاالت علم الحياة المختلفة
  

  :)فرعي بيوتكنولوجي/ تخصص بيولوجيا(العلوم الحياتية شروط التخصص في قسم 

م الطالب بتحديد تخصصه بمساعدة مرشده على النموذج الخاص المتوفر لدى كلية العلوم بعد يقو
  :استيفاء شروط التخصص في القسم على النحو التالي

بنجاح علـى أال يقـل      ) 24108،  24107،  24102،  24101(إتمام دراسة مساقات العلوم الحياتية        .1
  %.70المعدل التراكمي لهذه المساقات عن 

  .بنجاح) 23108، 23107، 23102، 23101(راسة مساقات الكيمياء د  .2
 ساعة معتمدة على األقل 18  ساعة معتمدة، يكون من ضمنها30أن ينهي الطالب بنجاح ما ال يقل عن  .3

  .من متطلبات الكلية
في حال تجاوز الطلبات المقدمة للتخصص العدد المقرر للقبول في القسم، يقبل الطلبـة وفـق أعلـى                   .4

 .تهممعدال
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   :فرعي بيوتكنولوجي/ العلوم الحياتية تخصص بيولوجيامتطلبات درجة البكالوريوس في قسم 

) 137(إتمام دراسة العلوم الحياتية على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في 
الكلية، مساقات القسم ات متطلبتشمل مساقات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، مساقات والتي ساعة معتمدة، 

  .اإلجبارية واالختيارية
  :ساعة معتمدة) 41( اإلجبارية  القسم مساقات:والًأ

 الساعات
  اسـم المساق  رقم المساق األسبوعية

 ساعة

  معتمدة
  عملي  نظري 

  متطلب سابق

  24102 و24108   3  3  4  علم الوراثة  24231
  24102 و24108   3  3  4  التنوع النباتي  24255
  24108،24102  3  3  4  علم الحيوان  24264

  23233 أو 23233  3  3  4  كيمياء حيوية  24311
  24108،24102  -  3  3  بيولوجيا الخلية  24321

  24102  3  3  4  أحياء دقيقة  24341

  24255  3  3  4  فسيولوجيا النبات  24351

  24264  3  3  4  فسيولوجيا الحيوان  24361

  24102 و24108  3  2  3  مبادئ علم البيئة  24371
  24264  3  2  3  علم األنسجة  24421

  "  -  -  1  ندوة  24491
  موافقة القسم   6  1  3  البحث العلمي  24499

  
  :ساعات معتمدة) 9 (اإلجبارية الكيمياء مساقات: ثانياً

 الساعات
 ألسبوعية ا

 رقم

  المساق
  اسـم المساق

  ساعة
  معتمدة

  عملي  نظري 

  متطلب سابق

  23108 و23102  -  3  3  ةكيمياء تحليلي  23212
 أو متزامن مع 23108 و23212   3  -  1  كيمياء تحليلية عملي  23216

23212  
  23108 و23102  -  3  3  كيمياء عضوية  23233
 أو متزامن مع 23233 و 23102  4  -  2  كيمياء عضوية عملي  23237

23233  
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  :ساعة معتمدة) 22(مساقات البيوتكنولوجي االجبارية : ثالثاً

الساعات 
 األسبوعية 

 رقم

  اقالمس
  اسـم المساق

  ساعة
  معتمدة

  عملي  نظري 

  متطلب سابق

  24341 و24321  6  1  3  زراعة الخاليا  24322
  24231 و24321  -  3  3  بيولوجيا جزيئية  24392
  24392  6  -  2  تقنيات في البيولوجيا الجزيئية  24393

  24392 و24264   3  2  3  بيولوجيا التطور   24405
  24311  6  -  2   وفصلهازل البروتيناتع  24413

  24393  6  1  3 مباديء وتطبيقات هجائن ال د ن ي  24490

  24393  3  2  3 1بيوتكنولوجيا تطبيقية   24494

  24393  3  2  3  2بيوتكنولوجيا تطبيقية   24498

 

  :ساعات معتمدة) 9 (المساقات االختيارية: رابعاً

  رقم   األسبوعيةالساعات
  المساق

  اسم المساق
 ساعة
  عملي  نظري  معتمدة

  متطلب سابق

  و24102  6  1  3  تحضير مجهري  24222
24108  

  24255  3  2  3  نباتات ال وعائية  24256

  24255  3  2  3  نباتات وعائية  24257

  24264  3  2  3  الفقاريات  24267

  24264  3  2  3  فقاريات  24268

  24311  -  3  3  كيمياء االيض  24314

  24341  -  3  3  التخمر والصناعة  24346

 و 24102  3  2  3  طفيليات طبية  24363
24108  

  24341  3  2  3  فطريات طبية  24441

  24341  -  3  3  علم الفيروسات  24444

    -  3  3  موضوعات خاصة  24481
  24393  3  2  3  تقنيات المقاومة البيولوجية  24497

    -  3  3  احصاء حيوي  25202
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  :اتيةالعلوم الحيوصف المساقات التي تدرس في قسم 
  

  :1أحياء عامة    24101

يتضمن المساق مناقشة النشاطات البيولوجية على المستوى الخلوي حيـث يتنـاول الخليـة              
وتركيبها وآلية نقل المواد عبر األغشية الخلوية، ومسارات اآلليات الحيوية والتي تتـضمن             

  .والجزيئيةالتنفس الخلوي والتمثيل الضوئي، وكذلك دراسة مبادئ الوراثة الكالسيكية 
  

  :2أحياء عامة    24102

يتضمن المساق مناقشة النشاطات البيولوجية على مستوى الكائنات الحية، وظيفة وبيئة أجزاء 
  . الكائن الحي للتغيرات البيئية البيولوجية والفيزيائيةاستجابة إلىالكائنات الحية، باإلضافة 

  
   :)عملي (1أحياء عامة    24107

ارب عملية تتوافق مع المواضيع التي يتم تدريسها في مساق أحيـاء            يحتوي المساق على تج   
  ).24101 (1عامة 

  
   :)عملي (2أحياء عامة    24108

يحتوي المساق على تجارب عملية تتوافق مع المواضيع التي يتم تدريسها في مساق أحيـاء               
  ).24102 (2عامة 

  
   :تحضير مجهري   24222

  . من االنسجة النباتية والحيوانيةدراسة لطرق عمل التحضيرات المختلفة
  

   :علم الوراثة   24231
دراسة مباديء توارث الصفات في الكائنات الحية وكذلك القاء الضوء على الجينات من حيث 

  .التركيب وطرق االنتقال و آلية العمل
  

   :التنوع النباتي   24255

. اثر، التركيب، وعمل النباتات   دراسة المباديء البيولوجية العامة مع التركيز على النمو والتك        
  .هذا باإلضافة إلى دراسة أشكال نباتات معينة
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   :نباتات ال وعائية    24256
  .دراسة تصنيف ومورفولوجيا وبيئة النباتات الالوعائية

  
   :نباتات وعائية   24257

لممثله دراسة للشكل الخارجي والتكاثر للنباتات الوعائية، وكذلك دراسة بيئات بعض النباتات ا
  .للنباتات المذكورة

  
   :علم الحيوان   24264

دراسة للمملكة الحيوانية مع التركيز على مراحل تطور تراكيب واليات عمل مختلفـة يـتم               
استخدامها من قبل الكائنات الحية المختلفة لحل المشاكل التي تواجهها هذه الكائنـات للبقـاء               

  .على قيد الحياة
  

   :ال فقاريات   24267

  .تصنيف، موروفولوجيا، سلوك وبيئة الالفقارياتدراسة 
  

   :فقاريات   24268

  .دراسة البنى التركيبية و العالقات التطورية في مجموعات الكائنات الفقارية
  

   :كيمياء حيوية   24311
مقدمة لدراسة المركبات الحيوية في الخلية، كيفية حصول الجسم على الطاقة، غشاء الخليـة              

 عن االنزيمات، ومساعدات االنـزيم، وطـرق الـتحكم فـي      نبذة مركزة ظائفه،  مكوناته وو 
  .التفاعالت االنزيمية

  
   :كيمياء األيض   24314

ستقالب المتعلقة بكل من الكربوهيدرات، الدهنيات، البروتينات و األحماض دراسة عمليات اال
  . لعمليات االيضالنووية، وآليات التنظيم لعمليات البناء والهدم، وتكامل اآلليات المختلفة

  
   :بيولوجيا الخلية   24321

دراسة تركيب ووظائف الخاليا وعضيات الخاليا وهذا يشمل تركيـب الغـشاء البالزمـي              
، DNAوعمليات النقل، وظائف الميتوكندريا والكلوروبالست، حركة الخاليا، مـضاعفة ال           
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لى التقنيات المختلفة التي  التعرف عإلى باإلضافةتصنيع البروتينات، طرق االنقسام المختلفة، 
  .تستخدم لدراسة الخاليا

  
   :زراعة الخاليا   24322

  .يدرس هذا المساق طرق زراعة الخاليا النباتية والحيوانية وتطبيقاتها العملية
  

   :أحياء دقيقة   24341
دراسة لتركيب الكائنات الدقيقة، نموها، وراثتها واالمراض الناتجة عنها، وكـذلك دراسـة             

  .ات الحيوية، وطرق مقاومة الكائنات الدقيقة لهاالمضاد
  

   :التخمر والصناعة   24346

يدرس هذا المساق االستخدامات الصناعية للكائنات الدقيقة، وطرق تحسين انتاجها باستخدام           
 .طرق البيولوجيا الجزيئية

  
   :فسيولوجيا النبات    24351

والماء، وآليات النقـل الحيـوي للمـواد    دراسة العالقات الحيوية بين كل من التربة والنبات       
الغذائية في النباتات، باإلضافة لتأثير كل من العوامل البيئية والهرمونات النباتية فـي آليـة               

  .ضبط نمو النبات وتطوره
  

   :فسيولوجيا الحيوان   24361

مع دراسة الوظائف المختلفة لألنسجة األساسية واألعضاء واألنظمة للكائنات عديدة الخاليا،           
باإلضافة الستخدام  . التركيز على فسيولوجية االنسان في كل من الحالة الطبيعية والمرضية         

الكائنات الحية الفقارية والالفقارية كأنماط تعليمية لفهم التكيفات الوظيفية لألنظمة و األعضاء   
  .في هذه الكائنات

  
   :طفيليات طبية   24363

  . المرضيه وطرق تشخيصها و مكافحتهاوأعراضهادراسة وتصنيف الطفيليات الطبية 
  

   :مبادئ علم البيئة   24371
ولخواص المجتمعات وتذبـذباتها تحـت     ) حيوية وغير حيوية  (دراسة لعوامل البيئة المختلفة     

 البيئية المختلفة ومجـرى الطاقـة منهـا،         األنظمةالظروف الصعبة وأسباب هذه التذبذبات،      
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تطبيقات علم البيئة المختلفة وعالقاتها بالحفاظ علـى        وكذلك دراسة التطور والتأقلم ودراسة      
  .الطبيعة وبيئة االنسان

  
   :بيولوجيا جزيئية   24392

دراسة للمواضيع الحديثة في البيولوجيا الجزيئية على المستوى الجيني من حيـث الوظيفـة              
راثية، ودراسـة    التقنيات الجزيئية لتحليل المادة الو     باستخداموآلية العمل، وتطبيقاتها العملية،     

  .النشاط و التنوع على مستوى البروتينات
  

   :تقنيات في البيولوجيا الجزيئية   24393

 المتعددة في مجال البيولوجيا الجزيئية، مثل       لألبحاثتطبيقات التقنيات المختلفة التي تستخدم      
 ،  (PCR)عزل ال د ن ي، الهجرة الكهربائية لل د ن ي، و تفاعـل البلمـرة المتسلـسل                   

  .غيرهاو
  

   :بيولوجيا التطور   24405

 األجنـة نقسام، مراحل تطور    كلية والبنيوية تشمل التلقيم، اإل    دراسة تطور الكائنات الحية الش    
  .وتشكيل األعضاء وذلك باستخدام تطبيقات مختلفة للبيوتكنولوجي

  
   : وفصلهاعزل البروتينات   24413

  .وتيناتدراسة لتقنيات مختلفة تستخدم في عزل وتنقية البر
  

   :علم األنسجة   24421

، مع التركيز علـى     واألعضاء األنسجة مختلفة من    ألنواعدراسة التركيب المجهري والدقيق     
يتيح هذا المساق الفرصة للطلبة     . األنسجة المختلفة من    لألنواعالعالقة بين الوظيفة والتركيب     

  .القيام بالتفنيات األساسية الخاصة باألنسجة وتعلمها
  

   :فطريات طبية   24441

 األمـراض  طبيا والتي تسبب     المهمة مع التركيز على الفطريات      العامةمبادئ في الفطريات    
  .لإلنسان، الوقاية منها، تشخيصها وطرق عالجها
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   :فيروسات   24444

 التي تسببها، وتطورها مع التركيز      األمراضدراسة لتركيب الفيروسات، تصنيفها، وراثتها،      
  .لمسببة لألمراض عند االنسانعلى الفيروسات ا

  
   :موضوعات خاصة   24481

دراسة بحثية لموضوعات متخصصه في العلوم الحياتية بإشراف أعضاء من الهيئة التدريسية 
  .في القسم

  
   :مبادئ وتطبيقات هجائن ال د ن ي   24490

هندسـة   بما فيها ال   DNA التي تستخدم لدراسة هجائن ال       األساسيةء التقنيات   دراسة لمبادى 
  .الوراثية، عزل الجينات، تحديد ترتيب جينات معينة وغيرها

  
   :ندوة    24491

  .عمل تقرير ومحاضرة عن جوانب حديثة في العلوم البيولوجية
  

  : 1بيوتكنولوجيا تطبيقية    24494
دراسة شاملة على تطبيقات البيوتكنولوجيا في مجاالت الطب التي تتعلق بانتاج هرمونـات             

  .إلضافة إلى مجال العالج بواسطة الجيناتوأنزيمات با
  

   :تقنيات المقاومة البيولوجية   24497
دراسة لتقنيات البيوتكنولوجي وتطبيقها على كائنات حية مختلفة الستخدامها فـي المقاومـة             

   .البيولوجية
  

  :2بوتكنولوجيا تطبيقية    24498

  .الكائنات الحية وتحسين تكاثرهادراسة لتطبيقات البيوتكنولوجي تتعلق بالبيئة والنباتات و
  

  :البحث العلمي   24499
 البحث  إلى باإلضافة العلمية،   األوراق كتابة   وأسسيدرس هذا المساق طرق البحث العلمي،       

  .العلمي في احد المواضيع البيولوجية المتقدم وذات االهتمام
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  :أعضاء الهيئة التدريسية في قسم العلوم الحياتية
  

  :األساتذة
  فطريات/دكتوراه علوم حياتية    محمد سليم اشتية.د. أ
  .1982جامعة ريدنج          

  
  :األساتذة المساعدون

  كيمياء حيوية/ دكتوراه علوم حياتية/ رئيس القسم     حجلةأبوعوني . د
  .1999،  تركيا-األوسطالشرق جامعة          

  
   دقيقةأحياء/دكتوراه علوم حياتية     كامل عدوان. د
  .1993،  تركيا-األوسط جامعة الشرق         

  
  كيمياء حيوية وراثية/ دكتوراه علوم حياتية    نائل ابو الحسن. د
  .1982جامعة جالسكو          

  
  علم الخلية/ دكتوراه علوم حياتية      سلوى خلف. د
  .1985جامعة جالسكو،          

  
   وراثة/دكتوراه علوم حياتية     سامي يعيش. د
  .1990جامعة درهام،          

  
  الفيروساتعلم / دكتوراه علوم حياتية     عدوانغالب . د
   .1999، )اليونان(ارسطوتيلو جامعة          

  
  بيوتكنولوجيا نبات/ دكتوراه علوم حياتية     هاني األحمد. د
  .2005، مركز وايزمان للعلوم         

  
  نباتدكتوراه علم       غدير عمر. د

   2006الجامعة االردنية        
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  تقنيات حيوية/ وم حيايته دكتوراه عل     صبري ناصر. د
  2006، )بلجيكا(جنت جامعة          

  

  :المدرسون

  تشريح مقارن وانسجة/ ماجستير علوم حياتية     فاتنة الحنبلي. أ
  1985، األردنيةالجامعة          

  
  بيولوجيا جزئية/ ماجستير علوم حياتية      ناصر جرار. أ
  1989جامعة اليرموك،          

  
  طفيليات/وم حياتيةماجستير عل      سامي بدير. أ
  1986جامعة اليرموك،          

  

  : البحث و التدريسمساعدو

  2003جامعة النجاح الوطنية،  -بيوتكنولوجيا /بكالوريوس بيولوجيا      لبنى عبداهللا. أ
  

  :فنيو المختبرات

  1989جامعة النجاح الوطنية،  - بكالوريوس علوم حياتية    محمد عفيف النابلسي

  1989جامعة النجاح الوطنية،  -يوس علوم حياتية بكالور     غضيبأبوسهيل 

   1982، األردنيةالجامعة  - دبلوم فني مختبرات     منذر عبد الفتاح
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  قسم التحاليل الطبية. 5
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  الخطة الدراسية في قسم التحاليل الطبية
  

  :شروط التخصص في القسم
يقوم الطالب بتحديد تخصصه بمساعدة مرشده على النموذج الخاص المتوفر لدى كلية العلوم بعد   

  :استيفاء شروط التخصص في القسم على النحو التالي
بنجاح على أن ال يقل ) 24108، 24107، 24102، 24101(إتمام دراسة مساقات العلوم الحياتية   .1

  %.70المعدل التراكمي لهذه المساقات عن 
  بنجاح) 23108، 23107، 23102، 23101(دراسة مساقات الكيمياء   .2
 ساعة معتمدة على األقل 18 ساعة معتمدة، يكون من ضمنها30أن ينهي الطالب بنجاح ما ال يقل عن   .3

  .من متطلبات الكلية
المطلوب ن في التخصص عن العدد الذي يقرره مجلس القسم يقبل العدد ووإذا زاد عدد الطلبة الراغب  

  ).24108، 24107، 24102، ،24101(حسب معدالت الطلبة  في المساقات االتية 
  

   :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم التحاليل الطبية

   ساعة معتمدة20  متطلب جامعة إجباري

   ساعة معتمدة6  متطلب جامعة اختياري

   ساعة معتمدة30  متطلب كلية إجباري

   معتمدة ساعة86  متطلب قسم إجباري

   ساعة معتمدة12  متطلب قسم اختياري

   ساعة معتمدة3 مواد حرة

  157  المجموع
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شاملة التدريب العمليساعة معتمدة ) 86( المساقات اإلجبارية -  1  

المساقرقم  المسـاقاسم    
 ساعة
 معتمدة

عملي+نظري  
 

سابقمتطلب   

   3 علم الوراثة الطبية 25232
سعاف أوليإ 25201  موافقة القسم  1 
1+3 4  طفيلياتعلم ال 25264 24108  و24102   
1+3 4  تشريحعلم ال 25262 24108  و24102   
1+2 3 بيولوجيا جزيئية 25392  24108 ،24102  
1+3 4 كائنات دقيقة طبية 25342 24108  و24102   
1+3 4 بكتيريا تشخيصية 25351  25342 

1+3 4 فسيولوجيا إنسان 25362  25311 

23108  و23102  3 كيمياء تحليلية 23212  
)عملي (كيمياء تحليلية 23216  أو متزامن 23212 1 1 

  همع

23108  و23102  3 كيمياء عضوية 23233  
)عملي(كيمياء عضوية 23237  2 1+1  أو متزامن 23233 

همع  

1+3 4 كيمياء حيوية 25311 23237و  23233   

1+3 4 علم األنسجة 25322  أو متزامن 25262 
 معه

1+3 4 المناعة 25352  25342 

 25322 - 3 األمراض 25424

ةسريريكيمياء  25412  4 3+1  25311 

1+2 3 علم األدوية 25446   أو متزامنة25412 
 موافقة القسم - 3 البحث العلمي 25483
 موافقة القسم  1 مشروع 25401
1+3 4 علم الدم 25225 24108  و24102   
لتخثر ووقف النزيفعلم ا 25325  2 1+1  25225 

1+2 3 بنك الدم 25236  25225 

1+3 4  في الصحة والمرضسوائل الجسم 25451 25311 و    25342 
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 - - 3 إحصاء حيوي 25202
ةلجودا 25400  موافقة القسم - 1 
 موافقة القسم - 1 إدارة المختبر 25403
   6 التدريب العملي 25450

   86 المجمــوع 

 
 2-المساقات االختيارية

  :ساعة معتمدة من بين المساقات المذكورة التالية) 12(يختار الطالب   

 
ساعات معتمدة ومدته أربعة أشهر يعطى بعد إنهاء الطالب السنة الثالثـة أو             ) 6 (25450 تدريب عملي    -3

الرابعة ويمكن إعطاء التدريب في فصل واحد أو تقسيمه إلى فترتين مدة كل واحدة شهران على أن ال يدرس 
 .ب وذلك للتفرغ للتدريب العمليالطالب أي مساق خالل فترة التدري

  
  
  
  

المساق رقم المساق اسم  معتمدة ساعة  سابق متطلب   

 25342 3 علم الفيروسات 25344

)1+2(3   فطريات طبية 25347  25342 

)1+2(3  كائنات دقيقة األغذية 25348  25342 

صةموضوعات خا 25481  موافقة القسم 3 
)1+2(3 علم الغدد الصماء 25462  أو 25322 ،25412 

 موافقة القسم 

 موافقة القسم 1 أخالقيات المهنة 25402
)1+2(3 أجهزة وتشخيص 25430 25412  و23212   
 موافقة القسم 3 الطب الشرعي 25445
 موافقة القسم 3 صحة عامة 25482
24108   و 24102 3(1+2)  تحضير مجهري 25221  
 25446  علم السموم 25447



 143 

  
  :وصف المساقات

  
  :إسعاف أولي   25201

مقدمة لدراسة المهارات األساسية التي تقدم للمصابين في حالة الطوارئ وكيفيـة العنايـة              
بالمريض، وتقديم العالج الالزم المؤقت له قبل وصوله المريض إلى المستشفى، وإمكانيـة             

  . والفجائية، كالحريق أو نزيف دم وكيفية تفادي مخاطرهاالعمل أثناء المواقف الحرجة
  

  :الوارثة الطبية   25232

دراسة المبادئ األساسية لعلم الوراثة الكالسيكي، والوراثة الجزيئية، والتعرض لألمـراض           
  ..الوراثية التي تصيب اإلنسان مع التركيز على التطبيقات السريرية لعلم الوراثة الطبي

  
  :لطفيلياتعلم ا     25264

، واألمراض التي تـسببها، واألعـراض المرتبطـة بهـذه            وتركيبها دراسة شكل الطفيليات  
األمراض ودورة الحياة، وطرق العدوى والوقاية، مع التركيز على التشخيص المخبري لهذه            

  .الطفيليات
  
  :علم التشريح   25262

  جهزة جسم اإلنسانمقدمة لتشريح جسم اإلنسان، دراسة تشريحية وفسيولوجية أل         
   

  :علم الدم      25225

دراسة مكونات الدم في الحالة الصحية والمرضية، مع التركيز على التشخيص المخبـري،             
باإلضافة إلى دراسة أمراض فقر الدم المختلفة، وسرطان الدم، ودراسة عوامل تجلط الـدم،              

  واألمراض المرتبطة بها 
  

  :تحضير مجهري      25221

دئ األساسية لتحضير الـشرائح المخبريـة، كالـشرائح الحيوانيـة، والنباتيـة،       دراسة المبا 
والبكتيرية، باإلضافة لزراعة األنسجة، استخدام الميكروتوم، والتصوير المجهري، واستعمال         

  .الكريوستات
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  :الكيمياء التحليلية      23212

التعرف علـى الطـرق     . ناعةالمبادئ األساسية للكيمياء التحليلية وتطبيقاتها في الطب والص       
  .المختلفة للتحاليل الكيميائية المستخدمة والمتطورة

  
  :الكيمياء العضوية       23233

مبادئ الكيمياء العضوية األساسية، كيمياء الهيدروكربونات ومشتقاتها، الكحوالت، الفينوالت، 
 علـى المركبـات     االثيرات، الهاليدات، الكربوهيدرات، بروتينات، أحماض أمينية، التأكيـد       

  .والتفاعالت المهمة بيولوجيا
  
  :الكيمياء العضوية       23237

تجارب وطرق مخبرية لتقدير الخواص الفيزيائية للمركبات العضوية وطرق الفصل والتنقية           
  .العامة، تحضير مخبري تركيبي للمركبات العضوية البسيطة

  
  :األحياء الدقيقة الطبية       25342

مبادئ علم المناعة   شكلها ووحداتها و  ركيب وشكل ووراثة الكائنات الدقيقة،      دراسة جزيئيه لت  
راسة هذه األمـراض مـن   ودراسة األمراض التي تسببها الكائنات الدقيقة مع التركيز على د 

  .ةناحية جزيئي
  

  :الكيمياء الحيوية        25311

فـي جـسم    ) ت، دهون كربوهيدرات، بروتينا (مقدمة لدراسة المركبات الحيوية والبيولوجية      
اإلنسان وطرق تفاعالتها االيضية، وكيفية حصول الجسم على الطاقة، مع نبذة مركزة عـن              

  .األنزيمات، وأنواع كبح التفاعالت األنزيمية، ومساعدات األنزيم
  

  :فسيولوجيا اإلنسان        25362

ة كل عـضو،  مقدمة لدراسة فسلجة جسم اإلنسان دراسة ميكانيكية لمختلف األعضاء، ووظيف      
  .وتركيب المواد األساسية في الخلية

  
  :علم األنسجة       25322

، وربط الشكل  ومكوناتهادراسة طبيعية وميكروسكوبية دقيقة لشكل األنسجة المختلفة
  .بالوظيفة
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  :المناعة   25352

ق دراسة الميكانيكية البيولوجية والكيميائية لمقاومة الجسم المناعية، أنواع الحـساسية وطـر           
مقترحة لعالج كل منها، مع التركيز المخبري على التفاعالت المختلفة لألجسام الغريبة مـع              

  .األجسام المضادة، كذلك الطرق الحديثة لفصل األجسام المضادة لإلنسان
  

  :األمراض    25424

ميكانيكية األمراض، دراسة مبادئ أساسية في موروفولوجيا وفسيولوجيا األمراض لألعضاء          
ة في جسم اإلنسان، دراسة مسببات األمراض والتغيرات على مستوى الخلية، دراسة            المختلف

  .األمراض السرطانية، تصنيفها، وتأثيرها ونتائجها
  

  :البحث العلمي       25483

، وأهمية مراكز البحث العلمـي، مـع        ه وأساليب ه وأدوات  دراسة متقدمة لمفهوم البحث العلمي    
 يه البحث ونشره، ويقوم الطالب بإجراء بحـث ميـداني ذ          تدريب الطالب على أساليب كتاب    

عالقة مجتمعية، يغطي الطالب مهمة البحث العلمي بقضايا طبية تطبيقية، يتدرب خاللها على 
  .كيفية الحصول على العينة، وتحليل النتائج، وكتابه البحث بطريقة منهجية

  
  :الكيمياء السريرية   25412

الجسمية لإلنسان في الحالة المرضية والصحية، وطرق دراسة متقدمة لمختلف السوائل 
تقديرها بواسطة األجهزة الحديثة المختلفة مع كيفية تقدير المقادير الطبيعية وغير الطبيعية 
في الجسم، ودراسة أسس التشخيص والعالج والوقاية من األمراض، دراسة لحاالت مرضية 

  ..Q.Cومفاهيم للجودة النوعية 
  

  :م األدويةعل        25446

العقاقير سميه دراسة الخواص الكيميائية والمؤثرات الدوائية للعقاقير، واألهمية العالجية و
  .على جسم اإلنسان وأعضائه

  
  :مشروع       25401

دراستها من بين المواضيع المطروحة من قبل       في  يختار الطالب أحد المواضيع التي يرغب       
 تدريب الطالب على استخدام األجهزة المختلفـة        المشروع يهدف إلى  . أعضاء هيئة التدريس  
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المتوفرة، كذلك تدريب الطالب على طرق البحث، وكيفية اسـتخدام المكتبـة، والمراجـع،              
من أوراق البحث العلمية ، يقوم الطالب بأعداد        هاواستنباطوالكتب، وكيفية دراسة المعلومات     

  .تقرير منهجي حول الموضوع الذي يختاره
  

  :حصاء الحيوياإل      25202

مقاييس النزعة المركزية والتشتت، مبادئ في . تصنيف البيانات اإلحصائية وطرق عرضها
االحتماالت، بعض التوزيعات االحتمالية، توزيعات المعاينة، التقدير، اختيارات الفرضيات، 

  . االنحدار الخطي البسيط واالرتباط، تطبيقات بيولوجية وطبية على  كل ما ذكر
  

  :بنك الدم       25236

مبادئ أساسية لدراسة فصائل الدم المختلفة، وعملية فصل مكونات الدم، والعامل الرايزيسي،            
  .وطرق سحب الدم، والمحاذير التي يجب اتباعها قبل عمليات نقل الدم وبعدها

  
  :البكتيريا التشخيصية        25351

خذ العينات من المرضى، وإرسالها     دراسة مستفيضة إلدارة مختبر الكائنات الدقيقة، وكيفية أ       
طرق عزل  البكتيريا من هذه العينات وتشخيصها مع التركيز علـى            . إلى المختبر للفحص    

  .كذلك دراسة البكتيريا المسببة لألمراض وبالذات الناحية التشخيصية. التشخيص الجزيئي
  

  :علم الفيروسات       25344

 والوراثة، والتشخيص، مع التركيـز علـى        دراسة الفيروسات من حيث التركيب، والشكل،     
  .األمراض التي تسببها الفيروسات لإلنسان والحيوان وطرق العالج والوقاية منها

  
  :أجهزة وتشخيص       25430

  .طرق استخدام األجهزة المختلفة للنواحي التشخيصية الخاصة لسوائل الجسم المختلفة
   
  :علم السموم       25447

ر المواد الكيميائية بشكل عام على األعضاء الحية، تأثير سمومية األدوية،           مبادئ أساسية لتأثي  
الطعام، المواد المصنعة وسمومية المواد المستخدمة زراعيا، وقائيـة الحـشرات، المـواد             

  .الكيميائية المسببة للسرطان
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   :فطريات طبية       25347

ات المهمة طبيـا والتـي تـسبب    مبادئ في الفطريات العامة يتعرض من خاللها إلى الفطري        
  .األمراض لإلنسان، وقايتها وطرق عالجها مع تشخيصها

  
    :مواضيع خاصة       25481

  .مواضيع مختلفة تطرح من قبل أعضاء هيئة التدريس كل حسب تخصصه في حينه       
  

    :الصحة العامة       25482

المرضـية فـي المجتمـع    دراسة عالقة صحة الفرد والعائلة بالمجتمع، أسـباب الظـواهر      
وأعراضها، مصادر المياه، تلوثها، األمراض التي تنتقـل بـالهواء، الحيوانـات والبيئـة،              

  .األمراض الناتجة عن التطور الحضاري كالضجيج
  

       : في الصحة والمرضسوائل الجسم       25451

ما يرافقها مـن    دراسة نظرية وتحليلية لسوائل الجسم المختلفة، ومقارنة النتائج المرضية، و         
  .تغيرات سريرية في الجسم بالنتائج الطبيعية لهذه السوائل

 

   :كائنات دقيقة األغذية  25346  

واألمراض التي تنتقل بواسطة األغذية وتسمم الطعام الميكروبي وتلفها دراسة تلوث األغذية 
  .ألغذيةمراض التي تنتقل بواسطة األغذية وتلوث احفظ األطعمة والتشخيص المخبري لألو

 

  :دارة المختبرإ   25403

ات الطبية من حيث سـعة      يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب كيفية تأسيس وإدارة المختبر         
رف والتجهيز والشراء وحل المشاكل خالل العمل وطـرق الفحـص والجـودة             المكان والغ 

  .والسالمة في المختبر
 

 :لتخثر ووقف النزيفعلم ا   25325

 دراسة الخصائص األساسية لعوامل تجلـط الـدم وكـذلك التقنيـات             يهدف هذا المساق إلى   
   .المخبرية المتعلقة بالتجلط وضبط عالج منع التخثر
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  :لجودها   25400

تائج خذ العينات وإرسالها وحفظها وتحليلها وإعطاء النتشمل الجودة في إدارة المختبر وأ
  . في المختبرباإلضافة إلى السالمة العامة

 
  :القيات المهنةأخ    25402

التعامل مع المرضى واألشخاص وكذلك زمـالء المهنـة مـع المحافظـة علـى الـسرية                 
  .والخصوصية

 

  :علم الغدد الصماء   25462

دراسة المبادئ األساسية في الغدد الصماء مع التركيز على دراسة الغدد الرئيسية في الجسم 
و، مع التعرض لتركيب وتصنيع وافراز والتي تنظم العمليات الحيوية وااليضية، التكاثر والنم

وتأثير الهرمونات الرئيسية في الجسم وكذلك دراسة الخلل في تصنيع وافراز هذه الهرمونات 
  .واالمراض النترتبة على ذلك من حيث أعراضها وتشخيصها المخبري وعالجها
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:يةأعضاء الهيئة التدريسية في قسم التحاليل الطب  

 

  .مساعد. ا. دكتوراة العلوم الطبية تخصص دقيق كائنات دقيقة طبية     يحيى راشد فيضي. د   
 

  .مشارك. أ. دكتوراة كيمياء طبية     سليمان خليل. د
  
  .مشارك. ا. دكتوراة كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية الطفيليات      أيمن حسين. د   
  

  . مساعد.  ا)فسيولوجيا طبية (.يدكتوراة بيوتكنولوج   مجدي بهجت دويكات. د
  

  .ماجستير كيمياء سريرية   مصطفي شكري حرزاهللا
  

  .ماجستير بيولوجيا طبية      عماد ملحيس. ا
  

  .ماجستير كائنات دقيقة طبية      عزام اآلعرج. ا
  

  .ماجستيرمناعة      سهاد العلمي. ا
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  للحصول على درجة البكالوريوس في قسم اإلحصاء الخطة الدراسية
   

  :شروط التخصص
بعد إنهاء السنة األولى في الجامعة يقوم الطالب وبمساعدة مرشده في تحديد التخصص بملء استمارة خاصة                

  : كلية العلوم، ويجب على الطالب أن يحقق الشروط التاليةإلىيقدمها 
  %.70بنجاح على أن ال يقل معدل المساقين عن ) 21102، 21101( إتمام دراسة مساقي الرياضيات -1
  . ساعة معتمدة من متطلبات الكلية18 أن يتم الطالب وبنجاح ما ال يقل عن -2
   

  :متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في اإلحصاء
 ةسـاع " 131"لبكالوريوس في اإلحصاء إتمام دراسـة  على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة ا     

  :معتمدة بنجاح موزعة كما يلي
  : معتمدة موزعة كما يليةساع" 23" متطلبات الجامعة -1
   معتمدةةساع" 17" إجباري -أ

  ساعات معتمدة" 6" اختياري -ب
   معتمدةةساع" 30" متطلبات الكلية -2
  : معتمدة موزعة كما يليساعة" 66" متطلبات قسم اإلحصاء اإلجبارية -3

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 21102 3 )3(تفاضل وتكامل  21201

 21201 3 مبادئ معادالت تفاضلية 21203

 21102 3 مبادئ الرياضيات 21211

 21211 3 )1(التحليل الحديث  21212

 21102 3 )1(الجبر الخطي  21241

 21241 3 التحليل العددي 21321

 - 4 )1(علم الحاسوب  131111

 - 3 )1(طرق اإلحصاء  28201

 28201 3 )2(طرق اإلحصاء  28202

 28202 2 تطبيقات إحصائية على الحاسوب 28301

 21201 3 )1(نظرية االحتماالت  28302

 28302 3 )1(اإلحصاء الرياضي  28304

 28202 3 طرق وأساليب عينات 28311
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 28202 3 ياس والتقويمنظرية الق 28312

 21241 3 )1(بحوث العمليات  28321

 28302 3 عمليات احتمالية 28331

 28301 + 21241 3 تصميم التجارب وتحليل التباين 28351

 28202 3 طرق غير معلميه 28352

 28201 3 اإلحصاء السكاني 28361

 28302 3 تحليل السالسل الزمنية 28371

 وافقة القسمم 3 مشروع تخرج 28399

   3 مبادئ عامة في االقتصاد 53150

   
  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية" 12" المساقات االختيارية - 4

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق 

 21212+28302 3 )2(نظرية االحتماالت  28303

 28304 3 )2(اإلحصاء الرياضي  28305

 28304 3 نظرية القرارات 28322

 21241+ 28202 3 تحليل االنحدار التطبيقي 28343

 28202 3 تحليل البيانات النوعية 28353

 28304 3 تحليل متعدد األبعاد 28441

 28304 3 التحليل التتابعي 28442

 موافقة القسم 3 موضوعات خاصة في اإلحصاء 28481

 53150 3 ءاالقتصاد القياسي لطلبة اإلحصا 53458

   3 مبادئ التمويل 56121

   
  

  :وصف المساقات التي تدرس في قسم اإلحصاء
  

  )م. س3(               :)1(طرق اإلحصاء    28201
تصنيف البيانات اإلحصائية، مقاييس النزعة المركزية والتشتت، االحتمال تعريفه وخواصه،          

لية، توزيع ذات الحدين والتوزيع المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة والتوزيعات االحتما
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الطبيعي، توزيعات المعاينة، التقدير بنقطة وبفترة لوسط مجتمع إحـصائي واحـد، اختبـار              
  .الفرضيات لوسط مجتمع إحصائي واحد

   
  )م. س3(               :)2(طرق اإلحصاء    28202

ائيين، توزيعات المعاينة، فترات الثقة واختيار الفرضيات لمعالم مجتمع ومجتمعـين إحـص           
االنحدار واالرتباط، تقدير واختبار الفرضيات لمعالم خط االنحدار، تحليل التباين، اختبارات           

  .كاي تربيع، واالختبارات غير المعلمية
   

  )م. س2(           :تطبيقات إحصائية على الحاسوب   28301
  .ها وتطبيقهاوتقييممستخدمة في اإلحصاء على الحاسوب اختبار بعض البرامج ال

   
  )م. س3(              :)1(نظرية االحتماالت    28302

مفاهيم أساسية في االحتمال، المتغيرات المتصلة والمنفصلة والتوزيعـات االحتماليـة، ذي            
الحدين، الهندسي، ذي الحدين السالب، المنتظم، األسي، جاما والطبيعي، االقترانات المولـدة            

  .للعزوم، توزيعات التحويالت المختلفة
   

  )م. س3(               :)2(رية االحتماالت نظ   28303
مراجعة لبعض خواص المتغيرات العشوائية والتوزيعات المنفصلة والمتـصلة، التوزيعـات           
متعددة الحدود، توزيعات اإلحصاءات المرتبة، العزوم واالقتران المولـد للعـزوم لـبعض             

عدل، فـي التوزيـع،     في االحتمال، في الم   : التوزيعات، أنواع االقتراب للمتغيرات العشوائية    
  االقترانات المميزة

   
  )م. س3 (             :)1(اإلحصاء الرياضي    28304

اقتران اتخاذ القرار، معدل المجازفة واقتران الخسارة، التقدير غير المنحاز، الكفاءة، التقدير            
التشابهي، فترات الثقة، تركيب االفتراضات وتتابع االختبارات، أفضل اختبـار، اإلحـصاء            

  . كرايمر- بالك، متباينة راو -ي، نظرية راو الكاف
   

  )م. س3(              :)2(اإلحصاء الرياضي    28305
ر خصائص التقدير النقطي، العائلة االسية، الكفاية والتمام، تقديرات بيـز، خـصائص تقـدي         

 القوة العظمى المنتظمة، االختبار التتـابعي، تقـدير النمـاذج         تعظيم االحتمالية، االختبار ذو   
  . واختبارهاخطيةال
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  )م. س3(              :طرق وأساليب عينات   28311 
العينة العشوائية البسيطة، تقدير الوسط والمجموع الكلي، تقديرات النسبة واالنحدار، العينـة            

  .الطبقية، العينة العنقودية، العينة المنتظمة، طرق أخرى للمعاينة
   

  )م. س3(             :نظرية القياس والتقويم   28312
تمل هذا المساق على التطور التاريخي للقياس، مجاالت القياس، أهمية القياس، مـستويات      يش

القياس، النظرية الكالسيكية في القياس، الخصائص العلمية لإلدارة الجيدة وطـرق قياسـها،             
  .المعايير وطرق بنائها وتطبيقات وتطبيقات ميدانية للقياس في الميادين المختلفة

طـرق  . االختبارات وأنواعها المختلفة للتقويم   . نواعه ومجاالته وتطويره  مفهومه وأ : التقويم
  .بنائها وتحليلها، كيفية أداء تقييم الطلبة وأثر التغذية الراجعة

   
  )م. س3(               :)1(بحوث العمليات    28321

صياغة مسائل البرمجة الخطية، الطريقة البيانية، طريقة الـسمبليكس، الطريقـة األصـلية             
  .ظرة، تحليل الحساسية، مسألة التعيين، مسائل الفيض في الشبكات، نظرية اللعبةالمنا

   
  )م. س3(              نظرية القرارات    28322

المفاهيم األساسية في نظرية القرارات اإلحصائية والعالقة مع نظرية األلعاب، األلعاب فـي             
  .تقراء، طرق بييزالهياكل الطبيعية والقيم واالستراتيجيات الفضلى، التنبؤ واالس

   
  )م. س3(               :)1(عمليات احتمالية    28331

العملية العشوائية وأمثلة على العمليات العشوائية، السير العشوائي، سلسلة الدمار للمقامرين،           
سلسلة الوالدة والموت، سلسلة االنتظار، سالسل ماركوف ذات الوقت المنفـصل، تـصنيف             

بتة، عملية القفز النقي، عملية بواسون، عمليات جاوس، عملية حاالت السلسلة والتوزيعات الثا
  .وينر

   
  )م. س3(             :تحليل االنحدار التطبيقي   28343

االنحدار الخطي البسيط، االنحدار متعدد المتغيرات المستقلة، تفـسير النتـائج، التقـديرات             
ت في االنحـدار، دوران     واختبار المالئمة، تحليل الخطأ، تحليل البواقي، استخدام المصفوفا       

  .العوامل، تطبيقات حقيقية
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  :تصميم التجارب وتحليل التباين   28351
تصميم األعمدة العشوائية، المربعات الالتينية، التصميمات في عاملين، تجارب لمقارنة عدة           
معامالت، فحص دقة النموذج في تحليل التباين، نموذج القطاعات غيـر التمـام، التحليـل               

  . المقارنات المتعددةالعاملي،
   

  )م. س3(               :طرق غير معلميه   28352
تطبيقات الطرق غير المعلمية، االختبار والتقدير بنقطة وفترة، جداول التوافـق، اختبـارات             

  .حسن المطابقة، الترتيب، مقاييس االنسجام، إحصاءات من كولموجوروف وسميرنوف
   

  )م. س3(             :تحليل البيانات النوعية   28353
مقدمة عن المتغيرات النوعية، الجداول ذات المتغيرين، معادلة خط االنحدار اللوغـاريتمي            

(logistic) معادلة اللوغاريتم الخطي ،(log linear).  
   

  )م. س3(               :اإلحصاء السكاني   28361
 والخاصة،  المجتمع، الجحفل، البيانات السكانية، تركيبة العمر والجنس، نسبة الوفيات العامة         

  .جداول الحياة وتركيبها، الهجرة من وإلى، تركيب المجتمع، التعداد العام
   

  )م. س3(             :تحليل السالسل الزمنية   28371
وصف السلسلة الزمنية، االتجاه، الدورة، المعدالت المتحركة، الترشيح، التحليـل التـوافقي            

 جنكيـز،   -الذاتي، التنبؤ، طرق بوكس     ، نماذج من التسلسالت المستقرة، االرتباط       )فوريير(
  .تحليل الطيف

   
  )م. س3(               :مشروع التخرج   28399

حد أعضاء هيئة التدريس ويقدم تقريراً موثقـاً         الطالب موضوعا معينا تحت إشراف أ      يعطى
  .حسب األصول في نهاية الفصل

   
  )م. س3(               :تحليل متعدد األبعاد   28441

عدد المتغيرات، تقدير متجه الوسط ومصفوفة التباين المشترك، تـصميم     التوزيع الطبيعي المت  
  .إحصاء اختبار االستقالل التام والمركبات الرئيسية وطرق االرتباط
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  )م. س3(               :التحليل التتابعي   28442
االختبارات التتابعية للفرضيات اإلحصائية، اقتران معدل حجـم العينـة، اقتـران التميـز              

ات التتابعية، اختبار نسبة االحتمال التتابعي، اقتران التميز واقتران معدل حجم العينة      لالختبار
  .الختبار نسبة االحتمال التتابعي

   
  )م. س3 (          : موضوعات خاصة في اإلحصاء   28481

  .حد فروع اإلحصاء ويحددها القسم ومدرس المساقمواضيع مختارة ومتقدمه في أ
   

  )م. س3(               :مبادئ التمويل   53452
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالقيمة الزمنية للنقود، ودراسة العالقة ما بين العائـد               
والمخاطرة ودراسة األسس التمويلية المناسبة للشركات، ودراسة طـرق قيـاس المخـاطر             

  .مثلوأنواعها وسياسات الربح المتبعة في الشركة، وتكلفة رأس المال، وهيكل رأس المال األ
   

  )م. س3(           :االقتصاد القياسي لطلبة اإلحصاء   53458
يهدف هذا المساق إلى إعطاء الطالب مقدمة عن مبادئ الطرق المتبعة في علم االقتصاد من 

حيث يعرض . أجل التحقق كميا من مدى تطابق النماذج والنظريات االقتصادية مع الواقع
ق المنحنى وطريقة المربعات الصغرى والمقدرات المساق أساسيات نموذج االنحدار، من توفي

كما يدرس . وخواصها وتحليل التباين واختبار الفروض وفترات الثقة، والنموذج الخطي العام
  .المساق موضوع التنبؤ باستخدام نموذج االنحدار
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 كلية الشريعة 

  

  :تطور الكلية

م كقسم مساعد في جامعة النجاح الوطنية يقدم مساقات         1/11/1977تأسس قسم التربية اإلسالمية في       -
  .مساعدة في العلوم اإلسالمية

قـسم الدراسـات    م تحول القسم إلى قسم أكاديمي يمنح درجة البكالوريوس باسم           30/10/1980وفي -
 .اإلسالمية كواحد من أقسام كلية اآلداب

 .م باشر قسم الدراسات اإلسالمية بطرح برنامج الدراسات العليا1985في عام  -

 . في الفقه والتشريع، وتحول القسم إلى قسم الفقه والتشريع-الماجستير -

 :ستير في قسمين هما شريعة، تمنح درجتي البكالوريوس والماجكليةم تحول القسم إلى 1991في عام  -

   قسم الفقه والتشريع– األول -

 . قسم أصول الدين– الثاني -

  .م تم افتتاح القسم الثالث في كلية الشريعة وهو قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية2006في عام  -
للكلية طموحات أخرى في فتح أقسام جديدة تساهم في نشر اإلسالم وبناء المجتمع الفلسطيني ورفـده              -

 .كفاءات المطلوبةبال

 

 :األهداف العامة

إعداد المتخصصين في فروع الشريعة اإلسالمية لتغطية حاجـة مجتمعنـا الفلـسطيني ومؤسـساته          -
  .التعليمية والوعظية

 .بعث وإحياء التراث اإلسالمي والحضاري وربطه بالحاضر -

 .مي بعامةالمساهمة في إرساء قواعد النهضة للمجتمع الفلسطيني بخاصة والعربي واإلسال -

 

  :األهداف الخاصة

  .إعداد الدعاة والفقهاء الذين يتولون الدعوة إلى اهللا سبحانه وسد حاجة المجتمع من الفقهاء المسلمين -
تغطية حاجة التربية والتعليم من حملة درجة البكالوريوس والماجستير من أجل إعداد جيل تربـوي                -

 .متميز

 .ا كاألوقاف والقضاء الشرعي والمحاكم الشرعيةالوفاء بحاجة المؤسسات الشرعية في مجتمعن -
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  :الخطط الدراسية لألقسام

   قسم الفقه والتشريع-1  
   قسم أصول الدين-2  
  قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية-3  
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   درجة البكالوريوس في كلية الشريعة علىالخطة الدراسية للحصول

  
  :ططاً دراسية تؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في التخصصات التاليةتقدم كلية الشريعة خ

  )1(رمز القسم        الفقه والتشريع-1  
  )2(رمز القسم        أصول الدين-2  
  )3(رمز القسم    الشريعة والمصارف اإلسالمية -3  

 

 بالكلية هلتحاقال من الطالب الملتحق بكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، يدرس في العام الدراسي األو
   :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي) 39 ( وعددهاالمساقات العامة التي تطرحها الكلية

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساق  رقم المساق
    3  علوم القرآن الكريم  42111
    3  علوم الحديث ومصطلحه  42112
    3  )1(مدخل فقهي   41112
    3  )1(أصول فقه  41114
    3  )1(عقيدة إسالمية  42113
  41114  3  )2(أصول فقه   41224

    3  تالوة وتجويد  42115
  42112  2  )1(أصول تخريج الحديث  42131

    3  )1(فقه عبادات   41111
    3  )2(فقه عبادات   41221
    3  فقه أحوال شخصية  41343
  10102  3  )1(تطبيق نحوي  42248

    2  وم الشرعيةاستخدامات الحاسوب في العل  42249
    3  مدخل الى المصارف االسالمية  43111
    3  مبادئ النظام االقتصادي في االسالم  43311

  

  وصف مساقات متطلبات كلية الشريعة

  
  ثالث ساعات              :)1(المدخل الفقهي  41112  

األدوار التي مر بها مـن      ق إلى التعريف بالفقه اإلسالمي ومراحل تطوره و       يهدف هذا المسا  
د الوحي والتشريع إلى عهد التقنين الفقهي، مع اإلشارة إلى مجلة األحكام والى المجـامع               عه
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ولما كان المساق   . الفقهية والموسوعات الفقهية وسواها، والمدارس الفقهية ومنهج كل مدرسة        
، فانه سيعرض لدعائم هذا العلم وللمبـادئ األساسـية للـشريعة            "الفقه اإلسالمي "مدخال إلى   

ى مقاصد الشريعة وأصولها الكلية لمعرفة اثر هذه المقاصد والكليات على األحكـام             مشيرا إل 
 والتـي يـستند   اإلسالمكما أنه سيعرض بإيجاز إلى المصادر األصلية والتبعية في        . الفرعية

كما يتضمن شرحاً لنظرية الحق فـي الـشريعة اإلسـالمية مقارنـة             . إليهااالجتهاد الفقهي   
 إلى الفرق بين الحكم الفقهي والقاعدة القانونية مـن حيـث المـصدر              بالقانون، مع اإلشارة  

  .والخصائص
  

  ثالث ساعات                 :)1(أصول الفقه    41114

يبدأ هذا المساق بالتعريف بعلم أصول الفقه، وموضوعه، وتاريخه، وقواعده، وطرق الكتابة            
رفة الحكم وآراء العلماء    ثم يعرف بالحكم الشرعي، مبينا دور العقل في مع        . فيه بشكل موجز  

ثم يعرف بالحكم الوضعي والحكم التكليفي والفرق بينهما، مشيرا إلـى تقـسيمات             . في ذلك 
الحكم الشرعي لدى كل من الجمهور واألحناف، مقدمة للتفصيل في أقسام الحكم الـشرعي،              

  .مع الحديث في المحكوم واألهلية والعوارض التي تؤثر في تلك األهلية
  

  ثالث ساعات              : )1(ه عبادات فق   41111

فهو يبحث في   . يتناول هذا المساق أحكام الصالة والصيام وما يتعلق بهما من مسائل وقضايا           
الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وأحكام حيض، ويعـرض بإيجـاز إلـى أقـسام الميـاه                 

مـسافر  ثم يبحث في الصالة وشروطها وأركانها وكيفيتها وأنواعها من صـالة         . والنجاسات
وجمعة وعيدين وصالة المريض واالستسقاء والخوف والجنازة باإلضافة إلى األحكام التعبدية 

  .المتعلقة بالشهيد
ثم يتناول أحكام الصيام للتعريف بشروطه وأركانه ومبطالته وأنواعه، باإلضافة إلى القضاء            

  .والكفارة وصدقة الفطر
  .من زمن الفصل الدراسيويعطي المدرس للصالة ضعف الوقت المخصص للصوم 

  
  ثالث ساعات               :التالوة والتجويد   42115

يعرض هذا المساق لمجمل أحكام التالوة والتجويد لإلحاطة بها جميعاً بقدر مـن التفـصيل               
يبدأ بالتعريف الموجز بآداب الـتالوة وفـضلها ومراتبهـا، ثـم            . والتمثيل والتطبيق العملي  

ثم يفصل القول في    . يد وحكمه، وبأحكام االستعاذة والبسملة    بالقراءات العشر، وبمعنى التجو   
أحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وحروف االستعالء، وأحكام الراء، والقلقلـة            

كما يفصل في مخارج الحروف وصفاتها، وفي إدغام المتمـاثلين          . والمد الطبيعي والفرعي  
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الجاللة، والالم القمرية والشمسية، وفي الهمس، وفي       والمتجانسين والمتقاربين، وفي الم لفظ      
التقاء الساكنين، وفي همزة القطع والوصل، وفي السكت، وغيرها من األحكام، باإلضافة إلى             

كل ذلك مع التطبيق العملي لهذه األحكام خطـوة         . التعريف برموز الوقف في الرسم القرآني     
  .خطوة للتأكد من إتقان الطلبة لكل ذلك عملياً

  

  ثالث ساعات              :علوم القران الكريم   42111

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالقرآن الكريم والى تبيان الفرق بينه وبين الحديث الشريف              
فهو يعرض  . ثم إلى عرض أهم العلوم المتعلقة به والى مناقشة عدد من المسائل بخصوصه            

جمع القرآن وتدوينه، ويعرف بالقراءات     لعلم أسباب النزول، ولنزول الوحي منجماً، ولكيفية        
  .السبع، وبإعجاز القرآن، وبالتفسير والتأويل معرجاً على طبقات المفسرين ومناهجهم

  
  ثالث ساعات              :علوم الحديث الشريف   42112

بعد اإلشارة إلى أهمية السنة يعمد هذا المـساق إلـى التعريـف بعلـم الحـديث ونـشأته                   
تحمـل  : فهو يبحث في المتن والسند، ومركزاً على المسائل منها        . والمصطلحات المتعلقة به  

الحديث وأداؤه، رواية الحديث بالمعنى، الجرح والتعديل، رواية أهل األهواء، خبر التائـب             
عن الفسق، مراتب الجرح والتعديل، فضالً عن تقسيم الحديث إلـى المتـواتر والمـشهور               

ر إلى طبقات الرواة والى مسألة الوضع فـي         كما يشي . واآلحاد الصحيح والحسن والضعيف   
  .الحديث، والى حجية كل قسم من أقسام الحديث

  
  ثالث ساعات              :)1(عقيدة إسالمية    42113

يتناول هذا المساق بيان معنى العقيدة اإلسالمية وخصائصها وآثار وجودها أو غيابها علـى              
بناء العقيدة في الجيل األول متناوالً      ثم يستعرض أسلوب القرآن الكريم في       . الفرد والجماعة 

كما يعرض إلى الحواجز التي تحول دون اإليمـان         . اآليات الدالة على وجود الخالق سبحانه     
كل ذلك  . هثم يفصل القول في بيان معنى التوحيد وأنواعه ومستلزماته ونوا قض          . باهللا تعالى 

رسل والمالئكة واليـوم اآلخـر      باإلضافة إلى موجز لمفردات العقيدة األخرى، كاإليمان بال       
  .والقدر، مما سيرد تفصيله في مساقات العقيدة ذات المستوى األعلى

  

  ساعتان              :)1(أصول تخريج الحديث    42131

يدرس الطالب في هذا المساق تعريف التخريج، والغرض منه، وطرق التخـريج، والكتـب              
التي خرجت أحاديـث كتـب أخـرى أو         المؤلفة في هذا العلم وكيفية استخدامها، أهم الكتب         

أحاديث ذات وصف معين، وكتب تراجم الرواة وكيفية استخدامها، وكيفية جمع طرق حديث             
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 وكيفية رسم شجرة األسانيد بحديث معين، وكيفية البحـث عـن شـواهد الحـديث                –معين  
ة فضالً  وتخريجها، وكيفية صياغة تراجم الرواة، مستخدماً لذلك المراجع المتوفرة في المكتب          

  .عن أقراص الحاسوب المدمجة
  

  ثالث ساعات              :)2(أصول الفقه    41224

يعرض هذا المساق ألدلة الحكم، مفصالً القول في األدلة المتفق عليها وتلك المختلف فيهـا،               
القرآن، والسنة، واإلجماع، والقياس، واالستحـسان، والمـصلحة، والعـرف،          : وذلك يشمل 

  .ئع، وفعل الصحابي، وشرع من قبلناواالستصحاب، وسد الذرا
  

  ثالث ساعات              : )2(فقه عبادات    41221

عب مفردات  يدرس الطلبة في هذا المساق أحكام الزكاة وأحكام الحج بنوع من التفصيل يستو            
 للزكاة ضعف الوقت المخصص للحـج مـن زمـن الفـصل             كل من الموضوعين، ويعطى   

  .ن المسائل التي طرأت على فقه الزكاةالدراسي، وذلك بهدف استيعاب العديد م
  

  ثالث ساعات         :"الزواج والطالق"فقه األحوال الشخصية    41343

  :يعالج هذا المساق فقه الزواج والطالق على النحو اآلتي
 عقد الزواج والخطبة، والوالية، والوكالة، والحقوق الزوجية، وآثار عقد الزواج، من -1

  .د، والعدل، والطاعة، والمسكن الشرعيمهر ونفقة وغيرهما، والتعد
  . الطالق، والخلع، والتفريق، وآثار ذلك من حضانة ونفقة وتعويض وغيرها-2     

  . التطرق تفصيلياً إلى المواد التي تتناول تلك المسائل في قانون األحوال الشخصية-3    
  

  ثالث ساعات              :)1(تطبيق نحوي    42248

من المفردات النحوية كاالسم، الفعل، الحرف، والمبتـدأ والخبـر،          يتناول هذا المساق جانباً     
وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، مع التطبيق العملي لهذه المفردات النحوية من خالل آيـات              
القرآن الكريم والحديث الشريف وغيرهما خطوة خطوة، وعدم االستغناء عن ذلك بـالتلقين             

 التركيز على الجانب الوظيفي والنحـو العربـي     حيث أن المطلوب هنا هو    . النظري المجرد 
وذلك بهدف تخريج كوادر تتقن فن التعبير عما تريد تدريساً وخطابة وكتابة ومحادثـة مـن               

  .غير أخطاء، وهو ما تفتقر إليه كل من المدارس والمساجد
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  ساعتان          :استخدامات الحاسوب في العلوم الشرعية   42249

يد الطلبة بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنه من الوصول يهدف هذا المساق إلى تزو
إلى المعلومة الشرعية عن طريق الحاسوب، وترشده إلى كيفية البحث عن المعلومة الفقهيـة            
وعن الحديث الشريف عبر األقراص المدمجة وسواها، وتساعده في الوصول إلـى مواقـع              

 إلى دور اإلفتاء والى المجامع الفقهية التي لها         البحث المختصة بالعلوم الشرعية وتلك التابعة     
مواقع على االنترنت، وكذا الحال بخـصوص مراكـز البحـث ذات االهتمـام باالقتـصاد              

ويتضمن المساق تكليف الطلبة بإجراء بحث في واحدة من مسائل العلوم الشرعية            . اإلسالمي
  .باستخدام الحاسوب دون سواه من الوسائل التعليمية
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  قسم الفقه والتشريع . 1
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الفقه والتشريع

  

  :شروط التخصص

  :أن يدرس الطالب المساقات اآلتية
   41111  ) 1(فقه عبادات 
     41112   )1(مدخل فقهي 
  41114    )1(أصول فقه 

  

  .لىفأع%) 70(ويحصل فيها على عالمة 
  

  : متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الفقه والتشريع-1

) 138(على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في الفقه والتشريع إتمام دراسة 
ساعة معتمدة، وتشمل مساقات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، مساقات متطلبات الكلية، مساقات متطلبات 

  .ية واالختيارية، المتطلبات الحرةالقسم اإلجبار
  
  2007 /2006: ساعة معتمدة) 63: ( مساقات القسم اإلجبارية-أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساق  رقم المساق
  41112  3  "االلتزام"مصادر الحق و   41228

  41112  3  الحقوق العينية األصلية والتبعية  41229

  41228  3  وع واالجارهالبي) 1(العقود المسماة   41332

    3  )التبرعات وتوثيقات العقود) (2(العقود المسماة   41333
  41228  3  فقه الشركات والعقود التجارية  41435

    3  المواريث  41423
    3  )2(أصول فقه   41224
  41114  3  )3(أصول فقه   41424

    3  التشريع الجنائي  41336
  42248  3  )2(تطبيق نحوي  42349

    3  ه والمقارنالفق  41425
  41224  3  االجتهاد ومقاصد الشريعة  41444

  42111  3  )1(تفسير   42211
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  42112  3  )1(حديث   42212

    3  العالقات الدولية في اإلسالم  41257
    3  فقه الدعوى والبينات  41338
    3  القواعد الفقهية  41426
    2  أصول البحث العلمي  41233
  41233  1  تشريعية معاصرةحلقة بحث في قضايا فقهية و  41433

42439  
،42339  
،42239  

    3  3،2،1تالوة وحفظ 

    3  تربية عملية للتربية االسالمية  72404
 أو 72364  3  تصميم وانتاج وسائل تعليمية للعلوم االنسانية  72392

 أو 72365
72363  

  
  :ساعة معتمدة)12( متطلبات القسم االختيارية-ب

  المتطلب السابق  عتمدةالساعات الم  المساق  رقم المساق
    3  فقه آيات وأحاديث األحكام  41364
    3  مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم  43311
    3  مسائل فقهية في الحظر واإلباحة  41258
    3  مقارنة أديان  42413
    3  إعجاز القرآن الكريم  42411
    3  السيرة النبوية  42315
    3  مبادئ السياسة والحكم في االسالم  41259
    3  الوصايا والوقف  41453
موضوعات خاصة في فقه المعامالت المالية   43455

  المعاصرة

3    

    3  االقتصاد الجزئي  53121
    3  مبادئ المحاسبة المالية  52150
    3  حقوق اإلنسان والبيئة في االسالم  41337
    3  النظرية الجنائية  41236
    3  الخطابة وفن اإللقاء  42369
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    3  ت التدريسمهارا  72368
    3  اساليب التدريس االسالميه  72405
  41438  3  أصول المحاكمات والمرافقات  41438

  

  

  :وصف المساقات

  

  ثالث ساعات                :فقه مقارن   41425

يتضمن هذا المساق بيانا وجيزا لسبب اختالف الفقهاء، ثم االجتهاد من حيث تعريفه، وشروط 
بـاب  : لة من مختلف األبواب في الفقه اإلسالمي، منهـا        المجتهد، واختيار دراسة شرح مسأ    

العبادات، باب المعامالت، باب الجنايات، وباب المناكحات، والتفريق بين الزوجين، ومواضع 
  .أخرى مختلفة

  
  ثالث ساعات             :"أدلة الحكم) "2(أصول فقه    41224

 عليها وتلك المختلف فيهـا،      يعرض هذا المساق ألدلة الحكم، مفصالً القول في األدلة المتفق         
القرآن السنة، واإلجماع، والقياس، واالستحسان، والمصلحة المرسلة، والعرف        : وذلك يشمل 

  .واالستصحاب، وسد الذرائع، وفعل الصحابي، وشرع من قبلنا وغيرها
  

  ثالث ساعات               :)3(أصول الفقه    41424

تعريفـه، وأقـسامه، وآراء   :  مختلفة، البيانالمباحث اللفظية، مع بيان أقسام اللفظ باعتبارات      
معناهما، بيان كل منهما، مع بيـان مـنهج         : العلماء في جوازه ووقوعه التعارض والترجيح     

  .العلماء في إزالة التعارض بين النصوص
  

  ثالث ساعات             :"نظرية العقد"مصادر الحق     41228

القـانون، الفعـل    (، ومصادر االلتزام    يهدف المساق إلى التعريف بأنواع الحق المالي وسواه       
، ونظرية العقد بوجه خـاص، اإليجـاب        )الضار، اإلثراء بال سبب، اإلرداة المنفردة، العقد      

والقبول، والتعبير عن اإلرادة، مبـدأ سـلطان اإلرادة، محـل العقـد، األهليـة وأنواعهـا                 
واالبتكار، مع مراعاة   وعوارضها، الوالية وأنواعها، عيوب الرضا، أقسام العقد، الخيارات،         

  .دراسة ذلك فقها وقانوناً
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  ثالث ساعات              :التشريع الجنائي   41336

يعرف هذا المساق بدراسة تفصيلية وشاملة لجميع أحكام النظام الجنائي الخـاص، فيتنـاول              
على النفس وما دون النفس وعلى الجنين، ويشرح أحكام القتل العمد وشبه العمد             ) الجنايات(

طأ، والجناية على األطراف والمعاني، والشجاج والجروح، واإلجهاض، كمـا يتنـاول            والخ
أحكام الزنى والقذف والحرابة والسرقة وشرب الخمر والبغـي والـردة، ويعـرض لنظـام       

  .التعازير الفريد في الفقه اإلسالمي
ب التجـريم والعقـا   : وفي هذا المساق تتم دراسة الجنايات والحدود والتعازير مـن حيـث           

ومشروعيتهما، والمفهوم، واألركان، والشروط وطرق اإلثبات، وما يصح االجتهاد فيه ومـا     
  .هو توقيفي

وهذا المساق يهدف لتزويد الطالب بأشمل وأدق دراسة فقهية حول النظام الجنائي الخـاص              
، كي يصبح الطالب مؤهالً لمعرفة جميـع مـا يتعلـق بهـذا       )مقارناً مع القوانين الوضعية   (

وع، ومعرفة حكم اإلسالم في أي جريمة تقع أو تنتشر في مجتمعنا المسلم، ويهـدف               الموض
إلى إعداد الطالب ليكون مؤهالً لتولي وظيفة القضاء الجنائي عاجالً أم آجالً قريباً بـإذن اهللا                

 .تعالى

  
  ثالث ساعات            :أصول المحاكمات الشرعية   41438

  :تالية، أو تنقسم إلى العناصر التاليةتتناول هذه المادة الموضوعات الرئيسة ال
تعريفه، ومشروعيته، وحكمه، وحكمته، وفضله، وحكم      (مقدمات مهمة عن علم القضاء       -1

، وعن  )طلبه، ونبذة عن تاريخه، ومبادئه، وشروطه، وأنواعه، والفرق بينه وبين اإلفتاء          
 ومبادئـه،   تعريفه، طبيعته، مجاله، خصائصه، أهميته، وغايته،     (علم أصول المحاكمات    

  ).وتكييفه الشرعي
ويشمل درجات المحـاكم   ).. المحاكم واالختصاص (عن التنظيم القضائي    : الفصل األول  -2

والقضاة وما يتعلق بهم من أحكما، وأعوان القضاة        .. واختصاصاتها وسلطاتها وأحكامها  
 .ومرافق المحاكم

 ).الدعوى والخصومة(عن القاضي : الفصل الثاني -3

ألحكام القضائية وطرق الطعن فيها وكل ما يتناوله هذان الفصالن          عن ا : الفصل الثالث  -4
 ..من أحكام وإجراءات وتفريعات

 :تطبيق عملي يشمل -5

دراسة نماذج مكتوبة من أصول المحاكمات الشرعية تتعلق بما سلف من أحكام،              - أ
  .وتقديم أبحاث وتقارير حولها
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 وتسجيل مـا  –ى  جلستين كحد أدن– حضور عملي لجلسات واقعية في المحاكم       - ب
 .جرى من أعمال في تلك الجلسات

  

  :مهارات التدريس   72368

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب على مهارات التدريس من خالل التركيز على ما 
  :يلي

مهارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل التخطيط إلعـداد الخطـة الـسنوية والفـصلية،                -1
 المجال المعرفية، والوجدانية، والنفس حركية بمـستوياتها        وصياغة األهداف التعليمية في   

المختلفة، باإلضافة إلى التركيز على مهارات جذب انتباه الطلبة للدرس، ومهارة التمهيـد             
وعرض الدرس، ومهارة طرح األسئلة والتغذية الراجعة، ومهارة إدارة الصف وتنظيمـه            

كيل المجموعـات وإدارة المناقـشات      للحفاظ على التفاعل فيما بين الطلبة، ومهـارة تـش         
  .باإلضافة إلى مهارات تقويم الحصة الدراسية

مفهوم التعلم النشط من حيث تعريفاته، وأهدافه، وأسسه، وخصائصه، وأهميتـه للطالـب              -2
والمعلم ولعملية التعلم والتعليم الصفي، بحيث يتم التركيز على دور المعلم فـي اسـتخدام               

في مختلف المواقف التعليمية وتطبيقاتها الميدانية فـي التربيـة          استراتيجيات التعلم النشط    
 .اإلسالمية

األسس العلمية لإلدارة المدرسية والصفية من حيـث تعريفاتهـا، وأهـدافها، وأنماطهـا،               -3
 .وأهميتها العلمية والتنظيمية

التقويم من حيث تعريفاته، وأنواعه، وأهدافه، وأغراضه ووظائفه، وعناصره، وأدواته  -4
  .اذجه، وأهميته في عملية تقويم تحصيل الطلبة والمنهاج، وعملية التعلم والتعليم الصفيونم

  

  ساعتان                :أصول البحث العلمي   41233

وهو مساق تدريبي يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات خاصة في مجـاالت إعـداد البحـوث             
صص يكـون تقيـيم     ويتضمن تقديم بحث في مجال التخ     . وتحقيق المخطوطات وفن الكتابة   

ويفترض بالطلبـة أن  . المدرس له معتمداً على مدى التزام الباحث بمواصفات البحث المثالي   
  .ال يتأخروا في تسجيل هذا المساق عن السنة الثانية

  
  ساعة واحدة              :)1(تالوة وحفظ    42239

 تـالوة   وهو مخصص إلنجاز الجزء التاسع والعشرين والجزء الثالثين من القرآن الكـريم           
  .وحفظاً
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  ساعة واحدة              :)2( تالوة وحفظ   42339

  .وهو مخصص إلنجاز سورة البقرة تالوة وحفظاً
  

  ساعة واحدة              :)3(تالوة وحفظ    42439

  .وهو مخصص إلنجاز سورتي النساء واألنعام تالوة وحفظاً
  

  ثالث ساعات              :القواعد الفقهية   41426

ة، موضوعها، أهميتها، نشأتها وتطورها، مرونتها، الفرق بينها وبين         التعريف بالقواعد الفقهي  
القاعدة األصولية، أهم مؤلفاتها القديمة والحديثة، تقنيتها، مجاالتها، حاجتها إلـى التطـوير،             
القواعد المتفق عليها والقواعد المذهبية، وحكم العمل بها، مع عـرض نمـاذج منهـا فـي                 

  .المجاالت المتعددة
  

  ثالث ساعات                :لمواريثا   41423

تتناول هذه المادة التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب اإلرث، شروطه، أصحاب الفروض، 
العول والرد، ميراث ذوي األرحام، التخارج، المناسخات، اإلرث بالتقدير، الوصية الواجبة، 

ات التي عالجت هذا الميراث االنتقالي المعمول به في المحاكم الشرعية، مع استعراض اآلي
  .الموضوع والمواد المتعلقة به في قانون األحوال الشخصية

  

  ثالث ساعات       :"التبرعات، وتوثيق العقود) "2(العقود المسماة    41333

يدرس الطلبة في هذا المساق عقود الهبة، والعارية، والكفالة، والرهن، والحوالة، والوكالـة،             
  . المترتبة عليهامن حيث أركانها وشروطها واآلثار

  

  ثالث ساعات          :"البيع واالجارة) "1(العقود المسماة    41332

يهدف هذا المساق إلى تعريف بعقد البيع وأركانه وآثاره وبأنواع العقود المتفرعة عنه كالسلم              
كما يعرض لتعريف اإلجارة مبيناً أركانها وأنواعها وآثارها مع مقارنة ذلـك            . واإلستصناع

  .المعمول بها بخصوص المالكين والمستأجرينبالقوانين 
  

  ثالث ساعات           :فقه الشركات والعقود التجارية   41435

يعرف المساق بالشركة فقهاً وقانوناً مفصالً القول في أنواعها وفي األحكام المتعلقة بها، وفي              
ركات توزيع األرباح والخسائر، والفرق بين الشركات التجارية والمدنيـة، وانقـضاء الـش            

  .وتصفيتها مع دراسة موسعة لبعض أنواعها كالمضاربة والعنان والوجوه
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  ثالث ساعات            :االجتهاد ومقاصد الشريعة   41444

يهدف هذا المساق إلى التعريف باالجتهاد وأهميته وأنواعه وتطبيقاته وغاياته، كما يعـرف             
يه إلـى أهميـة المقاصـد فـي        مع التنو . بالقاصد الشرعية ومراتبها وكيفية المحافظة عليها     

  .االجتهاد ولضمان خدمة العملية االجتهادية للمقاصد التي أكدت الشريعة عليها
  

  ثالث ساعات                :عالقات دولية   41257

مفهوم العالقات الدولية، الفرق بينها وبين القانون الدولي، مصادرها في اإلسالم، العالقـات             
مان، المستأمن، دار السالم ودار الكفر، العالقات الدوليـة         الدولية وقت السلم، أهل الذمة، األ     

وقت الحرب، الجهاد، األسرى، التحكيم، آثار الحرب، المعاهدات فـي اإلسـالم، أنواعهـا،            
  .وشروطها، طرق انعقادها ومراحلها، إنهاء المعاهدات، ونقضها

  
   ثالث ساعات                :)1(تفسير    42211

ول من سورة البقرة، فضل سورة البقرة الحكمة فـي تعـرض            المادة المقررة من الجزء األ    
القرآن المدني للقضايا التشريعية، شرح اآليات مع التركيز على بعض األحكـام الـشرعية،              
السحر، النسخ، بيان عالقة المسلمين باليهود، وغير ذلك من القضايا التي تعرض لها اآليات              

  .إعداد بعض البحوث من خالل تفسير السورة
  

    ثالث ساعات                :)1(حديث    42212

  :دراسة ثالثين حديثاً تختار من كتاب سبل السالم، على أن تكون من أألبواب اآلتية
بدء الوحي، العلم، الطهارة، الجهاد، اإلمارة، اللباس والزينة، الرؤية، السالم، الصوم، الزكاة،    

  .الحج، الصالة
  

  ساعاتثالث               :فقه الدعوى والبينات   41338

التعريف بهذا العلم، القضاء من فروض الكفايات، أدلته، الشروط الواجـب توافرهـا فـي               
القضاة، هروب الصالحين منه، القضاء في العهد النبوي والراشدين، االختصاص المكـاني            
والزماني للقضاة، المرأة ومنصب القضاء، طرق اإلثبات في اإلسالم المتفق والمختلف عليها، 

ة بمذهب معين، تعريف عام الدعاوى وأصول المرافعـات الـشرعية، ومجلـة             إلزام القضا 
  .األحكام، القضاء الشرعي، والقضاء النظامي، والفرق بينهما، القضاء في العصر الحديث
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  ثالث ساعات              : النظرية الجنائية   41236

  :يشمل هذا المساق ثالثة عناصر، هي
ت ونبذه موجزة عن النظرية الجنائية، والجنايـة        تعريفا: ، تشمل مقدمات مهمة عن المساق    -1

وعالقتها بالجريمة والعقوبة، والحد والقصاص والتعزير، والمسئوليتين الجنائية والمدنيـة،          
والشريعة والقانون، وفلسفة التجريم والعقاب في اإلسالم، وخـصائص النظـام الجنـائي،             

  .وأقسامه
الـركن  (سفتها وأنواعها، أركـان الجريمـة       تعريف الجريمة وفل  : ، وتشمل النظرية الجنائية  -2

: ومن أهمهـا . وما يتعلق بها من مباحث وأحكام  ) الشرعي، والركن المادي، والركن األدبي    
ال جريمة وال عقوبة إال بنص، سريان النصوص الجنائية على الزمان، وعلى المكان وعلى              

لقصد الجنائي، أسـباب    األشخاص، الشروع واالشتراك في الجريمة، والمسؤولية الجنائية وا       
 .رفع المسؤولية الجنائية

تعريف العقوبة وفلسفتها وأقسامها، ونظرية تعدد العقوبات : ، وتشملالنظرية العقابية -3
بد والجووسقوط العقوبة ورفعها... والتداخل والع.  

وما يتبع ذلك من تفصيالت وأحكام وآراء ونظريات مذهبية وأدلة شرعية بمقارنة ذلك كله 
  .لقانون الوضعيبا

  
   ثالث ساعات        :)الحقوق العينية(الملكية في الشريعة اإلسالمية    41229

يهدف المساق إلى التعريف بالملكية وأقسامها وصورها والقيود الواردة عليها، ومنع التعسف، 
وأسباب كسب الملكية، وأحكام الملكية الشائعة، وحقوق االرتفاق، ومجمل قـضايا الحقـوق             

كما يـستعرض نـشأة نظـام       . ية األصلية والتبعية، مع مراعاة دراسة ذلك فقهاً وقانوناً        العين
الملكية في المجتمع اإلنساني، طبيعة الملكية في النظامين الرأسمالي واالشـتراكي، طبيعـة             
الملكية في الشريعة اإلسالمية، مبدأ االستخالف وتطبيقات الملكية الخاصة وحمايتها، تفتيـت            

الزكاة وإجراءات الدولة في إعادة (، إعادة توزيع الملكية )الميراث(نع تركز الثروة الملكية وم
  ).التوزيع

  
  ثالث ساعات        :مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم   43311

يبدأ المساق بالتعريف بنشأة هذا العلم وتطوره في اإلسالم مشيرا إلى أبرز علماء االقتـصاد               
ة ونفقاتها، والى دور النقود والمصارف اإلسالمية فيه، والى مدى          المسلمين والى موارد الدول   

تدخل الدولة في المسار االقتصادي كما في حاالت االحتكار ولتحديد األسـعار، والـى دور               
وبعد التفريق بين علم االقتـصاد      . بعض التنظيمات واإلجراءات كتنظيم الحسبة في اإلسالم      
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 تبين موقف الـشريعة مـن المـشكلة االقتـصادية         والمذهب االقتصادي، يسعى المساق الى    
  .والثروة، والملكية، والتوزيع، والنظام النقدي والمالي

  
  ثالث ساعات              :االقتصاد الجزئي   53121

ما هية علم االقتصاد وموضوعه، والتعريف بمختلف القواعد والمفاهيم المتعلقة بتحليل سلوك          
، ومفهوم القيمة، وآلية الـسوق، ونظريـة        )لك والمنتج المسته(الوحدات االقتصادية الجزئية    

  .التوزيع
  
  

  :وصف المساقات التربوية لكلية الشريعة

  : التربية اإلسالميةأساليب تدريس   72405

أساليب تدريس التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا يشمل المساق منهاج التربية  -
: المحتوى وتحليله إلى مفرداته: ساسيةاإلسالمية لهذه المرحلة، بتكامل عناصره األ

اتجاهات، قيم والمهارية، والتدريب على : مفاهيم، أفكار، مبادئ، والوجدانية: المعرفية
صيغة أهداف درس التربية اإلسالمية في ضوئها واختيار األنشطة والتقنيات المناسبة 

سالمية، بتكامل عناصر العمل على إعداد تقنيات دروس التربية اإل. لها، وأساليب التقويم
ووضع جدول مواصفات االختبار الجيد في التربية . مذكرة الدرس وخطوات تنفيذها

شرح تكامل معالم التربية اإلسالمية في تطرق مقارنة . اإلسالمية في ضوء مباحثها
ومناهج التربية اإلسالمية لدى المربين المسلمين وغيرهم، ويعرض لمفاهيم تدريس 

 .مية وتقنياتهاالتربية اإلسال

 أساليب تدريس التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية  -

 -تحليل مفردات محتواه: يشمل المساق تدريس منهاج التربية اإلسالمية، بتكامل عناصره
المعرفية، الوجدانية، المهارية، واختيار أنشطتها : مطابقتها وأهداف دروسه في مستوياته

تدريب . عيل دروسها بتوثيق طرائق التدريس العامةوتقنياتها، وأساليب تقويمها، وتف
الطلبة على تدريس مباحث التربية اإلسالمية بالبرمجة الخطية والتفرعية، متدرجة من 

تدريس . مباحث العقيدة اإلسالمية، ومباحث الشريعة اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية
: مل لعناصر مذكرة الدرسمباحث التربية اإلسالمية بتكامل تقنية الدرس في ضوء التكا

مقدمته، عرضه وأساليبه، : أهدافها، أنشطتها، تقويمها، وخطوات تنفيذ الدرس: محتواها
  .خاتمته

التدريب للطلبة على بناء جدول مواصفات االختبار الجيد في ضوء تكامل تقنية الدرس، 
  .من أهداف، ومحتوى، وطرائق تدريس، وتقويم
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  :ربية اإلسالميتربية عملية لطلبة الت  72404

  : محاور رئيسة، وهيةيشمل هذا المساق ثالث    
تنفيذ مذكرات الحصص وخطوات تصميم الدرس في إطار تقنية تربوية متكاملة بمختبر             -1

التعليم المصغر التابع للكلية، وفيه يعرض المعلم أشرطة مـصورة لمواقـف تدريـسية             
ثم يقوم كل طالب بتحضير خطـة       مختلفة في التربية اإلسالمية بهدف نقدها مع الطلبة،         

دراسية ويطبقها على زمالئه الطلبة المتدربين وبإشراف من مدرس المـساق، ويقـوم             
الطلبة ومشرفهم بالتالي بتوضيح نقاط القوة والضعف في الدرس الملقى بعـد أن يـتم               

  .تصويرها على شريط في المختبر
ا والثانوية، وكتابة تقارير مشاهدة حصص لمدرسين في مدارس المرحلتين األساسية العلي    -2

حول ما تم مشاهدته، وعرضها أمام الزمالء والمعلم المشرف، لمناقشتها ونقدها، وتقديم            
 .المقترحات المناسبة لها للوصول إلى الحل األمثل بشأنها

في المدارس من قبل الطالب، ثـم يـتم تقـويم            هاوتقديمتحضير حصص دراسية فعلية      -3
 -.شرف ومعلم التربية اإلسالمية في المدارس المختلفةالطالب من قبل المعلم الم

  

   :تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية   72392

مفاهيمهـا، ومقوماتهـا،    : يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالوسائل التعليمية من حيث         
  تعريف الطلبة بالتقنيـات    إلىكما يهدف   . ومصادرها، وفوائدها لعملية التعلم والتعليم الصفي     

فرة واإلفادة منها في تعليم المواد الدراسية المختلفة، والتعـرف علـى اثـر              االتربوية المتو 
) المعلم، والطالب، والمحتوى، والبيئـة الـصفية      (التكنولوجيا على عناصر العملية التعليمية      

باإلضافة إلى تدريب الطلبة على كيفية تشغيل بعض األجهزة المتوفرة في عرض الوسـائل،        
إنتاج بعض الوسائل التعليمية مثل اللوحـات التعليميـة، والخـرائط، والنمـاذج،             وتصميم و 

فـي  )  االنترنـت (والصور، والرسوم البيانية، والعينات، واستخدام شبكة المعلومات الدولية         
  .تعليم التربية اإلسالمية

  
  ساعة واحدة              :حقلة بحث في االقتصاد اإلسالمي   43411

 اًصة، يسجل الطلبة لها في السنة الرابعة، ويقدمون فيهـا مـشروع           وهي حلقة بحثية متخص   
  .للتخرج
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  ثالث ساعات                :ثقافة إسالمية   10101

يتناول هذا المساق مفهوم الثقافة اإلسالمية، وأهميتها، ومقوماتها، وخصائـصها، والتفريـق            
لفكرية المعاصـرة بـدءاً     كما يعالج التيارات ا   . ببينها وبين كل من العلم والحضارة والمدنية      

ثم ينتقل للتعريف بالعقيدة اإلسالمية وأركانها وبخاصة ركـن         . واالستشراق وانتهاء بالعولمة  
اإليمان باهللا تعالى بشيء من التركيز، وكذا الحال بخصوص القرآن الكريم وأوجه عظمتـه              

االقتـصادية  وإعجازه، وبالشريعة اإلسالمية التي تنظم جميع جوانب الحيـاة االجتماعيـة و           
والسياسية والقانونية، كما يعالج قضايا إنسانية معاصرة مثل حقوق اإلنسان والمرآة والبيئـة             

  .والديمقراطية والتعددية
  

  ثالث ساعات             :مبادئ المحاسبة المالية   52150

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بأساسيات المحاسبة كنظام معلومات، وكذلك بالمعلومة            
وعليه فإن هذا المساق يعطي مقدمة فـي        . لية في مجال اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة      الما

المحاسبة، ثم الفرضيات والمبادئ المحاسبية، وتحليل العمليات، والدورة المحاسبية، والقوائم          
المالية ثم التكاليف للتعريف بأنواعها، وسلوكها، وأنظمتها، وتوزيعها، والتكـاليف كأسـاس            

  .ذ القرارات اإلداريةالتخا
مـن  ) 2(ومبادئ محاسبة ) 1(وقد صمم هذا المساق لعرض مفردات كل من مبادئ محاسبة           

كلية االقتصاد، باإلضافة إلى موجز في التكاليف، بصورة تفي بالغرض وتتناسب مـع وزن              
  .المساق، وهو ما ينبغي االنتباه إليه عند تصميم المخطط الزمني للمساق

  
  ثالث ساعات               :لنبويةالسيرة ا   42315

فائدتها، مميزاتها، مصادرها، دراسة أحداث الـسيرة النبويـة         : مقدمات لدراسة السيرة منها   
  .ووقائعها منذ الميالد وحتى وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم دراسة تحليلية

  
  ثالث ساعات          :حقوق اإلنسان والبيئة في اإلسالم   41337

من حقوق اإلنسان والبيئة معاً، مستعرضاً مجمل المواثيق الدوليـة          يعرض هذا المساق لكل     
بخصوص كل منهما، مقدمة لتبيان موقف الشريعة اإلسالمية من تلك الحقوق، على ضـوء              
عدد من الثوابت الدينية التي نصت صراحة على ضرورة تكريم اإلنسان وعدم المساس بأي              

 على منع الضرر بكل أشكاله وأمرت بأعمار        من حقوقه المادية والمعنوية، وتلك التي أكدت      
األرض وإحياء مواتها عبر تشريعات ال تحتمل التأويل، فضالً عن سعي الشريعة إلى تأمين              
الضروريات والحاجيات والتحسينات لإلنسان في سعي إلى توفير األمن لإلنسان بكل أشكاله،            

ال السكن أو اللباس أو حتى في       سواء كان ذلك في مجال الغذاء الالزم له وألسرته أو في مج           
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كما يبحث بشيء من التركيز حقوق بعض شرائح المجتمـع كالطفـل            . مجال الحرية الدينية  
  .والمرأة

  
  ثالث ساعات              : والوقفاياالوص   41453

الوصية، حكمها وحكمتها، تعريفها، وأركانها، وشروطها، بطالن الوصية والرجوع عنها، 
، الموصى به، أنواعها، أنواع الوصايا، الوقف، تعريفه، أنواعه قبولها وردها، الموصي له

  .شروطه، مبطالته، استبداله، دعاوى الوقف
  

  ثالث ساعات            :فقه آيات وأحاديث األحكام   41364

يتضمن المساق بياناً إجمالياً لجملة آيات كريمة وأحاديث شريفة من حيث معناها اللغوي 
  :آليات هيوالشمولي بياناً تفصيلياً، ا

  .227-226 من سورة البقرة مسألة االيالء اآلية -1    
  .235-233 من سورة البقرة اآليات -2    
  .93-92 من سورة النساء، القتل الخطأ والعمد اآلية -3    
  .10-4 من سورة النور، القذف واللعان اآلية -4    

ـ             دماء واألحـوال   أما األحاديث التي تدرس فهي أحاديث األقضية واألحكـام والحـدود وال
 مع التركيز على األحكام الفقهية المتعلقة بهذه المواضيع من كتاب نيل األوطـار              ،الشخصية
  .للشوكاني

  
  ثالث ساعات          :مسائل فقهية في الحظر واإلباحة   41258

مفهوم الحظر واإلباحة، منهج الفقهاء في عرض مسائل الحظر واإلباحة في كتـب الفقـه،               
هية في الحظر واإلباحة مستجدة وعصرية وبناء الحكم على ضوء مـا            دراسة عدة مسائل فق   

قرره الفقهاء من أحكام لمسائل مشابهة أو ذات عالقة، مثل الرقص، استعمال المياه العادمـة               
الفحص الطبي النسائي، البخاخ، الحقـن      (المكررة في الطهارة، المفطرات المعاصرة للصائم       

معلبـة  (لمركبات الفضائية، التدخين، اللحـوم المـستوردة      الصالة في الطائرة وا   ...) بأنواعه
  ).ومثلجة ومجففة

  
  ثالث ساعات          :مبادئ السياسة والحكم في اإلسالم   41259

مفهوم السياسة والسياسة الشرعية والمصلحة المرسلة والعالقة بينها، والفرق بينها، مفهـوم            
، البيعـة، الـشورى، مراقبـة       النظرية السياسية في االسم، عناصرها، أسسها، خصائـصها       

  .ومحاسبة الحكام، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية
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  ثالث ساعات              :)2( تطبيق نحوي   42349

المفعول المطلـق، التـضمين النحـوي،       : يتناول هذا المساق دراسة األبواب النحوية التالية      
، الحال، التمييز، ثم وضع نصوص عامة وشـاملة         المفعول به، المفعول ألجله، المفعول فيه     

  .على كل باب من هذه األبواب
  

  ثالث ساعات              :إعجاز القرآن الكريم   42411

معنى اإلعجاز، أهمية دراسته، الفرق بين معجزة النبي صلى اهللا عليـه وسـلم، ومعجـزة                
وتطوره، القول بالصرفة األنبياء السابقين، مراحل التحدي بالقرآن، تاريخ البحث في اإلعجاز 

  .وتنفيذه
  

  ثالث ساعات                :مقارنة أديان   42413

علم األديان، أهمية دراسته، تفصيل عقائد الشعوب السامية اليهودية، النصرانية، أديان الهند            
  .الكبرى وعقائدها األساسية، وذلك من خالل دراسة مقارنة

  
  ثالث ساعات       ):ين الدأصولخاص بطلبة (فقه معامالت مالية    41341

يهدف هذا المساق إلى بيان أحكام البيع وأنواعه، وبيان أنواع البيوع المنهي عنهـا وأنـواع               
  .البيوع المعاصرة وأحكامها، والخيارات

ثم بيان أحكام السلم واالستصناع والربا والصرف والمرابحة وأحكـام اإلجـارة وأنواعهـا              
  .م الرهن والشفعةوالوكالة والكفالة والحوالة وبيان أحكا
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم الفقه والتشريع

    
  )سياسة شرعية(      مروان قدومي

  1985 السعودية –جامعة اإلمام محمد           
  

  :األساتذة المساعدون

  )سياسة شرعية(    محمد علي الصليبي  
  1985 السعودية –جامعة اإلمام محمد           
    

  )ارنفقه مق(     مأمون الرفاعي
  1990 السودان –جامعة القرآن الكريم           
    

  )فقه مقارن(    جمال زيد الكيالني
  1994 السودان –جامعة القرآن الكريم           
    

  )أديان(    ناصر الدين الشاعر
  1995جامعة مانشستر           
    

  )فقه مقارن(      جمال حشاش
  1997 السودان –جامعة القرآن الكريم           
    

  )هقأصول ف(      حسن خضر
  1998 السودان –جامعة القرآن الكريم           

  

  :المدرسون

  )فقه مقارن(      عالء مقبول  
  1996 السودان –جامعة أم درمان           
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  قسم أصول الدين . 2
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  دينالخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم أصول ال

  

  :شروط التخصص

  :أن يدرس الطالب المساقات اآلتية
  42111     علوم القرآن الكريم-1  
   42112   علوم الحديث الشريف-2  
  42113      )1( عقيدة -3  

  .فأعلى%) 70(ويحصل فيها الطالب على 
  

  : متطلبات درجة البكالوريوس في قسم أصول الدين-1

رجة البكالوريوس في أصول الدين إتمام دراسة على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على د  
ساعة معتمدة، وتشمل مساقات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، ومساقات متطلبات الكلية، ومساقات ) 138(

  .متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية، المتطلبات الحرة
  
  ساعة معتمدة )63( متطلبات القسم اإلجبارية -أ

  المتطلب السابق  ساعات المعتمدةال  المساق  رقم المساق
  42111  3  )1(تفسير   42211

  42112  3  )1(حديث   42212

  42111  3  )2(تفسير   42213

  42112  3  )2(حديث   42214

  42113  3  )2(عقيدة إسالمية   42215

  42131  3  )2(أصول تخريج الحديث  42333

  42248  3  )2(التطبيق النحوي   42349

  41114  3  )2(أصول فقه   41224

  42111  3  تفسير موضوعي  42361

  42112  3  حديث موضوعي  42334

    3  القصص القرآني  42316
    3  السيرة النبوية  42315
    3  إعجاز القرآن الكريم  42411
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    3  مقارنة أديان  42413
 أو 42111  3  مناهج مفسرين  42462

31111  
  42112  3  مناهج محدثين  42463

    3  المواريث  41423
    2  البحث العلميأصول   41233
    1  حلقة بحث  42449
42439  

،42339  
،42239  

  42115    3،2،1تالوة وحفظ 

 أو 72364  3  تصميم وانتاج وسائل تعليمية للعلوم االنسانية  72392
 أو 72365

72363  
    3  تربية عملية للتربية االسالمية  72404

  

  :ساعة معتمدة) 12( متطلبات القسم االختيارية -ب

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساق  رقم المساق
    3  الهدي النبوي  42262
    3  فرق إسالمية  42414
    3  دراسات إسالمية في النفس والمجتمع  42265
    3  مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم  43311
    3  حاضر العالم اإلسالمي  42365
    3  مذاهب فكرية معاصرة  42366
    3  اإلسالميدراسات في التاريخ   42367
    3  أساليب الدعوة  42314
    3  حقوق اإلنسان والبيئة في اإلسالم  41365
    3  نصوص إسالمية باللغة اإلنجليزية  41359
    3  اإلعالم اإلسالمي  42368
    3  السنة مكانتها في التشريع  42232
    3  الخطابة وفن االلقاء  42369
    3  مهارات التدريس  72368
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    3  التربية االسالميةاساليب تدريس   72405
  41112  3  فقه المعامالت المالية  41341

  
  :لمساقاتوصف ا

  

  ثالث ساعات          :مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم   43311

برز علماء االقتصاد م وتطوره في اإلسالم مشيراً إلى أالتعريف بنشأة هذا العليبدأ المساق 
لى مدى لنقود والمصارف اإلسالمية فيه، وإلى دور ان والى موارد الدولة ونفقاتها، وإالمسلمي

لى دور ر وتحديد األسعار، وإتدخل الدولة في المسار االقتصادي كما في حاالت االحتكا
وبعد التفريق بين علم االقتصاد . بعض التنظيمات واإلجراءات كتنظيم الحسبة في اإلسالم

ريعة من المشكلة االقتصادية، ن موقف الشيوالمذهب االقتصادي، يسعى المساق إلى تبي
والثروة، والملكية، والتوزيع، والنظام النقدي، والمالي، واإلنتاج، والتجارة الخارجية، ومفهوم 

والمساق . القيمة، والتنمية والتخطيط االقتصادي، ودور الدولة في حل المشكلة االقتصادية
  .رى مع مقارنة بين النظام اإلسالمي والنظم األخ،يعرض لكل ذلك

  
  ثالث ساعات             :حاضر العالم اإلسالمي   42365

يتناول المساق لمحة تاريخية لحياة األمة اإلسالمية، وعوامل نهوضها وأسباب تخلفهـا، ثـم             
ينتقل إلى الحديث في حاضرها الثقافي والفكري واالجتماعي والسياسي واالقتـصادي، مـع             

مع اإلشارة إلـى مخططـات األعـداء        . يندراسة لواقع األقليات المسلمة خارج بالد المسلم      
  .الحالية ضد هذه األمة مع التمثيل على ذلك

  
  ثالث ساعات             :"أدلة الحكم) "2(أصول فقه    41224

يعرض هذا المساق ألدلة الحكم، مفصالً القول في األدلة المتفق عليها وتلك المختلف فيهـا،               
االستحسان، والمصلحة المرسلة، والعرف    القرآن السنة، واإلجماع، والقياس، و    : وذلك يشمل 

  .واالستصحاب، وسد الذرائع، وفعل الصحابي، وشرع من قبلنا وغيرها
  

  ثالث ساعات              :مذاهب فكرية معاصرة   42366

يتضمن المساق دراسة لمجموعة من المذاهب الفكرية الحية في واقعنا المعاصـر وتأثيرهـا             
السلبي على األمة اإلسالمية، وذلك كالماسونية والوجودية والصهيونية مع التطرق الى عدد            

  .من الفرق المعاصرة كالقاديانية واألحمدية لمعرفة موقف اإلسالم منها
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  ثالث ساعات              :اإلعالم في اإلسالم   42367

بعد أن يتناول المساق تعريف اإلعالم وأهميته، ووظائفـه وخصائـصه، وتطـور وسـائل               
االتصال في العالم، يتحدث عن تأثير اإلعالم اإلسالمي في المجتمع، والـضوابط الـشرعية             
لإلعالم في اإلسالم، ودور اإلعالم اإلسالمي في تنمية المجتمع مع البحث في التـصورات              

مـع التفـصيل فـي الخـدمات        . طلوبة لتطوير اإلعالم اإلسالمي   ط واإلجراءات الم  والخط
والمجاالت التي يمكن لإلعالم أن يقدمها لإلسالم عامـة وللعلـوم الـشرعية علـى وجـه                 

  .الخصوص
  

  ثالث ساعات            :دراسات في التاريخ اإلسالمي   42367

 اإلسالمي منذ الخالفة الراشـدة      يتضمن هذا المساق دراسة لخط األحداث المهمة في التاريخ        
وحتى سقوط الخالفة العثمانية، كأحداث الدولة األموية، والعباسية، واألنـدلس، والمماليـك،            
األيوبيين، ثم الدولة العثمانية، مع بيان االفتراءات على التاريخ اإلسالمي والرد عليهـا مـع       

بـأهم المـصادر التـي     طلبة  اإلشارة إلى المدارس االستشراقية بهذا الخصوص مع تزويد ال        
  .سالمي ووثقت أحداثهرصدت التاريخ اإل

  
  ثالث ساعات                 :بالغة قرآنية   42464

يتناول المساق التعريف بالبالغة القرآنية، وعلم البيان والمعاني والبديع، مع تطبيقات عملية 
  .من آيات القرآن الكريم

  
  ثالث ساعات              :أساليب تدريس الدين   41355

القرآن الكريم  : يتناول المساق تزويد الطالب بطرق تدريس موضوعات الدين اإلسالمي وهي         
وتفسيره، الحديث النبوي، العقيدة، األخالق، الفقه، مفهوم المنهاج المدرسي والعوامل المؤثرة           

  .فيه، النظريات الحديثة في التدريس، أساليب التدريس للمراحل المدرسية المختلفة
  

  ساعتان              : البحث العلميأصول   42318

وهو مساق تدريبي يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات خاصة في مجاالت إعـداد البحـوث،               
وتحقيق المخطوطات، وفن الكتابة، ويتضمن تقديم بحث في مجال التخصص يكـون تقيـيم              

ال أالي، ويفترض بالطلبـة  المدرس له معتمداً على مدى التزام الباحث بمواصفات البحث المث 
  .يتأخروا في تسجيل هذا المساق عن السنة الثانية
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  ساعة واحدة                 :حلقة بحث   42319

وهي حلقة بحث متخصصة، يسجل الطلبة فيها في السنة الرابعة ويقدمون فيهـا مـشروعاً               
  .للتخرج

  

  ساعة واحدة               :)1(تالوة وحفظ    42239

زء الثالثين من القرآن الكـريم تـالوة        وهو مخصص إلنجاز الجزء التاسع والعشرين والج      
  .وحفظاً

  
  ساعة واحدة               :)2(تالوة وحفظ    42339

  .وهو مخصص إلنجاز سورة البقرة تالوة وحفظاً
  

  ساعة واحدة              :)3(تالوة وحفظ    42439

  .وهو مخصص إلنجاز سورتي النساء واألنعام تالوة وحفظاً
  

  ثالث ساعات          :ئقالهدي النبوي في األدب والرقا   42262

يتناول المساق أحاديث نبوية منتقاة تتعلق باآلداب اإلسالمية، وأحاديـث ترقيـق القلـوب،              
  .وأحاديث الفضائل التي تربي في المسلم مكارم األخالق

  
  ثالث ساعات              :الفرق اإلسالمية   42414

السنة وأصول مـنهجهم    مقدمة عن نشأة الفرق اإلسالمية وأسبابها، أهل        : يتناول هذا المساق  
وتمييزهم عن الفرق األخرى، األشاعرة، الماتريدية، الخوارج، الشيعة، المرجئة، المعتزلـة،           
وذلك إلعطاء صورة عن هذه الفرق في ضوء القواعد واألصول الواردة في الكتاب الكـريم          

  .والسنة المطهرة
  

  ثالث ساعات          :دراسات إسالمية في النفس والمجتمع   42265

الـنفس  ( ناول هذا المساق تعريف النفس، النفس والروح، النفس والعقل، أصناف النفـوس           يت
، النفس والفطرة، هل يمكن تغييـر الـنفس         )اللوامة، النفس األمارة بالسوء، النفس المطمئنة     

إيجابا وسلباً، تأثير القرآن في النفس، تصوير القرآن للنفس البشرية، عالج القـرآن للـنفس               
ثم الحـديث   . فس في السنة النبوية، مع عرض ومناقشة ألهم نظريات علم النفس          البشرية، الن 

عن المجتمع والشأن المجتمعي وكيفية تعاطي اإلسالم مع ذلك لخلق مجتمع إنـساني مثـالي           
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ولخلق إنسان اجتماعي ذي اهتمامات مجتمعية وإنسانية، مـع عـرض ألهـم مرتكـزات               
ها في خدمة المجتمع اإلسالمي واإلنساني على حـد         واهتمامات علم االجتماع بغية اإلفادة من     

  .سواء
ويتناول ضرب األمثال، والفرق بين الخطبة والـدرس والمحاضـرة، والـدعوة الفرديـة              

  .والجماعية، ثم التفصيل في خطبة الجمعة وعناصرها، وعوامل نجاحها مع تطبيق ذلك
  

  ثالث ساعات              :القصص القرآني   42316

ى القصة لغة واصطالحاً، مفهوم القصة القرآنية، أهدافها وخصائـصها،          يتناول المساق معن  
دراسة نماذج من القصص القرآني مثل قصة آدم ونوح وموسـى وداود وسـليمان علـيهم                
الصالة والسالم، ونماذج من قصص غير األنبياء مثل قصة قـارون وطـالوت وأصـحاب               

  .الكهف مع اإلشارة إلى بعض الشبهات والرد عليها
  

  ثالث ساعات               :السيرة النبوية   42315

يتناول المساق مقدمات في السيرة وفائدتها، مميزاتها، مصادرها، ثم دراسة ألحداث الـسيرة             
دراسـة تحليليـة، مـع      . منذ ميالد الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم وحتى وفاته          

  .التعرض للدروس والعبر فيها
  

  ثالث ساعات              :إعجاز القرآن الكريم   42411

يتناول المساق دراسة المعجزة لغة واصطالحاً، ومعنى اإلعجاز وأهميتـه والمقارنـة بـين              
معجزات األنبياء، تاريخ البحث في اإلعجاز وتطوره، وأنواع اإلعجاز في القـرآن الكـريم              
البياني والتشريعي والعلمي، مع اإلشارة إلى الضوابط في تفسير القـرآن الكـريم حتـى ال                

  .جري تفسيره على نحو مخالف ومرفوض تحت ضغط السعي إلى إثبات اإلعجاز فيهي
  

  ثالث ساعات                   :مقارنة األديان   42413

يتناول المساق مقدمة في نشأة علم مقارنة األديان، وكونه علماً إسالمياً خالصاً، وأدلة ذلـك               
  .من القرآن والسنة، ثم غياب هذا العلم وأسباب ذلك

سة تفصيلية لليهودية من حيث تاريخها، وأصول عقائدها، وبعض األحكام والتشريعات         ثم درا 
  .الواردة فيها ثم فرقها ومدارسها

ودراسة النصرانية ومدارسها وعقائدها، كل ذلك من خالل نصوص الكتاب المقدس مقارنـة             
  .مع نصوص القرآن الكريم
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 بإيجاز للتعريف بها دون الخوض فـي        وما عدا هذه األديان السماوية، فيجري اإلشارة إليها       
  .الفصل الدراسي مخصصاً زمنياً لألديان السماويةمعظم على أن يكون . تفاصيلها

  

  ثالث ساعات              :مناهج مفسرين   42462

يتناول المساق التعريف بالتفسير والتأويل والفرق بينهما، شروط المفسر، التفسير بالمـأثور،            
ذج من التفسير المأثور، ثم التفسير بالرأي، تعريفـه ودراسـة           تعريفه، مصادره، دراسة نما   

  .نماذج منه، التعرض لتفاسير الفرق المنحرفه، ثم بعض التفاسير المعاصرة
  

  ثالث ساعات               :مناهج محدثين   42463

البخاري ومسلم، وكتب السنن األربعة وسنن الدارمي،       : يتناول المساق دراسة كتب الجوامع    
الدار قطني، ثم كتب المسانيد، كمسند أحمد، ثم كتب المصنفات كمـصنف عبـد              والبيهقي، و 

الرزاق، وابن أبي شيبة، ثم كتب المستدركات كالحاكم، ثم المستخرجات، ثم كتب الطبقـات              
  .كطبقات إبن سعد

  
  ثالث ساعات            :السنة ومكانتها في التشريع   42232

لرسول عليه الصالة والسالم، ومرتبة السنة      يتناول هذا المساق تعريف السنة، وجوب طاعة ا       
في التشريع، واشتمال القرآن على السنة، الوضع في الحديث، وجهود العلماء في التـصدي              
له، الشبه الواردة على السنة، السنة مع الشيعة والخوارج، عدالة الصحابة، السنة مع المعتزلة 

  .ن، ضوابط لفهم السنةة والمستشرقوقديماً وحديثاً، السنوالمتكلمين، منكرو حجية السنة 
  

  ثالث ساعات              :)1(تطبيق نحو    42248

يتناول هذا المساق جانباً من المفردات النحوية كاالسم، والفعل، والحرف، والمبتدأ والخبـر،             
وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، مع التطبيق العملي لهذه المفردات النحوية من خالل آيـات              

الحديث الشريف وغيرهما خطوة خطوة، وعدم االستغناء عن ذلك بـالتلقين           القرآن الكريم و  
حيث إن المطلوب هنا هو التركيز على الجانب الوظيفي للنحـو العربـي،             . النظري المجرد 

وذلك بهدف تخريج كوادر تتقن فن التعبير تدريساً وخطابة وكتابة ومحادثة من غير أخطاء              
  .لمساجدالمدارس وامعظم وهو ما تفتقر إليه 
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  ثالث ساعات               :)2(تطبيق نحوي    42349

  :يتناول هذا المساق دراسة ما يلي
دائرة المنصوبات في النحو العربي، وهي المفاعيل الخمسة، واالستثناء، والحال، والتمييـز،            

  .وما يتعلق بها من أمثلة وشواهد
  . واستظهار القواعد النحوية فيها،إعراب سورة الكهف

ذج شعرية ونثرية ثم تحليلها وفق ما يدرسه الطالب في دائـرة المنـصوبات مـع                طرح نما 
التركيز على التطبيق العلمي خطوة خطوة، وعدم االستغناء عـن ذلـك بـالتلقين النظـري              
المجرد، ألن المطلوب هنا هو الجانب الوظيفي للنحو العربي، لتحسين لسان خريج الشريعة             

  .والكتابةفي التدريس والخطابة والمحادثة 
  

  ثالث ساعات              :تفسير موضوعي   42361

تعريف التفسير الموضوعي، الخالف في تحديد مفهومه، الفرق بينه وبين التفسير التحليلـي،         
آيـات اإلخـالص، الـصدق،      : أهميته في واقعنا المعاصر، نماذج من التفسير الموضوعي       

 في كل فصل موضوعاً أو أكثـر        ويختار المدرس . الجهاد، الدعوة، االستكبار واالستضعاف   
  .حسب ما يراه مناسباً

  
  ثالث ساعات              :حديث موضوعي   42334

يتناول المساق دراسة أحاديث اللباس والزينة، الزواج والطالق، األضاحي، الصيد والـذبائح            
واللقطة، وفق المنهج الموضوعي الذي يهتم بالمعاني والتنسيق بينها للوصول الى موضـوع           

تكامل دون الوقوف عند التحليالت اللغوية والبالغية، مع اإلفادة من دالالت الحديث            حديثي م 
  .بربطه مع الواقع الفكري والنفسي والسلوكي في حياة اإلنسان

  
    ثالث ساعات                :أساليب الدعوة  42314

ـ              ة يتناول المساق تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات التي تساعده على النجاح فـي عملي
من خالل  , ثم أساليب الوعظ والدعوة   , بعد بيان واجب الدعوة وموضوعها    , الدعوة واإلرشاد 

  .الموعظة والقصة والسيرة
  

  ثالث ساعات               :"تحليلي) "1(تفسير    42211

ويتناول المساق الحكمة من تركيز القرآن المكي على العقيدة،         ). سورة األنعام  (ةالمادة المقرر 
صيالت التشريعية، ثم تفسير اآليات تفسيراً تحليلياً يبين عـرض الـسورة            وعدم تعرضه للتف  

  .وإظهار نواحي البيان واإلعجاز في اآليات. لموضوع العقيدة، وكيفية محاجة الكفار
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  ثالث ساعات              :تحليلي) 1(حديث    42212

ألربعـين  مـن ا  (يتناول المساق دراسة ما يزيد عن عشرين حديثاً من أصول السنة النبوية             
من كتاب جامع العلوم والحكم البن رجب، وفـق المـنهج التحليلـي الـذي يهـتم           ) النووية

  .بالتحليالت البالغية واللغوية والفقهية وتفريعات العلماء والتوسع في دالالت النصوص
  

  ثالث ساعات              :"تحليلي)  "2(تفسير    42213

اق عرض القرآن المدني لألحكام التشريعية،      المادة المقررة تفسير سورة النور، ويتناول المس      
بيان حد الزنا، وقذف المحصنات، تفصيل حادثة اإلفك والدروس منها، األحكام الشرعية التي        
تحصن المجتمع المسلم وتحفظه من االنحراف، بيان آداب االستئذان، وأحكام اللباس والزينة،           

  .ثم تكليف الطلبة بتحضير تفسير جزء المجادلة
  

  ثالث ساعات               :"تحليلي) "2(حديث    42214

  .يتناول المساق دراسة أحاديث الصالة والمساجد وفق المنهج التحليلي
  

  ثالث ساعات              :)2(عقيدة إسالمية    42215

يتناول المساق دراسة تفصيلية لإليمان بالمالئكة ثم اإليمان باألنبياء والرسل، وأهم صفاتهم،            
ماوية، ثم اإليمان باليوم اآلخر ومقدماته وعالمات الـساعة الـصغرى        ثم اإليمان بالكتب الس   

والكبرى، والبعث، وعذاب القبر والنار، ونعيم الجنة، ثم اإليمان بالقضاء والقدر، مع الحديث             
  .عن نواقض اإليمان بشكل موجز

  
  ثالث ساعات            :)1(أصول تخريج الحديث    42131

التخريج، والغرض منه، وطرق التخـريج، والكتـب        يدرس الطالب في هذا المساق تعريف       
المؤلفة في هذا العلم وكيفية استخدامها، وأهم الكتب التي خرجت أحاديث كتـب أخـرى أو                
أحاديث ذات وصف معين، وكتب تراجم الرواة وكيفية استخدامها، وكيفية جمع طرق حديث             

 شـواهد الحـديث     معين، وكيفية رسم شجرة األسانيد لحديث معين، وكيفيـة البحـث عـن            
وتخريجها، وكيفية صياغة تراجم الرواة، مستخدماً لذلك المراجع المتوفرة في المكتبة فضالً            

  .عن أقراص الحاسوب المدمجة
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  ثالث ساعات              :)2(أصول تخريج    42333

مراجعة طرق التخريج التي تمت دراستها في أصـول تخـريج           : يتناول هذا المساق ما يلي    
روط الحديث الصحيح بشكل أوفى وأعمق، وما تستلزمه هذه الدراسـة مـن             ، دراسة ش  )1(

دراسة دقيقة لمباحث مهمة في علم المصطلح، كالتدليس، واإلرسال الخفي، والشذوذ، والعلة            
  .وقواعد ومباحث علم الجرح والتعديل ومناهج العلماء في الحكم على الحديث

  
  

  :وصف المساقات التربوية لكلية الشريعة

         :تربية عملية لطلبة التربية اإلسالمية  72566

 : محاور رئيسة، وهيةيشمل هذا المساق ثالث -

 تنفيذ مذكرات الحصص وخطوات تصميم الدرس في إطار تقنية تربوية متكاملـة بمختبـر التعلـيم                 -1
المية المصغر التابع للكلية، وفيه يعرض المعلم أشرطة مصورة لمواقف تدريسية مختلفة في التربية اإلس             

بهدف نقدها مع الطلبة، ثم يقوم كل طالب بتحضير خطة دراسية ويطبقها على زمالئه الطلبة المتـدربين         
وبإشراف من مدرس المساق، ويقوم الطلبة ومشرفهم بالتالي بتوضيح نقاط القوة والضعف في الـدرس               

  .الملقى بعد أن يتم تصويرها على شريط في المختبر
 مدارس المرحلتين األساسية العليا والثانوية، وكتابة تقارير حول ما تم            مشاهدة حصص لمدرسين في    -2

مشاهدته، وعرضها أمام الزمالء والمعلم المشرف، لمناقشتها ونقدها، وتقديم المقترحات المناسـبة لهـا              
  .للوصول إلى الحل األمثل بشأنها

 تقويم الطالـب مـن قبـل    تحضير وتقديم حصص دراسية فعلية في المدارس من قبل الطالب، ثم يتم    -3
  .المعلم المشرف ومعلم التربية اإلسالمية في المدارس المختلفة

  
    :مهارات التدريس   72368

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب على مهارات التدريس من خالل التركيز على ما 
  :يلي

ية والفـصلية،   مهارات لها عالقة بعملية التدريس، مثل التخطيط إلعداد الخطـة الـسنو           -1
وصياغة األهداف التعليمية في المجاالت المعرفية، والوجدانية، والنفس حركية بمـستوياتها           
المختلفة، باإلضافة إلى التركيز على مهارات جذب انتباه الطلبة للدرس، ومهـارة التمهيـد              
وعرض الدرس، ومهارة طرح األسئلة والتغذية الراجعة، ومهارة إدارة الـصف وتنظيمـه             

فاظ على التفاعل فيما بين الطلبة، ومهارة تشكيل المجموعات وإدارة المناقشات، باإلضافة           للح
  .إلى مهارات تقويم الحصة الدراسية
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 مفهوم التعلم النشط من حيث تعريفاته، وأهدافه، وأسسه، وخصائصه، وأهميته للطالـب             -2
ور المعلـم فـي اسـتخدام       والمعلم ولعملية التعلم والتعليم الصفي، بحيث يتم التركيز على د         

استراتيجيات التعلم النشط في مختلف المواقف التعليمية وتطبيقاتها الميدانيـة فـي التربيـة              
  .اإلسالمية

 األسس العلمية لإلدارة المدرسية والصفية من حيث تعريفاتهـا، وأهـدافها، وأنماطهـا،              -3
  .وأهميتها العلمية والتنظيمية

واعه، وأهدافه، وأغراضه، ووظائفه، وعناصره، وأدواته       التقويم من حيث تعريفاته، وأن     -4
  .ونماذجه، وأهميته في عملية تقويم تحصيل الطلبة والمنهاج، وعملية التعلم والتعليم الصفي

    :تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية   72666

مفاهيمهـا، ومقوماتهـا،    : يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالوسائل التعليمية من حيث         
كما يهدف إلى تعريف الطلبة بالتقنيـات       . ومصادرها، وفوائدها لعملية التعلم والتعليم الصفي     

التربوية المتوفرة واإلفادة منها في تعليم المواد الدراسية المختلفـة، والتعـرف علـى اثـر                
) المعلم، والطالب، والمحتوى، والبيئـة الـصفية      (التكنولوجيا على عناصر العملية التعليمية      

فرة في عرض الوسائل،    اضافة إلى تدريب الطلبة على كيفية تشغيل بعض األجهزة المتو         باإل
وتصميم وإنتاج بعض الوسائل التعليمية مثل اللوحـات التعليميـة، والخـرائط، والنمـاذج،              

في تعليم  ) االنترنت(والصور، والرسوم البيانية، والعينات، واستخدام شبكة المعلومات الدولية       
  .ميةالتربية اإلسال

  
        :الخطابة وفن التدريس   42369

يتناول المساق أهمية الخطابة، كيفية اإلعداد للخطبة، صفات الخطيب النـاجح، مواصـفات             
الخطبة الناجحة، سلبيات يجب تجنبها في الخطيب والخطبة، دور الخطابـة فـي التوعيـة               

درس، الفرق بينه وبين    أهمية ال : التدريس. والتوجيه، ثم تدريبات وتطبيقات عملية من الطلبة      
كيفية إعداد الـدرس النـاجح،      ...) من حيث اإلعداد، وطريقة اإللقاء وزمن اإللقاء      (الخطبة  

  ...)دروس في التفسير، دروس في الحديث، دروس في الفقه(الدروس المتسلسلة 
  .ثم تدريب وتطبيق عملي من الطلبة
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم أصول الدين

  

  :أساتذة

  )عقيدة(    محمد حافظ الشريدة  
  1983 السعودية –جامعة اإلمام محمد           

  

  :األساتذة المشاركون

  )عقيدة(      خضر سوندك  
  1984 السعودية –جامعة اإلمام محمد           

  
  :األساتذة المساعدون

  )حديث(      حسين النقيب  
  1991 السعودية –جامعة أم القرى           
    

  )تفسير(     محسن الخالدي
  1995 السودان -جامعة أم درمان          
    

  )تفسير(    عودة عبد اهللا عودة
  2003 ماليزيا –الجامعة اإلسالمية العالمية           

  

  :المدرسون

  )تفسير(      غسان بدران  
  1988 األردن -الجامعة األردنية          
    

  )تفسير(      رايق الصعيدي
  1993 األردن –الجامعة األردنية           
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية

  

  :شروط التخصص

  :أن يدرس الطالب المساقات اآلتية
  43311      مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم-1  
  41114          )1(الفقه  أصول -2  
  53121           االقتصاد الجزئي-3  
   25121         )1( مبادئ المحاسبة -4  

  

  :متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية

على جميع الطلبة الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في الشريعة والمصارف اإلسالمية   
 وتشمل مساقات الجامعة اإلجبارية واالختيارية، ومساقات متطلبات الكلية، ساعة معتمدة،) 138(إتمام 

  .مساقات متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية
  
  :ساعة معتمدة) 63( مساقات القسم اإلجبارية -أ

 متطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

  3 االقتصاد الجزئي 53121

 53121 3 ياالقتصاد الكل 53122

  3 )1(مبادئ محاسبة  52121

  3 مبادئ إدارة 51121

  3 حصاءاإلمبادئ  53123

  3 تمويلالمبادئ  56121

 41112 3 "االلتزام "مصادر الحق 41228

 56121 3 مالية في الشركات المساهمةالدراة الا 56313

  3 مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم 43311

 56121 3 تمان المصرفيإدارة االئ 56418

  3 البيوع واالجاره) 1(العقود المسماة  41332

  3 االستثمار والتمويل في اإلسالم 43313

 41228 3 فقه الشركات والعقود التجارية 41435
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  3 )1( فقه معامالت مالية معاصرة 43314

  3 )2( فقه معامالت مالية معاصرة 43414

 41228 3 نقديةمؤسسات وأسواق مالية و 56318

  2 مشروع التخرج 43412

  1 تدريب عملي في المؤسسات المالية 43411

 56121 3 البنوك اإلسالمية 56460

 53121 3 نظم نقدية ومصرفية 53312

  3 محاسبة مؤسسات مالية إسالمية 56229

  3 )2(العقود المسماة 41333

42239 ،
42339 ،
42439 

 42115 3 3،2،1تالوة وحفظ 

  

  :ساعة متعمدة) 12( متطلبات القسم االختيارية -ب

 متطلب سابق الساعات المعتمدة المساق رقم المساق

  3 الرقابة الشرعية والمالية 43425

 53122 3 تقييم المشروعات ودراسات الجدوى 53415

  3 المالية العامة في اإلسالم 43351

  3 المواريث 41423

 52121 3 )2(مبادئ محاسبة  52122

 56122 3 عمليات البنوك الدولية 56316

  3 النظرية االقتصادية اإلسالمية 43415

 41224 3 االجتهاد ومقاصد الشريعة 41444

  3 اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 43252

  3 التحليل المالي في المصارف اإلسالمية 56410

  
  : وصف للمساقات

  

  ثالث ساعات                :ثقافة إسالمية   10101

يتناول هذا المساق مفهوم الثقافة اإلسالمية، وأهميتها، ومقوماتها، وخصائـصها، والتفريـق            
كما يعالج التيارات الفكرية المعاصـرة بـدءاً        . بينها وبين كل من العلم والحضارة والمدنية      
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كن اإليمـان   والتعريف بالعقيدة اإلسالمية وأركانها وبخاصة ر     . باالستشراق وانتهاء بالعولمة  
باهللا تعالى بشيء من التركيز، وبالقرآن الكريم وأوجه عظمته وإعجازه وبالشريعة اإلسالمية            
التي تنظم جميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية، كما يعالج قضايا 

  .إنسانية معاصرة مثل حقوق اإلنسان والمرأة والبيئة والديمقراطية والتعددية
  

  ثالث ساعات              :علوم القرآن الكريم   42111

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالقرآن الكريم والى تبيان الفرق بينه وبين الحديث الشريف،              
مثـل علـم أسـباب      . وعرض أهم العلوم المتعلقة به ومناقشة عدد من المسائل بخصوصه         

، ويعـرف بـالقراءات الـسبع،       النزول، ونزول الوحي منجماً وكيفية جمع القرآن وتدوينه       
  .وبإعجاز القرآن، وبالتفسير والتأويل وطبقات المفسرين ومناهجهم

  
  ثالث ساعات              :علوم الحديث الشريف   42112

والمـتن  . مكانة السنة وأهميتها والتعريف بعلم الحديث ونشأته والمصطلحات المتعلقـة بـه           
اؤه، رواية الحـديث بـالمعنى، الجـرح        تحمل الحديث وأد  : وسنده، مركزاً على مسائل منها    

والتعديل، رواية أهل األهواء، خبر التائب عن الفسق، مراتب الجرح والتعديل، فضالً عـن              
تقسيم الحديث إلى المتواتر والمشهور واآلحاد الصحيح والحسن والضعيف وأقسامه من حيث            

لى حجية كل قسم من     اتصال السند وانقطاعه وطبقات الرواة، ومسألة الوضع في الحديث، وا         
  .أقسام الحديث

  
  ثالث ساعات              :)1(عقيدة إسالمية    42113

يتناول هذا المساق بيان معنى العقيدة اإلسالمية وخصائصها وآثار وجودها أو غيابها علـى              
أسلوب القرآن الكريم في بناء العقيدة في الجيل األول ودالالت وجود الخالق    . الفرد والجماعة 

وبيـان معنـى التوحيـد وأنواعـه        . واجز التي تحول دون اإليمان باهللا تعالى      سبحانه والح 
ومستلزماته ونوا قضه وموجز لمفردات العقيدة كاإليمان بالرسل والمالئكة واليـوم اآلخـر             

  .والقدر
  

  ثالث ساعات              :)1(مدخل فقهي   41112

ألدوار التي مر بها من     يهدف هذا المساق إلى التعريف بالفقه اإلسالمي وبمراحل تطوره وبا         
عهد الوحي والتشريع إلى عهد التقنين الفقهي، مع اإلشارة إلى مجلة األحكام والى المجـامع               

ودعـائم الفقـه    . الفقهية والموسوعات الفقهية وسواها، والمدارس الفقهية ومنهج كل مدرسة        
اصد والكليـات   اإلسالمي وعالقته بالشريعة،ومقاصد الشريعة وأصولها الكلية وأثر هذه المق        
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على األحكام الفرعية، والمصادر األصلية والتبعية في اإلسالم والتي يستند االجتهاد الفقهـي             
ونظرية الحق في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون والفرق بين الحكم الفقهي والقاعدة    . إليها

  .القانونية من حيث المصدر والخصائص
  

  ثالث ساعات          :"يالحكم الشرع) "1(أصول الفقه   41114

يبدأ هذا المساق بالتعريف بعلم أصول الفقه وموضوعه، وتاريخه وقواعده، وطرق الكتابـة             
التكليفـي والوضـعي، والحـاكم والمحكـوم        : ثم يعرف بـالحكم الـشرعي     . بشكل موجز 

فيه،والمحكوم، مشيراً إلى تقسيمات الحكم الشرعي التكليفي والوضعي لدى كل من الجمهور            
  .ف،مع الحديث في المحكوم واألهلية والعوارض التي تؤثر في تلك األهليةواألحنا

  
  ثالث ساعات          :"الصالة والصيام ) " 1(فقه عبادات   41111

فهو يبحث في   . يتناول هذا المساق أحكام الصالة والصيام وما يتعلق بهما من مسائل وقضايا           
ويعرض بإيجاز إلى أقسام المياه     الطهارة من وضوء وغسل وتيمم وأحكام الحيض والجنابة         

ثم يبحث في الصالة وشروطها وأركانها وكيفيتها وأنواعها من صـالة مـسافر          . والنجاسات
وجمعة وعيدين وصالة المريض واالستسقاء والخوف والجنازة باإلضافة إلى األحكام التعبدية 

  . المتعلقة بالشهيد
 ومبطالته وأنواعه باإلضافة إلى القضاء      التعريف بشروطه وأركانه  : ثم يتناول أحكام الصيام   
وعلى أن يعطي المدرس للصالة ضعف الوقت المخصص للـصوم          . والكفارة وصدقة الفطر  

  .من زمن الفصل الدراسي
  

  ثالث ساعات              :التالوة والتجويد   42115

يعرض هذا المساق لمجمل أحكام التالوة والتجويد لالحاطة بها جميعاً بقدر مـن التفـصيل               
يبدأ بالتعريف الموجز بآداب الـتالوة وفـضلها ومراتبهـا، ثـم            . التمثيل والتطبيق العلمي  و

ثم يفصل القول في    . بالقراءات العشر، وبمعنى التجويد وحكمه، وبأحكام االستعاذة والبسملة       
أحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، وحروف االستعالء، وأحكام الراء، والقلقلـة،            

كما يفصل في مخارج الحروف وصفاتها، وفي إدغام المتمـاثلين          .  الطبيعي والفرعي  والمد
والمتقاربين، وفي الم لفظ الجاللة، والالم القمرية والشمسية، وفي الهمـس، وفـي التقـاء               
الساكنين، وفي همزة القطع والوصل، وفي السكت، وغيرها من األحكـام، باإلضـافة إلـى           

كل ذلك مع التطبيق العملي لهذه األحكام خطـوة         . سم القرآني التعريف برموز الوقف في الر    
  .خطوة للتأكد من إتقان الطلبة لكل ذلك عملياً
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  ساعتان              :)1(أصول تخريج الحديث   42131

يدرس الطالب في هذا المساق تعريف التخريج، والغرض منه، وطرق التخـريج، والكتـب              
وأهم الكتب التي خرجت أحاديث كتـب أخـرى أو          المؤلفة في هذا العلم وكيفية استخدامها،       

أحاديث ذات وصف معين، وكتب تراجم الرواة وكيفية استخدامها، وكيفية جمع طرق حديث             
معين، وكيفية رسم شجرة األسانيد لحديث معين، وكيفيـة البحـث عـن شـواهد الحـديث                 

ة في المكتبة فضالً   وتخريجها، وكيفية صياغة تراجم الرواة، ومستخدماً لذلك المراجع المتوفر        
  .عن أقراص الحاسوب المدمجة

  
  ثالث ساعات             :"أدلة الحكم) "2(أصول فقه    41224

يعرض هذا المساق ألدلة الحكم، مفصالً القول في األدلة المتفق عليها وتلك المختلف فيهـا،               
العرف القرآن السنة، واإلجماع، والقياس، واالستحسان، والمصلحة المرسلة، و       : وذلك يشمل 

  .واالستصحاب، وسد الذرائع، وفعل الصحابي، وشرع من قبلنا وغيرها
  

  ثالث ساعات           :"الحج والزكاة) "2(فقه عبادات    41221

يدرس الطلبة في هذا المساق أحكام الزكاة وأحكام الحج بنوع من التفصيل يستوعب مفردات              
ـ            ن زمـن الفـصل     كل من الموضوعين، ويعطي للزكاة ضعف الوقت المخصص للحـج م

  .الدراسي، وذلك بهدف استيعاب العديد من المسائل التي طرأت على فقه الزكاة
  

  ثالث ساعات          :"الزواج والطالق"فقه األحوال الشخصية    41343

  :يعالج هذا المساق فقه الزواج والطالق على النحو اآلتي
، وآثار عقد الـزواج، مـن        عقد الزواج، والخطبة، والوالية والوكالة، والحقوق الزوجية       -1

  .مهر ونفقة وغيرهما، والتعدد، والعدل، والطاعة، والمسكن الشرعي
  . الطالق، والخلع، والتفريق، وآثار ذلك من حضانة ونفقة وتعويض وغيرها-2
  . التطرق تفصيلياً للمواد التي تتناول تلك المسائل في قانون األحوال الشخصية-3

  
  ثالث ساعات              :)1(تطبيق نحوي   42248

يتناول هذا المساق جانباً من المفردات النحوية كاالسم، والفعل والحرف، والمبتدأ والخبـر،             
وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، مع التطبيق العملي لهذه المفردات النحوية من خالل آيـات              

ين القرآن الكريم والحديث الشريف وغيرهما خطوة خطوة، وعدم االستغناء عن ذلك بـالتلق            
حيث إن  المطلوب هنا هو التركيز على الجانب الوظيفي للنحو العربـي،             . النظري المجرد 



 239

وذلك بهدف تخريج كوادر تتقن فن التعبير عما تريد تدريساً وخطابة وكتابة ومحادثـة مـن               
  .غير أخطاء

  
  ساعتان          :استخدامات الحاسوب في العلوم الشرعية   42249

لطلبة بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنه من الوصول يهدف هذا المساق إلى تزويد ا
إلى المعلومة الشرعية عن طريق الحاسوب، وترشده إلى كيفية البحث عن المعلومة الفقهيـة            
وعن الحديث الشريف عبر األقراص المدمجة وسواها، وتساعده في الوصول إلـى مواقـع              

 دور اإلفتاء والى المجامع الفقهية التي لها        البحث المختصة بالعلوم الشرعية وتلك التابعة إلى      
مواقع على االنترنت، وكذا الحال بخصوص مراكز البحث ذات االهتمام بالمؤسسات المالية            
اإلسالمية ويتضمن المساق تكليف الطلبة بإجراء بحث في واحدة من مسائل العلوم الشرعية             

  .باستخدام الحاسوب دون سواه من الوسائل التعليمية
  

  ثالث ساعات              :االقتصاد الجزئي   53121

ماهية علم االقتصاد وموضوعه، والتعريف بمختلف القواعد والمفاهيم المتعلقة بتحليل سلوك           
، ومفهوم القيمة، وآليـة الـسوق، ونظريـة         )المستهلك والمنتج (الوحدات االقتصادية الجزئية  

  .التوزيع
  

  ثالث ساعات               :االقتصاد الكلي   53122

بادئ األساسية لالقتصاد الكلي، وتوضيح مفهوم اإلنتاج القومي، والدخل القومي وطـرق            الم
قياسهما، والتقلبات االقتصادية، والسياسات االقتصادية التي تستخدم لمواجهة هذه التقلبـات،           

  .باإلضافة إلى مبادئ التجارة الخارجية
  

  ثالث ساعات                ):1(مبادئ المحاسبة    52121

 المساق إلى تعريف الطلبة بأساسيات المحاسبة كنظام معلومات، وكذلك بالمعلومة           يهدف هذا 
وعليه فإن هذا المساق يعطي مقدمة فـي        . المالية في مجال اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة      

المحاسبة، ثم الفرضيات والمبادئ المحاسبية، وتحليل العمليات، والدورة المحاسبية، والقوائم          
م التكاليف للتعريف بأنواعها، وسلوكها، وأنظمتها، وتوزيعها، والتكـاليف كأسـاس     المالية، ث 

  .التخاذ القرارات اإلدارية
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  ثالث ساعات                :مبادئ اإلدارة   51121

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم والتطبيقات اإلدارية على مختلف حقول اإلدارة             
. ت الالزمة حول موضوعات حديثة في مجـال إدارة األعمـال      إضافة إلى تزويدهم بالمهارا   

حيث من المفترض أن يعطي مقدمة في مفهوم اإلدارة، وأهميتهـا، ومجاالتهـا التطبيقيـة،               
ومدارسها، ووظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة واتخاذ القرارات، مفصالً القول في            

مسؤولية والتفـويض والالمركزيـة، وفـي       الهيكل التنظيمي للمنشأة وفي مفاهيم السلطة وال      
التوجيه ومفاهيم القيادة والحفز اإلنساني واالتصال والرقابة، وفي تطبيقات الوظائف اإلدارية           
في كل من مجاالت التسويق واإلنتاج والمالية واألفراد، ويختم بموضـوعات خاصـة فـي               

  اإلدارة مثل ادراة الوقت واألزمات واألعمال الدولية
  

  ثالث ساعات              :)1(بادئ اإلحصاءم   53123

المبادئ األساسية لعلم اإلحصاء، وتوضيح أساليب جميع البيانات وطرق عرضها، واستخدام           
مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وبعض التوزيعات اإلحـصائية، واختيـار الفـروض،            

  .ومقاييس االرتباط واالنحدار
  

  ثالث ساعات               :مبادئ التمويل   56121

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالقيمة الزمنية للنقود، ودراسة العالقـة بـين العائـد                
والمخاطرة، ودراسة األسس التمويلية المناسبة للشركات، ودراسة طرق قيـاس المخـاطر             
وأنواعها، وسياسات الربح المتبعة في الشركة، وتكلفة رأس المـال، وهيكـل رأس المـال               

  .األمثل
  

  ثالث ساعات              :"االلتزام"ر الحق مصد   41228

يهدف المساق إلى التعريف بأنواع الحق المالي وغير المالي، ونظريـة العقـد، ومـصادر               
االلتزام، ومبدأ سلطان اإلرادة، والفعل الضار، واإلثراء بال سبب، وشروط العقـد وآثـاره،              

  .واالبتكار، مع مراعاة دراسة ذلك فقها وقانوناً
  

  ثالث ساعات          : النظام االقتصادي في اإلسالممبادئ   43311

 أبرز علماء االقتـصاد     يبدأ المساق بالتعريف بنشأة هذا العلم وتطوره في اإلسالم مشيراً إلى          
لى موارد الدولة ونفقاتها، والى دور النقود والمصارف اإلسالمية فيه، والى مدى            المسلمين وإ 

حاالت االحتكار ولتحديد األسـعار، والـى دور        تدخل الدولة في المسار االقتصادي كما في        
وبعد التفريق بين علم االقتـصاد      . بعض التنظيمات واإلجراءات كتنظيم الحسبة في اإلسالم      
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والمذهب االقتصادي، يسعى المساق إلى تبيين موقف الشريعة مـن المـشكلة االقتـصادية،              
نتاج، والتجارة الخارجية، ومفهوم    والثروة، والملكية، والتوزيع، والنظام النقدي والمالي، واإل      

والمـساق  . القيمة، والتنمية والتخطيط االقتصادي، ودور الدولة في حل المشكلة االقتصادية         
  .يعرض لكل ذلك مع مقارنة بين النظام اإلسالمي والنظم األخرى

  
  ثالث ساعات          : مؤسسات وأسواق مالية ونقدية   56318

  :طلبة بكل منهذا مساق وصفي يهدف إلى تعريف ال
األسواق المالية وأنواعها وأدواتها وأركانها مع إعطاء لمحة عن سوق فلـسطين لـألوراق              
المالية، واألسواق النقدية وأهميتها وأدوات االستثمار فيها، والبنـوك وهيكليتهـا ووظائفهـا             
وأنواعها، والنقود وتطور وظائفها ونظمهـا، والـشركات متعـددة الجنـسيات، والعولمـة              

  .الخ... تصادية، ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي،االق
   

  ثالث ساعات          :"البيوع واالجارة) " 1(العقود المسماة   41333

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بعقد البيع وأركانه وآثاره وبأنواع العقود المتفرعة عن              
يناً أركانها وأنواعها وآثارهـا، مـع       كما يعرض لتعريف اإلجارة مب    . ه كالسلم واالستصناع  

  .مقارنة ذلك بالقوانين المعمول بها بخصوص المالكين والمستأجرين
  

  ثالث ساعات            :االستثمار والتمويل في اإلسالم   43313

يهدف هذا المساق إلى التعريف بمفهوم االستثمار ومشروعيته وأهميته وأنواعـه وأدواتـه،             
مشروعة لالستثمار، وكيفية استثمار األموال، ومعوقات إيجـاد        وخصائص األوراق المالية ال   

كما يبين الهيكل التمويلي لمنشأة األعمال، وكيفية اختيار الخليط األمثل          . سوق مالي إسالمي  
  .لهيكل رأس المال، وأدوات التمويل في اإلسالم ومزايا كل منها

  
  ثالث ساعات           :فقه الشركات والعقود التجارية   41435

عرف المساق بالشركة فقهاً وقانوناً مفصالً القول في أنواعها وفي األحكام المتعلقة بها، وفي              ي
توزيع األرباح والخسائر والفرق بين الشركات التجاريـة والمدنيـة، وانقـضاء الـشركات              

  .وتصنيفها، مع دراسة موسعة لبعض أنواعها كالمضاربة والعنان والوجوه
  

  ثالث ساعات        :"نقود وبنوك) "1(معاصرة فقه معامالت مالية    43314

يهدف هذا المساق إلى التعريف بالبنوك اإلسالمية من حيث فلسفة تكوينها، ومصادر أموالها،             
. وطرق استخدامها ومقارنة ذلك بالبنوك األخرى، مع اإلشارة إلى أنواع الربا وعلة تحريمه            
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ية، من مرابحة ومضاربة وأجـاره      كما يعرض لصيغ االستثمار والتمويل في البنوك اإلسالم       
منتهية بالتمليك، وتطبيقات عقود السلم واالستنصناع والتوريد والتمويل الزراعي، والخدمات          

كما يعرف بالنقد عنـد     . المصرفية من ودائع وحواالت واعتمادات وخطاب الضمان وغيرها       
ـ            صرف فيـه،   الفقهاء واالقتصاديين، وأنواعه ووظائفه ودوره في االقتـصاد وضـوابط ال

  .والتكييف الفقهي للنقود الورقية وأحكام تغيير قيمتها
  

     ثالث ساعات :"أسواق مالية وتجارة خارجية وتأمين) "2(فقه معامالت مالية معاصرة    43414

يتحدث هذا المساق في األسواق المالية مبيناً أهميتها وصيغ االستثمار فيها، وأنواع األسـهم              
كمـا  . ل بها، وضوابط العمل بالسوق المالي، وأحكام التداول فيـه         والسندات وضوابط التعام  

ثم يعـرض ألهميـة     . يبحث في أحكام القبض والتسليم وعقود التوريد والشحن وأحكام ذلك         
التأمين في االقتصاد وألنواعه وألقوال العلماء في حكمه، مع الحديث عن شركات التـأمين              

  .اإلسالمية
  

  ثالث ساعات            :يعةاالجتهاد ومقاصد الشر   41444

كما يعـرف   . يهدف هذا المساق إلى التعريف باالجتهاد وأهميته وأنواعه وتطبيقاته وغاياته         
مع التنويه إلى أهميـة المقاصـد فـي         . بالمقاصد الشرعية ومراتبها وكيفية المحافظة عليها     

  .االجتهاد لضمان خدمة العملية االجتهادية للمقاصد التي أكدت الشريعة عليها
  

  ساعتان          : مشروع التخرج   43412

وهو مساق تدريبي يهدف إلى تزويد الطلبة بمهارات خاصة في مجـاالت إعـداد البحـوث             
ويتضمن تقديم بحث في مجال التخصص يكـون تقيـيم          . وتحقيق المخطوطات وفن الكتابة   

 موضوع  المدرس له معتمداً على مدى التزام الباحث مواصفات البحث المثالي وكيفية اختيار           
  .مشروع التخريج، ووضع خطته والكتابة فيه

  
  ساعة واحدة               :التدريب العلمي   43411

يقوم الطالب بالتدريب العملي في إحدى المؤسسات المالية اإلسـالمية وفـق خطـة معـدة                
  .ومعتمدة

  
  ساعة واحدة                :)1(تالوة وحفظ    42239

لجزء الثالثين من القرآن الكـريم تـالوة        وهو مخصص إلنجاز الجزء التاسع والعشرين وا      
  .وحفظاً
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  ساعة واحدة              :)2(تالوة وحفظ    42339

  .وهو مخصص إلنجاز سورة البقرة تالوة وحفظاً
  

  ساعة واحدة              :)3(تالوة وحفظ    42439

  .وهو مخصص إلنجاز سورتي النساء واألنعام تالوة وحفظاً
  

  ثالث ساعات            :الرقابة الشرعية والمالية   43425

مفهوم الرقابة الشرعية وأهميتها في المؤسسات المالية اإلسالمية، هيئات الرقابة الـشرعية،            
أقسامها واختصاصها، تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وشروط العضوية فيها، عالقـة هيئـات      

اللية الرقابة الشرعية بالجمعية العمومية ومجلس اإلدارة والهيكل اإلداري للمؤسـسة، اسـتق           
هيئات الرقابة الشرعية، إلزامية قراراتها، ضوابط االجتهاد في هيئـات الرقابـة الـشرعية              
للمستجدات في فقه المعامالت، تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي، عناصـره األساسـية،             

إجراءات الرقابة الشرعية، تخطيط اإلجراءات، تنفيـذها،    . عالقته بتقريري المراجع والمدقق   
: النتائج وإعداد التقارير، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية           توثيق  

التعريف بها، وبمدى قيام المؤسسة المالية اإلسالمية بالتقيد بمعايير المحاسبة الماليـة، مـع              
التعريف بتقارير مدققي الحسابات، وبنظام الرقابة الداخلي في المؤسسة الماليـة، وبتقريـر             

  .كما يتضمن المساق تطبيقات عملية للرقابة الشرعية. ارة للمساهمينمجلس اإلد
  

  ثالث ساعات       :"التبرعات وتوثيقات العقود) " 2(العقود المسماة   41333

يدرس الطلبة في هذا المساق عقود الهبة، والعارية، والكفالة، والرهن، والحوالة، والوكالـة،             
  .ة عليهامن حيث أركانها وشروطها واآلثار المترتب

  
  ثالث ساعات              :نظم نقدية ومصرفية   53312

نشأة النقود وطبيعتها، وتطورها، ووظائفها، وتطور الـنظم النقديـة المختلفـة، ومختلـف              
النظريات في مجال النقود، ونشأة البنوك وتطورها، ووظائفها خصوصاً في مجـال خلـق              

نوك المركزية، ووظائفها، وآلية تنفيذها     النقود، وتأثير ذلك على النشاط االقتصادي، ونشأة الب       
  .للسياسة النقدية، كما يعطي لمحة عن النظم والعالقات النقدية الدولية
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  ثالث ساعات          :محاسبة مؤسسات مالية إسالمية   56229

النظام المحاسبي للمنشأت المالية اإلسالمية، المحاسبة عن عقود المعامالت المالية المختلفـة            
الميزانيـة  : إعـداد القـوائم الماليـة     .  اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية    في المصارف 

قائمة الدخل، قائمة التدقيقات النقدية، وشرح األهداف المختلفة لكل منها، معـايير            / العمومية
  .المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية

  

  ثالث ساعات              :إدارة االئتمان المصرفي   56418

ساق إلى تعريف الطالب بهيكل الجهاز المصرفي النموذجي، وأسـعار الفائـدة            يهدف هذا الم  
البنكية وعالقاتها بالظروف والمتغيرات االقتصادية، وأدوات االئتمان واعتبارات االئتمان وال 

  .سيما ما يتعلق منها بالضمانات وأنواعها والمالءة المصرفية
  

  ثالث ساعات                :المواريث   41423

ذه المادة التركة والحقوق المتعلقة بها، أسباب اإلرث، شروطه، أصحاب الفروض،           تتناول ه 
العول والرد، ميراث ذوي األرحام، التخارج، المناسخات، اإلرث بالتقدير، الوصية الواجبة،           
الميراث االنتقالي المعمول به في المحاكم الشرعية، مع استعراض اآليات واألحاديث التـي             

  .، والمواد المتعلقة به في قانون األحوال الشخصيةعالجت هذا الموضوع
  

  ثالث ساعات          :اإلدارة المالية في الشركات المساهمة   56313

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالبيئة التشغيلية لإلدارة المالية، والقوائم المالية كأساس      
ل للـسيولة والربحيـة، وإدارة      للتخطيط، والتحليل التمويلي واالستثماري، والتخطيط والتحلي     

  .صافي رأس المال العامل وأساليب التحليل المالي
  

  ثالث ساعات          :تقييم المشروعات ودراسات الجدوى   53415

 هذا المساق إلى تعريف الطلبة بكيفية استخدام األسس العلمية في تجميع البيانات حول              هدفي
نتائج تحدد صالحية المشروع من مختلف      المشروع، ودراستها، وتحليلها بقصد التوصل إلى       

ويعرفهم بأسس التحليل المـالي، ومفهـوم       . الجوانب الفنية والتسويقية والمالية واالجتماعية    
  .التدفق النقدي، وطرق تقييم المشروعات االستثمارية واختيار المشروع األفضل
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  ثالث ساعات            :المالية العامة في اإلسالم   43351

وأهدافها : ية العامة، النظام المالي، اإليرادات والنفقات، السياسة المالية في اإلسالم  مفهوم المال 
وخصائصها، بيت المال، موازنة الدولة اإلسالمية التمويلية واالستثمارية، النفقات في الدولة           

  .اإلسالمية االستهالكية واالستثمارية
  

  عاتثالث سا            :النظرية االقتصادية اإلسالمية   43415

ب، االستهالك وضوابطه، عوامل اإلنتاج وعوائدها، الرشد االقتصادي        لالحاجة، الرغبة والط  
للمنتج، أولويات اإلنتاج وضوابطه، التكلفة، المشاركة في األرباح والخسائر ودالة االستثمار،           
دالة االستهالك واإلنتاج وضـوابطهما، الـدخل القـومي وطـرق حـساباته، دور الدولـة         

  .، االستقرار االقتصادي، المنافسة ومنع االحتكاراالقتصادي
  

  ثالث ساعات         :اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة   43252

مفهوم الزكاة، األموال الزكوية، مصارف الزكاة، اإلعجاز القرآني في الزكاة، نماذج التطبيق            
  .ية واالجتماعية للزكاةالمعاصرة للزكاة، تقييم مؤسسات الزكاة المعاصرة، اآلثار االقتصاد
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  :أعضاء هيئة التدريس في قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية

  
  :األساتذة المشاركون

  )سياسة شرعية(    عبد المنعم أبو قاهوق  
  1976جامعة األزهر، مصر           

  

  :األساتذة المساعدون

  )اقتصاد إسالمي(      أيمن دباغ  
  2003الجامعة األردنية           
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  كلية الطب البيطري
  

  تأسيسها: أوالً

 وذلـك لالهتمـام     2001- 2000عمدت جامعة النجاح الوطنية إلى إنشاء كلية الطب البيطري عام           
ي تنتقـل  المتزايد لقطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني وحماية غذاء اإلنسان ووقايته من األمراض المشتركة الت         

ولقد تم إنشاء الكلية في مجمع خضوري الزراعي حيث تتواجد بناية كلية الزراعـة ومـا                . إليه من الحيوان  
تتمتع فيه من مختبرات ومزارع متطورة لإلنتاج النباتي والحيواني ووجود مصنع ألبان إضافة إلى الخبرات               

  .المتوفرة لدى العالمين في هذا المجال من تدرسيين وفنيين
  
  :عالقاتها بالمجتمع المحلي: نياًثا

 أكفاء علميا ومهنيا لتقديم الخدمات البيطرية ألصحاب        نتقوم الكلية بالعمل على تخريج أطباء بيطريي        
المزارع من خالل المركز الصحي البيطري التابع للكلية والزيارات الميدانية للمزارعين، والمـشاركة فـي               

وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص وإيجاد مرجعية علميـة للطـب           المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة      
 وإقامة الدورات العلمية لتطوير األطبـاء البيطـريين فـي           ،البيطري في فلسطين من خالل مختبرات الكلية      

  .فلسطين من خالل برنامج التعليم المستمر
  

  :البرنامج األكاديمي فيها: ثالثا

ي يؤدي إلى منح درجة البكالوريوس في تخـصص الطـب           تقدم كلية الطب البيطري برنامج أكاديم     
  .البيطري

  
  : كما يليالطب البيطريتوزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

 نوع المتطلب الساعات المعتمدة

 :متطلبات الجامعة 

  اإلجبارية -أ 20
  االختيارية-ب 6

  :متطلبات الكلية 
 علوم من كلية ال-أ 24

 إجباري من كلية الطب البيطري -ب 119

  من كلية الطب البيطري اختياري-ج 5

 المجموع 174
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 : اإلجباريةمتطلبات الكلية. 1

  .إجباريةساعة معتمدة ) 24(من كلية العلوم )  أ 

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
     3  )1(بيولوجيا عامة   24101
  24101   1  عمليامة بيولوجيا ع  24107

  24107+24101  3  ) 2(بيولوجيا عامة   24102
  24102  1  عمليبيولوجيا عامة   24108

     3  )1(كيمياء عامة   23101
  23101  1  )1(عملي كيمياء عامة   23107

  23101  3  )2(كيمياء عامة   23102

  23102  1  )2( عملي كيمياء عامة  23108

  23108 و 23102  3  كيمياء عضوية  23233
 أو 23233 و 23108  2   عمليكيمياء عضوية  23237

  23233متزامن مع 
  -  3   حيويإحصاء  25202

    24    المجموع

  . والثانيةاألولىيتم دراسة هذه المساقات في كلية العلوم وذلك خالل السنة * 
  
   متطلبات من كلية الطب البيطري )ب 
   ساعة معتمدة119 اإلجباريةالمتطلبات . 1

  متطلب سابق  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
 24101,24102 (1+3)4  )1( فسيولوجيا حيوان  12221

 12221 (1+2)3  )2( فسيولوجيا حيوان  12222

23237 و23233 (1+3)4  كيمياء حيوية  12223  

 24102 (1+2)3   حيوانإدارة  12225

 12225 (0+2)2  وراثة وتحسين سالالت الحيوان  12226

 24108 و 24102 (2+1)3  1طري تشريح بي  12231

 12231 (1+2)3   البيطريةواألجنة األنسجةعلم   12232 

 12231 (2+1)3  2تشريح بيطري   12241
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 24108 و 24102 (1+2)3   الدقيقةاألحياءمقدمة في   12242

 12225 (1+1)2   دواجنإدارة  12258

 12222 و 12223 (1+2)3  تغذية حيوان  12382

 12242 (1+2)3  لبيطريةعلم المناعة ا  12341

 12242 (1+2)3  علم الفيروسات البيطرية  12342

 12242 (1+2)3  )1( علم الطفيليات البيطرية  12343

 12343 (1+2)3  )2( علم الطفيليات البيطرية  12344

 12242 (1+3)4  علم الجراثيم والفطريات البيطرية  12345

و  12232 (1+3)4  )1(  البيطريةاألمراضعلم   12352 12222 

 12223 و 12222 (1+3)4   والسموم البيطريةاألدويةعلم   12372

 Dept. approval (9+0)3  تدريبات عملية  12399

 12352 (2+2)4  )2( البيطريةاألمراضعلم   12451

 12352 و12345 (1+1)2   السريرية البيطريةاألمراضعلم   12454

 12345 و 12258 (1+2)3   الدواجنأمراض  12455

 12345 (1+2)3  األلبانصحة   12461

 12345 ,12352 (1+2)3  صحة اللحوم  12464

 12352,12241 (1+2)3  )1(الطب الباطني البيطري   12473

 12345 (0+3)3   بيطرية معديةأمراض  12474

 12241 ,12372 (1+2)3  )1(جراحة بيطرية   12482

 12222,12241 (1+2)3  )1(وأمراضهعلم التناسل   12484

 Dept. approval (18+0)6  ريبات عمليةتد  12499

 12451 و 12372 1  الطب العدلي  12554

 12474,12451 3   المشتركةواألمراض األوبئةعلم   12562

 12473 3  )2(الطب الباطني البيطري   12571

 12473 ,12482 (1+2)3  طب وجراحة الحيوانات الصغيرة  12572

 12482 (1+2)3  )2(الجراحة البيطرية  12581
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 12484 (1+2)3  )2(وأمراضهعلم التناسل   12583

 12451,12482 (4+0)4  )1(عيادة   12591

 12591 (4+0)4  )2(عيادة   12592

 12554 1   وقوانين الطب البيطريآداب  12511

 12345 1  الحيوان والبيئة  12515

  
  .أدناه المذكورة ساعات معتمدة من المساقات) 5( يتم دراسة ما مجموعه :المتطلبات االختيارية .2

  ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق
  )1+1(2  اإلكلينيكية األدويةعلم   12471
  )1+1(2  اإلكلينيكيةالكيمياء   12522
  )1+1(2  األسماكعلم   12552
  )1+1(2  تقويم الدواء  12570
  )1+1(2  طب وجراحة الخيول  12574
  )1+1(2  علم التخدير  12584
  ) 1+1(2   رالتشخيص بالتصوي  12585
  )1+1(2  طب العيون  12576
  1  البيولوجي الجزيئي  12521

  1  االقتصاديات البيطرية  12513

  1   النحلأمراض  12553

  1  مواضيع خاصة  12517

  
  

  :وصف مساقات كلية الطب البيطري
  :المساقات اإلجبارية

  
  :1فسيولوجيا حيوان    12221

فة خاصة الجهاز العصبي والجهاز الدوري      هذا المساق وظائف أعضاء الجسم المختل     ناول  يت
  . والقلب ومكونات الدم وسوائل الجسم األخرى والجهاز الهضمي
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  :2فسيولوجيا حيوان    12222

فسي عند مختلف   ن حيث يدرس الطالب الجهاز الت     12221هذا المساق يعتبر استمرار لمساق      
ي والغدد الصماء وعالقتها جميعا     الحيوانات والطيور، كما يتم دراسة الجهاز البولي والتناسل       

  .دراسة الجهاز العصبيإضافة لبالجهاز العصبي، ويتم 
  

  :الكيمياء الحيوية   12223

يتم في هذا المساق دراسة البروتينات، التركيب العام والوظيفي للبروتينات والكربوهيـدرات            
ميـع المـواد    يـض لج  خلوي ويتم التركيز على عمليات األ     والدهون واإلنزيمات والجدار ال   

  .الغذائية باإلضافة لدراسة الجزيئات الجينية
  

  : الحيوانإدارة   12225

يتضمن هذا المساق الطرق المختلفة في التعامل مع الحيوانات في المزرعة كاألبقار واألغنام             
والماعز والخيول والجمال، باإلضافة للحيوانات الصغيرة مثل الكالب والقطط وكذلك طرق           

  .لى أهم مشاكل إدارة الحيوانف إعرتربيتها والت
  

  :وراثة وتحسين سالالت الحيوان   12226

 تيتضمن هذا المساق مقدمة في تحسين الحيوان ومعرفة تركيـب الخليـة والكروموسـوما             
والجينات وقوانين مندل للوراثة، والتركيب الجيني للمجتمع الحيـواني، ودراسـة الجينـات             

الحيوانية، ودراسة طرق التزاوج واالنتخاب للحصول المرضية والجينات المقاومة لألمراض    
  .على سالالت محسنة وتحسين حيوانات المزرعة

  
  :1التشريح البيطري    12231

علوم العظام والمفاصل والروابط والهيكل العظمي والهيكل العـضلي         في  هذا المساق   بحث  ي
دراسـة جميـع أجـزاء    باإلضافة إلى الجهاز القلبي الوعائي لمختلف الحيوانات، كما يشمل       

مثل الحصان واألبقار واألغنـام والجمـال والكـالب         ( الجهاز الهضمي لحيوانات المزرعة   
  ).والخنازير

  
  :علم األنسجة واألجنة البيطرية    12232

يتم في هذا المساق توضيح طريقة تحضير الشرائح الزجاجية ووصفها لغـرض الدراسـة              
ب المختلفة داخل الخلية، النسيج الطالئي، النسيج       بالمجهر الضوئي، كذلك يتم دراسة التراكي     



 367

الضام، والنسيج العضلي والعصبي ودراسة كافة أجهزة الجسم المختلفة بـالمجهر لمختلـف             
الهضمي والتنفسي والتناسلي الذكري واألنثـوي والقلبـي والوعـائي          (الحيوانات الزراعية   

طبيعية قبل حدوث أي     حالتها ال  لى أنسجة هذه األعضاء في    يتعرف الطالب إ  وذلك ل ) والبولي
ضافة لذلك يتم دراسة الجنبين بدءا من التلقيح وحتى الزراعة داخل الرحم كذلك             مرض بها، إ  

  .يتم وصف لتطور بعض األجهزة في الجسم الحيواني
  

  :2تشريح بيطري    12241

موسـع  يتضمن هذا المساق دراسة البلورا وانعطافاتها وكذلك دراسة األجهزة التالية بـشكل             
الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والبولي والتناسلي الذكري والتناسلي األنثـوي باإلضـافة            

، كما يغطي المساق     كافة حيوانات المزرعة للدراسة الجهاز اللمفاوي ودراسة العين والحافر       
  .وصف وتشريح مختصر للدواجن

  
  :مقدمة في علم األحياء الدقيقة   12242

، ويـتم بـشكل موسـع       تها وتغذي ها ونمو تهاوفسلج األحياء الدقيقة يبحث هذا المساق تركيب     
 المناحي البيطرية   ىدراسة تصنيف األحياء الدقيقة، وكذلك عالقاتها مع العائل مع التركيز عل          

  .منها، وأمراض هذه الكائنات وطرق السيطرة عليها ودور المعدية منها في الصحة العامة
  

  :إدارة الدواجن   12258

لالحـم   ا نمساق معرفة المعلومات األساسية وتفهم إدارة وحدات اإلنتاج للـدواج         يضم هذا ال  
لى المقاييس المثالة لمتطلبات اإلنتاج مع التركيز على الجانب والبياض حيث يتعرف الطالب إ    

بيوت الدجاج البيئية الصحية والتغذية وإدارة المفقسات والمحافظة        والعملي في إدارة الدواجن     
  .ر ونظم التطعيمعلى صحة الطيو

  
  :تغذية الحيوان   12382

ـ            ة يتضمن هذا المساق دراسة األساسيات للمتطلبات الغذائية لجميع أنواع الحيوانات الزراعي
يضية لمختلف المواد الغذائية والتركيز علـى تـشخيص         ويتم دراسة جميع االضطرابات األ    

  .األمراض الغذائية وتدريب الطلبة على إعداد التراكيب العلفية
  

  :علم المناعة البيطرية   12341

يتم تعريف الطلبة بأسس علم المناعة مع التركيز على الجهاز المناعي للحيوانات الزراعيـة              
 ،كيفية التفاعل مابين العائل والميكروبات الممرضة     بحث في   وكذلك علم المناعة المقارن، وي    
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مراض المناعية الذاتية ونقص    دراسة األ إضافة ل وكذلك اآللية التي تظهر تفاعالت الحساسية،       
  .تدريب الطلبة على استخدام الطرق المصلية للتشخيصوالمناعة 

  
  :علم الفيروسات البيطرية   12342

يتناول هذا المساق تدريس الجوانب العامة للفيروسات مثـل تطورهـا وأسـس تـصنيفها               
اض الفيروسية  وخواصها الفيزوكيماوية وزراعتها وامراضيتها، كما يشتمل أيضا على األمر        

  .التي تصيب الحيوانات المختلفة ومسبباتها ووبائيتها وتشخيصها وطرق السيطرة عليها
  

  :1 علم الطفيليات البيطرية   12343

يتناول هذا المساق دراسة الصفات العامة للطفيليات والتركيز على تصنيفيها وكذلك الوصف            
ية منها لمنع إصابة    لوبائية وطرق الوقا  االخارجي لطفيليات الدم والطفيليات الداخلية ودراسة       

  .الحيوانات بأمراضها
  

  :2علم الطفيليات البيطرية    12344

 إذ يتم فيه دراسة جميع األمراض الطفيلية عند معظـم           12343هذا المساق استمرار لمساق     
الحيوانات الزراعية، من حيث طرق العدوى واألعراض المرضية واألعراض التـشريحية           

دراسة الصفات العامة للطفيليـات     ،إضافة ل ية من هذه األمراض   جة وطرق الوقا  الوطرق المع 
  .الخارجية واهم األمراض التي تسببها للحيوانات وطرق السيطرة عليها

  
  :علم الجراثيم والفطريات البيطرية   12345

الزما في هذا المساق يتم دراسة المجاميع المختلفة من الجراثيم الهوائية والالهوائية والميكوب           
والكالميديا والفطريات مع التركيز على تصنيفها وأهميتها الخمجية في أنـواع الحيوانـات             

  .المختلفة واهم األمراض التي تسببها ومدى انتشارها وطرق تشخيصها والسيطرة عليها
  

  :1 علم األمراض البيطرية   12352

ة التـي تـصاحب     ئيـس يحية والوظيفية الر  يتضمن هذا المساق دراسة جميع التغيرات التشر      
يض والدوران والنمو والتفريق الخلـوي  إضافة للبحث في اضطرابات األ    أمراض الحيوانات   

  .االلتهابات واألورام بالجسم الحيوانيويتناول مختلف 
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  :علم األدوية والسموم البيطرية   12372

تلفة وميكانيكية عملها وطرق إعطائها إضافة      تأثير األدوية على أجهزة الجسم المخ     بحث في   ي
دراسة التأثيرات الجانبية والمسار الحركي للدواء داخل الجسم في الظروف الطبيعية وطرق            ل

الالزمـة  مصادر األدوية   وتصريفها خارج الجسم وتأثير ذلك على أعضاء الجسم المختلفة،          
  .وأنواعها

  
  :تدريبات عملية   12399

 ويتدرب الطالب على    ،ريب الطالب في مختبرات بيطرية خارج الكلية      في هذا المساق يتم تد    
  .إجراء الفحوصات المخبرية المختلفة لجميع الحيوانات

  
  :2 علم األمراض البيطرية   12451

في هذا المساق يتم دراسة التغييرات المرضية المصاحبة إلمراض مختلف أعـضاء الجـسم    
أ الخلقي والمسببات الجرثوميـة واالضـطرابات       ويتم فيه التركيز على األمراض ذات المنش      

االيضية والغذائية والمناعة، ويتم أيضا تحديد اآلفات العيانية والمجهرية والتي من خاللهـا             
  .يمكن التوصل إلى التشخيص السليم للمرض

  
  :علم األمراض السريرية البيطرية   12454

ل الجسم المختلفة وكذلك إجـراء  يتضمن هذا المساق كيفية إجراء الفحوصات المخبرية لسوائ  
 والكلية والجهـاز البـولي لغـرض        أعضاء الجسم مثل الكبد والبنكرياس    فحوصات لبعض   

  .التوصل للتشخيص النهائي من خاللها
  

  :أمراض الدواجن   12455

 واألعراض المرضية والصفات    راض الدواجن المختلفة وطرق العدوى    مسببات أم بحث في   ي
 الوقاية المناسبة للحد من األمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية        التشريحية والعالج وطرق  

  .والغذائية المختلفة والتي تصيب الدجاج والحبش واألرانب وطيور الزينة
  

  :األلبانصحة    12461

لى طرق الكشف عـن  يعية الكيميائية للحليب والتعرف إ    يتضمن المساق دراسة الخواص الطب    
يب ومصادر التلوث وطرق منعها والمعاملة الحراريـة للحليـب          الغش والقيمة النوعية للحل   

 وطـرق  عنها،كشف الاألمراض التي تنتقل عن طريق الحليب ومنتجاتها وطرق ويبحث في   
  . ودراسة تفصيلية اللتهاب الضرع وطرق تصنيع منتجات األلبان وطرق فحصها،منعها
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  :صحة اللحوم   12464

وطـرق إيـواء الحيوانـات    ه، ت قبل الذبح وبعـد يتضمن هذا المساق طرق فحص الحيوانا     
اإلصابات الجرثومية والطفيلية وااليضية    يبحث في   وتغذيتها في المسالخ قبل أن يتم ذبحها، و       

طرق الفحـص فـي     إضافة للبحث في    ومختلف أنواع التلف الكيماوي في اللحوم والدواجن        
  .ك اآلدميالمسالخ ألعضاء الحيوانات المذبوحة ومدى صالحيتها لالستهال

  
  :1الطب الباطني البيطري    12473

لى مسببات األمـراض    ض أجهزة الجسم المختلفة والتعرف إ     في هذا المساق يتم دراسة أمرا     
واألعراض المرضية والصفات التشريحية وطرق التشخيص السليم والتـشخيص التفريقـي           

حـص الحيوانـات    ومن ثم العالج المناسب، كما يتطرق الجانب العملي للمساق الى طرق ف           
  .المريضة مختلفة األنواع

  
  :أمراض بيطرية معدية   12474

يغطي هذا المساق األمراض التي تسببها الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات التـي            
تصيب الحيوانات المختلفة من حيث العامل المسبب واألعـراض الـسريرية والتشخيـصي             

  .والعالج والوقاية لكل مرض
  

   :1 لجراحة البيطريةا   12482

يتم في هذا المساق تدريس األساسيات األولية لعلم التخدير والجراحة العامة إذ يتم التطـرق               
إلى أساسيات طرق التعقيم وأنماط تجهيز غرفة العمليات والتعامل مع أنسجة الجسم المختلفة             

ملة في التخـدير    لتعامل مع استخدام العقاقير المستع    وا ،والتحكم في النزيف وعالج الجروح    
على الحيوان الحي والتدريب على استخدام األساليب الجراحية في كل من الحيـوان الحـي               

  .والميت
  

  :1 مراضهم التناسل وأعل   12484

 الجهـاز العـصبي     وتـأثير يتم في هذا المساق دراسة األجهزة التناسلية الذكرية واألنثوية،          
الت وتطور البويضات واالباضة ودراسة     والهرموني على التناسل والبلوغ وتطور الحويص     

التلقيح ودورة الشبق والسيطرة االصطناعية لدورة الشبق في حيوانات المزرعة وكذلك جمع            
  .المني وطرق حفظه وعملية التلقيح
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  :تدريبات عملية   12499

ويغطي هذا المساق جميع الحالت المرضية الوافدة للمركز البيطري الصحي، كمـا يـشمل              
ي العيادات المتخصصة والمزارع    فلبة على تشخيص ومعالجة الحاالت المرضية       تدريب الط 

  . إضافة لتدريب الطالب في المسالخ،في الكلية وخارج الكلية
  

  :الطب العدلي    12554

يتضمن المساق استخدام أساسيات علم األمراض كوسيلة تشخيصية لألحداث المرضية مـع            
لطب العدلي فيتضمن إيضاح المسائل الطبية التي تنظر        التركيز على السموم ومسبباتها، أما ا     

أمام القانون لتوضيح وحل المنازعات التي قد تنشأ بين األفراد أو المؤسسات المهتمة بالقطاع 
  .الحيواني

  
  :علم األوبئة واألمراض المشتركة   12562

 الحيوانات، يتضمن هذا المساق وبائية وطرق الوقاية لألمراض المعدية والمزمنة التي تصيب
  . والبيئية واإلنسانةكذلك تأثيرها على الصحة العام

  
  :2الطب الباطني البيطري   12571

والمتعلق بدراسة أمراض أجهـزة     ) 1( وهو يعتبر امتداد لمساق األمراض الباطنية البيطرية      
  .الجسم المختلفة

  
  :طب وجراحة الحيوانات الصغيرة   12572

  للقطط والكـالب   ة كيفية التعامل السريري لألمراض العام     في هذا المساق يتم تعليم الطالب     
عنـد  كيفية التعامل   ل وطرق الوقاية من أمراضها إضافة       وطرق معالجتها جراحيا أو عالجياً    
  .تجهيز هذه الحيوانات للفحص الطبي

  
  :2الجراحة البيطرية    12581

ية الشائعة في حيوانـات     يتناول هذا المساق تعليم الطالب كيفية التعامل مع الحاالت الجراح         
المزرعة واألليفة، ويتم دراسة المفاهيم الرئيسية للمشكالت الجراحية والتي تصيب أي مـن             
أجهزة الجسم إذ يتم التركيز على التشخيص وعالج الحاالت الجراحية األكثر شـيوعا فـي               

دام الحيوانات المختلفة، كما يتضمن هذا المساق دراسة مشاكل العرج في الخيـول واسـتخ             
األشعة التشخيصية وخاصة استخدام أشعة اكس في الكشف عـن األمـراض عنـد معظـم                

  .الحيوانات
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  :2علم التناسل وأمراضه    12583

هم أمراض الجهاز التناسلي األنثوي والذكري والتركيز       الفسلجة وأ في هذا المساق يتم دراسة      
للوالدة ومـشاكل  ة إضافعلى أمراض الحمل وطرق تشخيص الحمل في حيوانات المزرعة،          

ما بعد الوضع وطرق معاملة ومعالجة عسر الوالدة، ودراسة مشاكل العقم وطرق التشخيص             
  .والعالجات مع التركيز على الجانب العملي السريري أو اإلكلينيكي

  
  :1عيادة     12591

التـشريح المرضـي     و تشخيصها وعالجهـا،  الحاالت المرضية و  فحص  يتم في هذا المساق     
  .لمركز الصحي البيطري في كلية الطب البيطريكافة  في احيوانات والطيور نواع الأل

  
  :2عيادة    12592

  .1 عيادة 12591وهذا يعتبر امتداد واستمرار لما جاء في مساق 
  

  :آداب وقوانين الطب البيطري   12511

 يغطي المساق تطور مهنة الطب البيطري خالل الحضارات القديمة وفق القـوانين المتعلقـة   
بالطب البيطري  في جميع الحضارات مع التركيز على النـشاطات المتعلقـة بالحيوانـات               

  .وإنتاجها على المستوى المحلي والعالمي
  

  :الحيوان والبيئة   12515

لعالقة ما بين الحيوانات والبيئة باإلضافة إلى اثر الحيوان والبيئـة علـى البيئـة      بحث في ا  ي
  .لناتجة من التغيرات البيئيةوبالعكس، كذلك أمراض الحيوانات ا

  
  

  :وصف المساقات االختيارية
  

  :علم األدوية اإلكلينيكية   12471

يتضمن هذا المساق دراسة حركة الدواء داخل جسم الحيوان في الحاالت المرضية المختلفـة       
– الـسرطان  – الفطرية – الطفيلية  - الفيروسية –ودراسة أدوية وعالج األمراض البكتيرية      

منشطات النمو بشكل تفصيلي وكذلك السموم الدوائية والكيميائية وتأثيرها علـى           ي  البحث ف و
  .الجسم وطرق عالجها
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  :الكيمياء اإلكلينيكية   12522

يتم في هذا المساق دراسة سوائل الجسم من الناحية الكيماوية مع التركيـز علـى دراسـة                 
  .ياديالتغييرات الحاصلة في مكونات السوائل مقارنة بالوضع االعت

  
  :األسماكعلم    12552

ية إدارة مزارع األسماك والتعـرف      ، وكيف  وتشريحها ويتم فيه دراسة مبادئ فسلجة األسماك     
  .وفحص صالحيتهاها ة، وطرق حفظإلى أمراض األسماك الرئيس

  
  :تقويم الدواء   12570

 يشمل  ويشمل دراسة مصادر األدوية وطرق استخالصها دراسة سميتها واآلثار الجانبية كما          
تقييم فاعلية الدواء على أجهزة الجسم المختلفة ودراسة تأثيرها علـى مـسببات األمـراض               

  .المختلفة ودراسة أفضل الطرق إلعطاء الدواء للحيوان
  

  :طب وجراحة الخيول   12574

لى أهم األمراض المنتشرة في الخيول ودراسة طرق العـدوى          يتم في هذا المساق التعرف إ     
والتشريحية وطرق التشخيص والوقاية والوصفات الدوائيـة الالزمـة         واألعراض المرضية   

للعالج، ويتلقى الطالب تدريبات في استخدام األشعة التشخيصية في الخيول، وطرق إجـراء             
  .العمليات الجراحية لبعض الحاالت حسب اإلمكانيات

  
  :علم التخدير   12584

ركيز على تعليم الطلبة طرق التخـدير    يتناول المساق كل ما هو جديد في علم التخدير مع الت          
لطـوارئ  ، ويشمل أيضا طب ا    هوبعد ومراقبة الحيوان تحت التخدير ومراقبته أثناء التخدير      

  .مثل مع الحاالتوعالج الصدمة والتعامل األ
  

  :التشخيص بالتصوير   12585

اض يتضمن هذا المساق كيفية استخدم األشعة وكذلك الموجات فوق الصوتية لتشخيص األمر           
  .المختلفة وخاصة الحاالت المرضية التي تحتاج لتدخل جراحي

  
  
  



 374

    :البيولوجي الجزيئي   12521

مينية ووظيفتها واستخدام الطـرق المختلفـة فـي    راسة التركيب الجزيئي لألحماض األيتم د 
  . تشخيص األمراض البيطرية

  
  :االقتصاديات البيطرية   12513

 المختلفة من تربية وإنتاج ومنشآت وتمويل لمثل هـذه          اقتصاديات تربية الحيوانات  يبحث في   
  .المشاريع

  
  :طب العيون   12576

يتناول هذا المساق بصورة متقدمة أمراض العيون في الطب البيطري حيث يتسنى للطالـب              
اإللمام بطريقة العالج الجراحي لبعض أمراض العيون وذلك باستخدام األساليب الجراحيـة            

  .المتاحة
  

  : النحلضأمرا   12553

يتم التطرق إلى نبذة تاريخية حول تربية النحل والتركيز على أمراضه وخاصة األمـراض              
األمراض المعدية وغير المعدية للحشرات     ، إضافة للبحث في     المعدية وغير المعدية للحضنة   

  .الكاملة، الطفيليات والمفترسات وآفات النحل وتسمم النحل بالمبيدات واألعشاب الضارة
  

  :مواضيع خاصة   12517

يغطي هذا المساق مواضيع مختلفة وحسب تخصص الطالب وموضوع بحثه ويكون باقتراح            
  .األبحاث وطرق كتابتهامصادر لمشرف ويتضمن كيفية الحصول على من األستاذ ا
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  : التدريسية في كلية الطب البيطريالهيئةأعضاء 
  
  :ساتذة المشاركوناأل

  )ض دواجن وفيروساتأمرا(    سالمه شحدة برهوم
  1983بودبست هنغاريا /اكاديمية العلوم المخبرية/دكتوراة           

  
  :األساتذة المساعدون

  )طفيليات واألمراض الطفيلية(    راتب عارف عثمان    
  1991يوغسالفيا /جامعة سراييفو / دكتوراة

  
  )التناسل والتلقيح اصطناعي(  حاتم عبد اللطيف عطا اهللا

  2002تركيا /ية الطب البيطري جامعة استانبولكل/ دكتوراة            
  

  :المدرسون
  )طب بيطري ووقائي(  محمد عبد اهللا محمد  حسونه

   الواليات المتحدة – ديفس -جامعة كاليفورنيا/ ماجستير            
  1984األمريكية 

  
  )حيوانات كبيرةجراحة (    نمر محمد نمر خريم    
  2005ا جامعة العلوم والتكنولوجي/ ماجستير            
  

  )علم ادوية ووظائف األعضاء(     محمود الزهيرإبراهيم  
  2007 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية –ماجستير           

  
  :مساعدو البحث والتدريس

  )صيدلي(       شنبأبوبسام 
  1981باكستان / كراتشي /بكالوريوس             
  

  )طب بيطري(      عدنان فياض
  2005وطنية بكالوريوس جامعة النجاح ال           
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  ض ــمريـة التـليـك
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 نبذة عن كلية التمريض

 

 المقدمة

 لمدة أربع سنوات، إن هذا البرنـامج        اًتقدم كلية التمريض في جامعة النجاح الوطنية برنامجاً جامعي         
، ويهيئ إلعداد ممرضـات وممرضـين       علم التمريض يؤهل الطالب للحصول على شهادة البكالوريوس في        

 التخصصات كي يلبوا حاجة المريض الـصحية والعمـل          ةن يستطيعون العمل مع فرق صحية متعدد      يمحترف
 .على ترقية وتحسين نوعية الرعاية الصحية في أماكن العناية والصحة المختلفة

  

  ي لبرنامج علم التمريضرالهيكل التصو
على ، وباألفراد األصحاء العناية  علىةبنيمالمفاهيم األساسية لبرنامج البكالوريوس في علم التمريض 

  .للمرضىالعناية والعالج توفير 
 القـرار والتقيـيم الـسريري     القدرة على اتخاذ    والعلمي   البحث    القائمة على أساس   الممارسة المهنية 

 وتطور الطالب األكاديمي يتم مـن خـالل تطـوير           . الدراسي جا هي اللبنة األساسية في المنه     )اإلكلينيكي(
  .خالل الدورة الحياتية  المجتمع في التفاعل مع أفرادقلية والحركية واإلنسانية العمهاراتهم 

تعتبـر    ككـل  المجتمعصحة  عائالتهم و والصحية  في عملية التطور الطبيعي وحالة األفراد       الضعف  
  .مفاهيم أساسية في تأسيس منهاج البكالوريوس في علم التمريض

هدف المحافظة على الصحة  بة  /ة المحترفة /ضرورية للممرض  التمتع بالمهارات اإلدارية والقيادية      إن
 مستويات من الرعاية الصحية     ةمن خالل استعمال ثالث    هث أثناء حدو  ومعالجة المرض والوقاية من األمراض    

  .ية والثالثيةثنائاألولية وال
 

 األهداف

الطلبة بالقدرة على    يجب أن يزود     هباإلضافة إلى أن البرنامج يزود الطالب بالمعرفة والمهارات فإن        
 التطـورات  ومتابعةحل المشاكل بشكل مستقل    على  اتخاذ القرار باستقاللية والقدرة على الحكم البنّاء والقدرة         

 والبرنامج يجب أن يعمل على تطوير قدرات الطالب في تبـادل المعلومـات              .ضمن نطاق تعليمهم وتدريبهم   
  .لتحسين المستوى العلمي

  
  يجب أن يكون لدى الطالب القدرة علـى اكتـساب          علم التمريض بكالوريوس في   ومن أجل الحصول على ال    

 :المهارات التاليةو المعرفة

ادراً على العمل بشكل مستقل في مراكز الرعاية الـصحية      كتساب المعرفة والمهارات لكي يكون ق     ا -
 .العامة

 .اكتساب المعرفة في مجال الرعاية التمريضية العامة والخاصة -
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 ذلك من خالل نظرة أخالقية وصورة شمولية لإلنسان         يظهروالبصيرة  رفة الذاتية وقوة    تطوير المع  -
 .مكنه من التطور في بناء عالقات جيدة مع المرضى وعائالتهمت
اكتساب المعرفة حول الظروف االجتماعية التي يمكن أن يكون لها تأثير علـى صـحة األفـراد                  -
 )الذكور واإلناث(
 .اكتساب القدرة والمبادرة في البدء والمشاركة في رفع المستوى الصحي والعناية الوقائية -
 . الرعاية الصحيةاتاكتساب المعرفة التي تتعلق باالقتصاد ومنظم -
 .اكتساب المعرفة التي لها عالقة بالتخطيط والقدرة على القيادة والتنسيق في مجال الرعاية الصحية -
ـ والتعامل  لعمل الجماعي   كالقدرة على ا   ، المهني تطور ال القدرة على  - ع الـزمالء فـي مختلـف       م

 .المجاالت
 .اكتساب القدرة على تعليم المرضى وعائالتهم -
 .القدرة على اإلشراف على موظفي الرعاية الصحية -

 

 التمريضبرنامج 

 هو حصول الطالب على كفاءة الممـرض المحتـرف، وهـذا            علم التمريض إن الهدف من برنامج     
عرفة التي لها عالقة بالنظرية األساسية للتمريض والطرق الكفيلة بالحصول علـى             الم الحصول على يتضمن  

والعمـل   هـا وتعليمات العمل، ويظهر ذلك من خالل تصرفات الطالب وفق أخالق المهنة        فيدرجة االحتراف   
كيف مـع   كسب الطالب القدرة على التفكير البنّاء ويجعله يت        األمر الذي ي   .على إتباع أهداف المنظمة الصحية    

 .شجعه على المشاركة في عملية التطوير وتقييم الكفاءاتيالتغيرات، و
 

لمشاركة بين مفاهيم اإلنسان الصحية والبيئيـة       ، وإن ا   للبرنامج يعلم التمريض هو الموضوع الرئيس    
، حـال  ومدى عالقته بالصحة وحسن ال     وقدراته فمهنة التمريض تركز على حاجة الفرد        .عامل مهم ورئيسي  

 يشمل مساعدة الفرد الذي يتمتع بصحة جيدة أو الفرد المريض بهدف اإلبقاء والمحافظة على الـصحة                 وهذا
 .ومساعدته لمواجهة الحوادث

يتفاعل من خاللها الفرد مع البيئة المحيطة بـه  ) ذات حركة( بأنها حالة ديناميكية     الجيدة الصحةينظر لمفهوم   
 .شموليةال النظرة إلى على الفرد بكامله وهذه النظرة مستندة بشكل عام، وكل تغيير في حالته الصحية يؤثر

دعم الفرد في البقاء وتطوير المعرفة والقدرات والمهارات لكي يـصل            العمل في مجال مهنة التمريض ي      إنو
 . ونوعية حياة جيدة بأسرع ما يمكنجيدةإلى درجة صحية 

اسية للعناية التمريضية التي يمكن أن      الممرضة المحترفة مسؤوليات أس   / إن لدى الممرض المحترف     
ذلك القدرة على التخطيط والتنفيذ والتقييم لألعمـال        حيث يتضمن   ،  تكون عامة أو ذات طبيعة معينة     

على نحو مناسب، فالعناية التمريضية يجب أن تنفذ باالشتراك مع مجموعات محترفـة             التممريضية  
 .تشكل قاعدة أساسية للعمل اليـومي      ويجب أن    حوضالقواعد النظرية واألخالقية يجب أن تُ     وأخرى  
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أبعد من ذلك فإن هذه المسؤولية تعني أن عملية التطوير والبحث العلمي يجب أن تكـون ضـمن                   و
 . لكي تكون قادرة على التفاعل مع النتائج الجديدة وتطبيقها،برنامج التمريض

  
 :النظرية التربوية للبرنامج

 ويتم ذلك عن طريق التعامل مـع مجتمـع     ، تطوير التعلم الذاتي للطالب    ِإن الهدف األساسي من البرنامج هو     
 .ر والنمو السريع وعملية الدخول إلـى المعرفـة الجديـدة           والتطو المستمراليوم والغد، والذي يتميز بالتغير      

ة لبيئة المحيطة به من خالل تحمل مـسؤولي       مع ا والمتطلب األساسي من أجل التعلم المستقل هو تفاعل الفرد          
 التعليم والبحث عن المعرفة وتقييمها والقدرة على التعامل مع التغيرات، حيث تعتبر جميعها عوامل مركزية              

ـ  لهو اعتباره   لذلكالمتطلب األساسي و.تها وإدارفهم البيئة المحيطة به    على   الشخصتشجع    اوذ اًلـتعلم مهم
 فهذا النـوع مـن    . وتحمل مسؤولية أعماله    في اآلخرين  مغزى، ومن المهم أيضاً أن يكون قادراً على التأثير        

شياء األ واختبار   ،اتخاذ موقف و ،التعلم يتطلب بأن يكون الفرد نشيطاً من خالل دراسة الحقائق والتفاعل معها           
 . يعبر عما يدور في نفسه شفهياً وكتابياً أنو

إن الفـرد    .أهميـة خاصـة   ما له من أفكار ومشاعر فالبعد االجتماعي له         بتعلم  الإن الفرد يشترك في عملية      
 .البيئة المحيطة بهمع والتعلم عن طريق التفاعل مع اآلخرين و  النظرة الشموليةبحاجة إلى

للحصول على المعرفة، فمفهوم التعلم هـذا لـه          تهورغبإن وجهة النظر هذه مبنية على االعتقاد بقدرة الفرد          
ن الفرد تحدد نظرة الناس إليه والتعامل معـه علـى    ماً فالمعرفة تصبح جزء، المعرفةبتقييمنتائج فيما يتعلق  

النضج واالسـتعداد   و ووفقاً لذلك فإن المعرفة يمكن أن توصف بأنها طريقة المتالك البصيرة والنمو              .حقيقته
 .للعمل

م الموجه الذاتي    والذي من شأنه أن يزيد في تطور التعلّ        ، أن تحفز الطالب بطرق مختلفة     يلتعليم ه اإن أهمية   
 .كد من وجود بيئة جيدة للتعلملتأاو

 اًبيتي نيومان، الذي يعتبر نموذج الرعاية الصحية إطارالعالمة لى نموذج إمستند هذا  علم التمريضإن منهاج 
 علم التمريض  فنموذج نيومان يعرف ويصف ويربط أساسيات        .لفهم حاجات المريض من وجهة نظر شمولية      

ضمن النموذج المستخدم في إطار وجهة النظـر العالميـة          ) تمريضعلم ال الفرد والبيئة والصحة و   (األربعة  
 .للتفاعل المتبادل

 والنظـام المتعلـق     .إن نظام نيومان يصور نظاماً مفتوحاً؛ حيث يكون األفراد والبيئة في تفاعل دينـاميكي             
ـ     الروحي والتطـويري واال   (ة  يسسدابالمريض يتكون من متغيرات التفاعل ال      سي جتمـاعي والثقـافي والنف

  .)يوالجسم
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 التقييم اإلكلينيكي

 )السريري(طرق التقييم اإلكلينيكي 

 والهدف  ،علم التمريض  يجب أن يكون في كل فصل وفي كل مساق من مساقات             اإلكلينيكيالتدريب  
من الدراسات السريرية هو دمج النظرية العلمية والطرق المستخدمة وطرق التطبيق بعضها ببعض، وأيضاً              

 .أساس علمي وتجربة مثبتة بشكل جيدلى إعاية التمريضية المستندة ممارسة الر
تتم الدراسات السريرية في المؤسسات الصحية في أماكن تخصصية مختلفة إلعطاء الطالب الفرصة لمقابلـة            

 عمـل لـى   إأفراد بأعمار مختلفة وبمشاكل صحية مختلفة األمر الذي يكسب الطالب الفرصة في التعـرف               
 .ن صحية مختلفة، وبذلك يحصل الطالب على قاعدة متينة واسعة لبناء مهنته المستقبليةالممرض في أماك

يقوم الطالب بالتقييم الذاتي األسبوعي بحيث يسجلون أهدافهم السريرية قبل جلـسات المختبـر الـسريرية                
 قصصي يصف   وبعدها، ويقوم الطالب بتقييم أدائهم وذلك بمراجعة أهدافهم الخاصة، كما يقوم الطالب بسرد            

 تجارب استثنائية يمكن أن يواجهها الطالب باإلضافة إلى تدوين مالحظات عـن نمـوهم الشخـصي أو                  ةأي
 يقيم الطال بالقائه محاضرة اسبوعيا ويكون مصدرها المنشورات والمجلـدات العلميـة المحكمـة               األكاديمي
 .والحديثة

ق تمييز تجـارب معينـة أثنـاء     عن طريوالمهنيإن على الطالب تحمل مسؤولية نموهم الشخصي      
 .التدريب العملي، فيصبح الطالب أكثر إدراكاً لهذه التجارب التي تحتاج إلنجاز أهدافهم السريرية الخاصة

بما أن التقييمات قد تناقش في جلسات ما بعد المختبرات فإن الطالب يساهمون في نموهم الـذاتي وتطـور                   
مسؤولياتهم كونهم أعـضاء فـي   ليمية، ويصبح الطالب أكثر إدراكاً زمالئهم باالشتراك معاً في التجربة التعل   

تقييم الطالب الذاتي يعمل على تزويد المدرب بمعلومات أكثر عـن           فإن   إلى ذلك الفريق الصحي، باإلضافة    
 بدقة المنـاطق    أن يحدد شخصية الطالب والتي هي منبثقة من منظور الطالب نفسه، فإن ذلك يسمح للمدرب              

 إن تقييم الطالب .ال تكون موجودة في االستمارة المستخدمة لتقييم الطالب      يمكن أ  والتيإلى اهتمام   التي تحتاج   
في منتصف الفصل الدراسي والتقييم النهائي للطالب سيجري من قبل المدرب السريري مع كل طالب علـى                 

الجوانـب المطـورة     حدة، ومن ثم يقوم المدرب السريري بتلخيص أداء الطالب ويقوم بمناقشة الطالب فـي             
  .تطوير التي تحتاج إلى والجوانب

  : التمريضشروط القبول في كلية

 .فما فوق % 75توجيهي  -
 .شهادة الثانوية العامة للفرع العلمي -
ته للدخول في برنامج    ومالئم ة/ الطالب خلفيةم  يتقي يتم من خاللها      التي  الشخصية لمقابلةلنتيجة مقنعة    -

 .تخصص التمريض
  .اللغة اإلنجليزيةمرضية بمعرفة  -
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 علم التمريضالساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

  سـاعة معتمـدة  147م التمريض على الطالب إنهاء ما مجموعه للحصول على درجة البكالوريوس في عل

   :وزعة حسب الترتيب التاليم
  الساعات المطلوبة المتطلبات

  20 ةمتطلبات جامعة إجباري
  6 ةمتطلبات جامعة اختياري

  79 )إجبارية(متطلبات تخصص علم التمريض 

  42 متطلبات كلية إجبارية
  147  المجموع

  
  ) ساعة معتمدة42(ارية  إجب-متطلبات كلية 

الساعات   متطلب سابق

  المعتمدة
  رقم المساق  اسم المساق

  24121  أحياء عامة الصيدلة  3  -
  23105  كيمياء عامة للصيدلة   3  -
  23107  كيمياء عامة عملي   1  -
  150140  مقدمة في علم التمريض   3  -
  150110  )1(علم التشريح وعلم وظائف األعضاء   3  

  150111  )2( التشريح وعلم وظائف األعضاء علم  3  150110
  150115  علم الكيمياء الحيوية الطبية  3   24121 أو 23105

  150119  علم األدوية لطلبة التمريض    3  150111
  25202  اإلحصاء الحيوي   3  -

  150125  علم األحياء الدقيقة   3  24121
  150129  علم األمراض لطلبة التمريض  3  150111

  150129  تغذية علم ال  2  -
  71412  علم النفس االكلنيكي   3  -
  35374  علم االجتماع الطبي  3  -

10103  
10323  

    3  
  

  لتمريضلاللغة االنجليزية 
  

150458  
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  المجموع  المجموع  42  

  

  

  ) ساعة معتمدة77( إجبارية –متطلبات تخصص علم التمريض 

  عدد الساعات المعتمدة

الساعات   العملي  النظري  اسم المساق  رقم المساق

  المعتمدة

  ابقةمتطلبات س

    3  -  3  التواصل والتثقيف الصحي   150201

    3  -  3  الصحة النفسية التمريضية   150303

  3  9  -  الصحة النفسيةالتمريضية اإلكلينيكية  150304
 أو 105303

  105303متزامن 
    3  -  3  صحة المجتمع التمريضي   150411

150412  
ي صحة المجتمع التمريض

  اإلكلينيكي 
-  9  3  

 أو 150411
  150411متزامن 

    2  -  2  أخالقيات  ومهارات مهنة التمريض   150212

    6  18  -  تدريب تمريضي إكلينيكي مكثف   150421

    5  6  3   1أساسيات مهنة التمريض   150131

  150131  3  3  2   2أساسيات مهنة التمريض   150132

  3  9  -  كي أساسيات مهنة التمريض اإلكليني  150133
 أو 150132

  150132متزامن 

  I(  3  -  3(صحة البالغين التمريضية   150241
 أو 150132

  150132متزامن 

150242  
صحة البالغين التمريضية اإلكلينيكي 

)I(  
-  9  3  

 أو 150241
  150241متزامن 

 و II (  3  -  3  150241(صحة البالغين التمريضية   150343
150242  

150344  
لتمريضيةاإلكلينيكي صحة البالغين ا

)II(  
-  9  3  

 أو 150343
  150343متزامن 

  150343  3  -  3  العناية التمريضية المكثفة  150351

  3  9  -  العناية التمريضية المكثفة اإلكلينيكية   150352
 أو 150351

  150351متزامن 
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    3  -  3  اإلدارة والريادة التمريضية   150451

150452  
اإلدارة والريادة التمريضية 

  اإلكلينيكية
-  6  2  

 أو 150451
  150351متزامن 

    3  3  2  التقييم الصحي   150135

  150343  3  -  3  صحة األمومة التمريضية   150361

150362  
صحة األمومة التمريضية 

  اإلكلينيكية 
-  9  3  

 أو 150361
  150361متزامن 

150371  
صحة األطفال والمراهقين 

  التمريضية 
3  -  3  

150343  

150372  
األطفال والمراهقين صحة 

  التمريضية اإلكلينيكة 
-  9  3  

 أو 150371
  150371متزامن 

 أو متزامن 25202  2  -  2  منهج البحث العلمي في التمريض  150453
25202  

  1504543  3    3  مشروع التخرج   150454

      2  لشيخوخهباعلم  150457
150343 

  150343متزامن
    79  المجموع

  
 

 :وصف المساقات

 )م.س3(          :للصيدلةأحياء عامة    24121

 ,لخليةتركيب ا يتضمنكما .  هذا المساق النشاطات الحيوية على مستوى الخليةيتضمن
الطرق . تبادل المواد بين الخلية والبيئة المحيطة عبر جدار الخلية.  للخليةالمكونات الكيماوية

  . تنظيم وظائف الخلية.التمثيل الضوئي,األساسية إلنشاء الطاقة داخل الخلية
 

  )م.س1 / 3(         :)عملي/ نظري (للصيدلةكيمياء عامة  23109, 23105

 ،الجدول الدوري و،المساق النظري المفاهيم العامة للكيمياء مثل تركيب الذرة يتضمن
 ومواضيع ،قوانين الغازاتو، المحاليل المائيةو، التوازن الكيماويو، الروابط الكيميائيةو

  .أخرى
قانون و ، األحماض والقواعد علىأما المساق العملي فيتكون من مجموعة تجارب تشتمل

  . والصيغ الكيماوية، التوازن الكيماويو ،الغازات
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  )م.س3(                :مة في علم التمريضمقد  150140

لى تاريخ وتطور علم التمريض   إيعتبر هذا المساق مدخالً لعلم التمريض حيث يتعرف الطلبة          
هـذا   يتضمن قضايا مدخلية في أخالقيات المهنة، كما        يشتمل على مناقشة  محلياً وعالمياً كما    

القة بين المجتمع والصحة،    والمواضيع التي تطرح تشمل الع    . المساق ملخصاً للنظام الصحي   
ويناقش الرعاية الصحية   . ومقدمي الخدمات الصحية عموماً والخدمات المساندة بشكل خاص       

 . بتقديمهاةاألولية والثانوية والثالثية واألنظمة المختلفة المتعلق
 المساق دراسة المصطلحات الطبية للعلوم األساسية واإلكلينيكية ومصطلحات األدوية          ويتناول

  .مصطلحات التمريضية واألصول الالتينية للمصطلحات الطبيةوال
  

  )م. س3 / 3(           :)2 / 1(علم التشريح وعلم وظائف األعضاء  150111, 150110
 , النـسيج  ،يقدم هذان المساقان مقدمة إلى تركيب جسم اإلنسان ووظائفه على مستوى الخلية           

جهزة المختلفة لجسم اإلنـسان تركيبيـا       ثم يبحث باستفاضة األ   . واألجهزة المختلفة ،  العضو
 ،الجهاز الهضمي ،   الجهاز العضلي العظمي   ،الجهاز المناعي و ،ووظيفيا مثل الجهاز الدوري   

رس هذان المساقان علـى     يد.  الجهاز التناسلي و جهاز الدم     ، الجهاز البولي  ،الجهاز العصبي 
  .هيئة محاضرات نظرية وأمثلة توضيحية

 

  )م.س3(                :الحيوية الطبيةالكيمياء علم   150115
 ، دراسـة الكربوهيـدرات   حيـث سـيتم   مقدمة لطلبة التمريض تعلم الكيمياء الحيوية الطبية        

، واألنزيمات، والتعادل الحامضي، ووظائف الكبد       الفيتامينات والمعادن  ، الدهون ،البروتينيات
ل فـي العمليـات     عن خل وسيتم التركيز على األمراض الناشئة      . والكلى من الناحية الحيوية   

يض المختلفة مع التركيـز   يتطرق إلى المركبات الحيوية وطرق األ     أيضاً .الحيوية في الخلية  
  . على األنزيمات األساسية

  
  )م.س3(                : لطلبة التمريضعلم األدوية  150119

ت يشرح هذا المساق المفاهيم األساسية لتأثير األدوية على جسم اإلنسان بما يشمل عمليا
هذه المعلومات التي يشملها المساق تؤهل الطلبة . واإلخراج لألدوية, األيض, االمتصاص

لممارسة التمريض بشكل آمن فيما يتعلق باألدوية و كذلك شرح مفاهيم استعمال األدوية 
االيجابية  كما يقوم المساق بشرح ميكانيكية عمل كل دواء واستعماالته وتأثيراته .للمرضى

  . جسم اإلنسانوالسلبية على
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  )م.س3(                  :اإلحصاء الحيوي   25202
، يبحث مبادئ اإلحصاء الحيوي وتطبيقها في الطب و العلوم الحياتية مثل اإلحصاء الوصفي            

االحتماالت وتوزيعها مع التركيـز علـى االحتمـاالت         ،  تقدير المقاييس ،  وتوزيعها العينات
  قياس المتوسط بـين متغيـرين مـستمرين        ،ثراالختبارات النظرية لمتوسط أو اك    . الطبيعية

االختبارات الـال بارامتريـة   . (Chi Square) وبين متغيرين منفصلين،)التوافق والتناقص(
  .المستخدمة في الطب

 

  )م.س3(                  :علم األحياء الدقيقة  150125
ـ    , مقدمة لعلم الكائنات الدقيقة، اصل الميكروبات      . ات الدقيقـة  التطبيقات العملية لمبحث الكائن

 الكائنات  ،مقدمة للفطريات والخمائر  . نمو وتكاثر الكائنات الدقيقة   ،  الزراعة،   التركيب ،الشكل
  .وحيدة الخلية والفيروسات

 

  )م.س3(              : لطلبة التمريضعلم األمراض  150127
يتطرق هذا المساق إلى أساسيات العمليات الفـسيولوجية المرضـية الخاصـة بـاألمراض              

  . وتأثيرها على أجهزة جسم اإلنسان المختلفةالمختلفة
 

 )م.س2(                    :علم التغذية  150129

أيضا . يشمل هذا المساق التغذية الطبيعية و العالجية ودور الغذاء في المحافظة على الصحة
المشاكل الغذائية الشائعة في و ،كثرأالعناية الغذائية بالمرضى في حالة وجود مرض أو 

  .والمجتمع،  العائلة، وكذلك التثقيف الغذائي للفردالوطن العربي
 

  )م.س3(                 :كلنيكياإلعلم النفس    71412
يتطرق كـذلك إلـى     . يشمل مقدمة لعلم النفس وتأثيره على السلوك اإلنساني والتفكير العقلي         

 العوامل  كذلك يتطرق إلى   . الذاكرة واإلدراك  ،األمثلة النظرية األساسية لعلم النفس مثل التعلم      
يساعد هذا كله طلبة التمـريض علـى فهـم          .  والمزاج ، الشخصية ،التي تؤثر على السلوك   

كذلك فهم العوامل التـي تـؤثر       .  ورضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة     ،تصرفات المرضى 
على تصرفات وتوقعات العاملين في القطاع الصحي وتأثير ذلـك علـى تقـديم الخـدمات                

 المـسنين   ،المرضى ذوي الحاجـات الخاصـة مثـل األطفـال         كذلك يتطرق إلى    . الصحية
يبحث كذلك النظريات التي تربط التوتر النفسي باألمراض وطرق تخفيف هـذا              .والمعاقين

 وكذلك العالقة بـين العوامـل االجتماعيـة         ، وعالقة ذلك باأللم وطرق تخفيف األلم      ،التوتر
  .والصحة
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 )م.س3(                :الطبيعلم االجتماع    35374

تماعية المختلفة وتأثيرها على ممارسات الصحة والتنمية       جيركز هذا المساق على األنظمة اال     
 مجال علـم االجتمـاع      فياالقتصادية وأنماط الحياة في المجتمعات المختلفة، ويشدد المساق         

حسنات وسيئات األنظمة االجتماعية المختلفة والمجموعات االجتماعيـة وتـأثير األنظمـة            
مزاولة العناية بالصحة، والتنمية االقتصادية، وأنماط الحياة واألدوار التي يقوم : المختلفة على

   .بها كل فرد والعائالت، وعملية التربية والمحترفين العاملين في مجال الصحة
 

  )م.س3(               :مقدمة في علم الحاسوب   10100

ي تطوير العناية بالصحة    يركز هذا المساق على كيفية استخدام الحاسوب وبرامجه المختلفة ف         
  .والتعليم وعملية البحث العلمي

  
 )م.س3(               :التواصل والتثقيف الصحي   150201

يستكشف المساق المبادئ األساسية ومفاهيم التعليم الصحي والقيام بـالتركيز علـى طـرق              
و  الصحي لألفراد األصحاء أو المرضى على مستوى أفراد أو جماعات في المجتمع أ   ثقيفالت

 . الصحيةالرعايةفي مؤسسات 
يعطي هذا المساق النظريات والمبادئ والمفاهيم والعمليات والخبرات للتخطـيط والتطبيـق            

ة والمرضى وسيكون هناك تركيز علـى عمليـة تقيـيم         /وتقييم التفاهم والتعلم بين الممرض    
هنـاك فـرص    الحاجة للتعلم وأهداف التعلم وطرح األمثلة والمصادر التعليمية كما سيكون           

 .لتطبيق ذلك عملياً
ما أن هذا المساق يركز على الطرق المستخدمة في نصح األفراد األصحاء مـن مختلـف                ك

األعمار باإلضافة إلى األفراد المرضى بما يتعلق بمشاكلهم التي تدخل في حيـاتهم اليوميـة               
لمجموعـة  ومن خالل هذا المساق يدرس الطالب نظريات االتصال والتفاعل مع ا          . الطبيعية

والتقنيات المهمة التي لها عالقة باالهتمام بصحة األفراد والجماعات؛ لكي توضـح تفاعـل              
ن نظريات علم االجتماع وعلم النفس تركز علـى االتـصال االجتمـاعي             إالبيئة،  مع  الفرد  

 .والشبكات االجتماعية واألدوار والتأثيرات االجتماعية وتغيرات السلوك
 

 )م.س3(               : التمريضيةالصحة النفسية   150303

يشرح هذا المساق مفهوم العملية التمريضية في الصحة النفسية وكيف يمكن استعمال الطرق             
التمريضية المختلفة لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل نفسية هم وعائالتهم للمحافظة 

ات المختلفـة  كذلك يشرح هذا المساق النظري   . على أفضل مستوى صحي ممكن ذهنيا ونفسيا      
يركز هذا المـساق    . التي تساعد األشخاص على التعامل مع توترات الحياة بطريقة صحيحة         
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 التفاعل مع المرضى والعاملين الصحيين في مجال        فيعلى مهارات التخاطب ومدى تأثيرها      
   .كذلك يتعلم الطلبة طرق العالج المختلفة للمرضى النفسيين, الصحة النفسية

  
 )م.س3(            :لنفسية التمريضية اإلكلينيكيةالصحة ا   150304

  بيت لحم/قسم األمراض العقلية: المكان المقترح للتدريب

يعطي هذا المساق فرصة للتعامل مباشرة مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفـسية              
وعاطفية والذين يتلقون العالج في المراكز أو العيادات المتخصصة حيث يمكن تقييم وضـع         

رضى وتأثير تصرفاتهم عليهم ووضع الخطط للعناية الصحية بهم على أساس العلوم التي             الم
يقوم الطلبة أيضا بالتدرب علـى      . والتمريضية, النفسية, درسها الطلبة في المساقات الحيوية    

كذلك المحافظـة علـى البيئـة العالجيـة        , طرق التخاطب مع المرضى كأفراد أو جماعات      
تيار طرق التأقلم مع توترات الحياة وكذلك التعاون مـع الفريـق            ومساعدة المرضى على اخ   

الطبي واالجتماعي لمساعدة المرضى وعائالتهم للمحافظة على المستوى الصحي األفـضل           
كذلك يقوم الطلبة بالتدرب على العناية بالمرضـى         .والعودة إلي الحياة الطبيعية في المجتمع     

  .أثناء إقامتهم في المصحات العقلية
 

 )م.س3(                :صحة المجتمع التمريضي  150411

مساق صحة المجتمع التمريضي مع التركيز على الرعاية التمريضية التي تعطى           هذا ال يقدم  
في المؤسسات الصحية والبيوت للمحافظة على الصحة ومنع المرض مستندة علـى مفهـوم            

 .الرعاية الصحية األساسية
اسيات الالزمة للتخطيط والتقييم والتطبيـق للمرضـى        يغطي هذا المساق نظرياً وعملياً األس     

ناك تركيـز علـى دراسـة       هخالل دورة الحياة في المجتمع كأفراد وعائالت وجماعات، و        
وتطبيق دور علم التمريض في صحة المجتمع واالرتقاء بالصحة والوقاية من األمراض بناء             

 .لعناية الصحية المنزليةعلى مفاهيم الرعاية الصحية األولية وعناية الشخص بصحته وا
 البيئـة    صحة   الهياكل التصورية والعلمية المتعلقة بممارسة تمريض الصحة العامة يتضمن        

وعلم األوبئة والتدريب المبني على أساس علمي وتعليم صحة المجتمع ونظريـات ونمـاذج             
 .ومبادئ صحة المجتمع

جتمع والخدمات التي تقدمها    وتركز صحة البيئة على أنواع مؤسسات الرعاية الصحية في الم         
هذه المؤسسات من أجل المحافظة على الصحة ومنع المرض، باإلضافة إلى البرامج الوطنية             

  .التي تتعامل مع عناصر الرعاية الصحية األولية
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غير المعدية ومدى تأثيرها علـى الحالـة     ويركز علم األوبئة على حدوث األمراض المعدية        
ز على النظريات الوقائية والعالجيـة التـي اتخـذت ضـد            الصحية في المجتمع، كما يرك    

  .األمراض
 

 )م.س3(             :صحة المجتمع التمريضي اإلكلينيكي   150412

العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة        : المكان المقترح للتدريب  
  .لمسنين والمدارسنابلس، المراكز الشبابية والمجتمعية المختلفة وبيوت ا/الصحة

التقنيـة  . يعطي هذا المساق الفرصة للطالب للمالحظة والمشاركة بشكل مستقل بالمهـارات          
التمريضية ذات العالقة باالرتقاء بالصحة والمحافظة عليها والوقاية من المرض ضمن العمل         

لمـسنين  العيادات والمنازل والبيـوت ا    (من خالل الفئات المستهدفة للرعاية الصحية األولية        
كما يوجه الطلبة إلي تطبيق العمليات التمريضية مـن خـالل           ) والمراكز الشبابية والمدارس  

   .الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية في المجتمع
 

 )م.س2(             : مهنة التمريض ومهاراتأخالقيات   150212

 إلى االعتبارات المهنية التي يركز هذا المساق على االعتبارات األخالقية في المهنة باإلضافة 
 يركز هـذا  ،تعتبر مهمة في ممارسة الممرضة لمهنتها، ومن أجل أن تكون ممرضة محترفة  

المساق على اآلليات التنظيمية لمهنة التمريض وعلى اللوائح والتنظيمات المنظمة لممارسـة            
 .مهنة التمريض

نة التمريض، وذلك للتأكيد على كما يركز المساق على دراسة العالقة بمسؤوليات احتراف مه        
القضايا الحالية والمنظمات المحترفة باإلضافة إلى التخطيط ومناقشة تطوير المهنة، لذا فـإن    
مسؤولية الممرضة المحترفة تؤثر وتحلل في المنظورات المختلفة واألسئلة األخالقية المتعلقة           

 .بالمعالجة التمريضية والطبية وكيفية التعامل معها
ف الممرضة المحترفة يتطور من خالل إجراء االتصاالت واللقاءات والتفاعل مع كل            إن موق 

من المرضى وعائالتهم، وقدرة الطالب على التعاطف مع المرضى وردود األفعال الناتجـة             
القضايا والقيم األخالقية و وظائف الممرضة المختلفة تناقش، كما       يتناول   و هم،عن التعامل مع  

 .ظمة والتشريع الذي له عالقة بهذا المجال من النشاطاتيعطى االهتمام للمن
هذا المساق يزود الطالب بنظرة عامة عن مهن العناية بالصحة المختلفة والدور المميز لكل              
من المهن ضمن فريق الرعاية الصحية والسمات الهامة في عمل كل من المهن والمهـارات               

 .والخبرات المطلوبة
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. مريض كفرع مهم له تأثير فاعل في تقديم الخـدمات الـصحية           يقدم هذا المساق ملخصا للت    
 ،النظريات التمريضية من خالل ندوات، المستوى الالئق،  المسؤولية ،يناقش أيضا االستقاللية  

  . والتقييم،النقد، والتي تؤدي إلى اكتساب مهارات في التفكير، حلقات نقاش
 

 )م.س6(             :تدريب تمريضي إكلينيكي مكثف   150421

  .المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة: المكان المقترح للتدريب
يهيئ هذا المساق الفرصة لطلبة السنة الرابعة لممارسة علم التمريض باستقاللية على ثـالث          

المستشفيات والمراكز الصحية   ( وثالثي في مجاالت إكلينيكية مختلفة    ،  ثانوي،  مستويات أولي 
يق المعلومات النظرية في المجاالت اإلكلينيكية مع التركيز على         يمكن للطلبة تطب  ). المختلفة

والقدرة على تحمل المسؤولية تحت إشراف المدربين       ،  تغير األدوار  ,اإلداري, الدور القيادي 
 ،يوفر هذا المساق أيضا التدريب العملي الـالزم لممارسـة التقيـيم           . والممرضين المؤهلين 

كـذلك تطبيـق    ،   المجاالت اإلكلينيكيـة المختلفـة     والتطبيق لوضع المرضى في   ،  التخطيط
وتقـديم العـالج    ،  منع األمـراض  ،  المهارات التمريضية لالرتقاء بالصحة والمحافظة عليها     

 .ة قبل التخرج/ة مسئول/مما يعطي الطلبة الفرصة ألخذ المسؤولية كممرض ،للمرضى
 

 )2+3() م.س5(             :)1(أساسيات مهنة التمريض   150131

المرض وأهمية البيئة للمحافظة على     /فقدان الصحة   / مفاهيم الصحة   ا المساق على    يركز هذ 
 في مختلف األعمار من وجهات النظر       إلى العناية الصحية بالفرد   الصحة وتحسينها باإلضافة    

 .الروحية واالجتماعية والثقافية والعقلية والجسمية
ر اإلنساني ويساعدهم علـى     والتطومعرفة األساسية حول النمو     يزود هذا المساق الطالب بال    

 .تحسين قدراتهم لتقييم وفهم العملية الطبيعية للنمو والتطور خالل دورة الحياة
وضع هذا المساق لتزويد الطلبة بالمفاهيم التي هي أساس لممارسـة التـدريب الـسريري               

علـى   واإلجراءات والعمـل      والعملية التمريضية  علم التمريض  مفاهيم   إدراكوالتأكيد على   
  .تطبيقها في المختبر

 

  )1+2) (م.س3(             :)2(يات مهنة التمريضأساس   150132
 والتأكيـد  ،)1( هذا المساق على المفاهيم التي قدمت في مساق أساسيات مهنة التمريض          يعتمد

  .المستمر على المفاهيم التمريضية واإلجراءات وتطبيقاتهم في المختبر
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 )م.س3(            :)2+1 (اإلكلينيكيةأساسيات مهنة التمريض   150133

هذا المساق هو الخطوة األولى التي يتعرض فيها الطالب للمجال التطبيقي المهني العلمـي،              
ويتوقع من الطالب أن يقوم ببعض المهارات الالزمة والتي تشمل مكونات مساق أساسـيات              

  )2+1(مهنة التمريض
 

 )م.س3) (م.س3(        :)1،2(صحة البالغين التمريضية  150241 ،150343

لى المريض البالغ مع التغييرات الصحية المختلفة       إفي هذين المساقين يقوم الطالب بالتعرف       
لى المصطلحات والعمليات الفـسيولوجية المرضـية       إ يقوم الطلبة بالتعرف     .التي تؤثر عليه  

ة وطرق عالج الحاالت المرضي   , الطرق التشخيصية الخاصة باألمراض   , لألمراض الشائعة 
تطبيـق أساسـيات    ,  كل ذلك يتم من خالل العملية التمريضية       .المختلفة التي تصيب البالغين   

 كما يركز هذان المـساقان علـى رعايـة         . أثناء العناية بالمريض   العناية التمريضية الشاملة  
, االتزان القاعدي الحمضي واأليونات   , اتزان السوائل  ,المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية    

, أمـراض القلـب    ,الهـضمي , التنفـسي , أمراض الجهاز الـدوري   , أمراض الدم  ,األورام
 ,التـشخيص التمريـضي    , مع التركيز على مبادئ التقييم التمريـضية       .واألمراض الجلدية 

 .والتدخل التمريضي للعناية بالمرضى ككل
لبيت أو ويركز المساق أيضاً على العناية التمريضية الشاملة بالمرضى المسنين والشيوخ في ا

 .المؤسسات الخاصة بذلك، أو الذين يدخلون إلى المستشفى في حالة مرض مزمن أو حاد
 

 )م.س3) (م.س3(       :)1،2(صحة البالغين التمريضية اإلكلينيكية  150242,150344

  .ةستشفيات والمراكز الصحية المختلفالم: المكان المقترح للتدريب
 يقوم الطالب خاللهمـا بالتـدرب علـى العنايـة           يقدم هذان المساقان على فصلين دراسيين     

 يدرب الطلبة علـى اسـتخدام العمليـة         .بالمريض البالغ الذي يعاني من األمراض الشائعة      
مع , ة المهني في مساعدة المرضى للمحافظة على الصحة       /التمريضية لمعرفة دور الممرض   

والمحافظـة   ,لتعليم والتعلم ا,الخبرات المهنية , طريقة التفكير , التركيز على وسائل المخاطبة   
كذلك المحافظة على مبادئ وأخالق  ,على االطالع على احدث التطورات في األمور الصحية 

  .المهن الطبية
  

  )م.س3(               :العناية التمريضية المكثفة  150351
بالمرضى البالغين ومرضى كبار الـسن      الرعاية الصحية الشاملة    إن هذا المساق يركز على      

بسبب سوء حالتهم بشكل مزمن أو حاد إلـى وحـدة العنايـة             خلون إلى المستشفى    والذين يد 
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 ردود الفعل المرضية والنفسية للمرضى البالغين       ى كما يركز المساق عل    .)الحرجة(المركزة  
  .اجهون عراقيل صحية حرجةالذي يو

ر القاعدة  يوجد تقنية متكاملة ما بين علم األمراض وعلم التمريض وعلم األدوية؛ والتي تعتب            
  .األساسية لممارسة العناية التمريضية الحرجة

إن نظرة التفكير التحليلي واتخاذ القرار ومراقبة أعمال الجسم الفسيولوجية بعلم التمـريض             
لى مدى إواتباع عملية البحث العلمي والعناية التمريضية يستعمل لبناء نظام من أجل التعرف    

إلى عرقلة الـصحة الحرجـة واتخـاذ         التي تؤدي    اعيةواالجتماالستجابة الجسمية والنفسية    
  .ا عالقة بالعناية المركزة ستناقشالقضايا القانونية واالخالقية التي له. االجراءات المناسبة

الطالب بالمعرفة والمهارات الـضرورية للعنايـة والمرضـى         إن هذا المساق صمم لتزويد      
اتخـاذ االجـراءات    ا يتضمن أيضاً    والمصابين والحوادث والطوارئ وحاالت الكوارث وهذ     

الالزمة من أجل التأكد من سالمة الشخص والتي بدورها تؤدي إلى الوقاية من الحوادث في               
البيت والمجتمع، فالجزء العملي من هذا المساق مكرس من أجل اتقـان مهـارات العنايـة                

  .األولية
  

  )م.س3(             :العناية التمريضية المكثفة اإلكلينيكية  150352
أجل تطبيق نظرية المعرفة في أماكن التدريب العملـي، وسـيكون           سيتم توجيه الطالب من     

  .التركيز على استعمال الرعاية التمريضية في وحدة العناية المركزة
يركز هذا المساق على تطبيق المبادئ والنظريات الخاصة بالعلوم التمريضية وعلم األمراض 

قنية الطبية من أجل إعطاء العناية التمريضية بالمرضـى         وعلم األدوية والتقييم الصحي والت    
   .البالغين الذين يواجهون عراقيل الصحة الحرجة

 

 )م.س3(               :اإلدارة والريادة التمريضية  150451

المواد النظرية والوظائف الالزمة    , يقدم هذا المساق للطلبة المعلومات الالزمة لمبادئ اإلدارة       
  .إدارة أمور الرعاية الصحية في مختلف المجاالت الصحيةة حتى يتمكن من /للمرض

 

 )م.س2(            :اإلدارة والريادة التمريضية اإلكلينيكية  150452

يمكن هذا المساق الطالب من تطبيق مبادئ اإلدارة والمواد النظرية والوظائف الالزمة التي             
 يقـوم   .االت الـصحية  تعلمها حتى يتمكن من إدارة أمور الرعاية الصحية في مختلف المج          

  .الطالب بممارسة المهارات األساسية والمفاهيم الالزمة للقيام بدور تمريضي ريادي
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 )1+2) (م.س3(               :التقييم الصحي  150135

 ):م.س2(القسم النظري /التقييم الصحي

طالب المعلومات و المهارات الالزمة لتقييم الوضع الصحي للمـريض          لليعطي هذا المساق    
 يوجه الطلبة إلى استخدام مهارات التخاطب لجمع المعلومات حـول           .اء الصحة والمرض  أثن

تاريخ المرض والمهارات الالزمة للقيام بعمل فحص سريري شامل ثم تطبيق المعلومات من             
العلوم الطبية المختلفة مع التفكير النقدي الالزم لتحديد أي تغييرات فـي الوضـع الـصحي                

  .للمرضى
 

  )م.س1 (    :)اإلكلينيكي(القسم العملي /يالتقييم الصح

 على األشخاص  النظريةيقوم الطلبة في الجزء التطبيقي السريري بتطبيق المبادئ والمهارات     
والمحافظة على الـسرية    , مع التركيز على مبادئ أخالق المهن الطبية      , األصحاء والمرضى 

  .في التعامل مع المرضى
 

 )م.س3(               :صحة األمومة التمريضية  150361

األمـراض  , يغطي هذا المساق النظري المعلومات األساسية الضرورية للـصحة اإلنجابيـة    
, النمو والتطـور  , اإلنسانية, واستعمال المعلومات الحيوية الطبية   , النسائية واألطفال الرضع  

والعملية التمريضية الالزمة لالرتقاء والمحافظة على صحة األفـراد واألسـر           , حل المسائل 
وصحة , األمومة، مع التعرض لألمراض النسائية, لمجموعات فيما يتعلق بالصحة اإلنجابيةوا

 ويتضمن المساق أيـضاً دراسـة التوليـد والعنايـة           .األطفال الرضع وصحة النساء عموما    
  .ملحالتمريضية للمرأة أثناء المراحل المختلفة لل

 

 )م.س3(             :صحة األمومة التمريضية اإلكلينيكية  150362

  .المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة: المكان المقترح للتدريب
يقوم هذا المساق بتأهيل الطلبة بالمهارات الالزمة لتطبيق المعلومات التي تلقوها في مـساق              
صحة األمومة التمريضية حيث يقوم الطلبة بتطبيق العملية التمريضية والمهارات للتعامل مع      

األمـراض  , االجتماعية واألخالقية في مجال الصحة اإلنجابيـة      , يةالنفس, المشاكل الجسمية 
 إن التدريب العملي سيتم في المستشفيات النسائية وعيادات ما قبل الوالدة            .النسائية، واألمومة 

 سيعطى الطالب الفرصة لتطوير مهـارات       . وعيادات رعاية األم والطفل    هاوعيادات ما بعد  
ء المراحل المختلفة لدورة الحياة يتضمن ذلك مرحلـة البلـوغ           أساسية في العناية بالنساء أثنا    

  .ومرحلة سن اليأس
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 )م.س3(             :صحة األطفال والمراهقين التمريضية  150371

لطلبة المعلومات العلمية الالزمة التي تمكنهم من العناية الصحية باألطفـال     ليقدم هذا المساق    
االرتقاء  ،ة إلى المعقدة من حيث النمو والتطور       يتدرج المساق من األمور البسيط     .وعائالتهم

ثم التركيز على بعض المـشاكل      , الوقاية من األمراض والحوادث    ،بالصحة والمحافظة عليها  
,  يتم هذا من خالل العملية التمريضية.) والمعدية، المزمنة،األمراض الشائعة( الصحية الهامة

اية بصحة األطفال مع التركيز على دور       حدث األساليب الصحية للعن   أ وتطبيق   ،نظرية النمو 
  .العائلة الهام

 

 )م.س3(         :صحة األطفال والمراهقين التمريضية اإلكلينيكية  150372

  .المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة: المكان المقترح للتدريب
 يقوم هذا المساق باالعتماد على المعلومات التي تلقاها الطالب في مـساق صـحة األطفـال               
والمراهقين ومساق التغذية وعلم األدوية بتطبيق المبادئ التمريضية لتقديم مستوى الئق من            

 يقوم هذا المساق بتعريـف الطلبـة علـى          .العناية الصحية والتمريضية لالطفال وعائالتهم    
المهارات اإلكلينيكية الالزمة لصحة الطفل في المجاالت الصحية المختلفة مثل مراكز رعاية            

 مما يمكن الطلبة من ممارسة عناية       . ومراكز تأهيل المعاقين   ، المستشفيات ،والطفولةاألمومة  
 وإعادة ،االرتقاء بالصحة والمحافظة عليها، تمريضية شاملة لألطفال من خالل الوقاية األولية

 كما يقوم الطلبة بالتعرف على المشاكل األخالقيـة والقانونيـة المتعلقـة بالرعايـة          .التأهيل
  .لطفلالصحية ل

 

 )م.س3(             :منهج البحث العلمي في التمريض  150453

يقوم هذا المساق  بالتركيز على المبادئ البحثية األساسية وعالقة البحث العلمـي بالدراسـة               
 يصبح الطالب قادرا على فهم أهمية البحث فـي المجـال التمريـضي              .النظرية والتطبيقية 

 باإلضافة إلى مهارات البحث التحليليـة يقـوم         .التمريضعلم  والمجاالت األخرى المتعلقة ب   
 يقـوم الطلبـة   .الطالب بالتعرف على الجانب األخالقي المهم في تطبيق البحث التمريـضي     

 وحتى المـشاركة كمـساعدي      ،اإللقاء، و الكتابة، و التحليلو ،القراءةو ،بالمشاركة في النقاش  
 كمـا يقـوم   ،  لمجال التمريضي دراك لقيمة واستعمال البحث في ا     بحث حتى يصبح لديهم اإل    

  .الطلبة بتطبيق أساسيات علم اإلحصاء الحيوي
 

 )م.س2(                 :مشروع التخرج  150454

 على استعمال خطوات البحث العلمي في مشروع البحث اًسيكون الطالب قادرفي هذا المساق 
 ختيـار يـتم ا   ،يقوم الطالب بتحديد مشكلة تمريضية ذات معنى مهم مميز        ، حيث   التمريضي

 ومدى صالحية وعمق الثقة بالطريقـة المـستخدمة         .النوعية طرق البحث العلمي الكمية أو    
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 . والنتائج يجب أن تقدم وتفسر وتناقش بمدى تعلقهـا بالمـستوى النظـري             .يجب أن تناقش  
 ويجب على الطالـب أن      .وسيوثق العمل على شكل ورقة عمل تنظم على نحو علمي تقليدي          

ن ورقة العمل العلمي الخاصة به وفي نفس الوقـت عليـه أن يكـون               يكون قادراً للدفاع ع   
 بحث صغير له أهمية     امعارضاً لمشروع آخر خاص بطالب آخر، وسيختار الطالب مشروع        

  .فعلية
  

  )م.س3       (                                                        للتمريضاللغة االنجليزية  150458

 اللغوية لطالب التمريض حتى يـتمكن مـن         تإلى تعزيز وتطوير المهارا   يهدف هذا المساق    
قراءة وفهم النصوص اإلنجليزية والمتعلقة بعلم التمريض والعلوم الطبيـة باإلضـافة إلـى              

  .مساعدته لدخول سوق العمل في المستشفيات وإكمال تحصيله العلمي بعد التخرج
مقروء وزيادة حـصيلة المفـردات ذات       سيركز المساق على تطوير مهارة القراءة وفهم ال       

العالقة بمهنة التمريض والعلوم الصحية، كما سيركز المساق على تنمية مهـارات التفكيـر              
الناقد وحل المشاكل واتخاذ القرار وذلك من خالل تمارين وحاالت دراسية، عالوة على ذلك              

ـ            ن التعبيـر الكتـابي     سيتم تدريب الطالب على مهارة المحادثة والكتابة إلى درجة تمكنه م
والشفوي عن األفكار التي لديه، سيتم استخدام نصوص قصيرة نسبياً لها عالقـة بالرعايـة               
الصحية والعلوم وعلم النفس وأخالق المهنة والتطوير المهني للممرضين وسـيتم اسـتخدام             
كتاب خاص بطلبة كلية التمريض باإلضافة إلى نصوص من كتب ومصادر مختلفة إلثـراء              

 الطالب وإكسابه المعرفة المطلوبة، في نهاية المساق يتوقع من الطالب أن يكون لديـه   تجربة
  .المقدرة على القراءة باالعتماد على نفسه وكتابة التلخيصات واالتصال الشفوي
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يركز المساق على تقديم العنايه الصحية الشامله من خـالل اسـتخدام العنايـه التمريـضية             
 هم في مرحلة الشيخوخه أثناء تواجدهم في البيت أو في المؤسسات التـي            للمرضىالمكرسة  

 إصـابتهم   بـسبب مراكـز الـصحيه     تعنى بكبار السن أو أثناء تواجدهم في المستشفيات وال        
  .بامراض حادة أو مزمنه

الشيخوخه هو دراسة التغيرات التي تطرأ على كبار السن وهو علم يحتـوي علـى               ب العناية
  .انظمة متعددة تقوم بدراسة النواحي البيولوجيه واالقتصادية والنفسية واالجتماعية والصحية 

 خلق نوع من زيادة العبء       وهذا الحاليعصر   متوسط العمر المتوقع للفرد في تزايد في ال        إن
فراد  أهم التغيرات التي تطرأ على األ     هم بحاجة الى تفهم   على اعضاء الفريق الصحي والذين      

  .في مرحلة الشيخوخه وكيفية التعامل معها
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 يزود الطالب بالمعرفه والفهم العميق لمراحل التطور الذي يمر          العناية بالشيخوخه إن دراسة   
  .البالغ والتغيرات التي تطرأ عليه بسبب العجز وكبر السنبها الشخص 

                   
 

  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 455 

  :أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التمريض

  
  :األساتذة المساعدون

   عناية مركزة وتخدير–تمريض عائدة أسعد أبو السعود القيسي                  
  جامعة لينشوبنغ _                                    السويد                     

  
  علم األدوية                 أنسام فراس ذياب صوالحة

  جامعة وستن_ أمريكا
  

   :المدرسون

  تمريض أطفال                 اد صبحرنجوى محمد و  
  جامعة القدس_ فلسطين

  
  صحة األم والطفل                  شروق غالب قادوس

  جامعة القدس_ لسطينف
  

  صحة األم والطفل               ايمان أحمد محمد الشاويش
  جامعة القدس_ فلسطين

  

  :                      مساعدو البحث والتدريس-اإلداريون

  بكالوريوس تمريض                   سماح عبد اللطيف إشتيه
  الجامعة األردنية_     األردن                                                    

  
  بكالوريوس تمريض      رهيجة عوني عبد الغني  
   جامعة القدس–فلسطين               

  :المبعوثون

  مبعوثون لألردن للحصول على            {                     الكوني شاكر سماحةمهدية
    })ة التمريضية المكثفةتخصص العناي(                  الماجستير  قدومي عبد المعطي صالحجمال
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  بكالوريوس علوم القبالة القانونية
  :المقدمة

قامت جامعة النجاح الوطنية باعداد برنامج القابالت القانونيات لرفع مـستوى رعايـة صـحة األم                   
 أهمية دور القابالت القانونيات للحد من معدالت االعتالل والوفيات لدى ولقد أثبتت الدراسات السابقة. والطفل

  . األمهات واألطفال
  

  ساعة معتمدة لمدة أربع سنوات 154برنامج القبالة يحوي 

 من أهم حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها في المجتمع المدني هو حقه في الوالدة اآلمنة التـي                 
تشمل الوصول إلى العناية الطبية، والمستشفيات، وحرية مرور سـيارات اإلسـعاف، وشـروط الـسالمة                

خدمات الصحية فـي    من مقدمي ال  % 34للموظفين، وتقديم الرعاية للمرأه من القابالت القانونيات التي تشكل          
  . فقط قابالت574 مقدم خدمات صحية في القطاع الصحي، منهم 16.935وهناك . فلسطين

 ونحن في مجتمع يهيمن عليه الذكور في النظام الصحي، وحان الوقت للتركيز على دور القـابالت                
  . القانونيات في تقديم الرعاية لألم والطفل

  ).جذور للصحة االجتماعية والتنمية(
ن دور القابلة القانونية ال يقتصر على المرأة، بل على العائلة واألطفال والمجتمع ككل، ودور القابلة                إ

 هو أن تكون ذات كفاية عالية وذلك لتتمكن من العمل بوصـفها مـسؤولة ومعلمـة                 21القانونية في القرن    
  .وأن تمارس العناية المتقدمة سريرياً. ومشرفة

  
 :برنامج القبالة

ذا البرنامج القابالت القانونيات للعمل في فريق متعدد التخصصات الصحية، من أجـل تلبيـة               يعد ه 
االحتياجات الصحية وتوفيرها لألفراد، وتحسين نوعية الرعاية الصحية في مختلف البيئات الصحية لجميـع              

  .مراحل الحياة مقترنا مع وجود النهج العلمي االكلينيكي إلى جانب الخلفية النظرية
  

  :الطار المفاهيمي لبرنامج القبالةا .1

المفاهيم األساسية لبرنامج القبالة هي توفير العالج والرعاية الصحية لألفراد، واستخدام البحث العلمي 
  .القائم على الممارسة السريرية، وتطوير عملية التقييم

تأهيل فـي جميـع   فالهدف من البرنامج هو الحفاظ على صحة األم والطفل، وعالج األمراض، وإعادة ال            
المستويات الثالثة من الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية، واإلطار المفاهيمي الذي يستخدم في برنامج 

حيث يستخدم هذا النموذج النظرة الشمولية للمرأة عند تقديم العناية الـصحية     " بيتي نيومن "القبالة، هو نموذج    
  .لها

  



 459 

  :بيتي نيومن  . أ

لصحية وربطها وتطويرها باعتبارها إطاراً تنظيمياً للمساعدة في فهم احتياجات          هي وصف الرعاية ا   
والتعامل ) الفرد والبيئة والصحه والتمريض   : (تصف أربعة مفاهيم وتربط بينها وهي     " نيومن"األفراد فنظرية   

فاعل مستمر، والفـرد    يصور نظاماً مفتوحاً لألشخاص والبيئة فيه ت      " نيومن"المتبادل والترابط بينهم، إن نظام      
  ).الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية والعاطفية والروحية: (هو نظام يتالف من خمسة متغيرات متفاعلة

  :فلسفة برنامج القبالة. 2

هي إعداد قابالت قانونيات لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية خاصة ومنطقة الـشمال                 
وفلسفه القبالة متوافقه مع فلسفة كلية . عاية صحة األم والطفل واألسرةعلى أخص الخصوص لرفع مستوى ر    

التي هي بمثابة اإلطار المفاهيمي للكلية وهو مـا يتفـق مـع             ) الفرد والصحة والبيئة والتمريض   (التمريض  
  .المفاهيم األساسية لفلسفة القبالة

ت القانونيـات ذوات المعرفـة       سيوفر هذا البرنامج للمجتمع الفلسطيني وجود عدد كاف من القابال         
  .المميزة 

إن الهدف الرئيس للقبالة هو مساعدة األفراد واألسر والمجتمعات المحلية في تحقيق الصحة للمـرأة               
  .والطفل وتوفيرها ضمن المعايير االجتماعية، الثقافية، النظم المهنية والمعايير العالمية

  
  : رعاية الوالدة معتمده على

  .اطفيه واالجتماعيه والجسمية والنفسية، باالضافة الى الخصائص الثقافية لكل فردرعاية النواحي الع .1
 .تعزيز االعتقاد بأن عملية الحمل والوالدة هي عملية طبيعية فيسيولوجية ويتعين احترامها ودعمها .2
 .تأكيد  الصحه االنجابية وتعزيزها والوقاية من األمراض .3
ات، لذلك يجب أن تكون الرعايه ديناميكية لتلبيـة احتياجـات           تمارس القبالة في مجتمع متعدد الثقاف      .4

 .األسر واألفراد على اختالفها
 .لكل امرأة حامل الحق في تلقي الرعاية التربوية والعاطفية والفيزيولوجية واالجتماعية والثقافية .5
 .إدارك أهمية السرية، واحترام الخصوصية في كل لقاءات الرعايه الصحيه .6
 يوفر خريجة متخصصه متميزة تتفاعل مع التطور المستمر فـي المعرفـة العلميـة               برنامج القبالة  .7

 .ومستلزمات العصر والتطور، لتكون قادرة على تطوير التقنية وإمكانية تطبيق تلك المعرفه
   

  :الغرض من برنامج القبالة. 3

  :اآلتيهو إعداد قابلة مؤهلة متخصصه متمكنه من ممارسة القبالة علماً وفناً من خالل 
إعداد خريجة متخصصة في ممارسة التوليد، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمجتمـع بفاعليـة،                . أ

  .وكفاية بطرق مبتكرة وخّالقة عبر بيئات مختلفة للحد من انتشار األمراض والرعاية السليمه
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بأسس علميـة   توفير خريجة متخصصة في فهم التعليم المستمر، والتطوير المهنّي والمعرفة وتطبيقه             . ب
 .وعملية سليمة والحد من األمراض، وتوفير والدة سليمه وآمنه

 .تخريج قابالت لخدمة المجتمع المحلي الفلسطيني، مما يؤدي إلى رفع مستوى صحة األم والطفل  . ت
البرنامج مصمم إلعداد قابالت قادرات على إدارة مراكز الرعاية للنساء الحوامل، وحديثي الـوالدة               . ث

ذه األهداف من خالل المناهج الدراسية التي تـشمل البحـوث النظريـة والممارسـة               ويتم إنجاز ه  
 .االكلينيكية، ومعايير الممارسة، وقانون المهنة باإلضافه إلى إدارة عملية التوليد بكفاية ومهنية

 

  :األهــداف العامة للبرنامج . 4

  . تطوير مهنة القبالة في فلسطين وتحسينها ورفع كفايتها-
ن الرعاية الصحية الشاملة في فلسطين من خالل المشاركة في زيادة فاعلية هـذه المهنـة قبـل                   تحسي -

  .الوالدة وبعدها
  . تأهيل الشابات في القبالة، وتمكينهم من تقديم خدمات عالية الجودة والكفاية-
ساب التفكير الناقـد     تحقيق الكفاية المهنية والمعرفة األساسية المتعلقة بالنظرية والمنهجية للمهنة، واكت          -

المنفتح على التغييرات، والمشاركة في إعداد مجال االختصاص وتطويره وتقييمه وصوالً الى المستويات            
  .العالمية للمهنة

  
  :األهداف المحددة لهذا البرنامج. 5
  . تطوير المفاهيم الرئيسية لممارسة القبالة واستيعابها والعمل بمهنية وقدرة عالية-
  .ورات في القبالة من منظور الممارسة تحليل التط-
  . إجراء التحليل النظري لدور القابله داخل الهيكل المتغير للرعاية الصحية في المواقع المتنوعة-
 تزويد الطالب بالمعرفه الضرورية، والبرنامج األكاديمي وأساسيات المهنة، لرفد المجتمـع بقـدرات              -

  .عالية الجودة
لطالبة لتوظيفها في المؤسسات الصحية كافةً، وكذلك المشاركة في التدريس،           توفير األجواء والفرص ل    -

  .والوظائف اإلدارية
  
  :األهداف المرجوه من برنامج القبالة. 6

 .االستفاده من نظريات العلوم والفنون والقبالة، ووضع برنامج شامل ومتكامل لالهتمام بالتوليد -
ر الرعاية الصحية الجيدة، والبـدء بـالتغيير نحـو          تطبيق نتائج البحوث ونقدها وتطويرها لتوفي      -

 .األفضل وتحسين ممارسة القبالة
 .االستفاده من نظريات الرعاية الصحية ومبادئها وتنظيم الشؤون الماليه، وإدارة الموارد البشرية -
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النقد والتقييم الدقيق، وتقييم التجارب الصحية بما فيها الصحة والمرض فيما يتعلـق بـاألفراد،                -
 .ألسر والمجتمعات المحليةوا

 .استخدام المبادئ القانونية واألخالقية، لتوجيه صناع القرار في ممارسة المهنة -
استخدام مهارات االتصال، والتواصل، وتسهيل العالقات، والتعاون بين األفراد، وأسرهم، وفريق           -

 .الرعاية الصحية، والثقه المتبادلة
 . وتعزيز دور القيادة والنمو المستمر ضمن مهنة القبالةوضع اإلطار األخالقي لتوجيه القابالت -
 .تطوير التفكير النقدي، واكتساب إبداء الرأي، واتخاذ القرارات الحاسمة -
تخريج قابلة مؤهلة ذات أخالق مهنية عالية قادرة على توفير الرعاية اآلمنة لألم والطفل واألسرة  -

 .والمجتمع
 .المرأة من سن المراهقه حتى سن ما بعد اإلنجابتوفير الرعاية الصحية األولية لصحة  -
 .رعاية صحة المرأة خالل عملية الحمل، والمخاض، وما بعد الوالدة -
 .رصد نمو الجنين في فترة الحمل، واتخاذ االقرارات المناسبة -
 .تقييم وضع الرضيع للتكيف مع الحياة خارج الرحم -
 .الرشادات المتعلقة برعاية الرضعالقيام بالتقييم الشامل لحديثي الوالدة، وتوفير ا -
 .إدارة مراكز الرعاية والتعامل مع الحمل الخطر -
 .توفير الرعاية الطارئة المناسبة عند الحاجة -
تطبيق اإلدارة السليمة، والقيادة الحكيمة، والتدريس األشمل إلحداث التغيير اآلمن داخل الرعاية              -

 .الصحية
 .أكثر، للحد من خطر الوفاة المبكرة لحديثي الوالدةممارسة المهنة بكفاية وأمان وفعالية  -
تلبية احتياجات المجتمع المحلي عن طريق توفير قابالت قانونيات متخصـصات وذوات كفايـة               -

 .وجودة عالية
رفع مستوى وعي األم ونضجها، وتوفيرالرعاية الصحية السليمة للطفل من خالل تهيئة  القابالت   -

 .ية في الرعاية الوقائية والعالجية وإعدادهنالمستقالت اللواتي يعملن بكفا
 

  :مهمة وفلسفة جامعة النجاح الوطنية وفلسفتها. 7

إن مهمة جامعة النجاح الوطنية ورسالتها هي خدمة الشعب الفلسطيني بوصفها مركز النهوض،             
في جو من   النشر، واالستفادة من المعرفة والتطلع األعلى للجامعة هو إشباع العقل البشري بالمعرفة             

التفاهم، والرؤية األخالقية باإلضافه إلى توفير مركز للتعليم في متناول الطلبة الواعدين مما يتيح لهم               
الحصول على التعليم العالي الممتاز دون السفر للخارج وتهدف الجامعه إلى توفير التعليم الممتاز إلى   

  .الطلبة وتقديم افضل خدمة للمجتمع
   : مهمة برنامج القبالة  . أ
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 هذا البرنامج مصمم إلعداد وتهيئة القابالت المحترفات القانونيات المستقالت المتمكنات لتلبية            -
حاجات المجتمع الفلسطيني ومتطلباته، والتغييرات السريعة في التكنولوجيا اإلبداعية والمستجدات         

  .في إطار المهنة
لكفايات العالية لتلبية احتياج الرعاية      بكالوريوس علم القبالة برنامج يعد القابالت القانونيات وا        -

الصحيه وإعداد األفراد للدخول في ممارسة المهنة ويزودهن بأسس أدوار القيـادة والدراسـات              
لخدمة المجتمع، ونحن ملتزمون لتخريج قابالت على درجة عالية من الكفاية والمؤهالت علميـاً              

جات الرعاية الصحية، وتطلعـات األسـر       من النواحي النظرية واالكلينيكية التي تستجيب الحتيا      
  .واألفراد والمجتمع و المهنة

 بكالوريوس علم القبالة يمنح الطالبة القدرة على التفكير الناقد في اتخاذ القرار الحاسم والعمـل     -
  .بفاعلية من خالل الفريق

  
 :رؤية برنامج القبالة .8

رحلة اجتماعيـة وسياسـية     مرت فلسطين منذ بداية القرن الحادي والعشرين وحتى اآلن بم         
مكثفة، وغير مستقره مرتبطة بالصحه فالوضع السياسي الجديد أوجد حاجات ملحة للرعاية الصحية             
الجديدة، وأن االقتصاد غير المستقر ترك أثراً كبيراً على الصحة واضطراب األمن كذلك له أثر على        

  .الرفاهية لألفراد واألسرة والمجتمع
معة النجاح الوطنية ملتزمة بتعزيز مهنة القبالة في فلسطين، وإعداد          إن كلية التمريض في جا    

  .خريجات مؤهالت من الناحية السريرية والتكنولوجيه واإلدارية والنفسية والتقنية
ومهمتنا هي تقديم نموذجاً للتفوق والقيادة في القبالة، من خالل المناهج المبتكرة واسـتخدام              

مشاركة المجتمعية، وتعليم الطالبات وتنميتهن  وتهيئتهن للمتغيرات        أحدث األساليب في التدريس، وال    
العالمية واإلبداعية والتكنولوجية، والسعي الحثيث إلى التفوق والمهنية القائمة على البحـث العلمـي              

  .وتراكم الخبرة والقدرات، والمعرفه العلمية التخصصية
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   :بالةبكالوريس في القال  برنامج لالقبولمعايير 
  .القبول خاص بالطالبات فقط *
  .  أو أكثر ٪75التوجيهي  *
  .  استكمال التعليم الثانوي العلمي*
  .النتيجة المرضية للمقابلة الشخصية *
  . اتقان اللغة االنجليزية *
  

  :بكالوريس في القبالةالالساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة

 ساعة معتمدة 154نهاء ما مجموعه ة إلقبالة على الطالبللحصول على درجة البكالوريس في ا 
  : موزعة حسب الترتيب التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المتطلبات الساعات المطلوبة

 متطلبات جامعة اجبارية 20

 )اجبارية( تخصص علم التمريض متطلبات 28

 )اجبارية ( القبالةعلم متطلبات تخصص  64

 متطلبات كلية اجبارية 36

 ياريةمتطلبات جامعة اخت 6
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  ) ساعة معتمدة 20(جبارية إمتطلبات جامعة 

 متطلب سابق
الساعات 

 المعتمدة
 رقم المساق اسم المساق

 10101 ثقافة إسالمية 3 -

 10102 لغة عربية 3 -

 10103 (1) لغة انجليزية  3 -

 10322 (2) لغة انجليزية  3 -

 10105 الدراسات الفلسطينية 3 -

 10117  مهارات القيادة واالتصال 1 -

 10108 مجتمعخدمة  1 -

 10100  مقدمة في علم الحاسوب 3 

  المجموع 20 

  

  ) ساعة معتمدة36  ( إجبارية- متطلبات كلية

 رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 24121 صيدلة عامة للأحياء 3

 23105  صيدلة)1( عامة كيمياء 3

 23107 صيدلة ملي لل عامة عكيمياء 1

 150110 (I)علم التشريح وعلم وظائف األعضاء  3

 150111  )2(علم التشريح وعلم وظائف األعضاء  3

 150115 كيمياء حيوية طبية 3

 150119 علم األدوية 3

 25202 حيوي حصاءإ 3

 150125 حياء الدقيقةعلم األ 3

 150127 مراضعلم األ 3

 150129 علم التغذية 2

 71412  االكلينيكي يعلم النفس 3

 35374 علم االجتماع الطبي 3

  المجموع 36
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  ) ساعة معتمدة6(ختيارية إمتطلبات جامعة  

  .يتم اختيار ثالثة مساقات جامعة اختياري تحددها كلية التمريض
  

  )ساعة معتمدة 28( جباريةإمتطلبات تمريض رئيسية 

الساعات 

 المعتمدة

نظري 

 اسبوعيا

ساعات 

 لعمليا
 اسم المساق

 رقم المساق

5 3 6 (lab)  150131 )1(أساسيات مهنة التمريض 

3 2 3 (lab)  150132 )2(أساسيات مهنة التمريض 

  كلينيكيأساسيات مهنة التمريض اإل 9 - 3
)2( 

150133 

 150371 صحة األطفال والمراهقين التمريضية  3 3

صحة األطفال والمراهقين التمريضية  9  3
 كلينيكيإلا

150372 

 150453 منهج البحث العلمي في التمريض  3 3

3 2 3 (lab)   150135 التقييم الصحي 

 150451 دارة والريادة التمريضيةاإل - 3 3

 150452 دارة والريادة التمريضية االكلينيكيةإلا 6 - 2

  

  ) ساعة معتمدة64(جبارية متطلبات القبالة اإل

  اسم المساق  رقم المساق
اعات س

 العملي

نظري 

 اسبوعيا

 ساعات معتمدة

  2 2  الجوانب األخالقية والمهنية   للقبالة 152373

152363 

152364 
 Iالقبالة علم 

 العملي  /  I القبالة علم
9 

  
2 

5 
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152365 

 

 

152366 

 II  علم القبالة  

 II    العملي/علم القبالة

 

12 2 6 

152367 

152368 

 III  علم القبالة

   IIIالعملي/  بالة القعلم
 

6 
  
2 

4 

152369 

 

152370 

  القبالة المتقدمعلم 
 العملي/   القبالة المتقدم  علم

12 
  
5 

9 

152374 

152375 

  علم حديثي الوالدة

 العملي/ علم حديثي الوالدة 

6 2 4 

 1 1 - علم األجنة 152376

 2 2 - القبالة المجتمعية 152377

 1  3 عمليال/ القبالة المجتمعية   152378

152379 

152380 

  علم األمراض النسائية
 العملي/ علم األمراض النسائية 

3 

  
2  
 

3 

 - قضايا في صحة المراة 152429
  
2 

2 

152413 

 

152414  

 تنظيم األسرة ووسائل منع  الحمل

/ تنظيم األسرة ووسائل منع  الحمل 
 العملي

 

3 

  
2  
  
 

3 

 2 2  لقبالةل  التخرج مشروع 152418
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 6  18 فترة التدريب المكثف للقبالة 152421

 2 2 - بالةقمقدمة في ال 152425

 2 2 - الصحة النفسية في القبالة 152430

 1 1 - االنتقال 152428

  3  3 -  االتصال والتثقيف الصحي للقبالة 152483

  4  4 -  صحة البالغين التمريضية 152481

  2  - 6  صحة البالغين التمريضية االكلينيكية  152482

  صفر  صفر  -  االمتحان الشامل  152485

 64 38 26 المجموع 

  ختيارية خالل الفصل الدراسيجبارية واإليمكن للطلبة التسجيل لدراسة متطلبات الجامعة اإل: مالحظة
  
  

  وصف المساقات

   
  )م.س3(                : عامة للصيدلة  أحياء   24121

كما يتضمن تركيب الخلية . لخليةيتضمن هذا المساق النشاطات الحيوية على مستوى ا
الطرق األساسية . ة عبر جدار الخليةيئتبادل المواد بين الخلية والبو لهاالمكونات الكيماوية و
  .وظائف الخلية والتمثيل الضوئيونشاء الطاقة داخل الخلية إل

  

  )م.س 3(          ): عملي/نظري (كيمياء عامة للصيدلة  23107 ،23101

 ،والجدول الدوري، تركيب الذرة،  المفاهيم العامة للكيمياء مثليتضمن المساق النظري
 ومواضيع ، وقوانين الغازات، والمحاليل المائية، والتوازن الكيماوي،والروابط الكيمائية

  .أخرى
 وقانون ،أما المساق العملي فيتكون من مجموعة تجارب تشتمل على األحماض والقواعد

  .صبغ الكيماوية وال، والتوازن الكيماوي،الغازات
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  )م.س 2(                : مقدمة في القبالة  152425
مهنة لها بوصفها  مهنة القباله الطالبات علىالغرض الرئيسي من هذا المساق هو تعريف 

ساسية والطرق بالمعرفة األالطالبات  حيث تزود ،أدوارها وأنظمتها والتطبيق العملي لها
دراسة  على يتم التركيز في هذا المساق أيضا  كذلك.ةأالسليمة لكيفية التعامل مع المر
دوية ووالمصطلحات ومصطلحات األ، كلينيكيةساسية واإلالمصطلحات الطبية للعلوم األ

  .تينية للمصطلحات الطبية الالصول األو ،التمريضية
  

  )م. س3/3(                علم التشريح وعلم وظائف األعضاء 150111 ، 150110
النسيج ونسان ووظائفه على مستوى الخلية  تركيب جسم اإلفيمة يقدم هذان المساقان مقد

 جهزة المختلفة لجسم االنسان تركيبياًثم يبحث باستفاضة األ، جهزة المختلفةواأل، العضوو
الجهاز العصبي والجهاز العضلي العظمي و مثل الجهاز الدوري والجهاز المناعي ووظيفياً

على هيئة محاضرات  يدرسان هذان المساقانو. ز الدمالجهاز التناسلي وجهاوالجهاز البولي و
  .مثلة توضيحيةأنظرية و

  
  )م. س3(                 :كيمياء حيوية طبية  150115

 ،خالل هذا المساق الكيمياء الحيوية الطبية حيث يتم دراسة الكربوهيدراتالبات علم الطتت
 ووظائف الكبد ، الحامضينزيمات ووالتعادلالفيتامينات والمعادن واألوالدهون والبروتينات 

مراض الناشئة عن خلل في العمليات ألوالكلى من الناحية الحيوية وسيتم التركيز على ا
يض المختلفة مع  الى المركبات الحيوية وطرق األ أيضاًيتطرقكما . الحيوية في الخلية

  .التركيز على األنزيمات االساسية
  

  )م. س3(                  : دويةعلم األ  150119

دوية على جسم االنسان بما يشمل عمليات هذا المساق المفاهيم األساسية لتاثير األيشرح 
الطالبات هل ؤمات التي يشملها المساق توهذه المعل. خراج لألدوية واإل،االمتصاص واأليض

دوية ألمارسة التمريض بشكل آمن فيما يتعلق باألدوية وكذلك شرح مفاهيم استعمال الم
ساق بشرح ميكانيكية عمل كل دواء واستعماالته وتأثيراته االيجابية ما يقوم المك. للمرضى

  .والسلبية على جسم االنسان
  

  )م. س3(                 : إحصاء حيوي   25202

يبحث مبادئ االحصاء الحيوي وتطبيقها في الطب والعلوم الحياتية مثل االحصاء الوصفي 
عها مع التركيز على االحتماالت االحتماالت وتوزيوتقدير المقاييس والعينات وتوزيعها و
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قياس المتوسط بين متغيرين مستمرين ، كثرأاالختبارات النظرية لمتوسط أو . الطبيعية
بارامترية لال االختبارات ا). Chi  Square(بين متغيرين منفصلين  )التوافق والتناقض(

  . المستخدمة في الطب
  

  )م. س3(                : علم االحياء الدقيقة  150125

 التطبيقات العملية لمبحث الكائنات الدقيقة وأصل الميكروباتومة لعلم الكائنات  الدقيقة مقد
مقدمة للفطريات والخمائر .  وتكاثرهانمو الكائنات الدقيقةوالزراعة  والتركيبوالشكل و

  .  والفيروسات،والكائنات وحيدة الخلية
  

  )م. س3(                 : مراضعلم األ  150127

مراض ساسيات العمليات الفسيولوجية المرضية الخاصة باألأ الى يتطرق هذا المساق
  .نسان المختلفةثيرها على أجهزة حسم اإلأالمختلفة وت

  
  )م. س2(                  :  علم التغذية  150129

يضا ، أ ودور الغذاء في المحافظة على الصحة،يشمل هذا المساق التغذية الطبيعية والعالجية
المشاكل الغذائية الشائعة في  و،كثرأو أفي حالة وجود مرض العناية الغذائية بالمرضى 

  .العائلة والمجتمعو وكذلك التثقيف الغذائي للفرد ،الوطن العربي
  

  )م. س3(              :   اإلكلينيكيعلم النفس   71412

لى إيتطرق كذلك . نساني والتفكير العقلييشمل مقدمة لعلم النفس وتاثيره على السلوك اإل
لى العوامل إكذلك يتطرق . دراكالذاكرة واإلو النفس مثل التعلم  لعلمساسيةرية األمثلة النظألا

فهم تصرفات  الطالبات على يساعد هذا كله.  والمزاج، الشخصية والتي تؤثر على السلوك
 كذلك فهم العوامل التي تؤثر على .ورضاهم عن الخدمات  الطبية المقدمة ،المرضى

. ثير ذلك على تقديم الخدمات الصحيةأ وت وتوقعاتهمالصحيتصرفات العاملين في القطاع 
يبحث . المسنين والمعاقينوطفال لمرضى ذوي الحاجات الخاصة مثل األ الىإكذلك يتطرق 

 وعالقة ذلك  وتخفيفهمراض وطرق هذا التوتركذلك النظريات التي تربط التوتر النفسي باأل
  .امل االجتماعية والصحة و كذلك العالقة بين العو،هلم وطرق تخفيفباأل

 

  )م.  س3(                  :علم االجتماع الطبي   35374

جتماعية المختلفة وتأثيرها على ممارسات الصحة والتنمية يركز هذا المساق على األنظمة اإل
  المساق في مجال علم االجتماعركز وي،قتصادية وأنماط الحياة في المجتمعات المختلفةاإل
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 والمجموعات االجتماعية وتأثير األنظمة  وسيئاتهاجتماعية المختلفة حسنات  األنظمة االعلى
 وأنماط الحياة واألدوار التي يقوم بها كل ، والتنمية االقتصادية،مزاولة العناية بالصحة: على

  . وعملية التربية والمحترفين العاملين في مجال الصحة:فرد والعائالت
  

  )م.س3(              : علم الحاسوبمقدمة في    10100

يركز هذا المساق على كيفية استخدام الحاسوب وبرامجه المختلفة في تطوير العناية بالصحة 
  . وعملية البحث العلمي،والتعليم

  
  )م.س2(            :   للقبالةوالتثقيف الصحيالتواصل   152483

 والقيام بالتركيز على طرق ،ساسية ومفاهيم التعليم الصحيالمبادئ األ على المساقيركز 
و أو جماعات في المجتمع أفراد أ مستوى ىو المرضى علأصحاء لتثقيف الصحي لألفراد األا

يعطي هذا المساق النظريات والمبادئ والمفاهيم والعمليات . في مؤسسات الرعاية الصحية
وسيكون هناك تركيز على عملية تقييم  والخبرات للتخطيط والتطبيق وتقييم التفاهم والتعلم

 وطرح االمثلة والمصادر التعليمية كما سيكون هناك فرص ،هداف التعلمأوالحاجة للتعلم 
فراد كما أن هذا المساق يركز على الطرق المستخدمة في نصح األاً، لتطبيق ذلك عملي

ما يتعلق بمشاكلهم التي في فراد المرضى لى األإضافة عمار باإلصحاء من مختلف األاأل
ظريات االتصال البات ندرس الطتمن خالل هذا المساق و. تدخل في حياتهم اليومية الطبيعية

 ،والتفاعل مع المجموعة والتقنيات المهمة التي لها عالقة باالهتمام بصحة األفراد والجماعات
 وعلم النفس تركز على ،البيئة أن نظريات علم االجتماع مع لكي توضح تفاعل الفرد

 وتغيرات ،يرات االجتماعيةأثر والت واألدوا،االتصال االجتماعي والشبكات االجتماعية
  .السلوك

  
  )م.  س2(               :الصحة النفسية في القبالة  152430

ليات لقد صمم هذا المساق لتمكين طالبات القبالة من فهم السلوكيات الطبيعية والشاذة واآل
 وخاصة النساء في مراحل حياتهن ،زمات وطرق التكيف معهاالالزمة  لمواجهة  األ

كما يعطى هذا  المساق فرصة للتعامل مباشرة مع المرضى الذين يعانون من . المختلفة
و العيادات المتخصصة حيث أ ،اضطرابات نفسية وعاطفية الذين يتلقون العالج في المراكز

 العلوم أسستقييم وضع المرضى ووضع الخطط للعناية الصحية بهم على تتمكن الطالبة من 
كما تقوم الطالبات  . النفسية والتمريضية واقات الحيويةفي المستها الطالبات التي درس

 وكذلك المحافظة على البيئة ، و جماعاتأب على طرق التخاطب مع المرضى كأفراد يبالتدر
 وكذلك التعاون ،مع توترات الحياةالتكيف  ومساعدة المرضى على اختيار طرق ،العالجية
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فضل حافظة على المستوى الصحي األمع الفريق الطبي لمساعدة المرضى وعائالتهم للم
  . لى الحياة الطبيعية في المجتمعإوالعودة 

  
  ) م. س2 /2(                 : القبالة المجتمعية 152378 ، 152377

توجه حيث  ، هذا المساق بعض المفاهيم التي ترتكز عليها رعاية القابلة للمجتمعيناقش
بعض الحقائق على الصعيد المحلي والتي م الالزمة لفهدوات ستخدام األإلى إالقبالة طالبات 

الوصف الوظيفي ووسوف يكون هناك تركيز على دور المراة . ثير على الصحةألها ت
  . التي توجد في المجتمع الفلسطينيمعدل الوفياتالصحة وو

  
  )2+3(             ): 1(أساسيات مهنة التمريض   150131

المرض وأهمية البيئة للمحافظة على  وفقدان الصحة/ يركز هذا المساق على مفاهيم الصحة 
 وتحسينها باإلضافة إلى العناية الصحية بالفرد في مختلف األعمار من وجهات ،الصحة

  الطالبات يزود هذا المساق. النظر الروحية واالجتماعية والثقافية والعقلية والجسمية
ن قدراتهم لتقييم ويساعدهم على تحسي، بالمعرفة األساسية حول النمو والتطور اإلنساني

ضع هذا المساق لتزويد  وو. للنمو والتطور خالل دورة الحياة وفهمهاالعملية الطبيعية
 والتأكيد على إدراك مفاهيم ،بالمفاهيم التي هي أساس لممارسة التدريب السريريالطالبات 

  . والعملية التمريضية واإلجراءات والعمل على تطبيقها في المختبر، علم التمريض
  

  )م.س 3(               (2) :أساسيات مهنة التمريض  150131

، والتأكيد )1(يعتمد هذا المساق على المفاهيم التي قدمت في مساق أساسيات مهنة التمريض
  .المستمر على المفاهيم التمريضية واإلجراءات وتطبيقاتهم في المختبر

  
  )م.  س 3(               2):(األكلينيكي / أسياسيات مهنة التمريض   150132،150133

هذا المساق هو الخطوة األولى التي يتعرض فيها الطالب للمجال التطبيقي المهني العلمي، 
ويتوقع من الطالب أن يقوم ببعض المهارات الالزمة والتي تشمل مكونات مساق أساسيات 

  .)2+1(مهنة التمريض
  

  ) م.س 4(                     :  صحة البالغين التمريضية  152481

 المريض البالغ مع التغييرات الصحية المختلفة إلىبالتعرف تقوم الطالبات    المساق افي هذ
 المصطلحات والعمليات الفسيولوجية  إلىبالتعرف، كما تقوم الطالبات التي تؤثر عليه

 وطرق عالج الحاالت ،الطرق التشخيصية الخاصة باألمراض والمرضية لألمراض الشائعة
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تطبيق  وكل ذلك يتم من خالل العملية التمريضية. صيب البالغينالمرضية المختلفة التي ت
كما يركز . أثناء العناية بالمريض) طريقة المريض ككل(أساسيات طريقة التمريض الشاملة 

االتزان  واتزان السوائل وبعدها و المساق على رعاية المرضى قبل العمليات الجراحية هذا
 التنفسي وأمراض الجهاز الدوريوأمراض الدم  واألورام والقاعدي الحمضي واأليونات

 مع التركيز على مبادئ التقييم التمريضية.  واألمراض الجلدية،أمراض القلب والهضميو
  . والتدخل التمريضي للعناية بالمرضى ككل ،التشخيص التمريضيو

  
  ) م.س2(            :  صحة البالغين التمريضية اإلكلينيكية  152482

   .المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة: ريبالمكان المقترح للتد
  منونالذي يعانبالمرضى البالغين بالتدرب على العناية  هذا المساق خاللتقوم الطالبة 

على استخدام العملية التمريضية لمعرفة دور كما يتم تدريب الطالبات . أمراض مختلفة
 التركيز على وسائل  مع،المهني في مساعدة المرضى للمحافظة على الصحةة الممرض

والمحافظة على االطالع على  التعليم والتعلم والخبرات المهنية وطريقة التفكيروالمخاطبة 
  . واخالقياتهاكذلك المحافظة على مبادئ المهن الطبية وحدث التطورات في األمور الصحيةأ

  
  )م. س3(              :  دارة و الريادة التمريضيةاإل  150451

المواد النظرية والوظائف  ولمعلومات الالزمة لمبادئ اإلدارةطالبات الليقدم هذا المساق 
  .تمكن من إدارة أمور الرعاية الصحية في مختلف المجاالت الصحيةتحتى للقابلة الالزمة 

  
  )م.س2(          :  اإلدارة والريادة التمريضية اإلكلينيكية  150452

 والوظائف الالزمة التي ،لمواد النظريةمن تطبيق مبادئ اإلدارة واة يمكن هذا المساق الطالب
يقوم . تعلمها حتى يتمكن من إدارة أمور الرعاية الصحية في مختلف المجاالت الصحية

  . والمفاهيم الالزمة للقيام بدور تمريضي ريادي، الطالب بممارسة المهارات األساسية
  

  ) 1+2) (م. س3(              : التقييم الصحي  150135

ة مريضللالمعلومات والمهارات الالزمة لتقييم الوضع الصحي طالبات  اليعطي هذا المساق
 إلى استخدام مهارات التخاطب لجمع المعلومات حول الباتيوجه الط. أثناء الصحة والمرض

 ثم تطبيق المعلومات ،تاريخ المرض والمهارات الالزمة للقيام بعمل فحص سريري شامل
النقدي الالزم لتحديد أي تغييرات في الوضع الصحي من العلوم الطبية المختلفة مع التفكير 

 في الجزء التطبيقي السريري بتطبيق المبادئ والمهارات النظرية تقوم الطالبات. للمرضى
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,  مع التركيز على مبادئ أخالق المهن الطبية،على األشخاص األصحاء والمرضى
  .والمحافظة على السرية في التعامل مع المرضى

  
  ) م.  س3(            :طفال والمراهقين التمريضيةصحة األ  150371

 من العناية الصحية باألطفال ا المعلومات العلمية الالزمة التي تمكنه للقابلة يقدم هذا المساق 
االرتقاء ويتدرج المساق من األمور البسيطة إلى المعقدة من حيث النمو والتطور . وعائالتهم

ثم التركيز على بعض المشاكل  ومراض والحوادثالوقاية من األ وبالصحة والمحافظة عليها
, يتم هذا من خالل العملية التمريضية). والمعدية, المزمنة واألمراض الشائعة( الصحية الهامة

حدث األساليب الصحية للعناية بصحة األطفال مع التركيز على دور أ وتطبيق ،نظرية النمو
  .مهمالعائلة ال

  
  )م.س3(        :  التمريضية اإلكلينيكيةصحة األطفال والمراهقين   150372

  . المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة: المكان المقترح للتدريب 
في مساق صحة األطفال تلقتها الطالبة يقوم هذا المساق باالعتماد على المعلومات التي 

ئق من  ومساق التغذية وعلم األدوية بتطبيق المبادئ التمريضية لتقديم مستوى ال،والمراهقين
 المهارات القابلةيقوم هذا المساق بتعريف . طفال وعائالتهم والتمريضية لأل،العناية الصحية

اإلكلينيكية الالزمة لصحة الطفل في المجاالت الصحية المختلفة مثل مراكز رعاية األمومة 
 من ممارسة عناية القابلةمما يمكن .  ومراكز تأهيل المعاقين،المستشفياتووالطفولة 

االرتقاء بالصحة والمحافظة عليها،  وريضية شاملة لألطفال من خالل الوقاية األولية،تم
 المشاكل األخالقية والقانونية المتعلقة بالرعاية إلى بالتعرف تقوم الطالبة كما . وإعادة التأهيل
  .الصحية للطفل

  
  )م.س3(            :  منهج البحث العلمي في التمريض  150453

 وعالقة البحث العلمي بالدراسة ،التركيز على المبادئ البحثية األساسية ب يقوم هذا المساق
 ، على فهم أهمية البحث في المجال التمريضية قادرةصبح الطالبت ، إذالنظرية والتطبيقية

قوم تباإلضافة إلى مهارات البحث التحليلية . والمجاالت األخرى المتعلقة بعلم التمريض
لبة اقوم الطت.  األخالقي المهم في تطبيق البحث التمريضيبالتعرف على الجانبة الطالب

بالمشاركة في النقاش، والقراءة، والتحليل، والكتابة، واإللقاء، والمشاركة كمساعدي بحث 
بتطبيق من كما يق  في المجال التمريضي،  واستعماالتهحتى يصبح لديهم االدراك لقيمة البحث

  .أساسيات علم اإلحصاء الحيوي
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  )م.س2(            :  الجوانب األخالقية والمهنية للقبالة  152212

خالقية والتي ترتبط بالقبالة والتطبيق يركز هذا المساق على الجوانب والقضايا األ
ة ببعض الصراعات والمعضالت / حيث يهتم بكيفية تعامل القابلة والممرض . التمريضي

 القضايا  إلى الطلبة الى التعرفم والطفل وسوف يحتاجوالقضايا التي لها ارتباط بصحة األ
  . ناسبةمخالقية وطريقة التعامل معها بالطريقة المهنية الاأل

 وكيفية ،سوف يستخدم في هذا المساق بعض االمثلة لعالج المعضالت التي قد تواجه القابلة
م للكشف عن  وعلى سبيل المثال الفحوصات التي تقوم بها األ،التوصل الى الحلول المناسبة

دين لفقدانهم لكيفية العناية بالواوالعقم وحقوق المراة وحقوق الطفل وشوهات الخلقية للجنين الت
  .لجنينهم

  
  )م. س 2(                :  التعزيز الصحي   10311

على تعزيز الصحة من خالل ممارسة القبالة والتركيز على الدور المميز يركز هذا المساق 
حيث . صحة وعلى تغير نمط الحياة لدى المراة والعائلةالذي تقوم به القابلة في التاثير على ال

عطاء المعلومات التي إ و،عملها على التمسك بالعادات الصحية تشجع القابلة من خالل مكان
التمارين الرياضية خالل الحمل ووقف التدخين : مثلة على ذلكومن األ. تعزز الصحة

، )دةاكتئاب ما بعد الوال (ال حدوثفي حم بعد الوالدة رعاية األووتعزيز الصحة النفسية 
  .  واتباع  استراتيجيات الوقاية لمنع حدوث المرض

 

  )م. س 3(                  : دويةعلم األ  150119

نسان بما يشمل عمليات دوية على جسم اإلثير األأساسية لتأليشرح هذا المساق المفاهيم ا
شملها المساق تؤهل الطلبة مات التي يوهذه المعل. دويةيض وواالخراج لألاألو. متصاصاإل

دوية دوية وكذلك شرح مفاهيم استعمال األمن فيما يتعلق باألآلممارسة التمريض بشكل 
االيجابية   ستعماالته وتاثيراتهإكما يقوم المساق بشرح ميكانيكية عمل كل دواء و .للمرضى

  .والسلبية على جسم االنسان
  

  ) م.  س3 /2(                 :العملي) / I(علم القبالة 152363،415236
إن عملية إدارة القبالة هي مقدمة لبعض العناصر للتطبيق العملي، حيث تقوم الطالبات  بربط 

الخبرة . التاريخ الطبي للمريضة، والتقييم الصحي مع بعض المهارات المكتسبة في القبالة
الصحية للمرأة، العملية ترتكز على استخدام عملية إدارة القبالة حيث إنها تعكس الرعاية 

سوف يتم التركيز على التعليم، والتثقيف الصحي ما قبل . ومفهوم الرعاية الصحية األولية
  . والحالة النفسية لالم الحامل، الوالدة وجهاز فوق الصوتية  ودور القابلة
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  :التطبيق العملي
وصات التي يعطي هذا المساق طالبات  القبالة الفرصة لتطبيق الجانب النظري من خالل الفح

  .تعمل قبل الوالدة، وسوف يكون التدريب بمراكز صحة األم والطفل والعيادات الخارجية
  

  )م.  س4 / 3(              :  العملي) / (II علم القبالة152365،152366

تستمر طالبات القبالة في هذا المساق ببناء أسس الرعاية الصحية األولية والمهارات المكتسبة 
حيث  تبدا الطالبات في هذا المساق بالرعاية العائلية خالل فترة الحمل بما ) 1(في  القبالة 

وهو . فيها األم والمولود، هذا المساق يصف مراحل الحمل الطبيعية والوالدة ومرحلة النفاس
يجمع أدوار القابلة في جميع هذه المراحل ويغطي هذا المساق أيضا التثقيف الصحي 

عتمد دور القابلة في المرحلة األولى على تقديم الرعاية خالل واالستعداد لدور األبوة، وي
 إزالة األلم أما بعد ، والطلق االصطناعي والتغذية والسوائل خالل الوالدة،عملية الوالدة

 ،الوالدة فيكون دور القابلة هو رعاية األم ومولودها الجديد من حيث الرضاعة الطبيعية
 حمام الطفل واالهتمام بمنطقة  الحبل السري ومساعدة ،هاوالروابط العاطفية بين االم ومولود

  .األم في التأقلم مع الدور الجديد
  :التطبيق العملي

تزويد طالبات القبالة بالمعرفة التي تم إكتسابها من خالل كيفية التعامل مع حاالت الوالدة 
  . الطبيعية وأيضاً مع الحاالت الحرجة

  
  )م.  س2 / 2(             :  العملي / III)(  علم القبالة152367،152368

هذا المساق يركز على دور القابلة خالل مرحلة النفاس حيث يركز على الرضاعة الطبيعية 
مباشرة بعد الوالدة، ويهتم أيضاً برعاية المولود بعد الوالدة ويركز كذلك على مرحلة النفاس 

  .الطبيعية واإلجراءات التي يجب إتخاذها في الحاالت الحرجة
  : التطبيق العملي

يزود هذا المساق طالبات القبالة بالفرصة للتطبيق النظري عن طريق الفحوصات السريرية 
  . لألم بعد الوالدة، وذلك من خالل عمل تقييم شامل لألم ووليدها خالل مرحلة النفاس

  
  )  عملي4+  نظري 5(            :  العملي/ القبالة المتقدم علم 152369،152370

وهو .  والطاقم الطبي المقدم للرعاية الطبيةالقابلةداري بين اق يركز على التعاون اإلهذا المس
 المرأة الصحية وأية مضاعفات طبية  حالة تشخيص وتقييم ومتابعة،يركز على تعريف

 على القابلة وتعاملها مع المراة الحامل خالل الحمل والوالدة وما بعد يضاًأويعتمد ، خرىأ
ال يقتصر  يضاًأو بعد الوالدة وأية مضاعفات قد تنتج خالل فترة الحمل أمع  يضاًأو. الوالدة
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 هذا المساق يركز على للوليد،ية مضاعفات قد تحدث أم الحامل بل يتبع معرفة مر على األاأل
 وتسمم ، ونزيف ما بعد الوالدة،التعامل مع حاالت الوالدة المستعصية مثل خلع الكتف

  . الحمل
  :التطبيق العملي

تطبيق النظري في غرف الوالدة لالفرصة لمنح الطالبات الهدف من التطبيق العملي هو 
  . القراراتأخذستقاللية في التطبيق واإل ويةهمية الكفاأ و ،بالمستشفى

  
  )م.  س2(              :  علم األمراض النسائية  152379

 مراض النسائيةفهم دور القابلة في التعامل مع األالطالبات من  لتمكينهذا المساق صمم 
على يتم التركيزة وأمراض السرطانية التي تصيب الجهاز التناسلي عند المرمناقشة األو

هميته في الكشف المبكر أ ومعرفة الخطوات السليمة للفحص الذاتي للثدي و،سرطان الثدي
 عنق الرحم ومراض المتعلقة بالرحم و المبايض هم األأكذلك مناقشة و ، سرطان الثديعلى

وسوف . المجتمع الفلسطينيمهبل وسوف يتم مناقشة االسباب والعالج لمشكلة العقم في الو
  .) السيالن، الزهري،االيدز(مراض الجنسية وطرق الوقاية منها مثل  دراسة أهم األيضاًأيتم 

  
  )م. س 1(            :  عملي/ علم األمراض النسائية   152380

مات وتصال بفعالية مع النساء لتطبيق المعل في قسم النساء واالللتدريب  الطالبات يجهز
 همية تقييم أعلى  يضاًأ المساق ويركز،مراض النسائية التعامل مع حاالت األ حالالنظرية في

 والمبايضعنق الرحم والرحم ( مراض الخبيثةألاحالة المرأة ورعايتها أثناء إصابتها ب
  ).مراض المنتقلة جنسياًوقنوات فالوب والعقم واأل

  
  )م. س 2(              :  قضايا في صحة المراة  152429

ة خالل مراحل أحتياجات الصحية للمرهم اإلأ  الطالبات التعرف إلىستطيع تفي هذا المساق 
، االجتماعية، حتياجات الجسديةهم اإل فهو يطور المهارات في التقييم أل،حياتها العمرية

على االحتياجات المساقكذلك يركز، ة الفلسطينيةأالعادات المجتمعية التي تصب في صحة المر
  والنواحي السياسية ، والعادات،الحياة االجتماعيةويتناول  ة المرأةالغذائية خالل مراحل حيا

: ة الفلسطينية ويركز على المراحل  مثلأثير على صحة المرأ في التالتي تلعب دوراً
ت التي قد تحدث بعد الوالدة مان والصحة النفسية والتغييراالمراهقة وقبل سن االمان وسن األ

  .)مثل اكتئاب ما بعد الوالدة(
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  ) م.  س2(            :  العملي/ علم حديثي الوالدة 152375،152374

هذا المساق  يركز على إكساب الطالبات العلم والمعرفة للعمل مع حديثي الوالدة األصحاء 
ثر على المواليد والمرضى ومع بعض الحاالت المستعصية ولكن سوف يكون التركيز أك

تعزيز صحة الطفل  : األصحاء ومتابعة تطورهم والرعاية والتغذية ومن هذه المفاهيم
وهذا المساق يكسب . واالوضاع الصعبة مثل األمراض التي تصيب األطفال حديثي الوالدة

كذلك معرفة كيفية عمل ) أبجر سكور(الطالبات القدرة على تقييم المواليد الجدد معتمدين على 
  ومعرفة بعض التشوهات الخلقية مثل الشفة االرنبية وسقف الحلق المخزوق ،إنعاش للمواليد

  .وغيرها
  

  ) م.  س1(                  : علم األجنة  152376

هذا المساق يركز على المعرفة لألساسيات في مراحل تطور الجنين، واصفين العملية التي 
ي مراحل حياته داخل الرحم، ومثال  واألجهزة واألعضاء ف،تشمل تكوين الجنين وتطوره

على هذه األجهزة الجهاز العصبي والرأس والرقبة والجهاز الجلدي والجهاز الهضمي والقلب 
  .واألوعية الدموية وغيرها

  
  )م.  س1 / 2(          : العملي/ تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل  152413،152414

لنواحي والطرق المناسبة  لتنظيم النسل في هذا المساق يحضر القابالت لمعرفة األبعاد وا
األسرة مرتكزين على المفاهيم في تنظيم األسرة مثل االستراتيجية الوطنية للصحة والفلسفة 

يركز هذا المساق على طرق تنظيم األسرة واإلجهاض  .والمبادئ والمعايير االجتماعية
اضيع التي تشمل النواحي  والخدمات االستشارية، ويتم التركيز أيضاً على المو،الطبي

االقتصادية ،الصحية وحقوق اإلنسان التي تعطي مبرراً لتنظيم األسرة كذلك  االجتماعية،
معرفة حاجات المجتمع لخدمات تنظيم االسرة وقياسها ويتناول المساق العوائق مثل، النواحي 

ومعرفة  .سرةاالجتماعية والثقافية والنواحي السياسية واألخالقيات في عملية تنظيم األ
سوف . الخدمات المقدمة في تنظيم األسرة سواء أكان من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي

يتم التركيز على طرق االتصال والتواصل إستخدام الكمبيوتر ونظام المعلوماتية في عملية 
  .التخطيط

  :التطبيق العملي
تنظيم األسرة، ومراكز سوف نزود الطالبات بالفرصة للتطبيق النظري عن طريق مراكز 

  . األمومة والطفولة والعيادات الخارجية
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  ) م.  س2(              :  لقبالةل  التخرج مشروع  152418

سوف تقوم الطالبات باستخدام  خطوات البحث العلمي الالزمة في كتابة  البحث والتي تتمثل 
 بالتركيز  ا المساقيقوم هذ . بتقديم ورقة عمل عن المشروع والذي سيركز فقط على القبالة

وفي هذا . على المبادئ البحثية األساسية، وعالقة البحث العلمي بالدراسة النظرية والتطبيقية
المساق تصبح القابلة قادرة على فهم أهمية البحث في المجال التمريضي والمجاالت األخرى 

 الطالبة بالتعرف إلى حيث تقوم. باإلضافة إلى مهارات البحث التحليلية. المتعلقة بعلم القبالة
كما تقوم الطالبة بالمشاركة في النقاش، . الجانب األخالقي المهم في تطبيق البحث التمريضي

والقراءة، والتحليل، والكتابة، واإللقاء، والمشاركة كمساعدي بحث حتى يصبح لديهم االدراك 
يق أساسيات علم لقيمة البحث واستعماالته في المجال التمريضي، كما تقوم الطالبة بتطب

  . اإلحصاء الحيوي
  

  ) م.  س2(                  : علم األوبئة

هذا المساق صمم حتى تستطيع الطالبة  فهم الدراسات العلمية في األوبئة واألمراض وخاصة 
والتركيز على نمط حدوث . العوامل التي تؤثر في معدل االمراض المعدية وتوزيعها

ه أهمية في المجتمع وتأثيره على الصحة المجتمعية، األمراض المعدية وغير المعدية الذي ل
وفي نهاية المساق . يركز كذلك على كيفية منع وعالج بعض األمراض المنتشرة في البالد

ستكون الطالبات قادرات على معرفة جمع المعلومات اإلحصائية وسوف يكن قادرات على 
  . وفيات لألم والطفل وكيفية منعهافهم العوامل االجتماعية والبيئية التي تسبب األمراض وال

 

   ) م.  س 2(                 :األسعافات األولية  0602123
 الى تزويد الطالب وفقا لمبادئ االسعافات االولية والمهـارات الالزمـة             هذا المساق  يهدف

وتشمل التدابير التـي يتعـين      . لمساعدة الضحايا، والحوادث، وحاالت الطوارئ والكوارث     
 الوقايه من الحـوادث فـي المنـزل         كما يتناول المساق  المة الشخصيه،   اتخاذها لضمان الس  

كرس التقان مهارات االسعافات االولية في حالة صدمة،        ي س هذا المساق جزءا من   . والمجتمع
عضات، اللدغ، والتسمم، وفقدان    الف، والجروح، والكسور، واالضطرابات، والحروق، و     ينزال

السيطرة على الحاله المعينه في القواعد      بمناسبه تعتمد   واجراءات السالمة ال  . الوعي، والخنق 
  .والطرق الحديثة

  
  )م.  س1(                   :  االنتقال  152428

إن االنتقال من مرحلة الى أخرى بما يتعلق بصحة األم والطفل واألسرة يبقى مهماً كدليل 
لى الفرد سواء أكانت للقدرة على التأقلم  على مراحل الحياة المختلفة والتغيرات التي تطرأ ع
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هذه التغيرات على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العاطفي  التي تأتي مع الحمل أو الدور 
 أو اآلباء ،حيث تتعلم الطالبات كيفية عقد مقابالت مكثفة مع األزواج الجدد. األبوي الجديد

  .الجدد والتحديات التي تمر عليهم لالنتقال في هذه المراحل
"  للقابلة القانونية"الطالبات جسدياً ونفسياً واجتماعياً للنظر باتجاه الدور الجديد يحضر المساق 

 وفهم مبادئ المهنة حتى يبدأوا العمل ، والقدرة على التعبير،التي تتضمن اكتساب المهارات
 والعمل على ،على إعادة هيكيلية فلسفتهم الخاصة، والسيرة الذاتية، والبحث عن فرص عمل

سهم للنظام الصحي، واستضافة قابالت بوصفهن ضيوفاً للتحدث معهن وتبادل تقديم أنف
  .الخبرات معهم

  
  :اإلمتحان الشامل لبرنامج القبالة القانونية  152485

اإلمتحان الشامل يعتبر من أحد المتطلبات األساسيه التي يجب على طالبة القبالة أن تجتازها 
الوريوس في القبالة، فإن االمتحان الشامل في في نهاية دراستها للحصول على شهادة البك

  ): مادة11( المواد المعتمده في اإلمتحان الشامل الفصل الثاني لسنة رابعة هو أحد متطلبا

 Iعلم القبالة . 1

 IIعلم القبالة . 2

  IIIعلم القبالة . 3
  مقدمة في القبالة. 4
  علم القبالة المتقدمة. 5
  علم حديثي الوالدة. 6
  مراض النسائيةعلم األ. 7
  قضايا صحة المرأة. 8
  تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل. 9
  علم األجنة. 10
  الجوانب األخالقية والمهنية للقبالة. 11
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  ن كلية البصريات وتطورهامنبذة 
  

    تأسيسها : أوالً

 وهي الكلية الوحيدة في فلسطين التي تمنح درجة البكالوريوس ،2004تأسست كلية البصريات في العام       
 ولها عالقـات تعـاون      ،لبصرياتفي البصريات، و الوحيدة في الوطن العربي العضو في المجلس العالمي ل           

 كليـة  د وتستضيف محاضرين بشكل دوري من جامعات مختلفة، كما تع ،وشراكة مع جامعات عالمية مختلفة    
البصريات التّابعة لجامعة النجاح المرجعية الوحيدة ذات االمتياز لدى وزارة التعليم العالي ووزارة الـصحة               

  .الفلسطينية
البصريات  صيوصاتوأخ) من ناحية التسجيل والترخيص(ستقلة، أكاديمية، منظمة    البصريات هي مهنة طبية م    

هم العاملون في الرعاية الصحية األولية للعين وجهاز الرؤيا الذين يقومون بتوفير رعاية شاملة للعين والرؤيا 
ـ         : للعين  شامالً اً يتضمن فحص  ذيال االت جهـاز    فحص النظر، تشخيص ومعالجة أمراض العيون، تأهيل ح

  .مة العدسات الالصقةء مال،البصر غير الطبيعية، تجهيز النظارات الطبية
  

 سـاعة  159بعد إنهاء الطالب بنجـاح   optometry تمنح درجة البكالوريوس في كلية البصريات:  ثانياً
  :يأتيمعتمدة موزعة كما 

 . ساعة معتمدة متطلبات كلية إجباري133 .1
 .معة إجباري ساعة معتمدة متطلّبات جا20 .2
 . ساعات معتمدة متطلّبات جامعة اختياري6 .3

  
هذا باإلضافة إلى إتمام الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعـة                 

  .النجاح الوطنية لجميع التخصصات
ة ومن برنامج البصريات في جامعة النجاح الوطنية معترف به من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيني       

كما أن الخطة الدراسية المتبعة هي على أساس الخطة المتبعة فـي الـدول              . قبل المجلس العالمي للبصريات   
  .األوروبية

  
  : جامعة النجاح الوطنية–شروط القبول لدرجة البكالوريوس في كلية البصريات 

والحـد   أو ما يعادلها     ،العلمي على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع         أن يكون المتقدم حاصالً    -1
  .%80 األدنى
 .  أن يكون على مستوى جيد في اللّغة اإلنجليزية ويجتاز امتحان القبول -2

اذا توفر شـاغر   ويتم قبوله    ،القبول والتسجيل ة المنتقل من كلية إلى أخرى، يقدم طلباُ لعمادة          /الطّالب -3
 .متوسط الحسابي للثانوية العامة ومعدله التراكميومعدله يؤهله لدخول كلية البصريات او يستعاض عنه بال
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  :شروط ممارسة مهنة البصريات

  .كافّة للحصول على درجة البكالوريوسالمتطلبات أن يتم الطّالب  -1
 .أن يتم تصديق الشهادات من وزارة التعليم العالي -2
 ).العملي والنظري(أن يتقدم إلى امتحان وزارة الصحة  -3
 .يي البصريات الفلسطينيةصصاتة المهنة من نقابة أخالحصول على شهادة مزاول -4
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  البصرياتالخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في كلية 
      

 ساعة معتمـدة    159 على الطالب أن ينهي بنجاح        فإن للحصول على درجة البكالوريوس في البصريات      
  :يأتيموزعة كما 

  .ات جامعة إجباريم متطلب. س20 -1
 .م متطلبات جامعة اختياري. س6 -2
 .إجباريمتطلبات كلية . م. س133 -3

  
  ساعة معتمدة) 136( بمجموع ، مساق51وعددها : متطلبات الكلية اإلجبارية

 رقم المساق اسم المساق ساعة معتمدة متطلب سابق

 161112 نساناإلتشريح  )2+1( 24121

 22103 ةللصيدلفيزياء عامة  3 -

 22113 ةللصيدلفيزياء عامة عملي  1 -

 21104 ةللصيدلرياضيات عامة  3 -

 23105 1كيمياء عامة  3 -

 161110 تاريخ وتعريف البصريات 1 -

 161111 فسيولوجيا اإلنسان )2+1( 

 161115 كيمياء حيوية طبية 3 24121

 105342 كائنات دقيقة طبية 3 24121

 24108 أو 105342
 24122أو 

 105343 ئنات دقيقة طبية عمليكا 1

 24121 للصيدلهأحياء عامة  3 -

 25202  حيويإحصاء 3 -

 161210 1فيزياء للبصريات  3 22103 أو 22113

 162510 علم األمراض 3 105342+161111

 162112 تشريح العين )2+1( 161112

 162111 فسيولوجيا العين )2+1( 

 162115 علم األدوية 3 161115

162115+162112+
1621111 

 162116 علم األدوية للعين 2

 162210 2فيزياء البصريات  3 161210
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 161211 1 مختبر بصريات 1 161210

 162511 1 العين أمراض 3 

 162221 فسيولوجيا البصريات 3 161210

 161121 اإلدارة للبصريات 3 -

 163514 صحة عامة للبصريات 3 

 162211 2 مختبر البصريات 1 162210

 163111 فسيولوجيا الجهاز العصبي للعين 3 

 163311 1البصريات السريرية  2 -

 163211 الطب السريري 3 

 162512 2أمراض العين  3 162511

 164328 مشاكل العينين وعالجها )3+1( 163328

 163325 الرؤيا في الشيخوخة 3 162512

 163312 2البصريات السريرية  3 163311

 163328 ازدواج الرؤيا وحركة العين 4 

  163315  األطفالبصريات عند   3  
  164510  والبيئةالبصريات   1  -
162112+162111+

162510  
  163411  1عدسات الصقة   )3+1(

  163412  عيادة بصريات أ  3  163411
  163414  عيادة بصريات ب  3  
  164412  1تحليل حاالت   1  
  164411  2عدسات الصقة   )3+1(  
  164110  أخالق المهنة الطبية ومهارات االتصال  2  -

  164416  اإلجراءات السريرية الخاصة  1  163311
163312  

  164420  1 عيادة بصريات متقدمة  3  

  164421  2عيادة بصريات متقدمة   2  
  164511  مشروع التخرج  1  
  162510  علم االمراض  3  

  164414  2تحليل حاالت   1  164412
  163410  3لبصريات السريرية ا  )3+1(  163312
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  164415  2 الصرف السريري  2  164412
  164422   متقدمة في البصرياتضوعاتمو  3  164411

  162113  الوراثة للبصريات  2  163111+162512
  161113  مصطلحات طبية للبصريات  1  
  164413  تدريب سريري خارجي للبصريات  3  

    
  

  :وصف المساقات
  

  )2+1(                 :سانعلم تشريح االن  161112

 والرقبة والصدر وخاليـا   الدماغ إلى   وصول الدم و تشريح المخ وتركيباته     يغطي هذا المساق  
الهيكـل العظمـي، والهـضمي،      : جهزة تشريح األ   على محتويات المساق كما تشمل   . الدماغ

نسجة خاليـا   أ عالوة على علم     ، والعصبي المحيطي  (CNS) والعصبي المركزي    ،والتنفسي
  .نسان على شرائحفي الجزء العملي، سيقوم الطلبة بمشاهدة لجسم اإل عضاء واألالدماغ

  
  ساعات معتمدة 3               : للصيدلةفيزياء عامة   22103

والكهربـاء، وديناميكـا    )  للحركة ةالقوانين العام (يشمل هذا المساق الميكانيكيات الكالسيكية      
ــة ــسوائل،الحرك ــة ال ــزازات، وميكانيكي ــة ، واالهت ــات وحرك ــات ،الموج  والموج

 والطبيعـة الثنائيـة     ،طياف البصرية  واأل ، والليزر ،والضوء ، والصوت ،االلكترومغناطيسية
 وعملية التـأين واالمتـصاص، والتفكـك الجزئـي، والليـزر            ، والراحة ،ثارةللضوء، واإل 

 وميكروسـكوب  ،لكتروني والميكروسكوب اإل،الميكروسكوبات، والميكروسكوبات البصرية  و
Scanning tunneling ،ةوميكروسكوب القوة الذري.  

  
  ساعة معتمدة               : للصيدلةةمختبر فيزياء عام   22113

  .22103يغطي هذا المساق العملي تجارب تتعلق بالمواضيع المغطاة في المساق     
  

  ساعات معتمدة 3             : عامة للصيدلةرياضيات   21104

هايات واالتصال والمشتقات وتطبيقاتها والتكامل الدوال، المحددات والنتشمل مواضيع المساق 
  .)المتكامالتالمشتقات و(وتطبيقاته والدوال 
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  ساعات معتمدة 3              :)1 (ةكيمياء عام   23105

ساسية للكيميـاء والتراكيـب      ويشمل المفاهيم األ   ،سلوب المحاضرة أيستخدم في هذا المساق     
 الكيميائيـة والرياضـيات     االتحـادات لدوري و  ويتم تغطيتها مع الجدول ا     ،الذرية والجزيئية 

  .خرىأ والمحاليل المائية والقوانين الغازية ومواضيع ،)قياس العناصر ونواميسها(الكيميائية 
  

  ساعة معتمدة                 : البصرياتعريفتتاريخ و  161110

 مـع دراسـة التطـور       ،يبدأ المساق بموجز مختصر لتاريخ المهنة وتطور العلوم البصرية        
 ودور الجمعيات المهنية في تطور هـذه المهنـة ودور           ،لتنظيمي والقانوني لعلم البصريات   ا

  . علم البصريات وعالقته بالمهن األخرى والمجتمع المحليهومجال
  

  ساعة معتمدة 1+2                  :نسانفسيولوجيا اإل  161111

جهـزة  أسيولوجيا  مع تفصيل لفةنسان عامهذا المساق هو شرح تفصيلي لفسيولوجيا جسم اإل 
القلبي، والتنفسي،  : جهزة الجسم المختلفة  أالمساق مناقشة لوظائف    ويشمل  . ةعضاء الرئيس األ

  . والذاتي، والمحيط، والعصبي، والجلدي، والتناسلي،والغددي، والهضمي
  .أما المختبر فسوف يركز ويعزز المفاهيم التي قدمت في بيئة الصف

  
  ساعات معتمدة 3              :الكيمياء الحيوية الطبية  161115

 ويتم دراسة التركيـب   ،ساسية للكيمياء الحيوية العامة والخلوية    يغطي هذا المساق المفاهيم األ    
 مع التركيز على النظام البصري والـدموع        ، التسموي وتفاعالت الجزيئات العضوية    والبناء

  .والسوائل داخل مقلة العين والعدسات والكيمياء الضوئية
  

  ساعات معتمدة 3               : دقيقة طبيةاتكائن  105342

ـ  الدقيقة والتعقيم والتطهير ومعـالالت اإل     الحية يبحث هذا المساق في طبيعة الكائنات       ةيجابي
. جنس الجراثيم الدقيقة والفطريات والطفيليـات     و والجراثيم اللولبية الكالميديا      الغرام ةوالسلبي

وبناء الكائنات الدقيقة    هاوتركيبات الميكروبية   ساسية لعلم الجين  كما يغطي المساق المفاهيم األ    
مراض التي تسببها الكائنات الحيـة      حياء المناعة مع التركيز على األ     إومبادئ المناعة وعلم    

  .الدقيقة
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  ساعة معتمدة            :ة عملي دقيقة طبيكائنات  105343

عزلهـا وصـبغها    وسـاط و   األ  لها، تحضيرالعداد أو   إيتناول هذا المساق الطرق العامه في       
واختبار قابليتها للمـضادات الحيويـة ومبـادئ التعقـيم          والزراعة والتعرف على البكتيريا     

  .والتطهير والقياسات الكمية للنمو البكتيري
  

  ساعة معتمدة 2              : للصيدلةةحياء عامأ   24121

رون داشـكال الحيـاة ونظريـة       أتطور الجزيئي وتطور    الصل الحياة و  أيتناول هذا المساق    
بناء الخلية  / حاديات القسمة للخلية والمركبات الكيماوية للخلية وتركيب        ألتشكل الجزيئي   الو

 الخضراء والحبيبات الخيطية،    ةورمودورات الطاقة والبناء الضوئي والمعايشة والتكافل واأل      
ATP, NADH ء بنا/نتاج الطاقة وتركيب  الحيوائية والالحيوائية إلمليةوالع، ودورة الغذاء

  .DNA, RNAونشاط 
  

  :حصاء الحيوياإل   25202

حصائية التي تشمل العالقات بين مجتمعات الدراسة       ساليب والطرق اإل  يتناول هذا المساق األ   
 مـع   ،والعينات وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والطرق المستخدمة في اختيار الفرضيات         

  .ةر البارميتريساليب غيمقدمة وتحليل للتباين وسيركز المساق على األ
  

  ساعات معتمدة 3               :)1 (البصرياتفيزياء   161210

 تتبع وانعكاس   ، عندما يصل إلى وسط جديد     ، انتشار الضوء، سلوك الضوء    يشمل هذا المساق  
 واالنكسار الداخلي على سطح مستو والمنشورات       وانكسار الشعاع على سطح مستوٍ ومنحنٍ     

سطح كروية الـشكل والعدسـات الدائريـة        أسار على   نكلياف البصرية واالنعكاس واإل   واأل
كما يتطرق المساق إلى نظرية العدسات الدقيقة والمكثفـة ونظـام          . والدائرية الكروية الشكل  

  . العين والبصرجزاءأ ودواتأ ونوعية الصورة وبناء الشعاع ووغالعدسات والزي
  

  ساعات معتمدة 3                :مراضألعلم ا  162510

ساسية ومن ضمنها االلتهاب، الضمور، تكون الورم، علم        مراض األ ات األ يشمل المساق عملي  
األحياء الدقيقة المرضي واألمراض ذات العالقة، والمناعة، الحس المفرط واألمراض التـي            

  .عضاء الجسمأجهزة أمراض التي تصيب تسببها العوامل الكيميائية والفيزيائية واأل
  
  
  



 

489 

  )2+1 ( معتمدةساعة 2              :تشريح العين  162112

نسجة عدسة العـين، وعلـم      يركز هذا المساق على البناء الفوقي والميكروسكوبي المجمل أل        
 كما يـتم دراسـة      ، الوعائي للرأس  بالتزويد وعالقة العين    ، والتشريح المقارن والعين   األجنة

  .او جهاز المواردجهاز او نظام 
  

  )2+1 (ساعة معتمدة 2            :فسيولوجيا العين  162111

 ةضـافي عـضالت اإل  ال، و يدرس الطلبة في هذا المساق فسيولوجيا العضالت الملساء للعـين         
المخططة للعين والملتحمة والجهاز الدمعي، والقرنية والعدسة والقزحيـة والجـسم الهـدبي             

نتاج وتصريف الرطوبة المائية واثرها على الضغط على داخـل مقلـة            إوالجسم الزجاجي و  
  .العين

  
  ساعات معتمدة 3                :ويةعلم األد  162115

المـصطلحات األساسـية،    ومقدمة في علم الـصيدلة،      : يتناول هذا المساق مواضيع متعددة    
صـلية  صـلية وغيـر األ    حدود وصف العقاقير األ   والحركات الدوائية   والتوافر االحيائي،   و

وتصنيف ساسية  والعقاقير دون وصفة طبية وآليات نشاط العقاقير األ       والعقاقير بوصفة طبية،    
  في  الجهاز العصبي ومضادات الجراثيم والعقاقير التي تؤثر       فيالعقاقير والعقاقير التي تؤثر     

 جهاز الهضم وجهاز الغدد،     في والجهاز الوعائي والعقاقير التي تؤثر       ةجهاز الشرايين التاجي  
ات  للمناعة وضد االلتهابات والتجلطـات ومـضاد       ةوالعقاقير ضد الحساسية والعقاقير الكابت    

دوية نف والحنجرة واأل  ذن واأل مراض الجلدية وعقاقير لأل   عقاقير التي تعالج األ   الالتجلطات و 
العينية المجموعية والموضعية، والعالج الكيماوي واآلثار الجانبيـة، وموانـع االسـتعمال            

  . في اختيار العقاقيرةواعتبارات االحتياطات الخاص
  

  ة معتمدةساع 2               :لعينلدوية ألعلم ا  162116

 واستعمال الـدواء مـن   عملهايغطي هذا المساق مبادئ علم األدوية وتصنيف العقاقير وآلية         
  ودراسة آثار هذه األدويـة     ةمراض الرئيس السكان واألدوية المستعملة للتغلب على معظم األ      

عداد والتحضير الدوائي المتعلـق بـالعين       كما يتناول المساق مبادئ اإل    . على العين والرؤيا  
اختيار الحركات الدوائية واستخدام جميع العوامل الدوائيـة والتشخيـصية للعـين ومنهـا              و

لوان وتخدير العين الموضعي وموسعات الحدقة وشـاالت العـضلة الهدبيـة            األصباغ، واأل 
وعوامـل العـالج    ) الخ...الدموع االصطناعية (وقابضات البؤبؤ والعوامل العالجية المخففة      

 بها  ىرشادات التي يوص  اق، يدرس الطلبة تفاصيل عن المنتجات واإل      في نهاية المس  و. للعين
  .عند استعمال هذه المنتجات ومتابعة هذه الطرق



 

490 

  
  ساعات معتمدة 3              :)2 (البصرياتفيزياء   162210

 البصري وانقسام جبهة الموجات والمدى ومقياس       التدخلموضوعات هذا المساق مبدأ     تشمل  
 وحلقات نيـوتن وتـشتيت   ، وفلم وديجفالم غير العاكسةفالم الرفيعة واأل يونج للتدخل في األ   

            ة التمييـز   موجات الضوء وتشتت الشرخ المنفرد وتشتت الفتحة الدائريـة وعالقتهـا بقـو
 ،الحاجز المـشبكي والخطـوط    للعدسات، والقوة التمييزية للعدسات والقوة  التمييزية للعين و        

وعمليـة االسـتقطاب اإلهليجـي والـدائري         ه،كتـشاف  وا هوتتبعالضوء المستقطب   نتاج  إو
  .والمستوي

  
  ساعة معتمدة               :مختبر بصريات  161211

  .151210 المواضيع المغطاة في مساق ىيشمل هذا المساق العملي تجارب في التطبيق عل 
  

  ساعات معتمدة 3               :)1(ض العين امرأ  162511

عـراض وعالمـات ومـسار      م الوبائيات واأل  مراض وعل اب األ بسأيشمل هذا المساق علم     
مراض والالنتظاميات للجفون والـدوران     أو) الالنتظاميات( امراض العين والشذوذ     عقبوالت

والقزحية والجـسم الهـدبي والعدسـة والـشبكية     ) طبقة العين(والملتحمة والقرنية والصلبة    
  .يعصب البصرالوالمشيميات و

  
  ساعات معتمدة 3              :بصرياتال افسيولوجي  162221

 وعين  ، والعين الترسيمية  ،داة بصرية ونها أ العناصر البصرية للعين، والعين ك     يشمل المساق 
 وحـرج   ، ومد البـصر   ، وقصر البصر  ،نكسارية واألخطاء اال  ، والعين الطبيعية  ،غالستراند

 ومستويات  ، وتيه البصر المحوري   ،وتيه البصر الناتج عن كسر الضوء      ،)الالبؤرية(البصر  
 ، والعدسـات الالصـقة  ، والنظارات، والتصحيح االنكساري ،ومحاور العين  ها،وزوايالعين  ا

المنشور، الدرجة، المتـر، الزاويـة      :  ووحدات قياس الزوايا   ، والتكييف ،والزيغان البصري 
  .والقطريةالمركزية 

  
  ساعات معتمدة 3              :اإلدارة للبصريات  161121

دارة المالية وتصميم المكتب والعالقـات المهنيـة        رية واإل دامارسة اإل ميتناول هذا المساق ال   
   .و الجمعيات المهنيةأالداخلية مع المساعدين البصريين والمنظمات 
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  ساعات معتمدة 3                 :لبصرياتلمة اصحة ع  163514

 مـع  ، وعلومهمـا األساسـية  ،هذا المساق مقدمة في أسس الصحة العامة والبصريات       يشمل  
  .علم وبائيات مشاكل الرؤياالتركيز على 

  
  ساعات معتمدة 3            :مقدمة في علوم الحاسوب   27120

 ، ونظام التشغيل للحاسوب الشخصي    ،يشمل هذا المساق مقدمة عامة في الحاسوب والحوسبة       
  .Basic ومقدمة في البرمجة في نظام ،ومعالجة الكلمات

  
  معتمدةساعات  3          :للعين العصبي ا الجهازفسيولوجي  163111

 وشغل الـشبكية    ة وحرك brightnessون والوضوح   المعالجة العصبية للّ  يتناول هذا المساق    
دراك إيـات العـصبية     لآلاة الجانبية والقشرة واألكيمية العليا ومراكز الدماغ األخرى و        بالرك

تحسس، والتصور عمق الرؤيا بالعينين واالستجابة التكيفية وحركة العين وردود فعل البؤبؤ            
  .مداد بالعصب إلى البؤبؤإلوا

  
  ساعة معتمدة 2             :)1(السريرية البصريات   163311

 ، البـصر ةد وح،ة ومن ضمنها تاريخ الحال،في هذا المساق يتم اختيار فحوصات لتقييم العين   
  . العينوتنظير

  
  ساعات معتمدة 3               :السريريالطب   163211

 ، وتاريخ الصحة الـشامل    ،دارة الطبية  واإل ،شخيصيدرس الطالب في هذا المساق مبادئ الت      
. وضاع الصحية للعين   مع االرتباط المحدد باأل    ، العصبي والفحص الجسمي والكشف المسحي   
 ،كلنيكيـة  وتفسير نتائج الفحوصات المخبريـة اإل ،كلنيكيةكما يعرج المساق على الكيمياء اإل     

 وينتهي  ،جراءات المكتبية الطارئة  إلخرين وا معايير التحويل إلى مقدمي الخدمة الصحية اآل      و
  .وليةطباء الرعاية األأدارية المشتركة مع المساق بالتركيز على الممارسة اإل

  
  ساعات معتمدة 3               :)2(امراض العين   162512

جهـزة والعالمـات ومـسار       واأل ،مراض، وعلم الوبائيات  سباب األ أيغطي هذا المساق علم     
مراض المتعلقة جزاء الخلفية والشذوذ والمظاهر العينية لألين لألمراض العأدارة إ والعقبوالت
ر على الجفون   ثوضاع العصبية التي تؤ    والمرض والشذوذ وادارة والتعامل مع األ      هبالجسم كلِّ 
  . والجهاز البصرييعصب البصرالوعضالت العين الخارجية ووالبؤبؤ، 
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   ساعة معتمدة1+3          :مشاكل العينين وعالجها  104328

حـساسية والحركيـة للرؤيـا لـدى مرضـى          يغطي المساق اكتشاف وتقييم الـصفات اإل      
aniseekonic الطلبة في المـساق تـصنيف وتـشخيص    كما يدرس.  وعدم الحول  الحولو 

 وتثقر aniseekonic و نماط العالج لمرضى الحول وعدم الحولأبالتكهن بعواقب المرض و
  .دارة الشذوذ التكيفييإالوشيك ودارة الشذوذ إالعين والتكييف مع الشذوذ و

  
  ساعات معتمدة 3              : الشيخوخةالرؤيا في  163325

كلنيكية للشيخوخة على جهاز البصر والتقييم  وبائيات الهرم واآلثار اإلعنيبدأ المساق بمقدمة 
و ألعنايـة   عن ا م ينتقل المساق ليعطي مقدمة      ث . المريض الهرم   عالج البصري والتعامل مع  

والتعامل يم  يمع التركيز على التق    ،)الضعيفة(مرضى الذين يعانون الرؤيا المنخفضة      رعاية ال 
ئيـات  وبا و،من ضمن ذلك العالج البصري وغير البصريو ،عاقة النقص في الرؤيا واإل   مع

  .والخدمات التأهيلية المصاحبةمتعددة الطرق الدارة النقص في البصر واإل
  

  ساعة معتمدة 2             :2 السريريةبصريات ال  163312

 ويشمل المساق رعايـة المرضـى فـي         ،1كلنيكيةإهذا المساق هو تكملة لمساق بصريات       
  .حيائيمجاالت االنكسار، وتكامل النظر بالعينين وقياس البصر والتنظير المجهري اإل

  
  ساعات معتمدة 3             :وحركة العينالرؤيا ازدواج   163328

دراك ساسي في عمليات اإل   زيائي والفراغ البصري األ   تشمل مواضيع هذا المساق الفراغ الفي     
جهزة تحليـل النظـر     أحساس الفراغ العيني و   إو  أدراك  إوالرؤيا بالعينين والرؤيا المجسمة و    

والحراك   aniseikonic لـدراكية والجوانب اإلaniseikoniaونظرية  تها،نظمأو أ بالعينين
ت العضالت وقياسات حركـات العـين       العيني وعلم الحركة المجردة لحركات العين وحركا      

دادية العصبية التي تخدم حركات العـين والتطبيقـات         مجهزة اإل نواع حركات العيون واأل   أو
  .كلنيكيةاإل

  
  ساعة معتمدة                   :1بيئة والبصريات ال  164510

 ومتطلبات الضوء في ظروف مختلفة      تشمل مواضيع المساق الرؤية في ظروف بيئية مختلفة       
مان العين ومنع الحوادث والكشف المسحي البصري في مكان         أوالحاسوب والبصر،   شاشة  و

  .العمل والفحص الجماعي للسائقين
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   ساعة معتمدة1+3                  :1العدسات الالصقة   163411

ـ  وموا ، دواعي االسـتعمال   :يتناول هذا المساق فحص المريض واالستشارة      ع االسـتعمال   ن
ومبـادئ التركيـب     هاوتصميم اختيار العدسة    فيعوامل المؤثرة   الرتداء العدسة الالصقة وال   

لمـواد  الجل المائي والصلب للعدسات الالصقة والخواص الميكانيكية والكيمافيزيائية         يم  يوتق
العدسة الالصقة والمفاهيم الرياضية والبصرية واالستجابة الفسيولوجية للعين عنـد وضـع            

  .سات الالصقةالعدسة الالصقة والعناية والصيانة للعد
  

  ساعة معتمدة 3+3                :)عيادات بصرية أ و ب( 163414،163412

شراف الهيئة التدريـسية    بإ مختلفة داخل العيادة     ماكنأفي   الطلبة   وضعفي هذا المساق، يتم     
ضـافة إلـى     ويشارك الطلبة في تقديم الخدمات البصرية للمرضى في العيـادة باإل           ،العيادية
كيفية تقديم خدمات العدسات الالصـقة، والـصحة    على  يتم تعريف الطلبة    و األولية،   الرعاية

  .بالعينين والبصر
  

  ساعة معتمدة                   :) 1( تتحليل حاال  164412

 ويتم التركيز علـى اسـلوب       ،كلنيكي للعلوم البصرية  إفي هذا المساق، يقوم الطلبة بتطبيق       
كلنيكيـة  ساليب اإل  مع اعطاء االعتبار لأل    كلنيكيةالتشخيص التفريقي في تحليل المعطيات اإل     

  .المالئمة واالحتفاظ بسجالت فعالة وعالجات بصرية موصى بها والتكهن بمستقبل المرضى
  

   ساعة معتمدة1+3                   :2عدسات الصقة   164411

 يتناول هذا المساق الكشف عن المضاعفات المزمنة والحادة التي تنتج عن العدسات الالصقة            
 خيارات التعامل مع العدسة الالصقة لظروف خاصة مثل العـين الجافـة        نإ. امل معها والتع

            ة واحـدة   وغيبة العدسة وتمخرط القرنية وعدم انتظام القرنية والعدسات التي تـستعمل مـر
 مثل  ،خطاء االنكسار ألة للتعامل مع    يدارة البد ساليب التبديل وخيارات االرتداد المطولة واإل     أو

orthokeratologyالنظر الشيخوخي(والعدسات الالصقة وقصر النظر  وجراحة االنكسار.(  
  

  ساعة معتمدة 2                  :االتصالالطبية ومهارات خالق المهنة أ  164110

 مسح للمنظورات واالتجاهات الفلسفية البديلة التي تـدخل فـي حـل             بمنزلةهذا المساق هو    
لى المحتويـات البائنـة     إ ويتعرف الطلبة    ،بصريين ال خالقية واألدبية التي تواجه   األمسائل  ال

كما يتناول المساق قضايا االتصال البصرية المتعلقـة بكتابـة          . المكتوبة والشفوية لالتصال  
  . ودفع الرسوم والتعامل مع الشكاوى،رشاد المريض وتحويلهإ و،الرسائل والتقارير
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    :االجراءات السريرية الخاصة  164416

 وتحليـل المعطيـات مـن الميـدان         ، المساق التقييم الميداني البصري    يدرس الطلبة في هذا   
خـرى المتعلقـة    ساليب التشخيـصية األ    واأل ، والعيوب الميدانية البصرية الشائعة    ،البصري

/ جهزة  األ العين و  لةصوتية ودراسات الصورة وصور الشبكية وتنظير مق      ال مثل فوق    ،بالعين
   .)إلخ...جولدمان ومقاييس مجال البصرهامفريزة (دانية البصرية يالمعدات الم

  
  :2+1 عيادة بصريات متقدمة 164421،164420

 الهيئـة التدريـسية     وبإشرافماكن مختلفة في العيادة     أفي هذا المساق يتم وضع الطلبة في        
 وهـذا   ،يقومون بالمشاركة في تقديم الخدمات البصرية للمرضى فـي العيـادة          وكلنيكية،  اإل

  .عيادة أ و بالمساق هو استمرار لل
  

  ساعة معتمدة                   : مشروع التخرج  164511

كلنيكي إساس  أ ذات   اًبحاثأو  أن تكون مشاريع التخرج تجارب في المختبر او المكتبة          أيمكن  
شراف بإن يتم القيام بها     أ بعلم البصريات وجميع هذه المشاريع يجب        في أي موضوع يتعلق   

  .عضاء لجنة من الهيئة التدريسيةأ
  

  ساعة معتمدة                   :2 تتحليل حاال  164414

. 1 تحليل الحالة رقم      مساق ورت في طُقُدمت و يعتمد هذا المساق على المبادئ التحليلية التي        
يقـوم  و ، كبيرةتلقاء الحالة على شكل جوالإشراك الطالب عن طريق إويتطلب هذا المساق   

 ثـم يقـوم     ،كلنيكية السابقة ل تجربته اإل  يار حالة مختلفة مثيرة لالهتمام من خال      تالطالب باخ 
 ويقوم المناقشون من    ،وضاع المريض أسئلة المتعلقة بالحالة و    األ نجابة ع  واإل ،بتقديم الحالة 

 ،ساسية واالكلنيكية العلمية لهـذه الحـاالت      الهيئة التدريسية بتوجيه الطلبة لتقديم المظاهر األ      
  .ارسة البصريةويمكن اختيار حاالت المرضى من أي جانب في المم

  
   ساعة معتمدة1+3                 :3 السريريةبصريات ال  163410

 ويتم التركيـز علـى التـشخيص        ،يشمل هذا المساق االرتباط والتحليل للمعطيات البصرية      
  .والتكهن بمستقبل الحالة وعالج المشاكل البصرية

  
  ساعة معتمدة 2                :السريري الصرف  164415

المواد ذات العالقـة    / كلنيكية في تمحيص المنتجات     و التجربة اإل  أخبرة  يغطي هذا المساق ال   
نسان وصرف النظـارات    طار وشكل وجه اإل    العدسة واختيار اإل   واستئصال هاوصرفبالعين  
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 وصرف وقائيـات العـين      ةوكتابة الوصف  ها وتصحيح هاوتعديللالرتداء وتركيب النظارات    
كسسوارات النظارات لغيبة العدسة    إف ووصف   ررشاد المريض والتعامل مع مشاكل الص     إو

  .  العاليالنظروقصر 
  

  ساعات معتمدة 3           :موضوعات متقدمة في البصريات  164422

يكـون علـى    ن  أ ويمكن للمساق    ،فة لموضوع بصري تخصصي   ثهذا المساق هو دراسة مك    
  .بحاث ذات عالقةأدبيات ومشاريع  ومراجعة لألالسريريةشكل محاضرات وورشات 

  
   ساعات معتمدة3               :بصرياتال افسيولوجي  162221

عين أداة بصرية، العين الترسيمية،     ونها  العين ك : يشمل هذا المساق العناصر البصرية للعين     
الالبؤريـة  خطاء الكاسرة للضوء، قصر البصر، طول البصر،        جلستراند، العين الطبيعية، األ   

 لـل االنكـسار المحـوري، زوايـا العـين         ، خ )تيه البصر (، خلل االنكسار    )حرج البصر (
 النظارات والعدسات الالصقة، الزيغان     ،محاور العين وتصحيح انكسار الضوء    ،  هاومستويات

المتر، القطـر،   المنشور، الدرجة،   : البصري، تكييف أو تكييف العين، وحدات قياس الزوايا       
  .الزاوية المركزية والقصور البصري

  
  عتان معتمدتاناس               :الصرف السريري   164415

 المتعلقة  )المنتجات (كلنيكية في فحص المواد   عطاء الطالب الخبرة اإل   إيهدف هذا المساق إلى     
 وصـرف   ،نـسان  وشـكل وجـه اإل     ،طار واختيار اإل  ،واستئصال العدسة  ها،وصرفبالعين  

كتابة الوصفة، وصـرف أدوات حمايـة       و،  ها وتعديل هاوتصحيح النظارات ولياقة   ،النظارات
كسـسوارات  إوينتهي المـساق بوصـف      . دارة مشاكل الصرف  إ و ،رشاد المريض إ، و العين

  .طارات ومواد اإل، ومواد العدسات، العدسةةيب وغَ،النظارات لقصر النظر العالي
  

  ساعة معتمدة                 :للبصرياتالمصطلحات الطبية    161113

نسان فـي حالـة     جزاء جسم اإل   وأ ،خيرة للكلمات ولية واأل يبدأ المساق بالجذور والمقاطع األ    
ويركز المساق على الكلمات والمصطلحات المتعلقة بالعين، وبناء العـين           ،المرض والصحة 

  .والمصطلحات الطبية المتعلقة بالعين والجسم
  

  ساعتان معتمدان                :للبصرياتالوراثة   162113

، وعالج مراض العينية ألثساسيات علم الوراثة البشري، والجوانب الوراأيتناول هذا المساق 
وامراض الشبكية الوراثيـة،    ) الماء االسود (والزرق  مراض القرنية، والعدسات،    أالجينات و 
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، واالضـطرابات   )التخـضب (واضطرابات الشبكية، والعصب البصري، وعيوب االنصباع       
ع مقلة   وتواب ، وعيوب تطور العدسة العينية    ،األيضية، والحاالت المرتبطة بالمخاطر المتزايدة    

  .العين
  163111صاب البصر ععلم فسيولوجيا أ: متطلب سابق

  II 162512أمراض العيون     
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  :أعضاء الهيئة التدريسية
  الكليةعميدة   خيرية خاروف  . د

      edu.najah@dean_Opto 
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  الخطة الدراسية لكلية التربية الرياضية

  

  : تأسيسها: اوال

 وكان يمنح درجة الدبلوم في التربية 1973نشىء قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية عام       أ
لبكالوريوس في التربية الرياضية ضمن كلية  مجموعة في برنامج اأول تم قبول 1996الرياضية، وفي عام 

  . دفعة من طلبة تخصص كلية التربية الرياضيةأول تم قبول 2006العلوم التربوية، وفي عام 
    

يد  وتشيبإنشاء الجامعة إدارةوفي ظل الخطط التطويرية لمنشآت جامعة النجاح الوطنية فقد قامت 
 المسبح إلى باإلضافة المختلفة، األلعاب رياضية لكافة يحتوي على قاعاتمبنى الجمنيزيوم الكبير الذي 

  .االولمبي وقاعات التدريس والمكاتب
  

  :األكاديميةالبرامج : ثانيا

 أقسام      تقدم كلية التربية الرياضية برنامج هام تخصص تربية رياضية وفي المستقبل القريب سيتم فتح 
  . وبرنامج الدراسات العلياأكاديمية

  
   الكليةافأهد: ثالثا

 مؤهل من حملة شهادة البكالوريوس لتدريس التربية الرياضية في المدارس أكاديمي كادر إعداد -1
  .الفلسطينية

 والمؤسسات والمنتخبات الوطنية األنديةفي وتدريبها  الفرق الوطنية إلعداد كادر تدريبي مؤهل إعداد -2
 . كافة الرياضيةاأللعابفي مختلف 

 متخصصين من ذوي المؤهالت العليا في التربية الرياضية مما إلىربي حاجة المجتمع المحلي والع -3
 .يفسح المجال للبدء ببرامج الدراسات العليا تحت مظلة كلية التربية الرياضية

وبخاصة المسابح وبرامجها  الفرصة للمجتمع المحلي لالستفادة من منشآت كلية التربية الرياضية إتاحة -4
 .لعالقة بين الكلية والمجتمعوالصاالت المغلقة مما يعزز ا

        



  481

  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية

  

  : مكونات الخطة

 ساعة معتمدة موزعة    136تتكون الخطة الدراسية لمنح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من           
  : على النحو التالي

  لساعاتعدد ا  متطلبات الخطة الدراسية  الرقم

  متطلبات الجامعة اإلجبارية                                   أوال
  ختيارية                                متطلبات الجامعة اإل

   ساعة20
   ساعات6

  متطلبات الكلية اإلجبارية   ثانيا
متطلبات الكلية االختيارية                                                   

  ساعة18
   ساعات6

  متطلبات التخصص اإلجبارية النظرية  ثالثا
  متطلبات التخصص اإلجبارية العملية  

  متطلبات التخصص االختياري                

   ساعة27
  ساعة 53 

   ساعات6

   ساعة136  المجموع

  
  :متطلبات الكلية

  ): ساعة18(  متطلبات الكلية اإلجبارية  .1

 ساعة معتمدة سم المساقا رقم المساق

 3 الحاسوب في التربية الرياضية 171101

 3 اإلحصاء في التربية الرياضية 171102

 3 مدخل إلى علم التشريح الرياضي 171103

  3 التعلم الحركي   171201

 2 مبادئ علم النفس الرياضي 171202

 2 التربية الصحية والنشاط الرياضي 171203

 2 تربية الرياضية وفلسفتهامدخل إلى ال 171104

 18 المجموع 
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 ):ساعات 6(متطلبات الكلية االختيارية .   2

  : ساعات من المساقات التالية6       متطلبات الكلية االختيارية حيث يختار الطالب 

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 2 التسويق في المجال الرياضي 171205

 2  الخاصةرياضة الحاالت 171206

 2 تطبيقات في العالج الطبيعي والمساج 171207

  2 قضايا معاصرة في التربية الرياضية  171105

 2 اإلعالم الرياضي 171106

 2  الفراغوأوقاتالترويح  171107

  
  :متطلبات التخصص

  :متطلبات التخصص اإلجبارية .1
  ): ساعة27(متطلبات التخصص اإلجباري النظري  . أ

ساعة  لمساقاسم ا رقم المساق

 معتمدة

 المتطلب السابق

 171103 3 فسيولوجيا الرياضة 171108

 171115،171215 3 أساليب تدريس التربية الرياضية 171208

 -- 3 مناهج التربية الرياضية  171401

 171103 3 علم الحركة 171402

 -- 3 التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية 171209

 171103 3 رياضية وطرق عالجهااإلصابات ال 171301

 171108 3 علم التدريب الرياضي 171403

 171302 3 القياس والتقويم في التربية الرياضية 171404

 - 3 البحث العلمي في التربية الرياضية 171302

  27 المجموع 
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            ): ساعة53(متطلبات التخصص اإلجباري العملي .             ب

ساعة  اسم المساق مساقرقم ال

 معتمدة

 متطلب سابق الساعات العملية

 -- 3 3 )1(كرة القدم  171109

 -- 3 3 )1( كرة السلة 171210

 -- 3 3 )1( كرة اليد 171211

 -- 3 3 )1( كرة الطائرة 171110

 -- 3 3 )1(  قوىألعاب 171111

 -- 3 3 )1(جمباز 171112

 -- 3 3 )*1(  الحركياإليقاع 171113

 171109 3 3 )2( كرة القدم 171303

 171210 3 3 )2( كرة السلة 171304

 171211 3 3 )2( كرة اليد 171305

 171110 3 3 )2( كرة الطائرة 171212

 171111 3 3 )2(  قوىألعاب 171213

 171112 3 3 )2(جمباز 171214

 171113 3 3 )2( الحركي اإليقاع 171306

 -- 3 3 ني البداإلعداد 171114

 -- 3 3 )1(سباحة  171307

 171307  3  3  )2(سباحة 171405

 -- 2 2 )1( تمرينات بدنية 171115

 171115 2 2 )2( تمرينات بدنية 171215

 171208 6 2 )**1( تدريب ميداني 171406

 171406 6 2  )***2( تدريب ميداني 171407

   53  المجموع 

  .وازي قدم للشبابم): بنات(اإليقاع الحركي*      
ثالثـة  ) 11-8(ـة في السنة الثالثة الفصل الثاني من الساعة         /يتفرغ الطالب  ):1(التدريب الميداني **    

  .ايام
ثالثة ) 11-8(ـة في السنة الرابعة الفصل األول من الساعة         /يتفرغ الطالب ):  2(التدريب الميداني ***   

  .أيام
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  ):اعاتس 6( ختياريةمتطلبات التخصص اإل )2

  :   ساعات من المساقات التالية6ختيارية يختار الطالب ص اإل      متطلبات التخص

 ساعة معتمدة اسم المساق رقم المساق

 2  األثقالرفع  171308

 2 )بنات(كرة القدم  171309

 2  الصغيرةاأللعاب 171310

 2 جوالة وحياة الخالء 171311

 2 السكواتش 171312

 2 ألرضيالتنس ا 171313

 2 ريشة الطائرة 171314

 2 كرة الطاولة 171315

 2  المالكمة 171316

 2  المصارعة 171317

 2  سالح الشيش 171318

 2  الجودو 171319

 2  التايكوندو 171320

                
  

  :وصف مساقات كلية التربية الرياضية

  

  :أساليب تدريس التربية الرياضية   171208

وتطبيقها في مجال التربية الرياضية وطرقها ف أساليب التدريس الحديثة يتضمن المساق وص
  .إضافة إلى التخطيط اليومي والفصلي والسنوي في مجال تدريس التربية الرياضية

  
  :التربية الصحية والنشاط الرياضي   171203

وعيـة  التعريف بالمبادئ األساسية للتربية الصحية ودور المؤسسات والقطاعات في مجال الت          
الصحية وأهمية التربية في الوقاية من األمراض، والعالقة بين التربية الرياضـية والتربيـة             

والتغذية، والجوانب الصحية التي يجب مراعاتها      .  من التربية العامة   اًجزءباعتبارها  الصحية  
  .في المرافق الرياضية وحصة التربية الرياضية والصحة المدرسية
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  :لتشريحمدخل إلى علم ا   171103

 بالمعلومات الضرورية عن البناء والتركيب التـشريحي ألجهـزة          اإللماميهدف المساق إلى    
الجسم، يركز المساق على وصف أجهزة الجسم، وتطبيق المبادئ التـشريحية فـي مجـال               

 ،العظام، والمفاصلوالعضالت، (التربية الرياضية والرياضة، والتركيز على الجهاز الحركي 
  ).يوالجهاز العصب

  
  :مبادىء علم النفس الرياضي   171202 

تجاهات عنـد  رياضي، والدافعية، والشخصية، واإل علم النفس الم          يتضمن المساق تطور مفاهي  
الرياضيين، إضافة إلى القياس والتقويم في مجال علم النفس الرياضي، واإلعـداد النفـسي              

  .للرياضيين
  

  :التعلم الحركي   171201

والتعرف علـى   ند اإلنسان وتوجيه عملية التعلم        يهدف المساق إلى توظيف نظريات التعلم ع                 
والحركة ومنحنياتها  نظريات التعلم، باإلضافة إلى التعرف على االتجاهات ومسارات التعلم          

كذلك المنهج والتخطيط ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة على عملية التعلم والمهـارات             
  .يةالحركية األساس

  
  :رياضة الحاالت الخاصة   171206

يهدف المساق إلى تحديد مفهوم الحاالت الخاصة، واإلعاقة وأنواعها ودرجاتهـا والنـشاط             
 البـرامج   وإعـداد الرياضي المناسب لها، إضافة إلى تحديد الموهوبين والمتميزين رياضيا          

  .الرياضية المناسبة لهم، إضافة إلى البطوالت وتنظيمها
  

  :طبيقات في العالج الطبيعي والمساجت   171207

التعرف على مفهوم المساج وأنواعه وطرقه، والتعرف على التأهيل الرياضي والتمرينـات            
التأهيلية لبعض اإلصابات، باإلضافة إلى التمرينات التعويـضية للوقايـة مـن التـشوهات              

  .ميةالقوامية، وتطبيقات في العالج الطبيعي لبعض اإلصابات والتشوهات القوا
  

  :مناهج التربية الرياضية   171401

، في مجال التربية الرياضـية،       ووظائفها خصائص المناهج ركز المساق على تزويد الطلبة ب     ي
إضافة إلى عرض مناهج التربية الرياضية للمراحل التعليمية المختلفة وتـضمين التخطـيط             

  .للتدريس في المجال الرياضي
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  :علم الحركة   171402

 عرض ألشكال الحركة، والحركات المستقيمة والمغلقة في المجال الرياضي          يتضمن المساق 
والقوة المؤثرة على جسم اإلنسان، إضافة إلى التحليل الحركي وإجراءاته وأنواعـه لـبعض          
مهارات األلعاب الرياضية مع التركيز على القوانين الفيزيائية المتعلقـة بـالقوة والـسرعة              

  .ك وزوايا العمل والنقل الحركيوالتسارع والجاذبية واالحتكا
  

  : الفراغوأوقاتالترويح    171107

 وأهـداف يركز المساق على أهمية الترويح بالنسبة لألفراد والمجتمعات، والوقـت الحـر،             
  .الترويح، وأنواع الترويح ومجاالته وخصائص كل نوع منها ويتضمن جانبا عمليا للنشاط

  
  :اإلحصاء في التربية الرياضية   171102

يهدف المساق إلى التعرف على العمليات اإلحصائية األساسية في التربية الرياضية من حيث             
ها إضافة إلى التعرف  وطرق بنائقياس النزعة المركزية والتشتت واالرتباط البسيط والمعايير

  .على طرق فحص الفرضيات
  

  :الحاسوب في التربية الرياضية   171101

لحاسوب وأهمية استخدامه في المجال الرياضي مع التركيز        يهدف المساق إلى التعرف على ا     
، باإلضافة إلى   )الفسيولوجيا، علم الحركة  ( في المجال الرياضي مثل      ةعلى البرامج المحسوب  

التعرف على طريقة استخدام الحاسوب، كذلك التعرف على قواعد البيانات الرياضية علـى             
  .شبكة المعلومات

  

  :لرياضية وفلسفتهامدخل إلى التربية ا   171104

معنى التربية البدنية ودراسة أهدافها وأغراضها، واألسس الفلسفية للتربية البدنية ومـصادر            
في الحضارات القديمة والعصور الوسطى     ومكانتها وتطورها   المعرفة، تاريخ التربية البدنية     

  .وعصر النهضة وفي العصر اإلسالمي والعصر الحديث
  

  :اضةفسيولوجيا الري    171108

يتضمن المساق دراسة لالستجابة والتكيف للتدريب الرياضي، والعضلة الهيكلية مـن حيـث    
التركيب والوظيفة، وأنظمة إنتاج الطاقة، والنظرية الفسيولوجية في التدريب الرياضي، واثر           
التدريب الرياضي على أجهزة الجسم المختلفة، والعوامل المؤثرة علـى األداء الرياضـي،             

  .والتمرين، وبنية الجسم وضبط الوزنوالتغذية 
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  :االصابات الرياضية وطرق عالجها   171301

، واألسباب واألعراض وطرق الوقاية     ة اإلصابات الرياضية الشائع   عيركز المساق على أنوا   
منها وكيفية اإلسعاف، إضافة إلى البرامج التأهيلية لإلصابات الرياضية والعـالج الطبيعـي             

  . األولية بما في ذلك اإلنعاش القلبي الرئويتم باإلسعافاالمناسب لها، واإللما
  

  :البحث العلمي في التربية الرياضية   171302

يركز المساق على تطور البحث العلمي في المجال الرياضي، خطوات البحث العلمي، طرق             
  .البحث العلمي، طرق جمع المعلومات، الطرق اإلحصائية لفحص الفرضيات العلمية

  
  :التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية   171209

تتضمن المبادئ في اإلدارة والتنظيم بصفة عامة وتطبيقاتها بمجـاالت التربيـة الرياضـية              
  .والمساعدة في حل المشكالت سواء في التخطيط أو التنظيم والمتابعة أو التقويم لكل األنشطة

يتضمن المساق المبادئ اإلدارية في المجال الرياضي وطرق إدارة وتنظيم برامج األنـشطة             
  .الرياضية الداخلية والخارجية في المؤسسات وتنظيم الدورات والحفالت الرياضية

  
  :القياس والتقويم في التربية الرياضية   171404

 البدنية كذلك الـشروط العلميـة       التعريف بالمفاهيم األساسية في القياس والتقويم في التربية       
 الـشائعة   واألخطاء المختلفة لبرامج التربية البدنية،      األوجهلالختبارات واستخدامها في تقويم     

  .بالقياس
              ويركز المساق على القياسات البدنية والمهارية، والجسمية، والفسيولوجية، والنفـسية فـي            

ق إعداد المعايير والمستويات فـي مجـال التربيـة          مجال التربية الرياضية، إضافة إلى طر     
  .الرياضية

  :علم التدريب الرياضي   171403

يركز المساق على مفهوم علم التدريب الرياضي، تطـوره، مبادئـه، التـدريب الرياضـي               
البدني، المهـاري،   (ومكوناته، طرق التدريب الرياضي، اإلعداد المتكامل الشامل للرياضي         

باإلضافة إلى التخطيط في مجال التدريب الرياضـي، وطـرق          ) لنظريالخططي، النفسي وا  
  .إعداد برامج التدريب الرياضي، واالنتقاء الرياضي الصحيح
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  :التسويق في المجال الرياضي   171205

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالتـسويق الرياضـي وعناصـرة              
قتصادي  والدولية والبعد اإل   واإلقليميةالت الرياضية المحلية     البطو إنجاحوخطواته ودوره في    

 المستلزمات  وإنتاجالرياضي مثل دخل المباريات وحق النقل التلفزيوني والرعاية للمباريات          
ة التي استخدمت للتـسويق الرياضـي       لى النماذج الرياضي  وتصنيعها والتعرض إ  الرياضية  

  .ويق بطولة رياضية مخطط لتسويق بطوالت لتسإعداد إلىضافة إ
  

  :قضايا معاصرة في التربية الرياضية   171105

التعرف على القضايا المعاصرة التي تتعلق بالتربية الرياضية ومناقـشتها          إلى  يهدف المساق   
االحتراف والهواية، المنشطات، شغب المالعب، اإلمكانات الرياضية، المؤهل العلمـي          (مثل  

  .لك من القضايا المهمةوغير ذ) للمدرب، الرياضة النسوية
  

  :اإلعالم الرياضي   171106

          يهدف المساق للتعرف على أهمية وسائل اإلعالم المختلفة، المرئية والمقروءة والمسموعة في            
رفع المستوى الرياضي بجميع جوانبه وعناصره، كما يهدف إلـى توضـيح دور اإلعـالم               

  . المجال الرياضيالرياضي في رفع المستوى الثقافي للمجتمع في
  

  :)1(كرة القدم    171109

السيطرة (في كرة القدم    وإكسابهم  يهدف المساق إلى تعليم الطلبة المهارات الحركية األساسية         
على الكرة، ضرب الكرة بالقدم، ضرب الكرة بالرأس، الجري بالكرة، التمرير، التـصويب،             

  ).المراوغة، الخداع، رمية التماس
  

  :)1 (كرة السلة   171210

فـي كـرة الـسلة،      وإكسابهم  يهدف المساق إلى تعليم الطلبة المهارات والحركات األساسية         
  ).مهارات التمرير وتنطيط الكرة والتصويب والمحاورة ووقفة االستعداد(

  :)1(كرة اليد    171211

التعرف علـى  (يهدف المساق إلى تعليم الطلبة المهارات والحركات األساسية في كرة السلة،           
  ).المهارات األساسية، التمرير والتصويب، والجري بالكرة واالستقبال والخداع
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  :)1(كرة الطائرة    171110

اإلرسـال واالسـتقبال    (الطلبة المهارات األساسية في كرة الطائرة،       يهدف المساق إلى تعلم     
ين ، كذلك األخطـاء الـشائعة والتمـار       )واإلعداد والضربة الساحقة وحائط الصد والتغطية     

  .التطويرية لتعلم المهارات
  

  :)1(جمباز    171112

يهدف المساق إلى تعليم الطلبة المهارات والحركات األساسـية علـى أجهـزة الحركـات               
  ).شباب(، والمتوازي )شباب، بنات(األرضية، وحصان القفز 

  
  :)1(االيقاع الحركي    171113

ساسية لمختلف أجزاء الجـسم بـدون     يهدف المساق إلى تعليم الطالبات المهارات الحركية األ       
  .استخدام األدوات وعلى وجه الخصوص حركات الرجلين واليدين

  
  :اإلعداد البدني   171114

يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المهارات األساسية، والحركات، والتمـارين التـي تنمـي              
القـوة والـسرعة    عداد البدني الشامل للطلبة، تنمية صفة       إلالصفات الحركية بالتركيز على ا    

تحمل القوة، تحمل الـسرعة، القـوة       (والتحمل والرشاقة والمرونة، وكذلك الصفات الخاصة       
  ).المميزة بالسرعة

  
  :)2(كرة القدم    171303

يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المهارات الحركية باإلضافة إلى اإلعداد الخططي والتحكيم            
ة في كرة القدم، التكتيك الهجومي، والتكتيك الدفاعي،        ، إعادة المهارات األساسي   )قانون اللعبة (

  .التحكيم، التعرف على قانون اللعبة
  

  :)2(كرة السلة    171304

يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المهارات األساسية، باإلضافة إلـى المهـارات الخططيـة              
  .الهجومية والدفاعية طرق اللعب، اإلعداد النفسي، المدرب، قانون اللعب
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  :)2(كرة اليد    171305

يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المهارات األساسية باإلضافة إلى خطـط اللعـب، إعـادة               
المهارات األساسية السابقة والتعرف على الخطـط الدفاعيـة والهجوميـة وقـانون اللعبـة       

  .وتحكيمها
  

  :)2(كرة الطائرة    171212

اسية في كرة الطـائرة، الخطـط الدفاعيـة         يهدف المساق إلى إكساب الطلبة المهارات األس      
  .والهجومية، واجبات المدرب، طرق اللعب، قانون اللعبة مع التطبيق

  
  :)2(جمباز    171214

, حصان الحلق  :يهدف المساق إلى إكساب الطالب المهارات والحركات األساسية على أجهزه         
باإلضافة إلى  ) بنات(ن  عارضة التواز , حصان القفز , حركات أرضية , )شباب(الحلق  , العقله

  .وتنظيم البطوالت في الجمباز, التعريف على قانون اللعبة
  

  :)بنات(كرة القدم    171309

المهارات الرئيسية من ضرب الكـرة      تعرف على لعبة كرة القدم وتعليم       يهدف المساق إلى ال   
  . ورمية التماسواإلخماد قانون اللعبة والسيطرة إلى إضافةوالتمرير 

  
  :السكواتش   171312

يهدف المساق إلى التعرف على المهارات األساسية للعبة باإلضافة إلى قانون اللعبة وطريقة             
  .التحكيم

  
  :)2( الحركي اإليقاع   171306

إضافة إلى إكساب   ) 1(يهدف المساق إلى مراجعة المهارات التي تم تعلمها في إيقاع حركي            
ى واستخدام األدوات، كذلك التعـرف علـى        الطالبات المهارات اإليقاعية بمصاحبة الموسيق    

  .أنواع الرقص الشرقي والفلكلوري
  

  :)1(تمرينات بدنية    171115

يهدف المساق إلى تعريف اللعبة على أسس كتابة التمرينات والنداء عليها، وأنواعها إضـافة              
  .إلى تكوين جملة تمرينات بسيطة بدون استخدام أدوات
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  :)2(تمرينات بدنية    171215

إضافة إلى أداء مجموعـة مـن   ) 1(هدف المساق إلى التأكيد على ما تم تعلمه في تمرينات     ي
التمرينات الزوجية والجماعية وبعض العروض، واستخدام األدوات واألجهزة المختلفة فـي           

  .أداء التمرينات
  

  :األرضيالتنس    171313

عبة التنس األرضـي مثـل      يهدف المساق إلى تعلم الطلبة وإكسابهم المهارات األساسية في ل         
حركة القدمين، مسكة المضرب اإلحساس بالكرة والمضرب، الضربات األمامية والخلفيـة،           (

  .، إضافة إلى التعرف على قانون اللعبة)والطائرة، ونصف الطائرة والكبس
  
  :األلعاب الصغيرة   171310 

نشطة الرياضـية،   األلعاب الصغيرة وممارستها مع مختلف األ     بالتعرف  إلى   يهدف المساق   
  .األسماءكيفية كتابة األلعاب الصغيرة، واختبار 

  
  :الجوالة وحياة الخالء   171311

يهدف المساق التعرف إلى المهارات الكشفية وبلورة القيادة لدى كـادر التربيـة الرياضـية               
  .باإلضافة إلى التعرف على مهارات حياة الخالء

  
  :ريشة الطائرة   171314

التعرف بأهمية هذه اللعبة وتعلم الحركات األساسية للعبة وطرق اللعـب           يهدف المساق إلى    
  .والتعرف على قوانينها

  
  :كرة الطاولة   171315

والتدريب على قواعد التحكـيم للعـب الفـردي         وعمليتها  دراسة نظرية للمهارات األساسية     
  .والزوجي

  
  :)1(ألعاب قوى    171111

 المضمار بين عدو وجري مسافات متوسـطة        ألعاب  تعليم الطلبة مسابقات   إلىيهدف المساق   
  .وطويلة والماراثون وسباق الضاحية كذلك جرى الحواجز والموانع وسباق التتابع والمشي
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  :)2( قوى ألعاب   171213

 وألعـاب  والقرص والرمح     مسابقات الميدان الرمي مثل الجلة      تعليم الطلبة  إلىيهدف المساق   
  .عرف على قانون اللعبةلعالي مع التالوثب الطويل وا

  
  :األثقالرفع    171308

والتمرينـات   األدوات باسـتخدام    األثقال تعريف الطلبة على رياضة رفع       إلىيهدف المساق   
  . الرفع والنثر والخطف والتعريف بقانون اللعبهأنواعالمختلفة مع تعليم الطلبة 

  
  :)1(سباحة    171307

 فـي   األساسية رياضة السباحة وتعلم المبادئ       التعريف على تاريخ تطور    إلىيهدف المساق   
  .بالماء والطفو والسباحة على الصدر اإلحساسالسباحة من حيث 

  
  :)2(سباحة   171405

 السباحة المختلفة السباحة الحرة والفراشـة       ألنواع األساسية تعلم المبادئ    إلىيهدف المساق   
  .والدولفين مع التعرف على قانون اللعبة

  
  :)1(يدانيتدريب م   171406

 والمشاهدة لدرس التربيـة الرياضـية       الفاعلة تعويد الطلبة على المشاركة      إلىيهدف المساق   
 الداخلية والخارجية للمدرسة وكذلك تعويـد       األنشطة والمشاركة في    األجزاءوتطبيق بعض   

  .المدرسةالطلبة بااللتزام بالدوام المدرسي من طابور الصباح، حتى مغادرة الطلبة 
  

  :)2(تدريب ميداني    171407

 تعويد الطلبة على القيام بمهام مدرس التربية الرياضية من حيـث الـتعلم           إلىيهدف المساق   
 علـى النـشاط الـداخلي       واإلشـراف والتدريب وتنفيذ برنامج الدرس المعتمد في المدرسة        

  .ومناقشتها مع المرشدوتطبيقها  الخطط إعداد على واإلشراف: والخارجي
   

  :كمةالمال  171316

 التعـرف   إلى باإلضافة في لعبة المالكمة     األساسية التعرف على المهارات     إلىيهدف المساق   
  .على قانون اللعبة
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  :المصارعة     171317   

 إلى باإلضافة في لعبة المصارعة األساسية التعرف على المهارات إلىيهدف المساق  
  .التعرف على قانون اللعبة

  

  :سالح الشيش     171318   

 باإلضافة في لعبة سالح الشيش      األساسية التعرف على المهارات     إلىدف المساق   يه
  . التعرف على قانون اللعبةإلى

  

  :الجودو     171319   

 إلـى  باإلضافة في لعبة الجودو     األساسية التعرف على المهارات     غلىيهدف المساق   
  .التعرف على قانون اللعبة

  

  :التايكوندو     171320   

 إلى باإلضافة في لعبة التايكوندو     األساسية التعرف على المهارات     إلىيهدف المساق   
  .التعرف على قانون اللعبة
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  :أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية الرياضية

  

  : المشاركوناألساتذة

  )القياس والتقويم في التربية الرياضية(     صبحي نمر عيسى. د
  )1998( العراق -جامعة البصرة        

  
  )فسيولوجيا الرياضة(   عبد الناصر القدومي. د

  )1996( رومانيا –جامعة بوخارست         
  
  )التدريب الرياضي والجمباز(  عماد صالح عبد الحق . د

  )1989( موسكو  -روسيا/  الروسية للتربية البدنيةاألكاديمية        
  

  : المساعدوناألساتذة

  )مناهج التربية الرياضية(      وليد خنفر. د
  )1997( رومانيا –ة بوخارست جامع        

  
  ) التربية الرياضيةأصول(      بدر رفعت. د

  )2000( السودان -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا        
  
  ) تدريس التربية الرياضيةأساليب(      راغدة مفلح. د

  )2006( عمان – األردنيةالجامعة                      
  
  )صابات الرياضيةالعالج الطبيعي واال(     قيس نعيرات. د

  2005 كييف –جامعة اوكرانيا         
  

  :المدرسون

  ) التربية الرياضيةأصول(      معين الحافظ. أ
  )1999( السودان -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا        

  
  )تربية رياضية(      مالك شاكر. أ

  )1983 (األمريكية الواليات المتحدة -أوهايوجامعة         
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  )ة رياضيةتربي(      يحيى خضر. أ

  )1984 (األمريكية الواليات المتحدة – أوهايوجامعة         
  
  ) التربية الرياضيةأصول(    ايمان ابو جغب. أ

  )2000( السودان -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا        
  
  )تربية رياضية(    ايرينا عبد الحق. أ

  )1988( روسيا – الروسية للتربية الرياضية األكاديمية        
  
  )تدريب رياضي(      مال شاكرج. أ

  )1998( عمان – االردن – األردنيةالجامعة         
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