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تاريخ النجاح
بــدأت النجــاح مســ�تها العلميــة عــام 1918 مدرســة ابتدائيــة تحمــل اســم مدرســة النجــاح النابلســية، ثــم تطــورت عــام 1941 إىل كليــة 

النجــاح الوطنيــة وبــدأت �نــح درجــة الدبلــوم يف بعــض التخصصــات التجاريــة واألكاد�يــة، ويف عــام 1965 بــدأت �نــح الدرجــة الجامعيــة 

ــة  ــة إىل جامعــة تلبي ــل الكلي ــم تحوي ــاً، ويف عــام 1977 ت ــة تهــدف إىل إعــداد املعلمــ� وتأهيلهــم تربوي املتوســطة يف تخصصــات أكاد�ي

لحاجــة املجتمــع الفلســطيني إىل مؤسســات للتعليــم العــايل، وأصبحــت هــذه الجامعــة تحمــل اســم جامعــة النجــاح الوطنيــة.

رؤية الجامعة
تســعى جامعــة النجــاح الوطنيــة اىل ان تكــون محــل احــرتام عاملــي عــىل صعيــد جــودة التعليــم العــايل، ومركــزاً رياديــاً عامليــاً يف البحــث 

العلمــي، وقاعــدة فاعلــة لخدمــة املجتمــع وقيادتــه.

رسالة الجامعة
جامعــة النجــاح الوطنيــة هــي جامعــة عامــة، تهــدف إىل إعــداد الكــوادر البرشيــة املهنيــة املؤهلــة للقيــادة وتطويرهــا يف جميــع مياديــن 

الحيــاة، وإكســاب طلبــة الجامعــة املعرفــة العلميــة املتميــزة، واملهــارات الفرديــة التــي تعــزز قدرتهــم عــىل املنافســة يف الســوق املحليــة 

والعربيــة والدوليــة، ليكــون خريــج الجامعــة عنــرصاً خالقــاً وفاعــالً. وتهــدف الجامعــة أيضــا إىل اإلســهام الفاعــل يف تقــدم البحــث العلمــي 

عــىل املســتوى العاملــي، وتلبيــة حاجــات املجتمــع يف مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجت¾عيــة واإلنســانية والتقنيــة، واإلســهام يف إغنــاء 

املعرفــة البرشيــة، والحفــاظ عــىل اإلرث الحضــاري والدينــي للشــعب الفلســطيني.

غايات الخطة االستراتيجية 
النهوض بالتعليم العايل وتطويره وتعزيزه يف كل املجاالت.. 1

النهوض بالبحث العلمي يف جميع الحقول العلمية واإلنسانية لتحقيق إضافات علمية إغناًء للمعرفة البرشية.. 1

تفعيل دور الجامعة التنموي والريادي لخدمة املجتمع، واإلسهام يف حل مشكالته.. 1

تطوير كفاءة األداء اإلداري يف الجامعة وتعزيزه لتحس� الخدمات اإلدارية �ا يساعد الجامعة عىل تحقيق رسالتها.. 1
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مجالس جامعة النجاح
تتحدد سياسات الجامعة من خالل مجموعة من املجالس التي تعمل وفق أنظمة الجامعة، وتتكون هذه املجالس من:

أوًال: مجلس األمناء
يعــّد هــذا املجلــس الســلطة الترشيعيــة العليــا يف الجامعــة، فهــو يعمــل عــىل إقــرار األنظمــة املاليــة واإلداريــة للجامعــة، ويــرشف عــىل 

توفــ� املــوارد املاليــة للجامعــة.

ويتشكل مجلس األمناء الحايل من:

السيد صبيح طاهر املرصي رئيس مجلس األمناء       

    

أعضاء المجلس:
املهندس فاروق طوقان الدكتور فاروق زعيرت        

السيد مهدي الصيفي الدكتور وليد خوري        

السيد عالم االحمد املهندس رياض ك¾ل        

السيد كميل سعد الدين السيد بشار املرصي        

الدكتور هاÏ النابليس املستشار ع¾د سليم        

السيد ع¾ر العكر  معايل السيدة مليس العلمي       

ثانيًا: مجلس العمداء
يقــوم هــذا املجلــس بتحديــد سياســة الجامعــة األكاد�يــة ومراجعتهــا واتخــاذ القــرارات والتوصيــات املناســبة �وجــب أنظمــة الجامعــة، 

التــي مــن أهمهــا إقــرار الخطــط والربامــج الدراســية وتحديــد احتياجــات كليــات الجامعــة األكاد�يــة وأقســامها.

ويتألف مجلس العمداء من:

رئيس الجامعة، رئيساً للمجلس.• 

نواب الرئيس واملساعدين.• 

العمداء.• 

ثالثًا: مجالس الكليات
ــ�  ــات ب ــة، وتنســيق العالق ــة واإلداري ــة األكاد�ي ــة“ يقــوم بدراســة شــؤون الكلي ــس الكلي ــس يســمى ”مجل ــة مجل يشــكل يف كل كلي

أقســامها والكليــات األخــرى يف الجامعــة ووحــدات الجامعــة اإلداريــة، ويتخــذ القــرارات ضمــن صالحياتــه، ويقــدم التوصيــات مــن خــالل 

العميــد إىل األجهــزة املختصــة يف الجامعــة.

ويتألف مجلس الكلية من:

عميد الكلية، رئيساً للمجلس.• 

رئيس كل قسم أكاد�ي من أقسام الكلية.• 

ممثلــ� برتبــة أســتاذ مســاعد عــىل األقــل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة ينتخبهــم أعضــاء الهيئــة التدريســية يف تلــك • 

الكليــة ســنوياً.

رابعًا: مجالس األقسام
ــه.  ــة التدريســية في ــع أعضــاء الهيئ ــف مــن جمي ــس القســم“ ويتأل ــس يســمى ”مجل يشــكل يف كل قســم أكاد�ــي يف الجامعــة مجل

ويقــوم بدراســة شــؤون القســم األكاد�يــة والشــؤون املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس وتقديــم التوصيــات بشــأنها لرئيــس القســم لرفعهــا 

ملجلــس الكليــة، ويعــّد رئيــس القســم املســؤول لــدى إدارة الجامعــة عــن إدارة جميــع شــؤون القســم وتطبيــق أنظمــة الجامعــة املتعلقــة 

بإدارتــه. ومــن أهــم مســؤولياته: تنســيق املناهــج والخطــط التدريســية ملســاقات القســم، وتقديــم االقرتاحــات إىل مجلــس الكليــة حــول 

الخطــط الدراســية، ومراجعــة نتائــج الطلبــة يف كل فصــل وتقو�هــا.
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عمادة شؤون الطلبة
نبذة عن عمادة شؤون الطلبة

تعــّد عــ¾دة شــؤون الطلبــة مــن أبــرز عــ¾دات الجامعــة، فهــي ترعــى الطلبــة وتــرشف عــىل أنشــطتهم املختلفــة وتلعــب دوراً فعــاالً يف 

:Üيصبــح فعــاالً يف مجتمعــه، ويقــوم مكتــب العــ¾دة �ــا يــأ Ý تنميــة شــخصية الطالــب، وتعــوده عــىل تحمــل املســؤولية

اإلرشاف عىل س� العمل يف مختلف أقسام الع¾دة ويضع مع رؤساء األقسام الخطط والتوجيهات.• 

توزيع ما يرد من أنظمة وتعلي¾ت وتوجيهات صادرة عن رئاسة الجامعة إىل أقسام الع¾دة ومجلس اتحاد الطلبة.• 

تنسيق مراجعات الطلبة مع الع¾دة وأقسامها.• 

تصوير الن¾ذج والرسائل والكتب املتعلقة بالع¾دة ومجلس اتحاد الطلبة وطبعها مع ضبط الصادر والوارد.• 

ــا •  ــة مــن خــالل صنــدوق اإلقــراض، ومنــح املتفوقــ� وذوي الشــهداء، ومتابعــة قضاي ــة للطلب تقديــم املســاعدات والحوافــز املادي

ــة املعتقلــ�. الطلب

تشجيع الطلبة املوهوب� يف املجاالت كافة، إلطالق إبداعاتهم وتطوير هواياتهم.• 

تقديم الرعاية الصحية للطلبة.• 

اإلرشاف عىل انتخابات مجلس الطلبة.• 

أقسام عمادة شؤون الطلبة
قسم النشاط الثقايف واالجت¾عي والفني• 

قسم الخدمات الطالبية• 

قسم النشاط الريايض• 

القسم الصحي• 

اإلرشاف االجت¾عي• 

األنشطة المختلفة لعمادة شؤون الطلبة
النشاط الرياضي:. ١

:Üيتمثل النشاط الريايض �ا يأ

تنظيم التدريبات إلعداد الفرق الرياضية.• 

تنظيم اللقاءات واملباريات ب� فرق الجامعة والفرق الرياضية خارج الجامعة.• 

وضع الربامج الرياضية لتنمية هوايات الطلبة وتوسيع القاعدة الرياضية الطالبية.• 

اإلرشاف عىل املرافق الرياضية وتنسيق عملية استع¾لها واإلفادة من األدوات واألجهزة فيها.• 

النشاط االجتماعي:. ٢
تهتم الع¾دة بتشجيع النشاط االجت¾عي وتنظيمه واإلرشاف عليه ويتضمن هذا النشاط:

 تعريف الطلبة باملعاä التاريخية والجغرافية والحضارية للبالد.• 

تنظيم الزيارات الطالبية للمؤسسات العامة.• 

تنسيق الخدمات الطالبية للمجتمع.• 

بث روح االلتزام الُخلقي ب� الطلبة، وتنظيم العالقة بينهم وب� املجتمع عن طريق الندوات االجت¾عية.• 

النشاط الثقافي والفني:. ٣
تتــوىل العــ¾دة تشــجيع النشــاطات الثقافيــة والفنيــة التــي مــن شــأنها رفــع درجــات الوعــي الوطنــي والثقــايف والروحــي، وذلــك عــن 

طريــق النشــاطات اآلتيــة:
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تنظيم برامج للمحارضات والندوات.• 

إحياء الحفالت واملعارض واملهرجانات الفنية.• 

نرش إنتاج الطلبة الفكري والفني يف مطبوعات خاصة بالجامعة.• 

إعداد برامج تدريبية يف مجال الفنون املرسحية واملوسيقية.• 

المواصالت:. ٤
تســاعد العــ¾دة عــىل تأمــ� وســائل املواصــالت وتنظيمهــا للطلبــة املقيمــ� خــارج مدينــة نابلــس، وذلــك عــن طريــق االتصــال بــرشكات 

النقليــات كــ¾ تعمــل عــىل إيجــاد الحلــول املناســبة املتعلقــة بذلــك.

المقصف:. ٥
يقــدم وجبــة كاملــة يوميــاً والوجبــات الخفيفــة واملرشوبــات املرطبــة، وتــرشف عــىل املقصــف لجنــة طالبيــة �ســاعدة عــ¾دة شــئون 

الطلبــة والعاملــ� فيــه، والدخــل الســنوي للمقصــف يدخــل يف إيــرادات صنــدوق الطلبــة.

 الخدمات العامة:. ٦
تعمــل العــ¾دة عــىل إصــدار شــهادات حســن الســلوك وتســاعد عــىل تنظيــم توجيــه الطلبــة املســتجدين وتعريفهــم �رافــق الجامعــة 

العامــة وإشــعارهم بجــو التعــاون والصداقــة الســائد يف الجامعــة.

صندوق الطلبة:. ٧
يقــدم املســاعدة املاليــة بشــكل قــروض ومنــح للطلبــة املحتاجــ� ويوفــر فــرص عمــل لهــم داخــل الجامعــة وخارجهــا ضمــن اإلمكانــات 

واملجــاالت املتوافــرة.

العيادة الطبية:. ٨
ــة إىل املستشــفيات  ــة الرضوري ــة بــإرشاف طاقــم íريــض متخصــص وتحــول الحــاالت املرضي ــة الطارئ ــة األولي تقــدم الخدمــات الصحي

ــ�. ــاء االختصاصي ــة واألطب ــربات الطبي ــة واملخت املحلي

اإلرشاد االجتماعي والنفسي:. ٩
تســاعد العــ¾دة الطلبــة عــىل إيجــاد الحلــول للمشــكالت التــي تواجههــم يف الجامعــة واملرتبطــة بشــؤونهم الشــخصية واالجت¾عيــة، 

نتيجــة الضغــوط األكاد�يــة وغ�هــا، وتهــدف العــ¾دة مــن خاللــه اىل اإلســهام يف دفــع تقــدم شــخصية الطالــب وîوهــا مــن خــالل تقديــر 

إمكانياتهــم الذاتيــة وتطويــر مهاراتهــم وتشــجيعهم عــىل التميــز واإلبــداع، ويف هــذا الســياق يعتنــى بالجانــب االرشــادي الوقــاï  لتوعيــة 

الطلبــة ســلوكيا ومعرفيــا عــن طريــق لقــاءات فرديــة أو ج¾عيــة، وتوفــ� خدمــات اإلرشــاد الفــردي والج¾عــي ملواجهــة املشــكالت التــي 

يعايشــها الطالــب يف أثنــاء دراســته وخاصــة املشــكالت االقتصاديــة مــن خــالل بــذل الجهــود يف توفــ� مــوارد للمســاندة املاليــة ســواًء أكان 

ذلــك عــن طريــق القــروض أم املنــح أم املســاعدات املاليــة املحليــة أم توفــ� فــرص عمــل. ويعنــى أيضــاً �واجهــة املشــكالت االجت¾عيــة 

النفســية عــن طريــق جلســات إرشــادية مهنيــة يف جــّو آمــن.
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المكتبة
ــد  ــ�، وق ــة وباحث ــا لروادهــا مــن أســاتذة وطلب ــة تقــدم خدماته ــات فرعي ــالث مكتب ــة وث ــة رئيســية مركزي  يوجــد يف الجامعــة مكتب

توســعت مكتبــات الجامعــة يف اآلونــة األخــ�ة بعــد إنجــاز مبنــى مكتبــة الحــرم الجديــد لتضيــف نقلــة نوعيــة متميــزة يف خدماتهــا نظــراً 

لزيــادة عــدد الطلبــة، وبهــدف توفــ� مســاحات للقــراء ورواد املكتبــة.

وتحــوي مكتبــات الجامعــة حــوايل 400 ألــف مجلــد و 28 ألــف دوريــة إلكرتونيــة متخصصــة ومجموعــة متميــزة مــن مكتبــات األدبــاء 

والعلــ¾ء وكتبــاً نــادرة تــم التــربع بهــا هدايــا ملكتبــات الجامعــة وتحــوي مجموعــة مــن املخطوطــات والوثائــق التــي يتــم حاليــاً ترقيمهــا 

ونرشهــا عــىل صفحــة الجامعــة اإللكرتونيــة وتقد�هــا للباحثــ� واملحققــ� للحفــاظ عــىل اإلرث الحضــاري الوطنــي.

ونظــرا للتطــورات الهائلــة يف تكنولوجيــا املعلومــات واالنرتنــت واالتصــاالت التــي  دخلــت املكتبــات ومراكــز املعلومــات، فقــد وفــرت 

مكتبــات الجامعــة الخدمــة اإللكرتونيــة، وتــم ربــط الجامعــة ومكتباتهــا بعــرشات قواعــد املعلومــات عــىل الخــط املبــارش باســتخدام تقنيــة 

البحــث عــرب االنرتنــت التــي توفــر الكشــافات واألبحــاث واملقــاالت كاملــة النــص ،إىل جانــب االشــرتاك بــآالف الكتــب اإللكرتونيــة.

ويوجــد يف املكتبــة قاعتــان للمؤíــرات يف املكتبــة الرئيســية ومكتبــة الحــرم الجديــد وهــي مجهــزة بأحــدث التقنيــات لعقــد املؤíــرات 

عــن بعــد والتواصــل مــع املؤسســات العلميــة األخــرى.

ــل  ــة ويعم ــا MARK21 العاملي ــروءة آلي ــة املق ــام الفهرس ــف، ونظ ــام التصني ــدل يف نظ ــوي العــرشي املع ــام دي ــة نظ تســتخدم املكتب

يف أقســام املكتبــات املختلفــة مــن إعــارة ومراجــع ودوريــات وإرشــاد ومصــادر إلكرتونيــة مجموعــة مــن املوظفــ� املؤهلــ� الذيــن تــم 

ــة. ــات الحديث ــة الصحيحــة يف الوقــت املناســب وباســتخدام التقني ــم إليصــال املعلوم تدريبه

عمادة القبول والتسجيل
تبــدأ العالقــة بــ� الطالــب والجامعــة بعــ¾دة القبــول والتســجيل إذ يحصــل منهــا عــىل طلــب االلتحــاق لتعبئتــه وإعادتــه، وتنتهــي أيضاً 

بعــ¾دة القبــول والتســجيل حيــث منهــا يحصــل بعــد تخرجــه عــىل وثائــق التخــرج، وعليــه فــان العالقــة داôــة بــ� الطالــب والعــ¾دة 

طيلــة فــرتة دراســته، فالعــ¾دة تــزود الطالــب بشــهادة إثبــات طالــب الســتع¾لها لجميــع األغــراض وبكشــف عالماتــه عنــد الطلــب، وفيهــا 

ــول والتســجيل  ــ¾دة القب ــىل ع ــي أيضــا متجــددة إذ إن ع ــة، فه ôــة دا ــ¾ أن العالق ــذا، وك ــة أخــرى وهك ــال إىل كلي ــب االنتق ــدم طل يق

إعــالم الطلبــة بــكل مــا يســتجد مــن أمــور تتعلــق بالنواحــي األكاد�يــة كالتغيــ� يف الخطــة الدراســية أو التغيــ� يف تعليــ¾ت منــح درجــة 

البكالوريــوس.

ــد التخــرج مــن خــالل  ــة ســني دراســته، وبع ــا طيل ــب به ــاط الطال ــدوام ارتب ــول والتســجيل ل ــة عــ¾دة القب ــر أهمي ــا تظه ــن هن وم

ــا بعــد التخــرج. ــة م ــه خدم ــر ل ــث توف ــاظ بســجله حي االحتف

أهداف العمادة وأعمالها:
تهــدف العــ¾دة إىل تطبيــق األنظمــة األكاد�يــة املعمــول بهــا واملقــررة. ولهــذا الغــرض تســتخدم الســجالت والكشــوف التــي تبــ� وضــع 

الطالــب األكاد�ــي منــذ التحاقــه بالجامعــة حتــى تخرجــه منهــا. وتضــع بالتعــاون مــع اللجــان املتخصصــة التعليــ¾ت واإلجــراءات الخاصــة 

بالتســجيل للفصــول املختلفــة، كــ¾ تعلــن برنامــج الدراســة.

وملــا كانــت عــ¾دة القبــول والتســجيل هــي مجمــع عالمــات الطلبــة فإنهــا تقــوم بإبــالغ الطالــب املقــرص عــن طريــق برنامــج الزاجــل 

بأنــه تحــت اإلنــذار األكاد�ــي كــ¾ أنهــا تبلــغ العمــداء بأســ¾ء الطلبــة الذيــن ســتعلن أســ¾ؤهم عــىل لوحــة الــرشف.

وملــا كانــت جامعــة النجــاح الوطنيــة جامعــة ناشــئة ومتطــورة فــان عــ¾دة القبــول والتســجيل تســعى لتطويــر إجــراءات العمــل فيهــا 

وذلــك باســتقدام الخــرباء املتخصصــ� بالتســجيل وبزيــارة الجامعــات املتقدمــة وكذلــك االشــرتاك بجمعيــات التســجيل العامليــة وحضــور 

مؤíــرات ملســؤويل القبــول والتســجيل يف الجامعــات العربيــة لتبــادل الخــربات يف مجــاالت القبــول والتســجيل.

ات القبول: إجراء
ــة  ــات االلتحــاق بالجامعــة لطلب ــاب تقديــم طلب ــة العامــة تعلــن عــ¾دة القبــول والتســجيل عــن فتــح ب بعــد انتهــاء امتحــان الثانوي

الثانويــة العامــة مــن حملتهــا مــن جميــع أنحــاء فلســط�، ســواء  أكان ذلــك بالحضــور إىل الحــرم الجامعــي أم مــن خــالل موقــع الجامعــة 

عــىل االنرتنــت (زاجــل) باتبــاع االرشــادات الخاصــة بذلــك.
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إن أســاس قبــول الطالــب بجامعــة النجــاح الوطنيــة هــو معدلــه يف امتحــان الثانويــة العامــة الــذي يجــب أن ال يقــل عــن 90% لربنامــج 

دكتــور يف الطــب، و 85% لربامــج الصيدلــة، 80% لربامــج الهندســة وبرنامــج البرصيــات وبرنامــج علــم التصويــر الطبــي، و75% لربنامــج 

ــا املعلومــات، و65% لباقــي الربامــج باســتثناء برنامــي  ــون واإلعــالم وتكنولوجي الطــب البيطــري وبرنامــج التمريــض، و70% لربامــج القان

التصميــم الداخــيل ( ديكــور ) والتصميــم  الجرافيــ÷ مــن كليــة الفنــون الجميلــه  وبرنامــج الرتبيــة الرياضيــة مــن كليــة الرتبيــة واعــدع 

املعلمــ� إذ يتــم القبــول فيهــ¾ برشطــ� هــ¾ معدلــه يف الثانويــة العامــة 65% واجتيــازه امتحــان قــدرات، و60٪ واجتيــاز امتحــان قــدرات 

لربامــج املوســيقى الرســم والتصويــر فــن الخــزف مــن كليــة الفنــون الجميلــه وأن ال يكــون قــد مــر عــىل حصولــه عــىل شــهادة الدراســة 

الثانويــة العامــة أكــú مــن خمــس ســنوات لجميــع الكليــات باســتثناء كليــة الفنــون الجميلــة . وبعــد تحديــد املعــدالت املقبولــة يف كل 

برنامــج يتــم اإلعــالن يف الصحــف املحليــة عــن مواعيــد إســتك¾ل إجــراءات القبــول.

ــة  ــة، وصــورة عــن الهوي ــة أو صــورة مصدق ــالد أصلي ــك شــهادة مي ــة، وكذل ــم كشــف عالمــات أصــيل أو صــورة مصدق ويشــرتط تقدي

الشــخصية وصــورة شــخصية حديثــة ودفــع رســم االلتحــاق املقــرر، وبعــد تقديــم هــذه الوثائــق ودفــع القســط يكــون الطالــب قــد أصبــح 

ملتحقــاً بالجامعــة ويحصــل عــىل رقــم تســجيل وبطاقــة الهويــة الجامعيــة.

ات التسجيل إجراء
يتــم التســجيل للمســاقات املختلفــة التــي سيدرســها الطالــب يف الفصــل بوســاطة الحاســوب بعــد أن يكــون قــد اتفــق مــع املرشــد عــىل 

تلــك املســاقات.

دائرة العالقات العامة
ــات األخــرى يف الداخــل والخــارج،  ــة بالجه ــات الجامع ــة بعالق ــن األنشــطة املتصل ــة املســؤولة ع ــة هــي الجه ــات العام ــرة العالق دائ

واملســؤولة عــن تنظيــم تلــك العالقــة �ــا يتضمــن املحافظــة عــىل ســمعة الجامعــة ورفعــة مكانتهــا يف املجتمــع. واملســؤولة عــن تنســيق 

العالقــات الجامعيــة مــع الجامعــات العربيــة واألجنبيــة الصديقــة. وتــؤدي الدائــرة املهــام اآلتيــة:

تنظيم العالقة مع الجهات الوطنية يف الداخل والجامعات األخرى الصديقة يف الخارج.• 

تنســيق العالقــات والنشــاطات الثقافيــة والعامــة مــع الجامعــات األخــرى وتنظيــم املعــارض والحفــالت التــي تســاعد عــىل تفاعــل • 

الجامعــة مــع املجتمــع وتعــزز دورهــا الطليعــي فيــه.

جمــع املعلومــات الصــادرة عــن أجهــزة اإلعــالم املختلفــة واملتعلقــة بالجامعــة وتصنيفهــا وتحليلهــا وإعــالم املســؤول� يف الجامعــة • 

عنهــا.

جمع اإلحصائيات واملعلومات الالزمة عن املؤسسات الثقافية والعلمية والتعليمية يف العاä وحفظها.• 

ــع •  ــاون م ــة وبالتع ــو الجامع ــة نح ــات الطلب ــ� أو اتجاه ــات املواطن ــة باتجاه ــة املتعلق ــات العلمي ــراء الدراس ــىل إج اإلرشاف ع

ــة. ــة يف الجامع ــة املعني ــة واإلداري ــزة األكاد�ي األجه

إصدار النرشات واملطبوعات للتعريف بالجامعة وأنشطتها املختلفة.• 

العالقات العامة هي الجهة املخولة بالتحدث رسمياً نيابة عن الجامعة.• 
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تعليمات منح درجة البكالوريوس

في جامعة النجاح الوطنية

٢٠١٤/٢٠١٣
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المادة (١): 
تســمى هــذه التعليــ�ت تعليــ�ت معدلــة لتعليــ�ت منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة لســنة 2014/2013 وتطبــق 

عــىل طلبــة الجامعــة ابتــداًء مــن الفصــل األول 2014/2013.

المادة (٢):  
ــوم  ــوم، العل ــات الجامعــة: العل ــوس يف كلي ــل درجــة البكالوري ــة املنتظمــ� املســجل� لني تــرسي أحــكام هــذه التعليــ�ت عــىل الطلب

ــوم  ــوم الصحــة، االقتصــاد والعل ــا املعلومــات، الطــب وعل ــة وإعــداد املعلمــ�، الهندســة وتكنولوجي ــوم الرتبوي اإلنســانية، الرشيعــة، العل

ــة.  ــون الجميل ــون، الفن ــة والطــب البيطــري، القان ــة، الزراع االجت�عي

المادة (٣): 
يقــر مجلــس العمــداء الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات التــي تقدمهــا الكليــات املختلفــة بناًء 

عــىل توصيــة مــن مجالــس الكليــات وتنســيب مــن مجالــس األقســام األكاد¯يــة املختلفــة.

المادة (٤): 
تنظم الخطط الدراسية لتكون الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس ك� يأ±:( أ ). 

كلية العلوم:
126 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم الحياتية   

125 ساعة معتمدة•  برنامج األحياء البيوتكنولوجيا  

123 ساعة معتمدة•  برنامج الرياضيات   

123 ساعة معتمدة•  برنامج اإلحصاء    

127 ساعة معتمدة•  برنامج الفيزياء    

127 ساعة معتمدة •  برنامج الفيزياء وفرعي إلكرتونيات  

125 ساعة معتمدة•  برنامج الكيمياء    

124 ساعة معتمدة•  برنامج الكيمياء التطبيقية   

كلية العلوم اإلنسانية
124 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة العربية وآدابها  

124 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها  

125 ساعة معتمدة•  برنامج اللغة الفرنسية   

126 ساعة معتمدة•  برنامج السياحة واآلثار   

126 ساعة معتمدة•  برنامج التاريخ    

كلية الشريعة
129 ساعة معتمدة•  برنامج الفقه والترشيع   

129 ساعة معتمدة•  برنامج أصول الدين   

128 ساعة معتمدة•  برنامج الرشيعة واملصارف اإلسالمية  
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كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين
124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية الدنيا    

126 ساعة معتمدة•  برنامج رياض األطفال     

124 ساعة معتمدة •  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات  

128 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم العلوم  

124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة العربية 

121 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم اللغة اإلنجليزية 

124 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم االجت�عيات  

126 ساعة معتمدة•  برنامج معلم املرحلة األساسية العليا - تعليم التكنولوجيا   

130 ساعة معتمدة•  برنامج الرتبية الرياضية - اساليب التدريس   

برنامج الرتبية الرياضية -  التدريب الريايض    131ساعة معنمدة• 

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة املدنية     

164 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة املع�رية     

167 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة البناء     

161 ساعة معتمدة•      Äبرنامج هندسة التخطيط العمرا

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة امليكانيكية     

158 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الكيميائية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الصناعية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة الحاسوب     

161 ساعة معتمدة•  برنامج الهندسة الكهربائية     

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة االتصاالت                    

161 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة امليكاترونكس             

159 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة الطاقة والبيئة    

160 ساعة معتمدة•  برنامج هندسة علوم املواد     

126 ساعة معتمدة•  برنامج علم الحاسوب     

121 ساعة معتمدة•  برنامج أنظمة املعلومات اإلدارية    

125 ساعة معتمدة•  برنامج أنظمة املعلومات الحاسوبية    

125 ساعة معتمدة•  برنامج الشبكات وانظمة املعلومات    

كلية الطب وعلوم الصحة
برامج يتم الدخول إليها مباشرة:

152 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس الصيدلة     

151 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس البرصيات    

133 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس التمريض       

142 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس القبالة     

130 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس العلوم الطبية املخربية    

برنامج بكالوريس التصوير الطبي     125ساعة معتمدة

برامج يتم الدخول اليها عبر بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية:
130 ساعة معتمدة برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية    

265 ساعة معتمدة  برنامج دكتور طب     

240 ساعة معتمدة برنامج دكتور صيديل      
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
130 ساعة معتمدة•  برنامج االقتصاد    

127 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم السياسية   

126 ساعة معتمدة•  برنامج الجغرافيا   

124 ساعة معتمدة•  برنامج علم االجت�ع والخدمة االجت�عية 

126 ساعة معتمدة•  برنامج علم النفس - فرعي إرشاد نفيس 

126 ساعة معتمدة•  برنامج الصحافة املكتوبة واإللكرتونية 

126 ساعة معتمدة•  برنامج اإلذاعة والتلفزيون   

126 ساعة معتمدة•  برنامج العالقات العامة واالتصال  

127 ساعة معتمدة•  برنامج املحاسبة   

127 ساعة معتمدة•  برنامج إدارة األع�ل   

127 ساعة معتمدة•  برنامج العلوم املالية واملرصفية  

127 ساعة معتمدة•  برنامج التسويق   

كلية الزراعة والطب البيطري
167 ساعة معتمدة•  برنامج الطب البيطري   

140 ساعة معتمدة •  برنامج اإلنتاج النبا±  والوقاية  

140 ساعة معتمدة•  برنامج اإلنتاج الحيواÄ وصحة الحيوان 

140 ساعة معتمدة•    Òبرنامج التغذية والتصنيع الغذا

كلية القانون     
138 ساعة معتمدة•  برنامج القانون    

كلية الفنون الجميلة
122 ساعة معتمدة•  برنامج املوسيقى   

121 ساعة معتمدة•  برنامج التصميم الداخيل (ديكور)  

124 ساعة معتمدة•  برنامج الرسم والتصوير   

121 ساعة معتمدة    •       Õبرنامج التصميم الجرافي

124 ساعة معتمدة •  برنامج فن الخزف    

كلية الشرف       
15 ساعة معتمدة    

ألغراض ورضورات أكاد¯ية يجوز ملجلس العمداء رفع الحد األدÖ للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الكليات املختلفة.( ب ). 

يــدرس الطالــب الســاعات املعتمــدة املقــررة يف كل كليــة وفــق أحــكام التعليــ�ت باإلضافــة إىل رشوط الخطــة الدراســية يف قســم ( ج ). 

لتخصص. ا
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المادة (٥): 
مع مراعاة ما ورد يف ”املادة 4/ب“ تشمل الخطة الدراسية يف كل تخصص Ýنح فيه درجة البكالوريوس عىل املتطلبات اآلتية:

متطلبات الجامعة:
اإلجبارية: ”18 ساعة معتمدة“ يدرسها جميع طلبة الكليات موزعة ك� يأ±:

ساعة اسم المساق رقم

3 ثقافة إسالمية 11000101

3 لغة عربية 11000102

3 لغة إنجليزية (1) 11000103

3 إنجليزي جامعة (2) *1

3 دراسات فلسطينية 11000105

1 خدمة مجتمع 11000108

1 مهارات القيادة واالتصال 11000117

1 مقدمة يف علم الحاسوب * * 11000127

18 المجموع

* يعطى هذا املساق األرقام اآلتية حسب الكليات:

11000322 إنجليــزي جامعــة (2) : برامــج كليــة العلــوم، برامــج كليــة الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات، برامــج الزراعــة، برنامــج • 

تعليــم الرياضيــات، برنامــج تعليــم العلــوم، برنامــج تعليــم التكنولوجيــا مــن كليــة الرتبيــة وإعــداد املعلمــ�.

11000323 إنجليــزي جامعــة (2): برامــج كليــة العلــوم اإلنســانية، برامــج كليــة الرشيعــة، برامــج العلــوم االجت�عية(علــم االجتــ�ع • 

ــا)، برامــج كليــة الفنــون الجميلــة، وتعليــم اللغــة العربيــة،  والخدمــة االجت�عيــة، علــم النفــس- فرعــي ارشــاد نفــيس، الجغرافي

وتعليــم اللغــة االنجليزيــة،  وتعليــم االجت�عيــات، ومعلــم املرحلــة األساســية الدنيــا، وريــاض األطفــال وبرنامــج الرتبيــة الرياضيــة 

مــن كليــة الرتبيــة وإعــداد املعلمــ�، وبرامــج اإلعــالم.

11000324 إنجليزي جامعة (2): برامج كلية الطب وعلوم الصحة، برنامج الطب البيطري.• 

11000325 إنجليــزي جامعــة (2): برامــج العلــوم اإلدارية(محاســبة، إدارة األعــ�ل، العلــوم املاليــة واملرصفيــة، التســويق، االقتصــاد، • 

العلــوم السياســية)، وبرنامــج القانــون.

ــة رقــم  ــد املســتوى دراســة مســاق لغــة إنجليزي ــار تحدي ــون عــىل عالمــة 49 فــ� دون يف اختب ــن يحصل ــة الذي مالحظــة: عــىل الطلب

ــبوعياً. ــية أس ــاعات تدريس ــع 3 س 11032100 بواق

امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
يعفــى الطالــب مــن مســاق اللغــة اإلنجليزيــة االســتدراâ (11032100) إذا حصــل عــىل عالمــة 50% فأعــىل يف امتحــان مســتوى اللغــة 

االنجليزيــة الــذي يعقــد يف بدايــة العــام الــدرايس، وإذا نجــح يف امتحــان املســتوى äعــدل 80% فأعــىل فإنــه يعفــى مــن دراســة املســاق 

(11000103) لغــة إنجليزيــة (1)، وتحســب لــه العالمــة التــي حصــل عليهــا بعــد تســديده للرســوم إذا رغــب بذلــك.

امتحان مستوى علم الحاسوب:
** يعتــرب الطالــب ناجحــاً يف مســاق مقدمــة يف علــم الحاســوب (11000127) إذا نجــح يف امتحــان مســتوى الحاســوب وحصــل عــىل عالمــة 

60% فأعــىل أو حصــل عــىل الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب (ICDL) وعليه تســديد الرســوم.
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متطلبات البرنامج:
يدرسها الطلبة وفق رشوط الخطط الدراسية حيث يخصص لها الساعات املعتمدة حسب الخطة.

المتطلبات الحرة:
املســاقات الحــرة يدرســها الطلبــة مــن بــ� املســاقات التــي تقدمهــا برامــج الجامعــة املختلفــة وتســتثنى مــن ذلــك املســاقات التــي 

يقدمهــا برنامــج تخصصهــم لغــé طلبــة التخصــص يف ذلــك الربنامــج. وال يجــوز التســجيل ملســاق إذا كان محتــواه مكافئــاً أو أدÖ ملســاق 

درســه الطالــب.

المادة (٦):
تشــتمل متطلبــات القســم عــىل كل مــن املســاقات اإلجباريــة واالختياريــة التــي يحددهــا قســم التخصــص ســواء أكانــت هــذه . 1

املســاقات مــن ذلــك القســم أم مــن خارجــه.

ال يجوز احتساب املساق الواحد ألكë من متطلب.. 2

بقــرار مــن مجلــس الكليــة وبعــد تنســيب مــن مجلــس القســم املختــص يجــوز إضافــة مســاقات إىل قاìــة املســاقات االختياريــة . 3

التــي يقدمهــا القســم وذلــك وفــق االحتياجــات واملتغــéات التــي تحقــق أهــداف الجامعــة بصــورة عامــة والقســم بصــورة خاصــة، 

ويف جميــع األحــوال تبلــغ رئاســة الجامعــة وعــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

المادة (٧):
ال يجــوز أن يســجل الطالــب يف مســاق لــه متطلــب ســابق دون أن يكــون قــد درس ذلــك املتطلــب، و¯كــن الســ�ح للطالــب بدراســة 

ــا يف  ــون محروم ــة ان ال يك ــه (رشيط ــب الســابق ورســب في ــاً أو درس املتطل ــب خريج ــاً إذا كان الطال ــه الســابق متزامن املســاق ومتطلب

املساق) وذلك بناء عىل توصية من مجلس القسم املتخصص. 

المادة (٨):
يقبل الطالب يف التخصص مبارشًة عند التحاقه بالجامعة.

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المادة (٩): 
9/أ/1: مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً عاديــاً هــي îانيــة فصــول دراســية أو أربــع • 

ســنوات دراســية يف جميــع الكليــات باســتثناء البكالوريــوس يف برامــج الطــب البــرشي، والصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري. 

ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً أكــرب مــن العــادي أن يحصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف مــدة ال تقــل عــن ســتة 

فصــول دراســية أو ثــالث ســنوات دراســية.

9/أ/2:  مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة والصيدلــة والطــب البيطــري هــي عــرشة فصــول دراســية او خمــس • 

ســنوات دراســية ويجــوز للطالــب الــذي يحمــل عبئــاً دراســياً أكــرب مــن العــادي أن يحصــل عــىل درجــة البكالوريــوس يف مــدة ال 

تقــل عــن أربــع ســنوات دراســية.

9/أ/3:  ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجالً يف الدراســة للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس عــن ســت ســنوات • 

دراســية أو اثنــي عــرش فصــالً  دراســياً باســتثناء برامــج الصيدلــة، والهندســة، والطــب البيطــري التــي تحــدد بــأن ال تزيــد املــدة 

الدراســية فيهــا عــن ســبع ســنوات ونصــف أو خمســة عــرش فصــالً دراســياً.
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9/أ/4:  مــدة الدراســة يف برامــج دكتــور طــب ودكتــور صيــديل بحدهــا األدÖ ســت ســنوات وحدهــا األقــىص عــرش ســنوات دراســية • 

ومــدة الدراســة للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة بحدهــا األدÖ ثــالث ســنوات دراســية وبحدهــا 

األعــىل خمــس ســنوات دراســية.

9/ب:  مــدة الفصــل الــدرايس ســتة عــرش أســبوعاً äــا فيهــا فــرتة االمتحانــات، ومــدة الفصــل الــدرايس الصيفــي îانيــة أســابيع äــا • 

فيهــا فــرتة االمتحانــات.

9/ج:  يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مســاق عــىل أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة ملــدة ســتة عــرش أســبوعاً • 

هــي ســاعة معتمــدة أمــا ســاعات املختــربات والتطبيــق العمــيل فيجــري تقو¯هــا لــكل مســاق عــىل حــده، ويف جميــع الحــاالت ال 

يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ســاعتي مختــرب أو ســاعت� تطبيقيتــ�. 

9/د/1:  يكــون الحــد األدÖ للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس ”12 ســاعة معتمــدة“ • 

ــىل  ــاء ع ــدة“ بن ــاعة معتم ــاعات إىل ”21 س ــدد الس ــل ع ــوز أن يص ــدة“ ويج ــاعة معتم ــىل ”18 س ــد األع ــدرايس والح ــل ال للفص

تنســيب مرشــد الطالــب وموافقــة رئيــس القســم املتخصــص يف إحــدى الحالتــ�:

أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن 3 .. 1

أن يتوقف تخرج الطالب عىل الس�ح له بدراسة ”21 س.م“ عىل األكë يف الفصل الذي سيتخرج يف نهايته.. 2

ال يجوز أن تزيد الساعات املعتمدة عن 21 ساعة معتمدة بأي حال من األحوال.

  

ــب بالتســجيل لعــدد يقــل عــن الحــد األدÖ مــن الســاعات املعتمــدة أو باالســتمرار يف دراســة عــدد مــن •  9/د/2:  يســمح للطال

الســاعات املعتمــدة يقــل عــن الحــد األدÖ نتيجــة النســحابه مــن بعــض املســاقات يف حــاالت مــربرة بتنســيب مرشــد الطالــب 

ــة. ــه يف الكلي ــة اإلرشــاد والتوجي وموافقــة لجن

9/د/3:  يف الحالت� السابقت� ”2،1“ تعلم جهة املوافقة ع�دة القبول والتسجيل بذلك خطياً.• 

9/د/4:  ال يجــوز أن يزيــد العــبء الــدرايس يف الفصــل الصيفــي للطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس عــن عــرش ســاعات • 

معتمــدة. وللخريــج عــن 11 ســاعة معتمــدة.

ــه عــن •  ــدرايس للطالــب في 9/د/5:  لغــرض احتســاب الفصــل الصيفــي معــادالً لنصــف فصــل درايس يجــب أن ال يقــل العــبء ال

ســت ســاعات معتمــدة.

9/هـــ:  يصنــف الطلبــة املســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس باســتثناء بكالوريــوس الهندســة، الصيدلــة ،الطــب البيطري يف مســتوى • 

الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة إذا أتــم الطالــب بنجــاح دراســة مــا ال يقــل عــن 25% أو 50% أو 75% مــن الســاعات املعتمــدة 

املطلوبــة للتخــرج عــىل الرتتيب.
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ــة أو •  ــة äســتوى الســنة الثاني ــة املســجلون لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة، الطــب البيطــري، الصيدل 9/ز:  يصنــف الطلب

ــوع  ــن مجم ــن 20% أو 40% أو 60% أو 80% م ــل ع ــا ال يق ــة م ــاح دراس ــب نج ــم الطال ــة إذا أت ــة أو الخامس ــة أو الرابع الثالث

ــب. ــة للتخــرج عــىل الرتتي الســاعات املعتمــدة املطلوب

المواظبة

المادة ١٠: 
 10/أ:  تشــرتط املواظبــة لجميــع الطلبــة يف كل املحــارضات واملناقشــات والحصــص العمليــة والتطبيقيــة التــي يســجل فيهــا الطالــب • 

ويعتمــد يف إثبــات الحضــور والغيــاب الكشــف الــذي عــىل مــدرس املســاق االحتفــاظ بــه لذلــك الغــرض.

ــه مــدرس •  ــب عــن أكــë مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة ملســاق دون عــذر يقبل ــب بالتغي 10/ب:  ال يســمح للطال

املســاق.

10/ج:  إذا غــاب الطالــب أكــë مــن 12.5% مــن مجمــوع الســاعات املقــررة لــكل مســاق دون عــذر مــريض أو قهــري يقبلــه مــدرس • 

املســاق يحــرم الطالــب مــن التقــدم لالمتحــان النهــاÒ لذلــك املســاق، ويعطــى الحــد األدÖ وهــو E وتدخــل هــذه النتيجــة مــع 

مراعــاة ”املــادة 13“ يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصــيل ومعدلــه الرتاكمــي ألغــراض الوضــع تحــت اإلنــذار أو الفصــل.

ــري •  ــذر قه ــرض أو لع ــبب امل ــاب بس ــا وكان الغي ــاق م ــررة ملس ــاعات املق ــن الس ــن 12.5% م ــë م ــب أك ــاب الطال 10/د:  إذا غ

يقبلــه مــدرس املســاق فــال يجــوز أن يتجــاوز الغيــاب بعــذر أو دون عــذر 25% مــن الســاعات. ويف الحــاالت التــي يتجــاوز فيهــا 

غيــاب الطالــب بعــذر مقبــول نســبة 25% يعــّد منســحباً مــن ذلــك املســاق ويبلــغ عميــد الكليــة ذلــك خطيــاً إىل عــ�دة القبــول 

والتســجيل فتثبــت يف ســجله مالحظــة منســحب.

10/هـــ:  يشــرتط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب الجامعــة أو معتمــدة منــه وأن تقــدم هــذه الشــهادة • 

ــة، ويف  ــب إىل املواظب ــودة الطال ــخ ع ــن تاري ــداً م ــبوعاً واح ــاوز أس ــدة ال تتج ــالل م ــاق خ ــدرس املس ــاص إىل م ــوذج خ ــق ÷ وف

ــاب. ــخ زوال أســباب الغي الحــاالت األخــرى، يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاري

 

10/و:  تثبــت الحقائــق املرتتبــة عــىل الفقــرات ”ج، د، هـــ“ يف ســجالت املســاقات يف القســم، وتعلــم عــ�دة القبــول والتســجيل • 

بذلــك خطيــاً التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

10/ز:  يقــوم رؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية وعميــد القبــول والتســجيل بتنفيــذ أحــكام هــذه املــادة، ويثبــت عــىل • 

برامــج الطلبــة  أســ�ء املســاقات التــي ُحــرم الطــالب مــن التَقــُدم لالمتحــان النهــاÒ لهــا قبــل عقــده.
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االمتحانات والعالمات والمعدالت

المادة ١١:
11/أ:  يجــري حســاب العالمــات وتســجيلها لــكل مســاق مــن مئــة، عــىل أن يبــ� يف ســجل العالمــات عــدد الســاعات املعتمــدة • 

للمســاق.

11/ب/1: العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهاÒ وعالمات األع�ل الفصلية.• 

11/ب/2: يعقــد االمتحــان النهــاÒ لــكل مســاق مــرة واحــدة يف نهايــة الفصــل، ويكــون شــامالً ملقــرر املســاق، ويخصــص لــه %50 • 

مــن العالمــة اإلج�ليــة للمســاق وقــد تشــمل عالمــة االمتحــان النهــاÒ امتحانــات عمليــة وشــفوية أو تقاريــر.

11/ب/3:  تشــمل األعــ�ل الفصليــة لــكل مســاق امتحانــ� كتابيــ� عــىل األقــل يعلــم بهــ� الطالــب قبــل أســبوع عــىل األقــل مــن • 

موعدهــ�، وقــد يســتثنى مــن ذلــك مســاقات النــدوات والبحــوث، وقــد تشــمل األعــ�ل الفصليــة امتحانــات شــفوية أو تقاريــر أو 

بحــوث أو تشــملها كلهــا مجتمعــة، وتــرد أوراق االمتحانــات والتقاريــر والبحــوث إىل الطلبــة بعــد تصحيحهــا ويقــرر مجلــس كل  

قســم الطــرق املناســبة لتقويــم مســتوى تحصيــل الطلبــة يف مســاقات ذلــك القســم.

ــات الخاصــة äســاقه، وعــن نقــل العالمــات إىل الكشــوف بشــكل •  ــح أوراق االمتحان 11/ج:  مــدرس املســاق مســؤول عــن تصحي

صحيــح ونهــاÒ، وعــن تســليمها موقعــة ومؤرخــة إىل رئيــس القســم ضمــن املــدة التــي يحددهــا مجلــس العمــداء.

11/د:  ال يجــوز تعديــل العالمــة النهائيــة للطالــب يف مســاق بعــد إعــالن النتائــج، وإذا حصــل اعــرتاض عــىل عالمــة مــا خــالل ثالثــة • 

أيــام مــن تاريــخ إعــالن النتائــج يدفــع الطالــب رســ�ً قــدره خمســة دنانــé أردنيــة ويحــال إىل مــدرس املســاق لدراســة االعــرتاض 

والتأكــد مــن صحــة جمــع العالمــات وعــدم وجــود أســئلة أو أجــزاء مــن أســئلة غــé مصححــة. ويف حــاالت االعــرتاض االســتثنائية 

يدفــع الطالــب رســ�ً قــدره عــرشة دنانــé أردنيــة ويحــال األمــر إىل عميــد الكليــة املعنــي التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

11/هـــ:  تحفــظ أوراق االمتحانــات لــدى رئيــس القســم املختــص مــدة شــهرين بعــد انتهــاء االمتحانــات ثــم يجــري التــرصف بهــا • 

وفــق مــا تقــرره الجامعــة.

11/و/1:  كل مــن تغيــب عــن امتحــان فصــيل معلــن عنــه لســبب قاهــر يقــدم مــا يثبــت عــذره ملــدرس املســاق خــالل ثالثــة أيــام • 

مــن تاريــخ زوال العــذر.

 •.E يقبل مدرس املساق عذره تعّد عالمته يف ذلك االمتحان üو Ò11/و/2:  كل من تغيب عن امتحان معلن عنه، فصيل أو نها

11/و/3:  إذا ü يتــم الطالــب متطلبــات مســاق مــا أو تغيــب عــن االمتحــان النهــاÒ ملســاق، وكان ذلــك يف كلتــا الحالتــ� بعــذر • 

يقبلــه مــدرس املســاق تســجل مالحظــة ”غــé مكتمــل“ إزاء ذلــك املســاق، وعــىل الطالــب أن يعمــل عــىل إزالــة هــذه املالحظــة يف 

مــدة أقصاهــا ”10 أيــام“ مــن نهايــة الفصــل الــذي درس فيــه ذلــك املســاق و ”5 أيــام“ مــن نهايــة الفصــل الصيفــي، وإالّ تســجل 

لــه عالمــة E يف ذلــك املســاق.

 •E للعالمة النهائية Öوالحد األد D لعالمة النجاح يف املساق هو Ö11/ز:  الحد األد
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11/ز/1:  تصنف عالمات املساقات و املعدل الرتاكمي وفق الجداول اآلتية باستخدام نظام الحروف:• 

أوال: مرحلة البكالوريوس

(احتساب عالمة املساق): ك� يأ±

نتيجة المساقالعالمة بالحرفقيمة الحرفالمعدل المئوي
100 -904Aناجح

89.99 -883.75-Aناجح

87.99 -853.5+Bناجح

84.99 -803.0Bناجح

79.99 -782.75-Bناجح

77.99 -742.5+Cناجح

73.99 -702Cناجح

69.99 -651.75-Cناجح

64.99 -631.5+Dناجح

62.99 -601Dناجح

59.99 -450.75-Dراسب

44.99 -00.0Eراسب

البكالوريوس - املعدالت الرتاكمية باستثناء دكتور طب ك� يأ± :

المعدل التراكمي لطلبة البكالوريوس
المعدل التراكميتقدير الطالب

4.0 - 3.65ممتاز

3.64 - 3.0جيد جدا

2.99 - 2.35جيد

2.34 - 1.7مقبول

1.69 ف� دونضعيف
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ثانيا: (احتساب عالمة المساقات)
دكتور طب (المرحلة السريرية)

نتيجة المساقالعالمة بالحرفقيمة الحرفالمعدل المئوي
100 -904Aناجح

89.99 -883.75-Aناجح

87.99 -853.5+Bناجح

84.99 -803.0Bناجح

79.99 -782.75-Bناجح

77.99 -742.5+Cناجح

73.99 -702Cناجح

69.99 -651.75-Cراسب

64.99 -631.5+Dراسب

62.99 -601Dراسب

59.99 -450.75-Dراسب

44.99 -00.0Eراسب

(D)ناجح ملتطلبات مرحلة العلوم الطبية الحيوية.

(C)ناجح للمتطلبات الرسيرية، واي عالمة اقل من (C) يف هذه املرحلة  (املرحلة الرسيرية) تعّد النتيجة راسباً .

المعدل التراكمي (المرحلة السريرية)

التقديرالمعدل التراكمي
ممتاز4.0 - 3.65

جيد جدا3.64 - 3.0

جيد2.99 - 2.5

مقبول2.49 - 2.0

ضعيف1.99 أو أقل

ــدل •  ــل. واملع ــك الفص ــوباً يف ذل ــاً أو رس ــب نجاح ــها الطال ــي درس ــاقات الت ــع املس ــات جمي ــو عالم ــيل ه ــدل الفص 11/ز/2:  املع

ــخ  ــى تاري ــة حت ــول املختلف ــوباً يف الفص ــا أو رس ــب نجاًح ــها الطال ــي درس ــاقات الت ــع املس ــات جمي ــدل عالم ــو مع ــي ه الرتاكم

ــدل. ــك املع ــاب ذل احتس

       املعدل الرتاكمي العام: هو معدل عالمات املساقات التي درسها الطالب يف املرحلت� وحسب تقديرات املرحلة الرسيرية

11/ز/3:  كل طالــب يحصــل عــىل معــدل فصــيل قــدره 3.5 فــ� فــوق يضــع العميــد اســمه عــىل الئحــة رشف الكليــة، ويثبــت ذلــك • 

ــجله األكاد¯ي. يف س

11/ز/4:  مــع مراعــاة أحــكام ” املــادة 13“ يجــري حســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرضب عالمــة كل مســاق درســه الطــالب يف • 

عــدد ســاعاته املعتمــدة، وقســمة مجمــوع حواصــل الــرضب الناتجــة عــىل مجمــوع الســاعات املعتمــدة.

11/ز/5:  يحسب املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلت� عرشيت�.• 
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اإلنذار األكاديمي والفصل

المادة ١٢:
12/أ: ال ينذر الطالب يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالجامعة وتحسب عالماته يف ذلك ألغراض اإلنذار يف فصول الحقة.• 

 

12/ب: ينــذر كل طالــب يحصــل عــىل معــدل تراكمــي أقــل مــن 1.70 يف جميــع املســاقات التــي درســها أو أقــل مــن 2  لدكتــور • 

طــب.

12/ج:  عــىل الطالــب الحاصــل عــىل إنــذار أكاد¯ــي أن يلغــي مفعــول ذلــك اإلنــذار يف مــدة أقصاهــا ثالثــة فصــول دراســية متتابعــة • 

مــن تاريــخ اإلنــذار، وإذا أخفــق يف إلغــاء اإلنــذار األكاد¯ــي يف نهايــة تلــك املــدة يفصــل مــن كليتــه أي إذا ü يتمكــن مــن رفــع 

ــذار عــىل  ــة فصــول أخــرى إللغــاء اإلن ــه الرتاكمــي إىل 1.70 فــ� فــوق والطــب 2 فــ� فــوق، و¯كــن للطالــب دراســة ثالث معدل

حســاب الدراســة الخاصــة. 

12/د:  يفصــل الطالــب مــن الجامعــة إذا رســب يف جميــع املســاقات التــي درســها يف فصلــ� متتابعيــ� بعــد الفصــل األول مــن • 

التحاقــه يف الجامعــة.

 

ــن مجمــوع الســاعات •  ــل م ــم بنجــاح 75% عــىل األق ــذي أت ــب ال ــه الطال ــكل أنواع ــن الفصــل األكاد¯ــي ب 12/هـــ:  يســتثنى م

ــرج.   ــة للتخ املطلوب

 

12/و:  ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض إنذار الطالب أو فصله.• 

 

12/ز:  يجــوز للطالــب املفصــول أكاد¯يــاً مــن كليتــه أن يتقــدم مــن جديــد بطلــب لاللتحــاق بكليــة أخــرى تكــون رشوط القبــول • 

بهــا أدÖ مــن رشوط القبــول يف الكليــة التــي فصــل منهــا أكاد¯يــاً ويف حالــة قبولــه يتــم طلــب إحيــاء ســجله األكاد¯ــي äــا يتــالءم 

وخطــة الكليــة التــي قبــل فيهــا، وتحســب لــه مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األدÖ واألقــىص لســنوات التخــرج، بحيــث 

يحســب فصــل درايس عــن كل 12 ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب.

12/ح:  ال يجوز للطالب املفصول من الجامعة أكاد¯ياً أن يلتحق بها ثانية.• 

12/ط:  ال يجــوز للطالــب املفصــول مــن الجامعــة ســلوكياً äوجــب ”املــادة 25/ك“ مــن نظــام ضبــط مخالفــات الطلبــة وأحكامهــا • 

االلتحــاق بالجامعــة مــرة أخــرى.

إعادة دراسة المساقات

المادة ١٣:  
13/أ: إذا أعاد الطالب دراسة أي مساق تحتسب له العالمة األعىل يف املعدل الفصيل واملعدل الرتاكمي العام.• 

 

13/ب: يف حالــة إعــادة الطالــب دراســة مســاق مــا بســبب رســوبه فيــه أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات ذلــك املســاق تدخــل يف • 

حســاب عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج مــرة واحــدة فقــط وتحســب للطالــب العالمــة العليــا.
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االنسحاب من المساقات وإضافتها

المادة ١٤:  
14/أ:  يســمح للطالــب باالنســحاب مــن مســاقات ســجل لهــا، وإضافــة مســاقات جديــدة خــالل األســبوع األول مــن بدايــة الدراســة • 

يف الفصلــ� األول والثــاÄ، وخــالل ثالثــة أيــام مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي وال تثبــت املســاقات التــي انســحب منهــا يف 

ــجله األكاد¯ي. س

14/ب:  مــع مراعــاة مــا ورد ”يف الفقــرة أ“ مــن هــذه املــادة يســمح للطالــب باالنســحاب مــن دراســة مســاق مــا خــالل  األســابيع األربعــة • 

األوىل مــن بدايــة الدراســة يف الفصلــ� األول والثــاÄ وخــالل األســبوع� األولــ� مــن بدايــة الدراســة يف الفصــل الصيفــي، ويف هــذه الحــاالت 

يثبــت املســاق يف ســجل الطالــب ويثبــت إزاءه مالحظــة منســحب وإذا ü ينســحب الطالــب خــالل املــدة املذكــورة يعــّد ملتزمــاً باملســاق وال 

يجــوز نتيجــة لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجل لهــا الطالــب عــن الحــد األدÖ للعــبء الــدرايس املســموح بــه، وفــق هــذه التعليــ�ت 

إال بتنســيب مــن مرشــده وموافقــة لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة.

14/ج:  إذا انسحب الطالب وفق املادة 14/أ يحتفظ بحقه املايل وإال فإنه يفقد هذا الحق.• 

 

14/د:  يتــم االنســحاب خــالل املــدة املقــررة يف ”الفقــرة ب“ مــن هــذه املــادة عــىل النــ�ذج الخاصــة التــي يجــب تســليمها إىل • 

عــ�دة القبــول والتســجيل بعــد موافقــة املرشــد.

14/هـــ:  إذا عــّد الطالــب منســحباً مــن جميــع املســاقات التــي ســجل لهــا يف فصــل مــا äقتــىض ”الفقــرة د“ مــن ”املــادة 10“ تكــون • 

دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــة ويثبــت ذلــك يف ســجله األكاد¯ــي.

تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

المادة ١٥: 
15/أ:  يجــوز بطلــب خــاص وألســباب تقبلهــا لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن يؤجــل الطالــب دراســته يف الكليــة مــدة ال تزيــد • 

عــن ســنت� ســواء أكانــت متقطعــة أم متصلــة.

15/ب:  عــىل الطالــب أن يتقــدم بطلــب تأجيــل إىل عميــد كليتــه يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الــدرايس • 

ــول  ــد القب ــراره إىل عمي ــد ق ــغ العمي ــي، ويبل ــاب التســجيل للفصــل املعن ــل إغــالق ب ــرار املناســب قب ــاÄ التخــاذ الق األول أو الث

والتســجيل وعــ�دة  شــؤون الطلبــة، ورئيــس القســم املختــص ومرشــد الطالــب.

ويف حــاالت الــرضورة القاهــرة التــي تطــرأ بعــد املــدة املنصــوص عليهــا يف هــذه الفقــرة للجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة أن تنظــر 

بطلــب التأجيــل التخــاذ القــرار املناســب وإبــالغ الجهــات املعنيــة يف موعــد أقصــاه نهايــة ذلــك الفصــل.وال يجــوز لطالــب كليــة الطــب أن 

يؤجــل أكــë مــن فصلــ�.

15/ج:  مع مراعاة ”املادة 9/أ“ ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل الدرجة الجامعية.• 

15/د:  عــىل الطالــب الــذي يؤجــل الدراســة لســبب مــا ويرغــب بالدراســة يف جامعــة أخــرى خــالل مــدة التأجيــل أن يحصــل عــىل • 

إذن مســبق مــن عميــد كليتــه رشيطــة أن تكــون الجامعــة التــي ســيدرس فيهــا معرتفــاً بهــا وتكــون الدراســة فيهــا وفقــاً ألســلوب 

االنتظــام مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة 17.

15/هـــ:  إذا تجــاوز الطالــب مــدة التأجيــل القصــوى املســموح بهــا يفقــد مقعــده يف الجامعــة ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد • 

لاللتحــاق بهــا بصفتــه طالبــاً مســتجداً وتطبــق عليــه أنظمــة القبــول املعمــول بهــا يف الجامعــة.
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15/و:  ال تؤجــل الدراســة للطالــب الجديــد يف الجامعــة أو الطالــب املنتقــل إليهــا بنــاء عــىل طلبــه إال بعــد مــيض فصــل درايس • 

واحــد عــىل دراســته يف الجامعــة، ويف الحــاالت االســتثنائية يحــال األمــر إىل لجنــة اإلرشــاد والتوجيــه يف الكليــة للبــت فيهــا ويبلــغ 

عميــد القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

15/ز:  إذا رغــب طالــب يف االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب عــىل النمــوذج املقــرر إىل عــ�دة القبــول والتســجيل • 

ويف هــذه الحالــة تثبــت لــه يف ســجله مالحظــة ”منســحب مــن الجامعــة“ ويفقــد مقعــده فيهــا، وإذا رغــب بااللتحــاق بالجامعــة 

بعــد انقطاعــه مــدة ال تتجــاوز 4 فصــول دراســية وهــو الحــد األعــىل للتأجيــل يتقــدم بطلــب جديــد ويعــود إىل الكليــة نفســها التــي 

انســحب منهــا ويحتفــظ بســجله األكاد¯ــي وفــق الخطــة املعمــول بهــا عنــد عودتــه للدراســة ويف هــذه الحالــة تحســب لــه مــده 

الدراســة الســابقة ضمــن الحديــن األقــىص واألدÖ لســنوات التخــرج.

15/ح:  إذا انقطــع طالــب مســجل يف الجامعــة عــن الدراســة فيهــا ملــدة فصــل درايس واحــد أو أكــë دون موافقــة الجامعــة الخطيــة • 

يفقــد مقعــده فيهــا ويجــوز لــه أن يتقــدم بطلــب جديــد لاللتحــاق بالجامعــة وفــق أنظمــة الجامعــة.

االنتقال من الجامعات األخرى

المادة ١٦: 
 • Ä16/أ:  يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل عــ�دة القبــول والتســجيل بجامعــة النجــاح الوطنيــة خــالل الفصــل الــدرايس األول والثــا

ــذه  ــجيل يف ه ــول والتس ــة القب ــت لجن ــاقات وتب ــجيل للمس ــة التس ــبق عملي ــذي يس ــوم ال ــاوز الي ــد ال يتج ــي ويف موع والصيف

الطلبــات خــالل فــرتة التســجيل املعلنــة لذلــك الفصــل.

16/ب:  يسمح بانتقال الطلبة إىل كليات جامعة النجاح الوطنية يف حالة وجود شواغر لهم حسب الرشوط اآلتية:

أن يستويف الطالب رشوط القبول يف الجامعة.• 

ــة التــي يرغــب باالنتقــال إليهــا يف جامعــة •  ــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــوال يف الكلي ــه يف امتحــان الثانوي أن يكــون معدل

النجــاح الوطنيــة ســنة التحاقــه بالجامعــة املنقــول منهــا.

أن يكون الطالب منتقالً من جامعة تعرتف بها جامعة النجاح الوطنية.• 

أن تكون دراسته السابقة وفقاً ألسلوب االنتظام.• 

أن ال يقل معدله الرتاكمي عن جيد أو ما يعادله“ يف جميع املساقات التي درسها من الجامعة املنتقل منها.• 

 عــىل الطالــب املنتقــل إىل كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب أن يكــون قــد أنهــى مرحلــة العلــوم الطبيــة الحيويــة • 

äعــدل تراكمــي ال يقــل عــن جيــد جــدا أو مــا يعادلــه يف جميــع املســاقات التــي درســها يف الجامعــة املنتقــل منهــا وأن 

يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة مقبــوالً يف كليــة الطــب وعلــوم الصحــة - دكتــور طــب ســنة التحاقــه بالجامعــة املنقــول 

منهــا.

 أن ال يكون واقعاً تحت اإلنذار األكاد¯ي أو السلوâ أو يكون مفصوالً من الجامعة التي يرغب باالنتقال منها. • 

16/ج:  يقــوم القســم املتخصــص بحســاب الســاعات املعتمــدة التــي درســها الطالــب يف الجامعــة املنتقــل منهــا عــىل ضــوء الخطــة • 

الدراســية لذلــك القســم عــىل أن ال يحســب لــه أكــë مــن 50% مــن عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة النجــاح الوطنيــة 

مــن دراســته يف الجامعــة التــي انتقــل منهــا وأن ال تقــل عالمــة املســاق املحســوب عــن جيــد أو مــا يعادلــه وتعلــم عــ�دة القبــول 

والتســجيل بذلــك خطيــاً.

16/د:  ال تدخل املساقات التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة أخرى ضمن معدله يف جامعة النجاح الوطنية.• 

16/هـ: يحسب للطالب فصل درايس عن كل 12 ساعة معتمدة احتسبت له يف دراسته السابقة.• 
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حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة النجاح الوطنية لطلبتها

المادة ١٧: 
لطالــب جامعــة النجــاح الوطنيــة الــذي أجــل دراســته يف الجامعــة وعــاد إليهــا وحصــل عــىل ســجل أكاد¯ــي يف جامعــة أخــرى خــالل 

فــرتة التأجيــل تقديــم هــذا الســجل الحتســاب ســاعات معتمــدة يف موعــد ال يتجــاوز نهايــة الفصــل الــذي يعــود فيــه إىل الجامعــة حســب 

الــرشوط اآلتيــة:

أن تكــون املســاقات التــي درســها الطالــب يف الجامعــة التــي درس فيهــا خــالل فــرتة التأجيــل أو االســتئذان ضمــن برامــج • 

تــؤدي إىل درجــة جامعــة أوىل.

 أن ال يحســب لــه أكــë مــن 50% مــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج يف جامعــة النجــاح الوطنيــة مــن مســاقات الجامعــة • 

التــي درس فيهــا.

أن ال تقل عالمة الطالب يف املساق الذي يطلب حسابه عن جيد أو ما يعادله.• 

 أن يحســب القســم املختــص للطالــب املســاقات امل�ثلــة يف الجامعــة عــىل ضــوء الخطــة الدراســية لهــذا القســم وتعلــم • 

عــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك.

االنتقال من كلية إلى أخرى في الجامعة

المادة ١٨:
ــر شــاغر يف الربنامــج •  ــة بــرشط توف ــة إىل أخــرى أو مــن برنامــج إىل آخــر يف نفــس الكلي ــب أن ينتقــل مــن كلي 18/أ:¯كــن للطال

الــذي يريــد االنتقــال إليــه وأن يكــون معــدل الطالــب يف الثانويــة العامــة مقبــوالً يف الربنامــج الــذي يرغــب باالنتقــال إليــه يف ســنة 

التحاقــه بالجامعــة ويف حــال عــدم تحقيــق الــرشط يســتعاض عــن معــدل امتحــان الثانويــة العامــة باملتوســط الحســا| ملعدلــه يف 

امتحــان الثانويــة العامــة ومعدلــه الرتاكمــي يف الجامعــة يف ســنة التحاقــه بالجامعــة. 

ويف حــال إعــادة الطالــب الثانويــة العامــة ينتقــل الطالــب مــن كليــة أدÖ إىل كليــة أعــىل رشيطــة أن يكــون معدلــه الجديــد يف الثانويــة 

العامــة مقبــوال يف الربنامــج الــذي يرغــب االنتقــال إليــه يف ذلــك العــام، أو يســتعاض عنــه بالوســط الحســا| للمعــدل الرتاكمــي ومعــدل 

الثانويــة العامــة الجديــد.

18/ب:  عــىل الطالــب الــذي يرغــب باالنتقــال إىل كليــة أخــرى أن يدفــع رســم انتقــال مقــداره 25 دينــاراً أردنيــاً ثــم يعبــئ النمــوذج • 

الخــاص بطلــب االنتقــال لــدى عــ�دة القبــول والتســجيل خــالل الفصــل األول والثــاÄ والصيفــي مــن العــام الجامعــي ويف موعــد 

ال يتجــاوز اليــوم الــذي يســبق عمليــة التســجيل للمســاقات يف ذلــك الفصــل، وال يجــوز تقديــم الطلبــات خــالل أيــام التســجيل 

املعلنــة يف الفصــل عــىل أن تبــت عــ�دة القبــول والتســجيل بالطلبــات املقدمــة خــالل فــرتة التســجيل املعلنــة.

 

18/ج:  إذا انتقــل طالــب مــن برنامــج إىل آخــر (يف الكليــة نفســها أو كليــة أخــرى) تطبــق عليــه الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل • 

إليــه واملعمــول بهــا ســنة انتقالــه للربنامــج وتحســب لــه جميــع املســاقات التــي تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل 

ــد  ــة عمي ــس القســم وموافق ــة مــن مجل ــة بتوصي ــم املعادل ــك الربنامــج وتت ــة ملســاقات يف خطــة ذل ــي تكــون معادل ــه أو الت إلي

الكليــة، كــ� وتحســب لــه جميــع املســاقات التــي درســها مــن متطلبــات الجامعــة إضافــة إىل املســاقات الحــرة ويقــرر القســم 

املنتقــل إليــه الطالــب معادلــة املســاقات وتســقط مــن ســجله األكاد¯ــي جميــع املســاقات التــي ال تدخــل ضمــن الخطــة الدراســية 

للربنامــج الجديــد ســواء أكان ناجحــاً أم راســباً يف هــذه املســاقات ويحســب لــه فصــل درايس عــن كل 12 ســاعة معتمــدة احتســبت 

ويقــوم القســم املنتقــل إليــه الطالــب بإعــالم عــ�دة القبــول والتســجيل بذلــك خطيــاً.

18/د:  يف جميــع الحــاالت الســابقة املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة يدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي للطالــب جميــع املســاقات • 

التــي حســبت لــه وتطبــق عليــه أحــكام اإلنــذار األكاد¯ــي والفصــل. ويبــدأ اإلنــذار للطالــب بعــد مــرور فصــل عليــه يف الكليــة 

املنقــول إليهــا.
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

المادة ١٩:
الجامعة Ýنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إÝام املتطلبات اآلتية:

19/أ/1:  النجاح يف جميع املساقات املطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية املقررة لربنامج التخصص.• 

 

19/أ/2:  الحصــول عــىل معــدل تراكمــي كيل ال يقــل عــن 1.70 ( أو 2 لدكتــور طــب وبرامــج الهندســة ) يف جميــع املســاقات التــي • 

درسها.

19/ب:  قضــاء الحــد األدÖ للمــدة املطلوبــة للحصــول عــىل الدرجــة وعــدم تجــاوز الحــد األقــىص حســب مــا ورد يف ”الفقــرة أ“ • 

مــن ”املــادة 9“.

 

19/ج:  إÝــام دراســة مــا ال يقــل عــن 50% مــن الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج للطالــب املنتقــل مــن جامعــة أخــرى إىل • 

جامعــة النجــاح الوطنيــة.
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أحكام عامة

المادة ٢٠/أ: 
إذا توقــف احتــ�ل تخــرج طالــب عــىل مســاق واحــد إجبــاري مــن متطلبــات برنامجــه وكان هــذا املســاق غــé مطــروح يف الفصــل الــذي 

يتخــرج فيــه أو كان مطروحــاً ومتعارضــاً مــع مســاق إجبــاري آخــر، فلمجلــس القســم أن يوافــق عــىل أن يــدرس الطالــب مســاقاً آخــر بديــالً 

عنــه ومكافئــاً لــه يكــون مــن برنامــج التخصــص نفســه أو مــن برنامــج آخــر يف الجامعــة.

المادة ٢٠/ب: 
إذا توقــف احتــ�ل تخــرج طالــب عــىل مســاق واحــد اختيــاري مــن متطلبــات برنامجــه وتعــذر عليــه التســجيل يف أي مــن املســاقات 

املطروحــة فلمجلــس القســم أن يوافــق عــىل اســتبدال مســاق آخــر بــه مــن الربنامــج أو مــن برنامــج آخــر يف الجامعــة.

المادة ٢٠/ج:  
تعلم ع�دة القبول والتسجيل خطياً يف كلتا الحالت� ”أ“ و“ب“.

المادة ٢١:  
إذا احتاج الطالب إىل أقل من ” 12 ساعة معتمدة“ يف فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.

المادة ٢٢:  
املرشــد وقســم التخصــص مســؤوالن عــن متابعــة الســé األكاد¯ــي واالحتفــاظ بنســخة مــن الســجل األكاد¯ــي للطالــب املســجل فيــه 

والتحقــق مــن اســتيفاء رشوط التخــرج ويبلــغ الطالــب بذلــك دوريــاً.

المادة ٢٣:  
عىل الطالب أن يحصل عىل شهادة براءة ذمة من الجامعة الستك�ل إجراءات تخرجه.

المادة ٢٤:  
ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعلي�ت أو بعدم اطالعه عىل ما ينرش يف لوحات اإلعالنات يف الجامعة.

المادة ٢٥:  
تحمــل درجــة البكالوريــوس تاريــخ اســتحقاقها ويكــون حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الــدرايس الثــاÄ مــن العــام الــدرايس ويكــون أيضــا 

حفــل تخريــج بنهايــة الفصــل الصيفــي للعــام الــدرايس.

المادة ٢٦:  
يبت مجلس العمداء يف كل األمور التي ü يرد فيها نص يف هذه  التعلي�ت ويف اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها.

المادة ٢٧:  
رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعلي�ت.
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ات تصديق التقرير الطبي للطلبة  إجراء

ــق •  ــة لتصدي ــ�ت واإلجــراءات اآلتي ــاع التعلي ــدوام بســبب املــرض اتب ــب عــن ال ــن اضطــروا إىل التغي ــة الذي يتوجــب عــىل الطلب

ــب  ــات التغي ــه بإثب ــب حق ــدم الطل ــذي ســيفقد مق ــر ال ــي األم ــر الطب ــق التقري ــم تصدي ــن يت ــك ل ــي وبخــالف ذل ــر الطب التقري

ــوÄ نتيجــة املــرض. القان

يتم إحضار التقرير الطبي وتقد¯ه للعيادة شخصياً.• 

يتــم إحضــار التقريــر الطبــي وتقد¯ــه يف اليــوم التــايل لنهايــة اإلجــازة املرضيــة وإذا صــادف أن كان ذلــك اليــوم عطلــة رســمية ففــي • 

اليــوم األول للــدوام بعــد العطلــة الرســمية.

يتوجب تقديم جميع التحاليل املخربية وصور األشعة وغéها م� يثبت املرض والحاجة للتغيب.• 

يف حالة الحاجة إىل املبيت يف املستشفى يتوجب إعالم الكلية بأية طريقة من الطرق.• 

ــب •  ــع الطبي ــب توقي ــم إىل جان ــب املقي ــن الطبي ــاً م ــون موقع ــن املستشــفى يتوجــب أن يك ــي م ــر الطب ــة صــدور التقري يف حال

ــفى. ــم املستش ــاً بخت ــرشف ومختوم امل

يف بعــض الحــاالت املرضيــة مثــل األمــراض النفســية والعصبيــة وأمــراض القلــب والــكىل والعمــود الفقــري يتوجــب إبــالغ عيــادة • 

الجامعــة بذلــك فــور التشــخيص.

يف حال ثبوت عدم صحة ما جاء يف التقرير الطبي يتم إبالغ إدارة الجامعة بذلك التخاذ اإلجراءات املناسبة.• 
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كلية الشرف

شروط االنتساب للكلية

أن يكون الطالب مسجالً يف إحدى كليات جامعة النجاح الوطنية لنيل درجة البكالوريوس.. 1

أن يكــون الطالــب قــد مــىض عــىل دراســته يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ســنة أكاد¯يــة عــىل األقــل أي أنــه قــد أنهــى 30 ســاعة . 2

معتمــدة.

أن يكون الطالب حاصالً عىل معدل تراكمي يف كليته الرئيسة بتقدير ال يقل عن 87% أو 3.63 لدفعات 2008 فأعىل.. 3

أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بسجل أخالقي عال وحسن السلوك والسéة.. 4

أن يتمتع الطالب املتقدم للكلية بدرجة عالية من االنت�ء لكليته الجامعية املسجل فيها أصالً.. 5

عــىل الطالــب املســجل يف الكليــة املحافظــة عــىل معــدل القبــول فيهــا، ويف حــال حصولــه عــىل معــدل أدÖ مــن املعــدل املطلــوب . 6

يعطــى الطالــب فصــال دراســياً إضافيــاً للحفــاظ عــىل املعــدل املطلــوب وإال يعــد مفصــوالً مــن كليــة الــرشف.

المساقات التي يدرسها الطالب المنتمي لكلية الشرف

يدرس الطالب  15 ساعة معتمدة منها 9 ساعات معتمدة إجباري و 6 ساعات معتمدة اختياري. • 

يعفى الطالب املنتمي لكلية الرشف من دفع رسوم هذه املساقات.• 

ال يرصد لهذه املساقات أية عالمات وال تحسب ضمن معدل الطالب الرتاكمي.                                         • 

يتم االستعانة äدرس� مؤهل� ومتميزين من الجامعة لتدريس هذه املساقات.• 

يتم طرح املساقات اآلتية يف كل فصل وتخصص للطلبة امللتحق� بهذه الكلية. • 

 

المساقات اإلجبارية (٩ ساعات معتمدة)

(3 ساعات)                           مهارات االتصال     391001

(3 ساعات)       حلقة دراسية يف تعزيز القدرات   391004

(3 ساعات)          مهارات قيادية      391003

المساقات االختيارية من المساقات التالية 

(3 ساعات)  مهارات يف اللغة اإلنجليزية     392001

(3 ساعات)  تكنولوجيا التعلم     392002

(3 ساعات)  الخدمة املجتمعية     392003

(3 ساعات)  العالقات العامة     392004

(3 ساعات)  مقدمة يف القانون     392005

(3 ساعات) املصادر التعليمية والبحثية    391002

(3 ساعات) اكتشف فلسط�      392006

Communication Skills

Study Group for skill enhancement

Leadership Skills

English Language Skills

Educational Technology

Social Work

Public Relations

Introduction to law

Learning and Research Source

Discover Palestine 
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ات ضبط مخالفات الطلبــة وأحكامهــا في جامعة النجــــاح الوطنيـــة نظام إجـــراء

المـــادة (١) :      
ــخ   ــن تاري ــه م ــل ب ــة“ ويعم ــاح الوطني ــة النج ــا يف  جامع ــة وأحكامه ــات الطلب ــط مخالف ــراءات ضب ــام إج ــام ”نظ ــذا النظ ــمى ه يس

.1984/4/4

المـــادة (٢) : 
جميع الطلبة املسجل� يف الجامعة خاضعون للقواعد املبينة يف هذا النظام.

المـــادة (٣) : 
يكون للكل�ت والعبارات اآلتية حيث وردت يف هذا النظام املعاÄ املخصصة لها أدناه ما ü تدل القرينة عىل خالف ذلك:

الجامـعة:  جامعة النجاح الوطنية.• 

الطالــب املســجل:  الطالــب املنتظــم (املتفــرغ وغــé املتفــرغ) يف دراســته األكاد¯يــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة أو املنقطــع عــن • 

الدراســة ملــدة فصــل درايس أو أكــë وفقــا  لتعليــ�ت منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة النجــاح الوطنيــة لعــام 1982.

الغــش يف االمتحــان:  قيــام الطالــب باســتع�ل مــواد أو معلومــات أو االســتعانة بهــا بطــرق غــé قانونيــة أو تقد¯هــا لآلخريــن يف • 

االمتحــان.

ــا •  ــة تقد¯ه ــة أو محاول ــé قانوني ــا بطــرق غ ــات أو االســتعانة به ــواد أو معلوم ــب اســتع�ل م ــة الطال ــرشوع يف الغــش: محاول ال

لآلخريــن يف االمتحــان. وتشــمل املحاولــة حفــظ املــواد أو املعلومــات معــه يف أثنــاء االمتحــان أو عــىل مقعــد االمتحــان املخصــص 

ــه أو يف قاعــة االمتحــان . ل

األرسة الجامعية: القاìون عليها والعاملون فيها والطلبة املسجلون. • 

الباب األول
المخالفات األكاديمية 

المـــــادة (٤) : 
تعّد األفعال اآلتية مخالفات أكاد¯ية:

اإلخالل بالنظام والضبط الذي تقتضيه املحارضات والحصص العملية أو أية نشاطات جامعية أخرى.أ. 

اإلخالل بسé االمتحانات.ب. 

الغش يف االمتحانات والرشوع فيه أو االشرتاك فيه�.ج. 

االمتناع املدبّر عن حضور املحارضات واملناقشات والحصص العملية التي تقتيض األنظمة األكاد¯ية املواظبة عليها.د. 

كل تحريض يؤدي إىل االمتناع املذكور يف الفقرة  ”د“ .ه. 

مخالفة التعلي�ت األكاد¯ية املعمول بها يف أقسام الجامعة وكلياتها املختلفة.و. 
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الـباب الثاني
المخالفات السلوكية

 :(٥) المـادة 
مخالفه أنظمة الجامعة وتعلي�تها .

:(٦) المـادة 
أي فعــل أو قــول، يرتكبــه األفــراد أو الهيئــات االعتباريــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا ويكــون ماســا بالــرشف أو الكرامــة أو األخــالق أو 

مــن شــأنه اإلســاءة إىل ســمعة الجامعــة والقاìــ� عليهــا والعاملــ� فيهــا .

المـادة  (٧):
انتهاك حرمة شهر رمضان املبارك أو استع�ل ألفاظ Ýس باملشاعر الدينية أو الوطنية. 

المـادة  (٨):
اذا أدين الطالب بجناية أو جنحة مخلة بالرشف .

المـادة  (٩):
كل اشــرتاك يف نشــاط ج�عــي داخــل الجامعــة غــé مرخــص بــه مــن الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة وكذلــك اإلخــالل بنشــاط ج�عــي 

مرخــص بــه مــن الجهــات املتخصصــة يف الجامعــة.

المـادة  (١٠):
اســتع�ل مبــاÄ الجامعــة ومرافقهــا وملحقاتهــا والبيــوت املعــدة إلقامــة الطلبــة واألنديــة املنشــأة،لغé األغــراض التــي أعــدت لهــا مــن 

غــé ترخيــص ســابق مــن الجهــات الجامعيــة املتخصصــة.

المـادة (١١):
جمــع التربعــات بأشــكالها كافــًة (äــا فيهــا تقديــم أشــياء عينيــة مقابــل îــن) قبــل الحصــول عــىل الرتخيــص مــن الجهــات الجامعيــة 

املتخصصــة أو إســاءة  رصف التربعــات التــي ســمح بجمعهــا.

المـادة (١٢):
إتالف أي من ممتلكات الجامعة املنقولة أو غé املنقولة، أو محاولة إتالفها.

المـادة (١٣):
التزوير يف الوثائق الجامعية أو استع�ل الوثائق املزورة.

المـادة (١٤):
االختــالس أو الــرشوع فيــه أو االشــرتاك فيــه داخــل الجامعــة، وتنطبــق هــذه املــادة عــىل أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا إذا ارتكبــت 

خــارج الجامعــة يف مناســبة تشــرتك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه .
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المـادة (١٥):
الدخول عنوًة دون إذن رسمي إىل غرف الجامعة أو مكاتبها أو قاعاتها أو أبنيتها أو مرافقها.

المـادة (١٦):
عدم االنصياع ألمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس املعني.

المــادة (١٧):
إعاقة أع�ل لجان الضبط بأي شكل من األشكال äا يف ذلك اللجوء إىل التشويش أوالتهديد أو ما شابه .

المادة ( ١٨):
حيازة أدوات أو مواد مخلة بسالمة اآلخرين أو التهديد باستع�لها داخل الحرم الجامعي أو يف أثناء نشاطات الجامعة .

المادة (١٩):
التدخ� يف األمـاكن التي يحظر فيـــها التدخيــن داخل الجامعة äـــوجب أشارات ”ممنوع التدخ�“.

المادة (٢٠):
الســخرية أو القيــام بــأي عمــل تهكمــي فــردي أو ج�عــي مــن شــأنه اإلحــراج أو اإلرهــاب أو اإلذالل أو التعريــض للخطــر الجســدي أو 

األذى النفــيس ألي فــرد أو مجموعــة مــن أفــراد األرسة الجامعيــة.

المــادة (٢١):
االعتداء بالرضب عىل أي من أفراد األرسة الجامعية أو االشرتاك فيه .

المــادة (٢٢): 
محاولة االعتداء أو التهديد به، أو التحريض عليه ضد أي من أفراد األرسة الجامعية .

المـــادة (٢٣): 
استع�ل اسم الجامعة أو االدعاء بتمثيلها دون تفويض خطي بذلك .

المـــادة( ٢٤): 
التشهé بسمعة الجامعة يف الصحف أو املجالت أو النرشات أو أية وسيلة من وسائل اإلعالم.
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الباب الثالث
العقوبات

المــــادة (٢٥): 
العقوبــات هي:

التنبيه الخطي.أ. 

 التغريم يف حاله إتالف ممتلكات الجامعة.ب. 

اإلنذار األول.ج. 

اإلنذار الثاÄ.د. 

اإلنذار الثالث.ه. 

ــة التــي ترتكــب فيهــا و.  الحرمــان ملــدة محــدودة مــن اإلفــادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا مرفــق أو أكــë مــن املرافــق الجامعي

ــة. املخالف

الحرمان ملدة محدودة من م�رسة نشاط أو أكë من النشاطات الطالبية التي ترتكب فيها املخالفة.ز. 

إلغاء التسجيل ملادة أو أكë لذلك الفصل الذي ترتكب يف أثنائه املخالفة.ح. 

إلغاء االمتحانات يف مادة أو أكë لفصل درايس واحد وإعطاء الطالب صفرا يف هذه االمتحانات التي ألغيت.ط. 

الفصل من الجامعة ملدة ترتاوح ب� فصل درايس واحد وأربعه فصول دراسية.ي. 

الطرد من الجامعة نهائياً.ك. 
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كلية االقتصاد 
والعلوم االجتماعية
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برنامج االقتصاد

رؤية البرنامج
ــم  ــ� التعلي ــم ب ــة يوائ ــودة عالي ــز ذي ج ــي متمي ــم جامع ــ� تعلي ــالل توف ــن خ ــزا م ــا متمي ــزا علمي ــاد مرك ــم االقتص ــح قس  أن يصب

والتدريــب والبحــث العلمــي لرفــع كفايــة الطــالب واملدرســ� علميــا ومهاريــا، بحيــث يراعــي طبيعــة الواقــع وتطلعــات املســتقبل ويلبــي 

احتياجــات قطاعــي املــال واألعــ�ل.

رسالة البرنامج
يتعهــد القســم للعمــل §نهجيــة علميــة وعمــل مؤســيس ضمــن خطــط واضحــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف القســم املتعلقــة بتوفــ� 

بيئــة علميــة ومهنيــة بجــودة عاليــة تســاعد يف تنميــة املعرفــة واملهــارة لــدى املنتســب� إليــه بحيــث »كنهــم مــن املنافســة يف ســوق العمــل 

واإلســهام يف خدمــة املجتمــع.

المبادئ والقيم الجوهرية
التميز واإلبداع  والتطور واالستمرارية والتعاون والشفافية واألخالق واألمانة .

 

األهداف
 يهدف قسم االقتصاد إىل تلبية األهداف اآلليه عىل سبيل املثال ال الحرص:

تطوير الكفايات العلمية والبحثية واملهنية لجميع أعضاء هيئة التدريس .• 

إعــداد مــوارد برشيــة علميــة متميــزة ومؤهلــة للقيــام بالوظائــف االقتصاديــة واإلداريــة وقــادرة عــىل اإلســهام يف ¿ــو االقتصــاد • 

وتطــور املجتمــع.

 تعزيز الخربة العلمية واملهارات البحثية لدى الطالب من خالل إرشاكهم يف برامج التدريب قبل التخرج.• 

تعزيــز الرشاكــة وتأســيس روابــط متينــة مــع الكليــات والجامعــات األخــرى ومــع مختلــف املؤسســات االقتصاديــة والبحثيــة عــىل • 

املســتوى املحــيل والــدويل.

مخرجات البرنامج :
أوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب . 1

مخرجات املعرفة العامة .• 

  وهــي عبــارة عــن مــا يكتســبه الطالــب مــن خــالل دراســة املتطلبــات اإلجباريــة للجامعــة: الثقافــة اإلســالمية واللغــة العربيــة واللغــة 

اإلنجليزيــة ومهــارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

 وهــي عبــارة عــن مــا يكتســبه طــالب قســم االقتصــاد مــن علــوم ومعرفــة مــن خــالل دراســتهم بعــَض املتطلبــات االختياريــة واإلجباريــة  

مثــل مســاقات: مبــادئ املحاســبة، مبــادئ إدارة ،رياضيــات عامــة، قانون تجــاري ،مبــادئ تســويق------------.

مخرجات املعرفة التخصصية: • 

ــم االقتصــاد خــالل ســنوات  وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطــالب مــن خــالل دراســتهم املعمقــة مســاقات القســم املتعلقــة بعل

الدراســة: االقتصــاد الصناعــي، االقتصــاد القيــايس، النظريــة االقتصاديــة الكليــة والجزئيــة، مناهــج البحــث العلمــي، اقتصــاد العمــل، املاليــة 

العامــة.

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية .. 2

مخرجات املهارات التحليلية .• 

ــكيل (التضخــم،  ــة ســواء عــىل مســتوى االقتصــاد ال ــات االقتصادي ــل البيان وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحلي

البطالــة، الدخــل القومــي) أو االقتصــاد الجــزÔ (األداء االقتصــادي للــرشكات، العــرض والطلــب). يتــم ذلــك مــن خــالل تدريــس الطــالب 

مســاقات االقتصــاد القيــايس، مناهــج البحــث العلمــي، و دراســات الجــدوى. 
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مخرجات املهارات التطبيقية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق املعــارف واملفاهيــم االقتصاديــة النظريــة وم�رســتها عــىل بعــض املشــاكل 

االقتصاديــة الواقعيــة ســواء عــىل مســتوى الرشكــة أو االقتصــاد ككل، كذلــك مــن خــالل التدريــب امليــدا× الــذي يتلقــاه الطلبــة.  

مخرجات املهارات البحثية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كتابــة التقاريــر واألبحــاث العلميــة خــالل دراســة بعــض املســاقات كاالقتصــاد 

الصناعــي والقيــايس، دراســات الجــدوى، االقتصــاد الفلســطيني أو يف مــرشوع التخــرج. تُســهم مســاقات مناهــج البحــث العلمــي واالقتصــاد 

القيــايس يف تزويــد الطلبــة باملهــارات البحثيــة الالزمــة.

مخرجات املهارات الذهنية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة علــم االقتصــاد ونظرياتــه. يتــم ذلــك بشــكل أســايس مــن خــالل املهــارات 

التــي ينقلهــا كل مــدرس إىل طالبــه املتعلقــة بتدريســهم كيفيــة التفكــ� والتحليــل املنطقــي واالســتنتاج املبنــي عــىل أســس علميــة.

ثالثا:مخرجات القيم املهنية واألخالقية  . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه قيــَم املهنــة وأخالقهــا وســلوكاتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا يف فــرتة 

ــة.  يتــم ذلــك مــن خــالل تدريــس بعــض  ــك للنهــوض باملهن ــَة يف ســوق العمــل وذل مــا بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته املهن

النظريــات املتعلقــة بســلوك املنتــج واملســتهلك، والعامــل االجت�عــي لالقتصــاد. كذلــك مــن خــالل إيصــال القيــم األخالقيــة واملهنيــة مــن 

خــالل كل مــدرس إىل طالبــه.
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الخطة الدراسية

عدد الساعاتالمتطلبات

18متطلبات الجامعة

90متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

132إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج

متطلبات الجامعة:  عدد الساعات المطلوبة =١٨ 
المتطلبات السابقة اسم المساق س.م رقم المساق

ثقافة اسالمية  3 1000101
لغة عربية  3 1000102

لغة انجليزية  1 3 1000103
لغة انجليزية 2 3 1000325

دراسات فلسطينية  3 1000105
مهارات القيادة واالتصال  1 1000117

خدمة مجتمعية  1 1000108
مقدمة يف الحاسوب  1 1000127

متطلبات التخصص االجبارية: عدد الساعات = ٩٠
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10801319  م.س. 1                 3تطبيقات عملية يف االقتصاد 10801440
10801111  م.س. 1                 3نظم نقدية ومرصفية 10801228
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10801112  م.س. 1                 3تجارة دولية 10801317
10801113  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 1 10801319
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد إسالمي 10801330
10801112  م.س. 1                 3مالية عامة 10801332
                 3تدريب ميدا× 10801442
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10801112  م.س. 1                 3االقتصاد الفلسطيني 10801226
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10801112  م.س. 1                 3تنمية اقتصادية 10801336
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3قانون تجاري 11101251
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10801213  م.س. 1                 3اقتصاد العمل 10801421
10801112  م.س. 1  10801224  م.س. 2               3حلقة البحث 10801438
                 3مبادئ علم السياسة 10806101
10801112  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10801224
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
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                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
10801111  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الجزئية 10801213
10801111  م.س. 1                 3اقتصاد االبتكار واملعلومات 10801220
10801112  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الكلية 10801222
10221109  م.س. 1                 3اقتصاد ريايض 10801315

متطلبات التخصص االختيارية: عدد الساعات=١٨
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية دولية 10871410
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد البيئة 10801469
10861121  م.س. 1                 3محاسبة رشكات 10861211
10861211  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 1 10861224
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف-مدخل إداري 10861300
10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد حرضي 10801468
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد الخدمات 10801251
10801319  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 2 10801467
10801112  م.س. 1                 3تاريخ الفكر االقتصادي 10801250
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد زراعي 10801254
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد التعاون 10801465
10806101  م.س. 1  10801111  م.س. 2               3اقتصاد سيايس 10801355
10801213  م.س. 1                 3االقتصاد الصناعي 10801356
10801112  م.س. 1                 3اقتصاد إرسائييل 10801357
10801358 äالعر å10801112  م.س. 1                 3اقتصاديات العا
10801112  م.س. 1                 3قضايا اقتصادية معارصة 10801360
10801112  م.س. 1                 3نظريات النمو االقتصادي 10801464
10801112  م.س. 1                 3حسابات الدخل القومي 10801466
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412

المساقات الحرة: عدد الساعات=٦
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وصف المساقات

اإلحصاء في األعمال 1   10801113
ــع  ــف املجتم ــن خــالل تعري ــة م ــم األساســية يف الطــرق اإلحصائي ــة املفاهي ــوم اإلداري ــة االقتصــاد والعل ــدم هــذا املســاق لطلب يق

اإلحصــاÔ والعينــة اإلحصائيــة، وتصنيــف البيانــات و»ثيلهــا بيانيــا، وإيجــاد مقاييــس النزعــة املركزيــة ومقاييــس التشــتت، ويشــتمل 

املســاق كذلــك عــىل املبــادئ األساســية يف االحتــ�الت والتوزيعــات االحت�ليــة، كــ� يتطــرق املســاق إىل اإلحصــاء االســتداليل مــن 

ــا  ــاط واالنحــدار الخطــي البســيط وتطبيقاته ــة االرتب ــة. ومعرف ــات اإلحصائي ــار بعــض الفرضي ــة واختب ــرات اإلحصائي خــالل التقدي

العمليــة يف االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة.

اإلحصاء في األعمال 2   10801211 
ــار  ــة واختب ــرات اإلحصائي ــة مفاهيــم اإلحصــاء االســتداليل مــن خــالل التقدي ــوم اإلداري ــة االقتصــاد والعل يقــدم هــذا املســاق لطلب

الفرضيــات اإلحصائيــة املتعلقــة باألوســاط الحســابية والتبايــن، كــ� يركــز املســاق عــىل تحليــل التبايــن األحــادي والثنــاÔ والتعرف إىل 

معامــالت االرتبــاط املتعــدد وطــرق إيجادهــا. ويقــدم املســاق كذلــك مفهــوم تحليــل تبايــن خــط االنحــدار واالختبــارات الرضوريــة 

ــاً مــن خــالل التطبيقــات العمليــة  لذلــك مــع تطبيقاتهــا العمليــة يف االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة. يتنــاول املســاق أيضــاً جانبــاً عمليّ

.SPSS عــىل برنامــج

مبادئ اقتصاد جزئي     10801111 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل املبــادئ واملفاهيــم األساســية يف االقتصــاد وعالقــة علــم االقتصــاد بالعلــوم األخــرى، ودراســة 

املشــكلة االقتصاديــة ، ويهــدف إىل التعــرف إىل الطلــب والعــرض وتــوازن الســوق، التعــرف إىل مرونــات الطلــب واألنــواع األخــرى 

للمرونــات، ويهــدف أيضــا إىل دراســة ســلوك املســتهلك، وســلوك املنتــج ،والتكاليــف يف املــدى القصــ�، والتكاليــف يف املــدى الطويــل ، 

ودراســة األســواق مــن خــالل ســوق املنافســة الكاملــة، وســوق االحتــكار التــام ،وســوق املنافســة االحتكاريــة ، وســوق احتــكار القلــة، 

ودراســة ســوق عنــارص اإلنتــاج وتحليــل.

 108011121مبادئ اقتصاد كلي  
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل أساســيات االقتصــاد الــكيل واملقارنــة بينــه وبــ� االقتصــاد الجــزÔ ، ويهدف إىل دراســة حســابات 

ــة، وتحليــل التضخــم مــن خــالل طــرق  ــار االقتصادي ــة مــن حيــث طــرق الحســاب، واألنواع،واآلث الدخــل القومــي، وتحليــل البطال

الحســاب، واآلثــار االقتصاديــة، التعــرف إىل ســوق الســلع والخدمــات مــن خــالل تحديــد مســتوى التــوازن، آليــة عمــل املضاعــف، 

ــة  ــوم السياســة املالي ــكيل، ومفه ــدة يف االقتصــاد ال ــوازن، ودور ســعر الفائ ــد مســتوى الت ــن خــالل تحدي ــد م ودراســة ســوق النق

والنقديــة وأدواتهــا، ودراســة ميــزان املدفوعــات وأهــم نظريــات التجــارة الخارجيــة، ودراســة أهــم نظريــات النمــو االقتصــادي. 

االقتصاد الفلسطيني   10801226 
يقــدم هــذا املســاق تحليــال تاريخيــا ملناحــي القــوة والضعــف القتصــاد األرايض املحتلــة عــام (1967)، بــدءا §رحلــة اإلمرباطوريــة 

العث�نيــة، مــرورا باالنتــداب الربيطــا×، فالحكمــ� األرد× واملــرصي، ومــا تبعهــ� مــن احتــالل إرسائيــيل، وانتهــاء بواليــة الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية. يركــز املســاق عــىل موضوعــات محوريــة، كمظاهــر التشــوه يف بنيــة االقتصــاد الفلســطيني، ومظاهــر تبعيــة 

اقتصادنــا الفلســطيني لالقتصــاد اإلرسائيــيل، وتأثــ� املســاعدات الخارجيــة عــىل أداء االقتصــاد الفلســطيني. كــ� يناقــش أبــرز مظاهــر 

القــوة والضعــف يف كل مــن سياســاتنا املاليــة والنقديــة. يقــدم املســاق تحليــال شــامال ألبــرز املــؤرشات االقتصاديــة املســتقاة مــن أرقام 

وإحصــاءات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وإحصاءاتــه، مــن حســابات قوميــة، وحســابات العمــل والبطالــة، واملســتوى العــام 

لألســعار، والفقــر ومســتويات املعيشــة، وامليــزان التجــاري وميــزان املدفوعــات، وصــوال لفهــم شــامل للرتكيبــة الهيكليــة لالقتصــاد 

الفلســطيني، مــن أجــل الخــروج ببعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها التخفــف مــن حــدة األزمــات االقتصاديــة التــي يعــا× منهــا 

االقتصــاد الفلســطيني، ورفــع أدائــه مــن خــالل خطــة تنمويــة شــاملة.
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مناهج البحث العلمي   10801224 
ــة، كــ�  ــوم االقتصادي يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §ناهــج البحــث العلمــي املختلفــة، ويركــز عــىل مناهــج البحــث يف العل

يعــرف الطلبــة باملهــارات األساســية املتعلقــة بالدراســات واألبحــاث االقتصاديــة خاصــة وضــع مقدمــة البحــث، وفروضــه، واختبــار 

العينــة، وأســاليب جمــع املعلومــات والبيانــات وتحليلهــا.

النظرية االقتصادية الجزئية   10801213 
يقــدم هــذا املســاق دراســة للســلوك االقتصــادي للوحــدات االقتصاديــة الجزئيــة، وتحليــل رشوط التــوازن لهــذه الوحــدات، ونظريــة 

ــة. يقســم املســاق لقســم�  ــة الجزئي ــوازن الوحــدات االقتصادي ــل ســلوك وت ــن األñــان يف مختلــف األســواق، وأســاليب تحلي تكوي

ــل  ــه. كــ� يحل ــم منفعت ــا لســلوك املســتهلك، وصــوال لتعظي ــة املســتهلك، وفهــ� وافي ــال لنظري رئيســ�، القســم األول يقــدم تحلي

هــذا القســم مــن املســاق تــوازن املســتهلك، ودوال الطلــب ذات االنحــدار الخطــي املتعــدد، وتقديــم الفهــم االقتصــادي ملعامــالت 

االنحــدار الخطــي املتعــدد و مروناتــه. أمــا القســم الثــا×، فيخصــص لدراســة ســلوك املنتــج، واشــتقاق منحنــى العــرض بحيــث تختــار 

املنشــأة الخليــط األمثــل مــن املدخــالت للوصــول ملســتوى اإلنتــاج الــذي يعظــم الربــح. كــ� يقــدم الخلفيــة النظريــة الالزمــة لتحليــل  

نظــام األســعار وفهمــه وتخصيــص عوامــل اإلنتــاج وتنظيــم اإلنتــاج لتلبيــة الرغبــات اإلنســانية ورغبــات املجتمــع. ويتضمــن نظريــات 

املســتهلك واملنتــج وتركيــب الســوق والتــوازن العــام واقتصاديــات الرفــاه. هــذا املســاق يتعمــق يف فهــم النظريــة االقتصاديــة الجزئيــة 

ــاكل األســواق املختلفــة. وهــذا يتطلــب  ــاح وفقــا لهي ــاج، وانتهــاء بتعظيــم األرب املتوســطة، بــدءا باألســواق ومــرورا بتكاليــف اإلنت

معرفــة §بــادئ االقتصــاد الجــزÔ واألدوات املســاعدة كالرياضيــات والرســومات والجــداول.

اقتصاد االبتكار والمعلومات   10801220 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل اقتصــاد االبتــكار بوصفــه أحــد املوضوعــات التــي يتــم دراســتها واالهتــ�م  بهــا بشــكل كبــ� 

ــات املتعلقــة باقتصــاد  ــروز االقتصــاد القائــم عــىل املعرفــة. يشــمل هــذا املســاق دراســة أهــم النظري يف ظــل عوملــة االقتصــاد وب

ــة  ــة املختلفــة كاإلنتاجي ــكار واملتغــ�ات االقتصادي ــكار واملعرفــة ســواء يف قطــاع الصناعــة أو الخدمــات والعالقــة مــا بــ� االبت االبت

والنمــو االقتصــادي. يناقــش املســاق أيضــا دور االبتــكار يف إعــادة هيكلــة العمليــة اإلنتاجيــة داخــل املنشــات بحيــث باتــت املعرفــة، 

املعلومــات والبحــث والتطويــر تلعــب الــدور األســايس يف تطــور اإلنتــاج واالبتــكار ودفــع عجلــة النمــو. مــن خــالل هــذا املســاق 

ســيتمكن الطالــب مــن التعــرف إىل العنــارص األساســية التــي تــؤدي إىل تطــور االبتــكار واىل معرفــة ابــرز أنــواع االبتــكار التــي يتــم 

تطويرهــا داخــل املؤسســات، وأهميــة الرشاكــة مــا بــ� عنــارص املجتمــع املختلفــة ( الجامعــات، مراكــز األبحــاث، الحكومــة والقطــاع 

الخــاص) مــن اجــل إنتــاج املعرفــة وتطويــر عمليــة االبتــكار، ويحتــوي املســاق عــىل بعــض التطبيقــات التكنولوجيــة يف االقتصــاد 

مثــل التجــارة االلكرتونيــة.

   10801222النظرية االقتصادية الكلية 
ــتهالك،  ــم، واالس ــة، والتضخ ــكيل كالبطال ــاد ال ــية يف االقتص ــم األساس ــل إىل املفاهي ــكل مفص ــرف بش ــاق إىل التع ــذا املس ــدف ه يه

ــب  ــكيل، والطل ــج القومــي، والعــرض ال ــاس الدخــل القومــي ، والنات واالســتث�ر والدخــل القومــي.  كــ� يوضــح املســاق طــرق قي

ــة النشــاط االقتصــادي العــام، والنمــو  ــوازن العــام يف أســواق االقتصــاد القومــي للســلع، والعمــل، والنقــود، وديناميكي ــكيل، والت ال

االقتصــادي، وقضايــا التضخــم، والكســاد التضخمــي، والنشــاط االقتصــادي مــع العــاå الخارجــي والسياســة االقتصاديــة. كــ� يوضــح 

املســاق كيفيــة تأثــ� األزمــة االقتصاديــة املاليــة العامليــة التــي حصلــت يف عــام 2007 عــىل التــوازن العــام لالقتصــاد وكيفيــة تعاطــي 

كل مــن السياســات املاليــة والنقديــة يف الدولــة معهــا.

نظم نقدية ومصرفية   10801228 
ــود  ــة للنق ــم الثالث ــ� املفاهي ــق ب ــط الوثي ــة الرتاب ــة إىل دراس ــواق املالي ــوك واألس ــود والبن ــات النق ــاق اقتصادي ــذا  مس ــدف ه يه

والبنــوك، واألســواق املاليــة كوحــدات متكاملــة بهــدف دراســتها جميعــاً يف آن واحــد للتعريــف بنشــأة النقــود وطبيعتهــا، وتطورهــا، 

ووظائفهــا، تطــور النظــم النقديــة املختلفــة، والتعــرف إىل مختلــف النظريــات يف مجــال النقــود، ودراســة املناهــج التحليليــة للتــوازن 

النقــدي واملؤسســات النقديــة. والتعــرف إىل نشــأة البنــوك وتطورهــا، ووظائفهــا خصوصــاً يف مجــال خلــق النقــود، وتأثــ� ذلــك عــىل 

النشــاط االقتصــادي، ودراســة نشــأة البنــوك املركزيــة، ووظائفهــا، وآليــة تنفيذهــا للسياســة النقدية.والتعــرف إىل األســواق املاليــة، 

ــايل،  ــوق امل ــاءة الس ــة، وكف ــداول األوراق املالي ــم ت ــي تحك ــد الت ــاد، واألركان والقواع ــة االقتص ــة يف تنمي ــواق املالي ــف األس ووظائ

وإجــراءات الرقابــة التنفيذيــة وقوانينهــا، ويعطــي أيضــا ملحــة عــن النظــم والعالقــات النقديــة الدوليــة.
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تاريخ الفكر االقتصادي   10801250 
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف طــالب االقتصــاد بنشــأة علــم االقتصــاد وتطــوره، واملراحــل التــي مــّر بهــا الفكــر االقتصــادي مــع الرتكيــز 

عــىل إســاه�ت املدرســة الكالســيكية، واملاركســية، والنيوكالســيكية، والكينزيــة، واالتجاهــات الرئيســة للتطــورات الالحقــة يف الفكــر 

االقتصــادي، خصوصــا الكينزيــة الجديــدة، ومدرســة النقديــة الجديــدة.

اقتصاد الخدمات   10801251 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل اقتصــاد الخدمــات التــي باتــت مســؤولة عــن النســبة الكــربى مــن النمــو االقتصــادي والتوظيــف 

يف كل مــن الــدول املتقدمــة والناميــة. ويعطــي هــذا املســاق نظــرة شــاملة عــن الخدمــات مــن حيــث طبيعتهــا وتصنيفهــا، والعنــارص 

الكامنــة فيهــا، وتطورهــا وعالقتهــا بالنمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة وكذلــك دراســة ابــرز النظريــات املتعلقــة بهــا.

اقتصاد زراعي   10801254 
ــك ضمــن معالجــة القطــاع الزراعــي  ــه، وفروعــه، وذل ــم االقتصــاد الزراعــي، وموضوعــه، وأهداف ــف بعل يهــدف هــذا املســاق إىل التعري

ــة. ــات الزراعي ــن التعاوني ــرة ع ــي، وإعطــاء فك ــات األرايض، والتســويق الزراع ــي، واقتصادي ــاج الزراع ــات اإلنت ــة، واقتصادي وخصائصــه االقتصادي

اقتصاد رياضي  10801315 
ــاألدوات  ــة. ويعــرف ب ــ� االقتصادي ــل القوان ــايض يف تحلي ــة األســلوب الري ــايض، وأهمي يوضــح هــذا  املســاق نشــأة االقتصــاد الري

الرياضيــة املســتخدمة يف االقتصــاد، وباســتخدامات هــذه األدوات خاصــة يف نظريــة ســلوك املســتهلك، واملنشــأة، والتــوازن العــام، ويف 

¿ــاذج النمــو االقتصــادي و¿ــوذج املســتخدم-املنتج.

تجارة دولية   10801317 
ــاح  ــة واالنفت ــارة الدولي ــد التج ــا، فوائ ــاå ونظرياته ــ� دول الع ــة ب ــات التجاري ــس العالق ــة يف أس ــارة الدولي ــاق التج ــث مس يبح

االقتصــادي، ويناقــش العقبــات املرتبطــة باالقتصــاد الــدويل وســبل تذليلهــا. هــذا املســاق يقــدم نظريــات التجــارة الدوليــة: امليــزة 

املطلقــة وامليــزة النســبية ونظريــة هيكشــ�- أوهلــ�. القيــود التجاريــة مــن قيــود جمركيــة مثــل التعرفــة الجمركيــة، نظــام الحصــص 

ــر التجــارة  ــة. أث ــة الدولي ــة ، أهــم املنظــ�ت التجاري ــة الدولي ــات التجاري ــة. أهــم االتفاقي ــود غــ� الجمركي ــك القي ، وغ�هــا، وكذل

الدوليــة عــىل النمــو االقتصــادي، أثــر التجــارة الدوليــة عــىل التنميــة االقتصاديــة

اقتصاد قياسي1   10801319 
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب مقدمــة يف الطــرق املتبعــة يف علــم االقتصــاد مــن أجــل التحقــق كميــا مــن مــدى تطابــق 

النــ�ذج والنظريــات االقتصاديــة مــع الواقــع. حيــث يعــرض املســاق أساســيات ¿ــوذج االنحــدار، مــن توفيــق املنحنــى، وطريقــة 

املربعــات الصغــرى، واملقــدرات وخواصهــا، وتحليــل التبايــن واختبــار الفــروض وفــرتات الثقــة، والنمــوذج الخطــي العــام. كــ� يــدرس 

املســاق موضــوع التنبــؤ باســتخدام ¿ــوذج االنحــدار. يناقــش املســاق أيضــا كيفيــة التعامــل مــع البيانــات النوعيــة وبعــض املشــاكل 

التــي قــد نتعــرض لهــا يف أثنــاء تحليــل النمــوذج والتــي تــؤدي إىل بعــض املشــاكل املتعلقــة بالتقديــر الدقيــق للمتغــ�ات.

اقتصاد إسالمي   10801330 
يهــدف هــذا  املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفــرق بــ� علــم االقتصــاد واملذهــب االقتصــادي، مؤكــدا أن االقتصــاد اإلســالمي مذهــب، 

وليــس علــ�ً. يــويل املســاق اهت�مــا §كونــات املذهــب االقتصــادي اإلســالمي اســتنادا إىل مصــادر الرشيعــة اإلســالمية مثــل: املشــكلة 

االقتصاديــة، والــöوة، ونظــام امللكيــة، والتوزيــع، والنظــام النقــدي، واملــايل، واإلنتــاج، والتجــارة الخارجيــة، ومفهــوم القيمــة، والتنميــة 

والتخطيــط االقتصــادي، ودور الدولــة يف حــل املشــكلة االقتصاديــة.

مالية عامة  10801332 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §فهــوم علــم املاليــة العامــة وتطــوره، مــن خــالل التعــرف إىل أنــواع الســلع والخارجيــات 

ــادة  ــك عــىل زي ــا، وانعــكاس ذل ــة ووظائفه ــة والســالبة )، واالقتصــاد الســيايس، حيــث يبحــث املســاق يف تطــور دور الدول (املوجب
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النفقــات العامــة وتنوعهــا مــن الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والضــ�ن االجت�عي،وبرامــج دعــم الفقراء،ومــا لهــا مــن آثــار اقتصاديــة، 

كــ� يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل مكونــات اإليــرادات العامــة وأشــكالها، والنظــام الرضيبــي وتطــوره، والسياســة املاليــة وآثارهــا 

االقتصاديــة، والتعــرف عــىل عمليــة إدارة الديــن ونظــام الســوق. ودراســة وتحليــل املوازنــة العامــة الفلســطينية وتحليلهــا بوصفهــا 

ــي  ــة، الت ــا يف الوصــول إىل األهــداف القومي ــة وأهميته ــات النفقــات الحكومي ــاً للنشــاط االقتصــادي الحكومــي، ومكون تصــوراً مالي

تســعى الدولــة إىل تحقيقهــا، وطــرق الحصــول عــىل املــوارد املاليــة لتغطيــة هــذه النفقــات.

اقتصاد سياسي   15508013 
يهتــم هــذا  املســاق بدراســة مفهــوم االقتصــاد الســيايس بوصفــه علــ�ً يعنــي بدراســة العالقــات اإلنتاجيــة الناشــئة بــ� النــاس خــالل 

عمليــة اإلنتــاج والنشــاط االقتصــادي. ويركــز عــىل تفســ� القوانــ� االقتصاديــة، التــي تنظــم اقتصــاد التبــادل، وبوجــه خــاص نظريــة 

فائــض القيمــة، ونظريــة رأس املــال، ونظريــة إعــادة اإلنتــاج، ونظريــة الرتاكــم، ونظريــة التوزيــع.

تنمية اقتصادية   10801336 
ــة التخطيــط االقتصــادي  يهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح جوهــر مشــكلة التخلــف االقتصــادي، ونشــأتها وأبعادهــا، ويبــ� أهمي

كأســلوب رئيــس للتنميــة. وكذلــك يهــدف إىل تعريــف الطالــب §ختلــف نظريــات التنميــة واســرتاتيجياتها، وأســباب توســع اســتخدام 

ــىل  ــزاً ع ــه ُمرك ــادي وأدوات ــط االقتص ــواع التخطي ــاً أن ــاق أيض ــاول املس ــة، يتن ــة املختلف ــم االقتصادي ــادي يف النظ ــط االقتص التخطي

أســاليب التخطيــط يف الــدول الناميــة.

االقتصاد الصناعي   10801356 
ــدُّ هــذا املســاق امتــدادا للنظريــة االقتصاديــة الجزئيــة، و÷كــن اعتبــاره املســتوى الثالــث للتحليــل االقتصــادي الجــزÔ. يهــدف  يَُع

ــة…..)،  ــاج، والتســع�، والتكلف ــرشكات (اإلنت ــا عــىل ســلوك ال ــة تأث�ه ــة، وكيفي ــاكل الســوق املختلف هــذا املســاق إىل دراســة هي

وأداء الــرشكات (الربــح، والنمــو، والبحــث، والتطويــر….) وذلــك يف إطــار املــدارس الفكريــة املعروفــة يف االقتصــاد الصناعــي. كــ� 

ــة إىل  ــة عــىل مســتوى املؤسســة والقطــاع الصناعــي. إضاف ــة والعاملي أن املســاق يغطــي اســرتاتيجيات املنافســة يف األســواق املحلي

ــدف  ــ� ويه ــي الفلســطيني، ك ــع القطــاع الصناع ــل بواق ــط هــذه البدائ ــة رب ــع محاول ــة م ــة الصناعي دراســة اســرتاتيجيات التنمي

املســاق لتعريــف الطلبــة بآليــات التســع� وتحديــد الحجــم األمثــل لإلنتــاج، والتعــرف إىل قــوى الســوق، وآليــات التواطــؤ واالندمــاج 

الصناعــي، وأشــكال التكامــل األفقــي والعمــودي، وسياســات الدولــة تجــاه ذلــك يف بعــض الــدول الصناعيــة. إىل جانــب أثــر كل مــن 

ــات الحجــم  ــ�ة ذات اقتصادي ــ� الصناعــات الكب ــة ب ــة، واملقارن ــة واإلعــالن عــىل أداء املنشــآت الصناعي ــر والدعاي البحــث والتطوي

مقابــل الصناعــات الصغــ�ة وتطبيقاتهــا يف الــدول الناميــة.

اقتصاد إسرائيلي   10801357 
يركــز هــذا املســاق بشــكل رئيــيس عــىل تعريــف الطالــب بطريقــة تشــكل االقتصــاد اإلرسائيــيل وتطــوره. كــ� يهتــم بدراســة تطــور 

ــة مــع  ــة. كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء مقارن ــة الخارجي ــه االقتصادي ــة، وارتباطات ــه الهيكلي ــه الرئيســة، وتطــور بنيت قطاعات

االقتصــاد الفلســطيني يف بعــض القضايــا االقتصاديــة  كالتجــارة والسياســات املاليــة والنقديــة.

اقتصاديات العالم العربي   10801358 
يهــدف  هــذا املســاق إىل التعريــف بالعوامــل التــي أثــرت يف تشــكل اقتصــادات األقطــار العربيــة، والتطــورات التــي طــرأت عــىل 

هــذه االقتصــادات مــع الرتكيــز عــىل جهــود األقطــار العربيــة يف حــل املســألة الزراعيــة، والتصنيــع. ويوضــح التغــ�ات الهيكليــة يف 

اقتصاداتهــا، ودراســة عالقاتهــا االقتصاديــة الخارجيــة.

قضايا اقتصادية معاصرة   10801360 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق املعرفــة بأهــم القضايــا االقتصاديــة املعــارصة، خصوصــاً القضايــا االقتصاديــة ذات التأثــ� العاملــي 

ــدُّ املســاق مــن املســاقات التــي تركــز بشــكل كبــ� عــىل  بوجــه عــام، وذات التأثــ� يف املحيــط العــرä واملحــيل بوجــه خــاص. يَُع

العمــل الج�عــي واألمــور العمليــة حيــث يقــوم الطــالب بإجــراء دراســة حالــة( Case Study) تتعلــق بالقضايــا االقتصاديــة التــي 

يتــم التطــرق إليهــا يف هــذا املســاق. وكذلــك يتنــاول الطــالب حــاالت دراســية عــن رشكات األعــ�ل العاملــة يف األرايض الفلســطينية 

ومــن أهــم التطبيقــات التكنولوجيــة يف االقتصــاد.
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اقتصاد العمل   10801421 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الجوانــب املتعلقــة بســوق العمــل وتحليلهــا عــىل املســتوى الــكيل §ــا يف ذلــك مفهــوم العمــل، 

ــكيل واألرسي،  ــتوى ال ــىل املس ــل ع ــرض العم ــي، وع ــكيل والقطاع ــتوى ال ــىل املس ــة ع ــدي العامل ــىل األي ــب ع ــه، والطل وخصائص

واالســتث�ر يف عنــرص العمــل §ــا ذلــك التعليــم والتدريــب، وإنتاجيــة العمــل واألجــور وآليــة تحديدهــا، وهيكليتهــا، وكذلــك البطالــة 

بأشــكالها املختلفــة، وطــرق عالجهــا.

تقييم المشروعات ودراسات الجدوى   10801423 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة تقييــم املرشوعــات ودراســات الجــدوى االقتصاديــة مــن خــالل التعــرف إىل أنــواع 

دراســات الجــدوى االقتصاديــة (مــا قبــل الجــدوى، املبدئيــة، التفصيليــة) ومراحــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة (التســويقية، الفنية، 

املاليــة، البيئيــة، االقتصاديــة، االجت�عية..الــخ) ، وتعريــف الطالــب بكيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول 

املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا بقصــد التوصــل إىل نتائــج تحــدد صالحيــة املــرشوع مــن مختلــف الجوانــب الفنيــة، والتســويقية، 

واملاليــة، واالجت�عيــة. وتعريفــه بأســس التحليــل املــايل، ومفهــوم التدفــق النقــدي، وكيفيــة صناعــة القــرارات االســتث�رية. إىل جانــب 

تعريفــه بطــرق تقييــم املرشوعــات االســتث�رية، واختيــار املــرشوع األفضــل مــع مراعــاة اختبــار الحساســية، وطــرق التنبــؤ بفشــل 

املشــاريع قبــل وقوعــه، وكيفيــة معالجــة املشــاريع الفاشــلة إلنقاذهــا أو تصفيتهــا، وكذلــك اثــر املرشوعــات عــىل االقتصــاد القومــي. 

يطلــب مــن الطالــب يف هــذا املســاق إجــراء دراســة جــدوى تطبيقيــة عــىل أحــد املشــاريع االقتصاديــة املفــرتض تطبيقهــا يف األرايض 

الفلســطينية.

حلقة البحث   10801438 
ــد موضــوع واحــد أو  ــل االقتصــاد. ويجــري تحدي ــة عــىل البحــث واملناقشــة يف حق ــدرة الطلب ــر ق ــدف هــذا املســاق إىل تطوي يه

مجموعــة موضوعــات منتقــاة حــول القضايــا االقتصاديــة املهمــة املحليــة والدوليــة، كمحــور للمناقشــات والبحــوث. ويطلــب مــن 

كل طالــب تنــاول حالــة دراســية ( Case Study) مســتقلة يف موضــوع أو جانــب محــدد مــن هــذه املوضوعــات. ويقــوم الطالــب 

بتقديــم دراســته أمــام لجنــة مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية.

تطبيقات عملية في االقتصاد   10801440 
 ,SPSS,E-view ,SAS يتضمــن هــذا املســاق تطبيقــات حاســوبية يف معالجــة املشــاكل االقتصاديــة عــن طريــق اســتخدام برامــج مثــل

ذلــك يتضمــن التحليــل اإلحصــاÔ، تحليــل العالقــات واالرتباطــات والفحــوص اإلحصائيــة. يســاعد هــذا املســاق الطالــب عــىل فهــم 

أعمــق للقضايــا االقتصاديــة ســواء عــىل مســتوى االقتصــادي الــكيل أو الجــزÔ مــن خــالل تطبيقــات عمليــة عــىل ابــرز النظريــات 

االقتصاديــة التــي تــم التطــرق إليهــا خــالل ســنوات الدراســة يف قســم االقتصــاد.

تدريب ميداني  10801442 
يســجل الطالــب مســاق تدريــب عمــيل بعــد أن ينهــي 90 ســاعة معتمــدة، ويتــدرب الطالــب يف إحــدى املؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة 

أو غــ� حكوميــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب ميــدا× بــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى عالمــة ناجــح للطالــب 

الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق املتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي، للتأكد 

مــن مــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم.

نظريات النمو االقتصادي   10801464 
يهــدف هــذا املســاق إىل توضــح أســباب نشــأة نظريــات النمــو االقتصــادي وتطّورهــا وأسســها النظريــة، مركــزاً عــىل دراســات نظريــات 

النمــو املاركســية، والكنيزيــة، والنيوكالســيكية، باالســتناد إىل أبــرز اإلســهامات الفكريــة االقتصاديــة ملمثــيل هــذه االتجاهــات.

اقتصاد التعاون   10801465 
يهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح نشــأة التعاونيــات، وفلســفتها، وتطورهــا، بوصفهــا شــكالً مــن أشــكال تنظيــم اإلنتــاج والنشــاط االقتصادي. 

ويركــز عــىل تحديــد أنــواع التعاونيــات، وطابعهــا ونشــاطها. ويعطــي ملحــة عــن االقتصــاد التعــاو× يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.
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حسابات الدخل القومي   10801466 
يهتــم هــذا املســاق بدراســة نظريــة توزيــع الدخــل بشــقيها الوظيفــي والشــخيص، كــ� يركــز عــىل توضيــح النظريــات املختلفــة املتعلقــة 

ــة  ــق العدال ــي يف تحقي ــل القوم ــع الدخ ــة توزي ــي بأهمي ــه. ويُعَن ــاوت يف توزيع ــل التف ــخيص، وعوام ــل الش ــع الدخ ــاس توزي ــرق قي بط

االجت�عيــة والنمــو االقتصــادي.

اقتصاد قياسي2   10801467 
يعــد مســاق االقتصــاد القيــايس 2 مكملــة لالقتصــاد القيــايس 1. حيــث يتعــرض هــذا املســاق إىل كيفيــة تحليــل بيانــات السلســلة الزمنيــة 

وبيانــات البانيــل (panel data)، واهــم املشــاكل التــي تواجهنــا عنــد اســتخدام هــذا النــوع مــن البيانــات وكيفيــة إيجــاد الحلــول املناســبة 

لهــا. ويناقــش هــذا املســاق أيضــا طــرق تحليــل النــ�ذج اإلحصائيــة يف حالــة املتغــ�ات النوعيــة.

اقتصاد حضري   10801468 
ــا  ــق باســتخدام أدوات االقتصــاد يف مناقشــة القضاي ــو يتعل ــىل نطــاق واســع، فه ــة ع ــة املناطــق الحرضي ــذا املســاق دراس ــش ه يناق

الحرضيــة مثــل »وضــع الســكان، وتطــور املواقــع الحرضيــة، والبنيــة املكانيــة للمناطــق الحرضيــة، والهيــكل التنظيمــي، وبعــض املشــاكل 

يف االقتصــاد والحــرض. 

اقتصاد البيئة   10801469 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل قضايــا البيئــة وبدراســة اآلثــار االقتصاديــة للسياســات البيئيــة الوطنيــة واملحليــة والعامليــة، وتشــمل 

القضايــا الخاصــة بتكاليــف السياســات البيئيــة البديلــة وفوائدهــا ملعالجــة تلــوث الهــواء ونوعيــة امليــاه واملــواد الســامة والنفايــات الصلبــة. 

 أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة فيليبس – ماربورغ-أملانيا االتحاديةأستاذأ.د. عبد الفتاح أبو شكر

جامعة االقتصاد – برل� – أملانيا الد÷قراطيةأستاذ مشاركد. محمود أبو الرب

جامعة ليل – فرنساأستاذ مساعدد. رابح مرار

جامعة القاهرة – مرصأستاذ مساعدد. هيثم عويضه

الجامعة العربية – القدسأستاذ مساعدد. عاص أطرش

جامعة ال�موك – إربد – األردنمدرسأ. يرس األزهري

جامعة النجاح الوطنية – فلسط�مدرسأ. بكر اشتيه

الجامعة الكاثوليكية لينوفن – بلجيكامدرسأ. معايل سعودي

جامعة ب�زيت – فلسط� مدرسأ. شاكر خليل

الجامعة األردنية – األردنمدرسأ. نائل عادل موىس
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برنامج  العلوم السياسية
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج: 
قســم العلــوم السياســية ملتــزم »امــا يرفــع املســتوى العلمــي لطــالب القســم، وتشــجيع التفكــ� العلمــي والرقــي §ســتوى التفكــ� 

التحليــيل وذلــك لتخريــج طــالب قادريــن ومتميزيــن يتمكنــون مــن بنــاء مجتمــع يتقــدم. القســم ملتــزم ببنــاء مجتمــع مــد× حــر، يســاهم 

خريجــوه يف بنائــه. ولهــذا يعمــل القســم عــىل اســتقطاب الكفــاءات العاليــة للمســاهمة يف بنــاء جســم طــالä فاعــل مــن الناحيتــ� العلميــة 

واالجت�عيــة. مــن املتوقــع أن يشــغل طلبنــا مناصــب هامــة تطلــب املقــدرة والتصميــم والتحليــل العلمــي، ومــن مهمــة القســم أن تنشــئهم 

عــىل العمــل الجــاد واملثابــرة والالنتــ�ء. ونحــو هــذه الرؤيــة، يشــجع القســم النشــاطات غــ� األكاد÷يــة التــي تســاهم يف بنــاء الشــخصية.

رسالة البرنامج :
تنبــع مهمــة القســم مــن دعــم رســالتي الجامعــة والكليــة يف إعــداد الطلبــة  بأفضــل مــا تقدمــه العلــوم بطريقــة تتــ�ىش ومتطلبــات بناء 

املجتمــع العــرصي الحديــث, وذلــك انطالقــا مــن إ÷ــان القســم بأهميــة التعليــم بوصفــه وســيلًة الكتشــاف فضائــل اإلنســان واســتخدامها 

لتحقيــق أهدافــه الخاصــة وتنميــة املجتمــع وتحقيــق أقــىص درجــات االنســجام مــع بيئتــه.

 األهداف :
يهــدف قســم العلــوم السياســية إىل تلبيــة األهــداف اآلتيــة ليــس عــىل ســبيل الحــرص يف ســعيه لتحقيــق التفــوق األكاد÷ــي والوعــي 

االجت�عــي واملهنيــة يتبنــى برنامــج القســم األهــداف اآلتيــه التــي تــم تضمينهــا يف مســاقات التدريــس املختلفــة وهــي:

االســهام يف التنميــة الوطنيــة مــن خــالل توفــ� القيــادات والخــربات الرضوريــة يف الحقــول املختلفــة وتحديــدا يف مجــال العلــوم • 

السياســية.

تشجيع القيم االجت�عية والسياسية وتطويرها مثل الحكم الصالح, والد÷قراطية, واملحاسبة والشفافية, وحكم القانون.• 

تحقيق تنمية مستدامة يف مجال املعرفة والخربات الرضورية لعملية التعليم طويل املدى.• 

رفــد الطالــب باملعلومــة النظريــة الرضوريــة التــي تســاعده لســرب غــور الحيــاة العلميــة واألكاد÷يــة ولتكــون لــه رافــدا يف حياتــه • 

العمليــة.

ــن •  ــع اآلخري ــال م ــارات االتص ــة مه ــل تنمي ــن اج ــة م ــم اليومي ــبة بحياته ــربات املكتس ــم والخ ــط املفاهي ــن رب ــة م ــ� الطلب »ك

ــا. وتقويته

تدريب الطلبة عىل تحمل املسؤولية تجاه أنفسهم واآلخرين .• 

 •. (Team Working)تنمية شعور العمل الج�عي لدى الطلبة عرب غرس قيم الحوار, والعمل يف فريق

الخطة الدراسية 
 شروط التخصص: تتبع التعليمات التي يقرها مجلس الكلية سنويا 

  مخرجات التعليم املنشودة من برنامج العلوم السياسية 

مخرجات البرنامج:
اوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب  . 1

مخرجات املعرفة العامة• 

ــل: الدراســات  ــة مث ــة إجباري ــات جامعي ــب قســم السياســة مــن متطلب ــا يدرســه طال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل ويت

ــوب. ــارات الحاس ــال، ومه ــادة واالتص ــارات القي ــة، ومه ــة اإلنجليزي ــة، واللغ ــة العربي ــالمية، واللغ ــة االس ــطينية، والثقاف الفلس

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن متطلبــات إجباريــة واختياريــة مثــل مســاقات: 

مدخــل لدراســة القانــون ، اقتصــاد جــزÔ، مبــادئ يف اإلدارة (1)، اقتصــاد ســيايس، مبــادئ العالقــات العامــة، االحصــاء يف االعــ�ل ،رياضيــات 
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االعــ�ل --------- الــخ.

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل املعرفــة يف مجــال تخصصهــم التــي »ثــل األقســام الرئيســية الثالثــة لعلــم السياســة 

وهــي: الفكــر والنظريــة السياســية، والنظــم السياســية، والعالقــات الدوليــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

بأســس علــم السياســة ومبادئــه وأقســامه. مثــل مســاقات: مبــادئ يف علــم السياســة، الفكــر الســيايس الغــرä، الفكــر الســيايس اإلســالمي، 

سياســات مقارنــة، النظــام الســيايس الفلســطيني، النظــام الســيايس اإلرسائيــيل، التحــوالت والتغــ�ات يف النظــم السياســية العربيــة، مقدمــة 

يف السياســة الدوليــة، مقدمــة يف القانــون الــدويل واملنظــ�ت الدوليــة، السياســة الخارجيــة للــدول الكــربى، أصــول الدبلوماســية ، االتحــاد 

.äاألورو

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية . 2

مخرجات املهارات التحليلية • 

ــل السياســات  ــا: تحلي ــل،  ومنه ــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل دراســة مســاقات تســاعد الطالــب عــىل التحلي وهــي املخرجــات الت

ــ].  ــن القومــي األمري ــة، األم ــة العربي ــة يف املنطق ــوق اإلنســان، السياســة األمريكي ــة وحق ــة، السياســات، الد÷قراطي العام

مخرجات املهارات التطبيقية • 

ــي تعلموهــا مــن املراجــع  ــة الت ــم السياســية النظري ــق املعــارف واملفاهي ــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبي وهــي املخرجــات الت

ــع. ــىل أرض الواق ــاً ع ــتها عملي ــية وم�رس ــب الدراس والكت

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن مســاقات يف القســم، لعــل أبرزهــا: مســاق دراســات 

تطبيقيــة يف العلــوم السياســية بواقــع 3 ســاعات معتمــدة، ومســاق قضايــا عامليــة معــارصة.

مخرجات املهارات البحثية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر اإلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبيانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم السياســة مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس البحــث العلمــي وأســاليبه ويفضــل أن يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه بتخصــص السياســة، ومســاق مناهــج 

دراســة العلــوم السياســية الــذي يــدرس فيــه الطالــب مختلــف املــدراس السياســية واملناهــج واملقاربــات الرئيســية يف األقســام الرئيســية 

لعلــم السياســة، وكذلــك مســاق حلقــة بحــث (مــرشوع تخــرج) ومســاق االحصــاء يف االعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب اســس اختبــار الفرضيات 

وأســاليب إجرائهــا مــن خــالل الربامــج االحصائيــة. 

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة ونظرياتهــا علــم السياســة ونشــأتها. وهــي تلــك املســاقات التــي ترتبــط 

§جــال الفكــر والنظريــة.

ثالثا:  مخرجات القيم واملثل األخالقية . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه للقيــم واألخــالق التــي درســها الفالســفة واملفكــرون، وشــكلت محــور 

اهتــ�م األنظمــة الرئيســية الثالثــة االســالم (العدالــة) والرأســ�لية (الحريــة) واالشــرتاكية (املســاواة)، وهــذه القيــم ينبغــي عــىل طالــب 

قســم العلــوم السياســية إدراكهــا واســتيعابها وقــد يتحــىل بهــا فــرتة مــا بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته لوظيفتــه، مثــل مســاق 

الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان، واألســالم والغــرب.

رابعاً: مخرجات حب االنت�ء والوالء الوطني   . 4

يســعى قســم العلــوم السياســية ألن يغــرس يف الطالــب إمكانيــة التوفيــق بســهولة بــ� مــا يدرســه نظريــاً وبــ� مــا يطبقــة و÷ارســه 

ويعيشــه ســواء عــىل مســتوى الحيــاة السياســية أوالنظــام واملجتمــع الســيايس. مــن خــالل تنظيــم مؤ»ــرات ونــدوات ومحــارضات يشــارك 

فيهــا اكاد÷يّــون وصنــاع قــرار وخــرباء محليّــون وعامليّــون. النظــام الســيايس الفلســطيني، الفكــر الســيايس اإلســالمي، القضيــة الفلســطينية 

عــىل الســاحة الدوليــة، وكذلــك مســاقات الدراســات الفلســطينية.

وســوف ÷كــن تخصــص العلــوم السياســية  الطالــب مــن فهــم اإلطــار النظــري للسياســة الدوليــة والعالقــات الدوليــة مــن ناحيــة، وفهــم 
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البئيــة السياســية اإلقليميــة والدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، إىل جانــب ذلــك ســوف يتعــرف الطالــب عــىل السياســة الفلســطينية والعربيــة 

والعوامــل املؤثــرة عليهــا يف ظــل املتغــ�ات الجاريــة إبــان ثــورات الربيــع العــرä وأثــر ذلــك عــىل القضيــة الفلســطينية.

املرجعيات: تم االطالع عىل خطط وتجارب عدد من الجامعات والكليات واملعاهد املحلية والعاملية.

  

عدد الساعاتاملتطلبات

18متطلبات الجامعة

87متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

129إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج

متطلبات درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية :
يقــدم قســم العلــوم السياســية تخصصــاً منفــردا يف العلــوم السياســية، وعــىل الطلبــة الراغبــ� يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف 

هــذا التخصــص إ»ــام (129) ســاعة معتمــدة بنجــاح، تشــمل متطلبــات الجامعــة، ومتطلبــات العلــوم االنســانية واالجت�عيــة، ومتطلبــات 

القســم اإلجباريــة واالختياريــة، واملتطلبــات الحــرة.

تتكــون الخطــة الدراســية لدرجــة البكالوريــوس يف تخصــص العلــوم السياســية املنفــرد مــن (129) ســاعة معتمــدة موزعــة عــىل النحــو 

اآل[: 

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم 
18متطلبات الجامعة      2-3--1

2--2-3
متطلبات التخصص اإلجباري

متطلبات التخصص االختياري

87

18

6متطلبات حرة2-3--3
129المجموع

متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
يدرس الطالب 18 ساعة معتمدة ك� وردت يف دليل الجامعة وتشمل املساقات اآلتية .

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
3ثقافة اسالمية 1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية 10001031
3لغة انجليزية 10003252
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمعية1000108
1مقدمة يف علم الحاسوب1000127
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المساقات اإلجبارية : (٨٧) ساعة معتمدة وتشمل المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10806312  م.س. 1                 3حلقة بحث 10806421
10806101  م.س. 1                 3سياسات مقارنة 10806206
10806207 ä10806101  م.س. 1                 3الحركات واألحزاب السياسية يف الوطن العر
10806101  م.س. 1                 3التحوالت والتغ�ات يف النظم السياسية العربية 10806208
10806206  م.س. 1                 3النظام السيايس اإلرسائييل 10806210
                 3مناهج البحث العلمي 10806312
10806101  م.س. 1                 3أصول الدبلوماسية 10806314
10806103  م.س. 1                 3السياسة الخارجية للدول الكربى 10806315
10806101  م.س. 1                 3تحليل السياسات العامة 10806416
10806101  م.س. 1                 3الفكر السيايس اإلسالمي 10806417
10806105 ä10806101  م.س. 1                 3الفكر السيايس الغر
                 3إدارة األزمات وفن التفاوض 10806420
10806101  م.س. 1                 3الرأي العام 10806311
                 3تدريب ميدا× 10806422
10806101  م.س. 1                 3د÷قراطية وحقوق إنسان 10806418
10806101  م.س. 1  10801111  م.س. 2               3اقتصاد سيايس 10801355
                 3مدخل لدارسة القانون 11101110
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10806419 ä10806101  م.س. 1                 3االتحاد األورو
10806206  م.س. 1                 3النظام السيايس الفلسطيني 10806209
10806101  م.س. 1                 3مقدمة يف القانون الدويل واملنظ�ت الدولية 10806104
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
                 3مبادئ علم السياسة 10806101
                 3مدخل للتنمية السياسية 10806102
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10806101  م.س. 1                 3مقدمة يف السياسة الدولية 10806103
10806101  م.س. 1                 3مناهج دراسة العلوم السياسية 10806313
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111

المساقات االختيارية: (١٨) ساعة معتمدة  يتم اختيارها من المساقات اآلتية:-
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10806101  م.س. 1                 3قراءات يف العلوم السياسية 10806466
10806361 ä10806101  م.س. 1                 3األمن القومي العر
10806101  م.س. 1                 3االتحاد األوروä والرصاع العرä- اإلرسائييل 10806465
10806105  م.س. 1                 3قضايا عاملية معارصة 10806363
10806101  م.س. 1                 3دراسات تطبيقية يف العلوم السياسية 10806467
                 3االجت�ع السيايس 10806153
11000105  م.س. 1                 3القضية الفلسطينية عىل الساحة الدولية 10806255
                 3فلسفة ومنطق 10806151
                 3نظرية األمن اإلرسائييل 10806152
10806101  م.س. 1                 3فكر صهيو× 10806150
10806101  م.س. 1                 3التنمية االقتصادية والسياسة 10806154
10806101  م.س. 1                 3مؤسسات املجتمع املد× 10806256
10806101  م.س. 1                 3الوطن العرä وايران وتركيا يف السياسة الدولية 10806257
10806101  م.س. 1                 3السياسة األمريكية يف املنطقة العربية 10806258
10806101  م.س. 1                 3األسالم والغرب 10806259
                 3الجغرافيا السياسية 10806260
                 3العوملة 10806464

مساقات حرة (٦) ساعات
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  وصف المساقات 
دراسات فلسطينية:                                            1000105

ــا الراهــن، ويشــمل مجمــل التطــورات واألبعــاد  ــذ القــدم و حتــى وقتن ــة الفلســطينية  وتطورهــا من ــاول املســاق نشــأة القضي يتن

السياســية للقضيــة الفلســطينية، منــذ التاريــخ القديــم، مــروراً بتعاقب الحضــارات عىل فلســط�، بدءا بالحضــارة الكنعانية,واآلشــورية 

والبابليّــة والفارســية واليونانيــة والرومانيــة، وصــوالً إىل الحضــارة اإلســالمية، واالنتــداب الربيطــا× عــىل فلســط�، واغتصــاب فلســط� 

بإقامــة الكيــان العنــرصي يف األرض الفلســطينية، وانتهــاًء بآخــر التطــورات السياســية الراهنــة. 

مبادئ علم السياسية:                               ١0806101
يتنــاول هــذا ملســاق بيانــاً ورشحــاً وتحليــالً ألهــم املفاهيــم األساســية لعلــم السياســة والدولــة والســلطة ونظــام الحكــم... ومناهــج 

البحــث يف علــم السياســة وعالقتــه بالعلــوم األخــرى، والعمــل عــىل إيصالهــا إىل مــدارك الطلبــة عــن طريــق دراســة ومناقشــة وتحليــل 

ــة السياســية والفكــر الســيايس، والنظــم السياســية ( األحــزاب السياســية وج�عــات  ألهــم األقســام لعلــم السياســة وهــي: النظري

املصالــح والضغــط والــرأي العــام)، والعالقــات الدوليــة.

مدخل للتنمية السياسية:           ١0806102
ــة، املاركســية، مراحــل النمــو)،  ــة السياســية، واتجاهــات تفســ� التخلــف الســيايس (التبعي ــاول هــذا املســاق التعريــف بالتنمي يتن

وأزمــات التنميــة السياســية، والرشعيــة، واملشــاركة السياســية، والهويــة، والتوزيــع، والتكامــل القومــي، واتجاهــات تحقيــق التنميــة 

ــة، والســلطوية. ويهــدف هــذا املســاق  ــربايل الغــرä، والنمــوذج االشــرتا^ الســلطوي، و¿ــوذج الب�وقراطي السياســية النمــوذج اللي

إىل توضيــح جوهــر مشــكلة التخلــف الســيايس وأبعادهــا وانعكاســاتها مــ� يدعــو إىل دراســة خطــة تنمويــة سياســية جديــدة مــن 

خــالل نظريــات التنميــة السياســية واســرتاتيجياتها، ودور القــوة الحكوميــة والهويــة القوميــة واملشــاركة السياســية والتغــ� الســيايس 

وخاصــة يف دول العــاå الثالــث.

مقدمة في السياسة الدولية:            ١0806103
يهــدف هــذا املســاق إىل تفســ� الظواهــر السياســية العمليــة مــن خــالل دراســة نظريــات العالقــات الدوليــة والعوامــل املؤثــرة فيهــا، 

إىل جانــب أهميــة القــوة يف الســلم والحــرب وانعكاســها عــىل تــوازن القــوى الدوليــة، وعمليــة نــزع الســالح وضبــط التســلح الــدويل.

مقدمة في القانون الدولي والمنظمات الدولية:   ١0806104
تعــد دراســة القانــون الــدويل العــام واملنظــ�ت الدوليــة مــن املواضوعــات واملســاقات املهمــة لطلبــة العلــوم السياســية, بخاصــة في� 

يتعلــق بكيفيــة تنظيــم العالقــات بــ� الــدول والوحــدات الدوليــة؛ وقواعــد القانــون الــدويل التــي تنظــم جميــع جوانــب العالقــات 

ــخ..إىل جانــب العالقــات  ــق ال ــة واملضائ ــوات الدولي ــة والقن ــار والخلجــان الدولي ــون االنه ــون البحــار وقان ــك قان ــة §ــا يف ذل الدولي

الدبلوماســية والقنصليــة واملعاهــدات الدوليــة والبيئــة وســباق التســلح بــ� الــدول وقوانــ� الحــرب والســلم وحقــوق االنســان.

الفكر السياسي الغربي:    ١0806105
يشــكل الفكــر الغــرä مخزنــا فكريــا إنســانيا مهــ�ً، ومــن املهــم أن يكــون طالــب العلــوم السياســية عــىل اطــالع عــىل بعــض هــذا 

الفكــر. ال يناقــش املســاق مختلــف جوانــب هــذا الفكــر، إ¿ــا يركــز عــىل مــدارس ســاطعة منــه مثــل املدرســة األفالطونيــة والنفعيــة 

والد÷قراطيــة واالشــرتاكية. يحظــى فالســفة بــارزون مثــل أرســطو وأصحــاب العقــد االجت�عــي وهيجــل وماركــس بنصيــب وافــر مــن 

الــرشح. الهــدف مــن املســاق هــو تنميــة قــدرة الطالــب الفلســفية عــىل رؤيــة األمــور مــن مختلــف الزوايــا اإلنســانية واالجت�عيــة 

واالقتصاديــة مــ� ÷كنــه مســتقبال مــن موازنــة األمــور قبــل التنفيــذ.

١0806206   سياسات مقارنة:  
ــتقرار الســيايس، والتنشــئة  ــية، واالس ــة السياس ــث البيئ ــن حي ــارصة: م ــية املع ــة وللنظــم السياس ــات العام ــة للسياس ــة مقارن دراس

االجت�عيــة السياســية وكذلــك البنيــة الوظيفيــة للمؤسســات السياســية يف األنظمــة املعــارصة وتفاعالتهــا مــع النظــم الفرعيــة املكونــة 

للنظــام الســيايس، واألنظمــة السياســية املكونــة للمجتمــع الــدويل وعالقــة ذلــك §خرجــات النظــام الســيايس. مــع الرتكيــز يف هــذه 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــة أخــرى م ــا، وفرنســا، وروســيا، والصــ�، وأمثل ــة، وبريطاني ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي الدراســة عــىل أنظم

والرشقيــة والعــاå الثالــث.
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الحركات واألحزاب السياسية في الوطن العربي:   ١0806207
يقــوم هــذا املســاق عــىل دراســة املفاهيــم العامــة لألحــزاب والحــركات السياســية، مفهــوم الحــزب، مفهــوم التنظيــم مــن الناحيــة 

النظريــة، كــ� يقــوم هــذا املســاق عــىل دراســة األطــر الفكريــة التــي ارتكــزت عليهــا الحــركات واألحــزاب السياســية،مع الرتكيــز عــىل 

الحــركات واألحــزاب السياســية الفلســطينية و يف الوطــن العــرä ومقارنــة املنظومــة الفكريــة لهــذة الحــركات واألحــزاب  §ثيالتهــا يف 

العــاå ودورهــا يف صناعــة القــرار الســيايس.

١0806208   التحوالت والتغيرات في النظم السياسية العربية:
÷ثــل الربيــع العــرä حالــة أســتثنائية يشــهدها العــاå العــرä ألول مــرة يف تاريخــه، وتعكــس تحــوالً كبــ�اً ومتعــدد األبعــاد: تتضمــن 

التغــ� يف النظــر إىل الســلطة، والتغــ�ات والتحــوالت يف األنظمــة السياســية العربيــة خصوصــاً األنظمــة الجمهوريــة. فقــد نجحــت 

ثــورة الربيــع العــرä يف تغيــ� األنظمــة العربيــة يف تونــس ومــرص وليبيــا واليمــن...، وأجــربت بعــض األنظمــة امللكيــة عــىل احــداث 

ــا  ــب التعــرف إىل كل املتغــ�ات م ــة. وهــذا يتطل ــا جــرى مــن تغــ�ات يف األنظمــة الجمهوري ــا يف اســتيعاب م ــة منه تغــ�ات رغب

قبــل الربيــع العــرä واملرافقــة لــه ومــا بعــده، والتعــرف إىل صنــع السياســات ومخرجاتهــا. وســ�كز املســاق عــىل دراســة االصالحــات 

الد÷قراطيــة يف الوطــن العــرä ومعيقاتهــا، ومشــكالت التنميــة يف الوطــن العــرä االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية، واالســتجابة 

للتغــ�ات واملحافظــة عــىل االســتقرار يف األنظمــة امللكيــة خصوصــا االنظمــة يف دول الخليــج واالردن واملغرب...وأخــ�ا نتنــاول اثــر 

 Case) اإلرسائيــيل، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة – äعــىل الــرصاع العــر äالتحــوالت والتغــ�ات السياســية يف الوطــن العــر

study)، يف املوضوعــات ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

١0806209   النظام السياسي الفلسطيني:            
يــدرس املســاق التطــور التاريخــي للنظــام الســيايس يف فلســط�، وأثــر تعاقــب قــوى حكــم مختلفــة عــىل النظــام خــالل املراحــل 

التاريخيــة التــي مــر بهــا. ويــدرس كذلــك تأثــ�ات العوامــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة يف تشــكيل خصوصيــة النظــام الســيايس 

الفلســطيني التــي ميزتــه عــن ¿ــاذج تقليديــة عرفتهــا املنطقــة. كــ� يتنــاول املســاق دراســة لخصائــص النظــام الســيايس الفلســطيني 

والتحــوالت التــي أدخلــت عليــه بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف إطــار االتفاقــات املرحليــة، وتحديــداً يف مجــال البنــاء 

املؤســيس وفــرص التحــول نحــو الد÷قراطيــة عــىل صعيــدي الحكــم املركــزي واملحــيل، وإمكانيــات بنــاء مجتمــع مــد× والتحديــات 

املاثلــة أمــام تلــك الفــرص واالمكانــات.

١0806210   النظام السياسي اإلسرائيلي:             
دراســة البيئــة السياســية واالجت�عيــة التــي تشــكل النظــام الســيايس اإلرسائيــيل يف ظلهــا، و»ايــزات النظــام اإلرسائيــيل عــن غــ�ه مــن 

النظــم، مــع الرتكيــز عــىل األحــزاب السياســية، وعمليــة صنــع القــرار الســيايس، وبنيــة النظــام الســيايس وهيكليتــه، وكذلــك الرتكيــز 

عــىل عالقــة البيئــة السياســية للنظــام اإلرسائيــيل بالسياســة العامــة وبعالقــات النظــام السياســية واالقتصاديــة ســواء مــع املحيــط أو 

مــع وحــدات املجتمــع الــدويل املختلفــة.

الرأي العام:                                     ١0806311
ــم  ــ�ه، ث ــه وتشــكيله أو تغي ــي تعمــل عــىل تكوين ــة الت ــل املختلف ــام، والعوام ــرأي الع ــة ال ــل طبيع يهــدف هــذا املســاق إىل تحلي

ــاج  ــل اإلنت ــة. ويســعى املســاق إىل تحلي ــه، وخصوصــاً يف النظــم السياســية الحديث ــام ووظيفت ــرأي الع ــة التعــرف إىل دور ال محاول

الفكــري يف مجــال الــرأي العــام، طبقــاً للمــدارس الفكريــة املختلفــة، وذلــك بالرتكيــز عــىل التحليــل الســيايس، كــ� يتنــاول دور الــرأي 

.äالعــام يف ثــورات الربيــع العــر

١0806312   مناهج البحث العلمي:      
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §ناهــج البحــث العلمــي وأدواتــه العلميــة املتبعــة يف مجــال العلــوم السياســية، حيــث 

ــا موثقــا ومنظــ� حســب األصــول العلميــة املطبقــة. ومــن ثــم الرتكيــز يف هــذا املســاق  ــاً علمي يتعلــم الطالــب كيــف يكتــب بحث

عــىل تدريــب الطالــب عمليــا عــىل صياغــة أســئلة البحــث. وفرضياتــه ومشــكلته ومحدداتــه ومتغ�اتــه عــىل اختيــار املنهــج العلمــي 

املناســب لطبيعــة البحــث الــذي يختــاره.
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مناهج دراسة العلوم السياسية:                ١0806313
يهــدف مســاق دراســة مناهــج البحــث يف العلــوم السياســية إىل تقديــم عــرض تحليــيل ونقــدي للمــدارس السياســية مــع الرتكيــز عــىل 

املدرســة املثاليــة والواقعيــة والســلوكية ومــا بعــد الســلوكية. كــ� يتنــاول هــذا املســاق أهــم املناهــج ومقاربــات البحــث التقليديــة 

 Ôــا ــرتاب البن ــة، وتشــمل: االق ــة أو الج�ع ــق بالوظيف ــز عــىل: أ- مناهــج محورهــا يتعل ــع الرتكي ــوم السياســية م ــة يف العل والحديث

الوظيفــي، واقــرتاب تحليــل الج�عــة، ومنهــج النخبــة السياســية، ومنهــج صنــع القــرار. ب- مناهــج محورهــا التاريــخ أو املقارنــة، 

وتشــمل: املنهــج التاريخــي، واملنهــج املقــارن. ج- مناهــج محورهــا التجريــب أو الوصــف أو االســتطالع حيــث ÷كــن التمييــز بــ� 

املناهــج اآلتيــة: املنهــج يف الدراســات االســتطالعية. واملنهــج الوصفــي، واملنهــج التجريبــي، واملنهــج الســلو^. إىل جانــب إىل مناهــج 

نظريــة – األلعــاب واملحاكــة. وأخــ�ا املالحظــة واملقابلــة واالســتبيانة.

أصول الدبلوماسية:                                     ١0806314
ــدى  ــة الدا`ــة ل ــة م�رســة الدبلوماســية للبعث ــا، وكيفي ــة أو الدبلوماســية الشــعبية، وأنواعه يعــرف املســاق بالدبلوماســية الحديث

البلــدان األخــرى ومهامهــا. وتوضــح آليــات العمــل الدبلومــايس ســواًء الســفارة، أم القنصليــة، أم البعثــات الدا`ة....الــخ. كــ� يركــز 

املســاق عــىل دور الدبلوماســية يف تنفيــذ السياســية الخارجيــة للــدول ودور الدبلوماســية يف إحــداث االســتقرار والســلم العاملــي.

السياسة الخارجية للدول الكبرى:       ١0806315
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهــداف السياســة الخارجيــة للــدول الخمــس دا`ــة العضويــة يف مجلــس األمــن الــدويل 

ووســائل هــذه السياســة لــدى الواليــات املتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد الســوفييتي، وروســيا االتحاديــة، والصــ� الشــعبية، واململكــة 

املتحــدة وفرنســا. كــ� يقــوم هــذا املســاق بتســليط الضــوء عــىل العوامــل الداخليــة والخارجيــة املؤثــرة يف صنــع السياســة الخارجيــة 

.äلهــذه الــدول مــع الرتكيــز عــىل سياســتها الخارجيــة يف الوطــن العــر

تحليل السياسات العامة:                          ١0806416
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف السياســة العامــة، عالقتهــا بــاإلدارة العامــة، وعالقتهــا بالنظــام الســيايس، ومراحــل إعــداد السياســات 

العامــة، وأســاليب تحليــل السياســة العامــة، وأ¿ــاط السياســات العامــة، والسياســات اإلســتخراجية: الرضائــب، والسياســات التوزيعية: 

التعليــم وسياســات الرفــاه االجت�عــي، والسياســات التنظيميــة، وتقويــم أداء السياســات العامــة، وطريقــة التكلفــة والعائــد وطريقــة 

املــؤرشات االجت�عيــة، وصنــع السياســة العامــة يف فلســط�، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضوعــات 

ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

الفكر السياسي اإلسالمي:                           ١0806417
ــا السياســية  ــد مــن القضاي ــه نظــري بحــت ويســرب غــور العدي ــث إن ــخ الفكــر مــن حي هــذا مســاق مختلــف عــن مســاقات تاري

الفلســفية مــن الزاويــة اإلســالمية. يــدرس املســاق فكــرة خلــق اإلنســان والقــوى التــي أودعهــا اللــه فيــه، ومســائل عرصيــة مثــل 

ــا العقيــدة والحــق  حريــة اإلنســان وااللتــزام والصالــح العــام واملشــاركة العامــة ومكانــة الرجــل واملــرأة. يركــز املســاق عــىل قضاي

والباطــل والحــالل والحــرام، وكذلــك عــىل مســتويات التقــوى. وينتقــل بعــد ذلــك ملناقشــة أمــور حياتيــة مثــل حريــة الــرأي والصحافة 

والتعدديــة السياســية يف اإلســالم. إجــ�ال، هــذا مســاق جديــد يف طرحــه وينــدرج تحــت عنــوان تحديــث العقــل املســلم.

الديمقراطية وحقوق اإلنسان:                    ١0806418
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان والعالقــة بينهــ�، فيــرشح مفهــوم حــق اإلنســان، واألســس الدينيــة 

ــا  ــة، وعالقته ــ�ت الدولي ــا، ودور املنظ ــة له ــرؤى املختلف ــا، وال ــان، وأنواعه ــوق اإلنس ــص حق ــوم، وخصائ ــذا املفه ــفية له والفلس

ــربى. ــدول الك ــة لل ــات الخارجي بالسياس

 äالعــر åويهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان للدولــة واملجتمــع بشــكل عــام ويف العــا

بشــكل خــاص، حيــث ســيتم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل دراســة مراحــل تطــور الد÷قراطيــة وحقــوق اإلنســان يف العــاå وتحليــل 

هــذه املراحــل وعالقــة ذلــك مــع أنظمــة الحكــم السياســية، ومقارنــة ذلــك مــع مفهــوم الشــورى وحقــوق اإلنســان يف اإلســالم.
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١0806419   االتحاد األوروبي:                              
يــدرس املســاق االتحــاد األوروä مــن حيــث نشــأته وتطــوره ومؤسســاته وعالقاتــه الخارجيــة. إىل جانــب الــدور الكبــ� الــذي يلعبــه 

االتحــاد يف املجالــ� الســيايس واالقتصــادي عــىل الســاحة الدوليــة، وكذلــك محــاوالت االتحــاد األوروä التكيــف مــع الوقائــع الجديــدة 

ــك مــن تغــ�ات يف طبيعــة  ــه ذل ــع التســعينات مــن القــرن املــايض، ومــا يتطلب ــاردة يف مطل ــي نجمــت عــن انتهــاء الحــرب الب الت

االتحــاد ودوره لإلســهام يف رســم معــاå األنظمــة العامليــة واإلقليميــة، وتحديــداً دور االتحــاد يف إمكانيــة اإلســهام بشــكل أكــö فعاليــة 

يف مجــال الرشاكــة والتعــاون االقتصــادي، ومجــاالت التنميــة واملســاعدات الخارجيــة، وإنهــاء الرصاعــات.

إدارة األزمات وفن التفاوض:   ١0806420
يتنــاول هــذا املســاق إىل دراســة طبيعــة املفاوضــات مــن ســلوك وفــن وعلــم وإىل تعريــف املفاوضــات مــع تبيــان عنارصهــا وأهميتها، 

كــ� ســيعالج هــذا املســاق خصائــص العنــارص التفاوضيــة ورشوط حــدوث العمليــة التفاوضيــة، وســيعمد يف هــذا الصــدد إىل دراســة 

إدارة األزمــات لــكل عنارصهــا. ودراســة أهميــة املفاوضــات يف الحيــاة البرشيــة، ويهــدف إىل فهــم النظريــات والعمليــات التفاوضيــة 

ــات  ــواع املفاوض ــة. وأن ــة التفاوضي ــاح العملي ــائل إنج ــاوض ووس ــكاالت التف ــك إش ــاالت املختلفة.وكذل ــا يف الح ــم تطبيقه ــ� يت ك

السياســية  املختلفــة، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضيــع ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

حلقة بحث:                 ١0806421
دراســة طبيعــة البحــث الســيايس، ومناهــج املــدارس الحديثــة يف العلــوم السياســية، وأســاليب دراســة السياســة والحكومــة، وتطبيــق 

عمــيل يف اســتع�ل طــرق البحــث العلمــي يف السياســة.

تدريب ميداني:  ١0806422
ــية  ــات السياس ــدى املؤسس ــب يف إح ــدرب الطال ــدة، ويت ــاعة معتم ــي 90 س ــد أن ينه ــيل بع ــب عم ــاق تدري ــب مس ــجل الطال يس

الحكوميــة أو غــ� حكوميــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب ميــدا× بــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى عالمــة 

ناجــح للطالــب الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق املتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته مــن قبــل 

املرشــد األكاد÷ــي، للتأكــد مــن مــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً 

للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املوضوعــات  ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.

فكر صهيوني:       ١0806150
 .äأن يــدرس الفكــر الســيايس الصهيــو× بســبب آثــار هــذا الفكــر عــىل الواقــع الفلســطيني والعــر äمــن املهــم جــدا للطالــب العــر

يبحــث هــذا املســاق يف الجــذور التوراتيــة لليهــود عمومــا، ويناقــش مرحلــة االضطهــاد التــي تعرضــوا لهــا يف أوروبــا. ثــم ينتقــل إىل 

مناقشــة مــا أصبــح يعــرف باملشــكلة اليهوديــة والحلــول املطروحــة بشــأنها. يــدرس املســاق قيــام الحركــة الصهيونيــة والسياســات 

ــة  ــاق مرحل ــش املس ــود. يناق ــي لليه ــن القوم ــاء الوط ــرة إنش ــة بفك ــدول الغربي ــزام ال ــزاع الت ــتطاعت انت ــى اس ــا حت ــي اتبعته الت

االنتــداب الربيطــا× وقــدرة الحركــة الصهيونيــة عــىل إقامــة الدولــة ودعمهــا يف مختلــف املياديــن.

فلسفة ومنطق:    ١0806151
هــذا مســاق حيــوي مــن أجــل تنميــة قــدرات الطالــب عــىل البنــاء املنطقــي والسالســة املنطقيــة يف التفكــ� واملحادثــة والكتابــة. إنــه 

يــرشح للطالــب الكثــ� مــن املفاهيــم الفلســفية وذلــك لرفــع مســتوى قدرتــه عــىل التمييــز بــ� الكلــ�ت ومعانيهــا ومضامينهــا، ثــم 

يدرســه كيفيــة التسلســل املنطقــي واالشــتقاقات املنطقيــة ســواء أكانــت اســتنتاجية أم اســتقرائية. يــدرس الطالــب الكثــ� مــن األمثلــة 

التــي تتسلســل مــن العــام إىل الخــاص وبالعكــس، ويســتفز املســاق قدراتــه عــىل التمييــز والتحليــل العلمــي املنطقــي والتفكــ� الحــر.

نظرية األمن اإلسرائيلي:     ١0806152
ــة  ــام الحرك ــن، ودورهــا يف قي ــ� التاســع عــرش والعرشي ــا يف القرن ــود يف أوروب ــة اليه ــة لحرك ــع األمني ــش هــذا املســاق الدواف يناق

الصهيونيــة يف أواخــر القــرن التاســع عــرش. ثــم يناقــش السياســة األمنيــة العســكرية للحركــة الصهيونيــة إبــان االنتــداب الربيطــا×. 

ــة ومــن عنارصهــا: املحافظــة عــىل التفــوق  ــام الدول ــة بعــد قي ــة األمــن اإلرسائيلي لكــن املســاق يركــز بصــورة أساســية عــىل نظري
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ــدا  ــة حــروب عــىل أرايض الغــ� بعي ــن العمــالء والجواســيس العــرب، وإقام ــرب عــدد ممكــن م ــة، وحشــد أك العســكري يف املنطق

عــن املراكــز الســكانية الصهيونيــة يف فلســط�. ثــم يعطــي قــدرا مــن املحــارضات للتحــوالت عــىل هــذه النظريــة هــذه التحــوالت 

الناجمــة عــن عجــز إرسائيــل يف اآلونــة األخــ�ة، وبالتحديــد بعــد عــام 2000 عــىل تحقيــق انتصــارات حربيــة، وســقوط الصواريــخ 

عــىل تجمعاتهــا الســكانية.

١0806153  االجتماع السياسي:                          
تظهــر أهميــة هــذا املســاق مــن خــالل دراســة الصــالت والعالقــات بــ� السياســة واالجتــ�ع بــ� البنــاء الســيايس والبنــاء االجت�عــي 

بالرتكيــز عــىل عــدة موضوعــات مهــا التنشــئة واملشــاركة والثقافــة السياســية والنفــوذ الســيايس، إىل جانــب الدولــة ونظــم الحكــم 

والســلطات املنبثقــة عنهــا ودور الصفــوة السياســية فيهــا، مــع إعطــاء أهميــة للد÷قراطيــة وانعكاســها عــىل املجتمــع الســيايس.

التنمية االقتصادية والسياسة:          ١0806154
أهــم مــا يف هــذا املســاق هــو ربــط التنميــة السياســية بالتنميــة االقتصاديــة، والتكامليــة القا`ــة مــا بــ� عنــارص التنميــة السياســية 

والتنميــة االقتصاديــة. يناقــش املســاق مفاهيــم التنميــة السياســية، ثــم مفاهيــم التنميــة االقتصاديــة ويربطهــا بعــد ذلــك باألبعــاد 

االجت�عيــة واألخالقيــة. فكــرة املســاق هــي أن املجتمعــات الناجحــة تــوازن مــا بــ� التنميتــ� حتــى ال يحصــل خلــل قــد يــؤدي إىل 

التمــزق االجت�عــي. يناقــش املســاق أهــم النظريــات املجــال املتعلقــة باالقتصــاد السياســيفي هــذا املجــال. إنــه يناقــش املــدارس 

الفرديــة والج�عيــة.

القضية الفلسطينية على الساحة الدولية:   ١0806255
ــل  ــن خــالل اســتعراض وتحلي ــك م ــة الفلســطينية، وذل ــدويل للقضي ــد ال ــة البع ــ� أساســي�، األول دراس ــاول املســاق موضوع  يتن

لألهميــة االســرتاتيجية لفلســط� واألطــ�ع االســتع�رية فيهــا، يف هــذا املجــال تجــري دراســة ملواقــف أطــراف وقــوى دوليــة عديــدة 

ــة،  ــة األوروبي ــف املجموع ــ�، وموق ــا والص ــابقاً) وفرنس ــوفييتي (س ــاد الس ــة واالتح ــدة األمريكي ــات املتح ــا والوالي ــا بريطاني منه

ومواقــف دول العــاå الثالــث وتحديــداً العاملــ� العــرä واإلســالمي. املوضــوع الثــا× فيتنــاول القضيــة الفلســطينية يف األمــم املتحــدة 

منــذ نشــأتها عــام 1945 وحتــى اآلن. ويتــم الرتكيــز بشــكل أســايس عــىل القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن أجســام الهيئــة الدوليــة 

ــك دور  ــه الرشعــي، وكذل ــة للشــعب الفلســطيني و»ثيل ــة املرشوع ــوق الوطني ــة بالحق ــك املتعلق ــا املتخصصــة وخاصــة تل ووكالته

املنظمــة الدوليــة يف العمليــة الســلمية لحــل القضيــة الفلســطينية.

مؤسسات المجتمع المدني:                     ١0806256
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باملجتمــع املــد× وعنــارصه وخصائصــه واســتعراض دور املؤسســات يف التنميــة الشــاملة بشــكل عــام 

ــدور مؤسســات املجتمــع املــد× يف الرشاكــة والتعــاون مــع أجهــزة  وباإلصــالح الســيايس بشــكل خــاص، مــع اســتعراض تاريخــي ل

الــدول الرســمية.

الوطن العربي وايران وتركيا في السياسة الدولية:   ١0806257
يعالــج املســاق التفاعــل بــ� العاملــ� العــرä واإلســالمي يف الــرشق الوســط، وبــ� النظــام الســيايس العاملــي. ويركــز عــىل مرحلــة 

انكــ�ش واحتــواء النظــام الســيايس اإلســالمي واستســالمه لنظــام الهيمنــة األوروبيــة يف الفــرتة املمتــدة حتــى نهايــة الحــرب العامليــة 

الثانيــة، ثــم يعالــج مرحلــة تفكيــك الهيمنــة األوروبيــة، واالســتبدال بهــا الهيمنــة األمريكيــة، التنافــس األمريــ] الســوفييتي يف الفــرتة 

املعــارصة. يغطــي املســاق السياســات الخارجيــة لــدول املنطقــة وتأثــ� سياســات الــدول املهيمنــة عليهــا.

السياسة األمريكية في المنطقة العربية:   ١0806258
ــة  ــات املتحــدة األمريكي يقــوم املســاق عــىل دراســة آليــات صناعــة السياســة العامــة يف النظــام الســيايس األمريــ]، وعالقــة الوالي

باملنطقــة العربيــة، والعوامــل املؤثــرة يف العالقــة األمريكيــة العربيــة. ودور السياســات األمريكيــة يف التنميــة السياســية يف املنطقــة 

العربيــة والقضيــة الفلســطينية بشــكل خاص.وكذلــك الرتكيــز عــىل مشــاريع اإلصــالح األمريكيــة يف املنطقــة وآثارهــا .
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اإلسالم والغرب:                                                         ١0806259
يهتــم هــذا املســاق بســرب غــور النظــرة الغربيــة تجــاه اإلســالم واملســلم�، ويفحــص بدقــة األســباب التــي تدعــو النــاس العاديــ� 

وعــددا ال بــأس بــه مــن اإلعالميــ� واملثقفــ� واألكاد÷يــ� التخــاذ مواقــف ¿طيــة وســلبية مــن اإلســالم واملســلم�. وهــو يفحــص 

عــددا مــن العناويــن منهــا: العالقــة التاريخيــة بــ� املســلم� والغــرب منــذ الغــزو اليونــا× والرومــا× ملنطقــة رشق املتوســط وشــ�ل 

أفريقيــا، مــرورا §عركتــي ال�مــوك وبــالط الشــهداء والحــروب الصليبيــة ودخــول العث�نيــ� مناطــق أوروبيــة؛ واألطــ�ع األوروبيــة 

بالعــاå اإلســالمي بخاصــة بعــد انهيــار الدولــة العث�نيــة، وسياســته يف التفريــق والتجزئــة ونهــب الــöوات وإقامــة إرسائيــل؛ والــرصاع 

ــل  ــدم إلرسائي ــدد املق ــم املتع ــة والدع ــة الثقافي ــة والهيمن ــة الغربي ــة الهيمن ــات ودول إســالمية يف مواجه ــوده فئ ــذي تق الحــايل ال

والحــروب التــي يشــنها الغــرب بقيــادة أمريــكا، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املوضوعــات ذات الصلــة 

وتطبيــق الحالــة.

الجغرافيا السياسية:                    ١0806260
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف §فهــوم الجغرافيــة السياســية، وتحليــل العالقــة املكانيــة للدولــة ومقوماتهــا االقتصاديــة والبرشيــة 

وأثرهــا عــىل الــوزن الســيايس إقليميــاً ودوليــاً حــارضاً ومســتقبالً،مناهج البحــث املختلفــة ذات العالقــة كاملنهــج التاريخــي 

واملورفولوجــي وغ�ها،النظريــات الجيوبوليتيكيــة املختلفــة مثــل: املجــال الحيوي،البحري،القلــب القاري،إســهامات ماكينــدر، 

ــق األمــن القومــي والتكتــالت  ــة ومــدى إســهامها يف تحقي ــات الجيوبوليتيكي ــة للنظري هاســهوفر،ماهان وغ�هــم، دراســات تطبيقي

ــة. ــق الحال ــة وتطبي ــات ذات الصل ــة (Case study)، يف املوضوع ــة حال ــب دراس ــاء الطال ــيتم إعط ــة، وس اإلقليمي

١0806361   األمن القومي العربي: 
يتنــاول هــذا املســاق بالــرشح والتحليــل مفهــوم األمــن القومــي، واألمــن القومــي العــرä ومقوماتــه ومصــادر تهديــده الخارجيــة 

املتمثلــة يف الغــرب وإرسائيــل مــن ناحيــة، ومصــادر التهديــد الداخليــة املتمثلــة يف الدولة االســتبدادية وغيــاب الحريــات والد÷قراطية 

واملشــاركة السياســية، وانتهــاك حقــوق املواطــن العــرä، كــ� يســعى هــذا املســاق إىل تحليــل العالقــة القويــة بــ� األمــن والتنميــة 

مــع األمثلــة مــن الواقــع العــرä والفلســطيني.

اقتصاديات العالم العربي:   ١0806362
ــىل  ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــة، والتط ــار العربي ــادات األقط ــكيل اقتص ــرت يف تش ــي أث ــل الت ــف بالعوام ــاق إىل التعري ــدف املس  يه

هــذه االقتصــادات مــع الرتكيــز عــىل جهــود األقطــار العربيــة يف حــل املســألة الزراعيــة، والتصنيــع. ويوضــح التغــ�ات الهيكليــة يف 

ــة. ــة الخارجي ــا االقتصادي ــة عالقاته ــا، ودراس اقتصاداته

قضايا عالمية معاصرة:                 ١0806363
ــة  ــا املــرأة والبيئ ــار الشــامل، وقضاي ــة انتشــار أســلحة الدم ــل قضي ــة املســتجدة مث ــا العاملي يركــز هــذا املســاق عــىل آخــر القضاي

واملقاومــة واإلرهــاب والنزاعــات اإلقليميــة. إنــه مســاق يضــع طالــب العلــوم السياســية يف ســياق الحركــة العامليــة املعــارصة، ويطلعــه 

ــتوي�  ــىل املس ــة ع ــر املرتتب ــك املخاط ــة وكذل ــول املحتمل ــىل الحل ــة، وع ــول كل قضي ــة ح ــر املطروح ــات النظ ــف وجه ــىل مختل ع

ــة. هــذا ويعطــي املســاق  ــات عــىل الســاحة الدولي ــق تغــ� األولوي ــة، وهــي متغــ�ة وف ــا ليســت ثابت اإلقليمــي والعاملــي. القضاي

ــا العامليــة املتعلقــة مبــارشة باملنطقــة العربيــة اإلســالمية. ــا عــىل القضاي انتباهــا إضافي

العولمة:                                               ١0806464
موضــوع العوملــة حديــث جــدا، وå تعــد جامعــات العــاå تتجــاوزه. مــا هــي العوملــة، ومــا هــي ركائزهــا، ومــن هــو الــذي يتبناهــا، 

وأهــداف هــذا التبنــي والوســائل واألســاليب املعتمــدة؟ أســئلة يجيــب عنهــا املســاق، وذلــك بالرتكيــز عــىل الواليــات املتحــدة التــي 

تعــد فارســة العوملــة الهادفــة إىل أمركــة العــاå ولــو إىل حــد مــا. ينظــر املســاق يف مفاهيــم العوملــة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 

ــه الثقافــات واملجتمعــات التــي ال »لــك حــوال وال قــوة، ويخصــص جــزءا  ــل الوضــع الــذي ÷كــن أن تــؤول إلي ــة، ويحل واالجت�عي

واســعا ملناقشــة التطــورات املتوقعــة عــىل الســاحة العربية-اإلســالمية.
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االتحاد األوروبي والصراع العربي – اإلسرائيلي:   ١0806465
ــاليبها  ــا وأس ــا وأبعاده ــاد األوروä  وأهدافه ــدول االتح ــة ل ــة الج�عي ــ� السياس ــل ملضام ــة وتحلي ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

إزاء الوطــن العــرä وبــؤر التوتــر بداخلــه بشــكل عــام وإزاء الــرصاع العــرä اإلرسائيــيل وتفرعاتــه بشــكل خــاص. كــ� يتــم تحليــل 

ــيايس  ــدور الس ــل لل ــة وارسائي ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــوء رؤي ــة يف ض ــة األوربي ــات العربي ــور العالق ــرة يف تط ــل املؤث العوام

ــط. ــرشق األوس ــاد األوروä يف ال لالتح

ات في العلوم السياسية: قراء   ١0806466
 يتنــاول املســاق قــراءات مختــارة باللغــة اإلنجليزيــة مــن مصــادر متنوعــة تغطــي بشــكل أســايس الفــروع الرئيســية األربعــة للعلــوم 

ــىل  ــز املســاق بشــكل أســايس ع ــة. يرك ــات الدولي ــية، والعالق ــاة السياس ــية، والحي ــية، والنظــم السياس ــة السياس ــية: النظري السياس

ــتخدامها يف  ــن اس ــن م ــة، والتمّك ــه املختلف ــية يف مجاالت ــوم السياس ــتخدمة يف العل ــات املس ــدركات واملصطلح ــم امل ــف بأه التعري

القــراءة واملحادثــة معــاً.

دراسات تطبيقية في العلوم السياسية:      ١0806467
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطالــب لتطبيــق مــا درســه  لنــ�ذج وظواهــر سياســية يف مختلــف أقســام العلــوم السياســية مــن 

خــالل اختيــار حــاالت معينــة تطبيقيــة مثــل م�رســة عمــل الربملــان الفلســطيني، أومؤ»ــر قمــة عــرä، أو جلســة ملجلــس األمــن. أو 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة. وســيتم عمــل زيــارات لطلبــة املســاق لحضــور جلســات للربملــان الفلســطيني أو حضــور جلســات 

ــرة  ــط، ووزارة الحكــم املحــيل، ودائ ــة، ووزارة التخطي ــوزارة الخارجي ــة ل ــارات علمي ــم زي للجــان املجلــس الترشيعــي. وســيتم تنظي

شــؤون املفاوضــات، وســيتم إعطــاء الطالــب دراســة حالــة (Case study)، يف املواضوعــات ذات الصلــة وتطبيــق الحالــة.
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برنامج علم االجتماع والخدمة االجتماعية

رؤية البرنامج:
يســعى قســم علــم االجتــ�ع والخدمــة االجت�عيــة إىل أن تكــون جامعــة النجــاح الوطنيــة محــل احــرتام وتقديــر عاملــي عــىل صعيــد 

ــة   ــق التنمي ــطيني لتحقي ــع الفلس ــة املجتم ــهام يف خدم ــي واإلس ــث العلم ــاً يف البح ــاً عاملي ــزاً ريادي ــك مرك ــايل وكذل ــم الع ــودة التعلي ج

ــتدامة. املس

رسالة البرنامج:
يهــدف قســم علــم االجتــ�ع والخدمــة االجت�عيــة إىل إعــداد الكــوادر البرشيــة املهنيــة املؤهلــة للعمــل يف مياديــن العمــل االجت�عــي 

ــىل اإلرث  ــة ع ــة واملحافظ ــة البرشي ــاء املعرف ــهام يف إغن ــع واإلس ــات املجتم ــة حاج ــن لتلبي ــة يف الوط ــات االجت�عي ــة يف املؤسس املختلف

الحضــاري والدينــي للشــعب الفلســطيني.

أهداف البرنامج:
تطوير الخطة اإلسرتاتيجية الحالية للقسم بهدف تلبية حاجة املجتمع املحيل وسوق العمل.• 

تطوير الهيئة التدريسية وتعزيزها• 

رفع مستوى التعليم وجودته §ا يتناسب مع معاي� الجودة والنوعية املحلية والعاملية.• 

تحس� مستويات الطلبة الدارس� يف القسم وتطويرهم.• 

تفعيل دور القسم يف خدمة املجتمع واإلسهام يف حل مشكالته.• 

مخرجات التعليم للبرنامج:
إتقــان املعرفــة النظريــة والعمليــة يف التحليــل والدراســة للمشــكالت والقضايــا والظواهــر االجت�عيــة التــي نعارصهــا ونعايشــها • 

يوميــاً يف حياتنــا املليئــة بالتعقيــدات االجت�عيــة.

تطبيــق املنهــج العمــيل يف التعاطــي مــع أســس الخدمــة االجت�عيــة ومهاراتهــا ومبادئهــا والتعامــل معهــا §وضوعيــة ومهنيــة عاليــة • 

و§ــا يتوافــق مــع أخالقيــات املهنــة االجت�عيــة.

التمتع بشخصية اجت�عية عىل مستوى عاٍل من الكفاية واملهنية وقوة الشخصية وتعزيز جانب الثقة بالنفس.• 

دخول سوق العمل بسهولة وبدرجة عالية من النجاح واملصداقية واإلسهام بشكل فعال يف خدمة املجتمع الفلسطيني.• 
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خطة قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية
متطلبات الجامعة اإلجبارية:

عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة ( 18 ساعة معتمدة )

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية

10001033اللغة االنجليزية (1)

10003253اللغة االنجليزية (2)

10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال

10001081خدمة املجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب

مساقات حرة:
عىل الطالب اجتياز ( 4 ساعات معتمدة ) ضمن املساقات الحرة التي تطرحها الجامعة

متطلبات القسم اإلجبارية: (٨١ ساعة) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3التأهيل ونظريات العالج 10816334
                 3اإلحصاء االجت�عي 10816222
                 3رعاية الشباب واألحداث 10816444
                 3اإلرشاد املدريس 10816443
                 3الترشيعات االجت�عية 10816442
                 3السياسة االجت�عية 10816441
10816333  م.س. 1                 3خدمة املجتمع املحيل 10816440
10816225  م.س. 1                 3تدريب ميدا× 2 10816337
                 3إدارة مؤسسات اجت�عية 10816335
                 3النظريات االجت�عية 10816330
                 3علم االجت�ع السيايس 10816331
                 3علم االجت�ع التطبيقي 10816332
10816223  م.س. 1                 3خدمة الج�عة 10816333
10816224  م.س. 1                 3مجاالت الخدمة االجت�عية 2 10816336
                 3مجاالت الخدمة االجت�عية 1 10816224
                 3مناهج البحث العلمي 10816220
                 3مبادئ علم النفس 10816116
10816115 ä3املجتمع العر                 
                 3مدخل إىل علم االجت�ع 10816114
                 3علم االجت�ع السكا× 10816113
                 3مقدمة يف الخدمة االجت�عية 10816112
10816112  م.س. 1                 3خدمة الفرد 10816223
                 3علم النفس االجت�عي 10816221
                 3تدريب ميدا× 1 10816225
                 3الالجئون والهجرة القرسية 10816226
10816440  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10816445
                 3املجتمع الفلسطيني 10816111
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متطلبات القسم االختيارية:  (٢١ ساعة) معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3علم االجت�ع الطبقي 10816150
                 3علم االجت�ع الديني 10816480
                 3الخدمة االجت�عية الطبية 10816481
                 3الخدمة االجت�عية وحقوق اإلنسان 10816482
                 3الرعاية االجت�عية 10816483
                 3املرأة واملجتمع 10816263
                 3علم االجت�ع االقتصادي 10816152
                 3مشكالت اجت�عية 10816151
                 3مجتمعات ريفية وحرضية 10816261
                 3مبادئ الفلسفة واملنطق 10816153
                 3الصحة النفسية 10816373
10816265 ä3علم االجت�ع األد                 
                 3التخطيط االجت�عي 10816262
                 3األنöوبولوجيا 10816260
                 3االنحراف وعلم اإلجرام 10816264
                 3علم االجت�ع الصناعي 10816370
                 3علم االجت�ع األرسي 10816371
                 3حاجات الج�عات الخاصة 10816372
                 3علم نفس النمو 10816266
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وصف المساقات:
المجتمع الفلسطيني  ١0816111

 Ôــا ــاول هــذا املســاق التطــور التاريخــي للمجتمــع الفلســطيني يف ظــل التغــ�ات السياســية ومــدى تأث�هــا عــىل النســق البن يتن

ــق  ــة والنس ــة والبدوي ــة والحرضي ــة والريفي ــكانية واألرسي ــة الس ــة املختلف ــم االجت�عي ــل النظ ــاول بالتحلي ــ� يتن ــع.  ك للمجتم

ــيايس. ــتقرار الس ــدم االس ــة ع ــل حال ــتقبله يف ظ ــطيني ومس ــع الفلس ــارصة للمجتم ــا املع ــاق للقضاي ــرض املس ــ� يتع ــادي.  ك االقتص

مقدمة في الخدمة االجتماعية:  ١0816112
يتنــاول مســاق مقدمــة للخدمــة االجت�عيــة مفهــوم الخدمــة االجت�عيــة بوصفــه علــ�ً ومهنــة ودور االختصــايص االجت�عــي يف كل 

مــن طــرق الخدمــة االجت�عيــة الثــالث (خدمــة الفــرد، خدمــة الج�عــة، خدمــة املجتمــع املحــيل).

كذلــك يتنــاول املســاق مبــادئ الخدمــة االجت�عيــة وفلســفتها ومياديــن الخدمــة االجت�عيــة وتاريــخ بدايتهــا، ويركــز املســاق أيضــا 

عــىل توضيــح عنــارص الخدمــة االجت�عيــة وعالقتهــا بالعلــوم األخــرى. والقيــام بزيــارات ميدانيــة.

علم االجتماع السكاني  ١0816113
ــط  ــي تفــرس الظواهــر الســكانية ورب ــات الت ــاء االجت�عــي واألطــر والنظري ــه يف البن ــف بالســكان وأهميت يتضمــن املســاق التعري

ذلــك بقضايــا التغيــ� االجت�عــي ، ويتنــاول املســاق املــؤرشات الد÷وغرافيــة الرئيســية وكيفيــة قياســها إىل جانــب تحليــل األوضــاع 

ــا التنميــة. ــا الســكانية باملشــكالت االجت�عيــة وقضاي واالتجاهــات املســتقبلية وربــط القضاي

مدخل إلى علم االجتماع  ١0816114
ــة ،  ــات االجت�عي ــم االجتــ�ع ، كالظواهــر ، والســلوك االجت�عــي والعملي ــم األساســية يف عل ــاول هــذا املســاق دراســة املفاهي يتن

ــ�ع ومؤسســيه ورواده. ــم االجت ــ�ء عل ــاول بعــض عل ــم االجت�عــي ، ويتن ــاء االجت�عــي ، والتنظي ــة ، والبن والنظــم االجت�عي

المجتمع العربي:  ١0816115
ــة  ــم القراب ــة ونظ ــة العربي ــارص، العائل ــرä املع ــن الع ــي يف الوط ــ� االجت�ع ــة والتغ ــات االجت�عي ــاق عرضــاً للمؤسس ــدم املس يق

ــو. ــث والنم ــاكل التحدي ــىل مش ــز ع ــع الرتكي ــا“، م ــي ”واأليديولوجي ــيم الطبق والتقس

مبادئ علم النفس:  ١0816116
يعــرض هــذا املســاق مقدمــة لبعــض املفاهيــم األساســية يف علــم النفــس وهــو الدراســة العلميــة للفكــر والســلوك اإلنســا×.  يفحــص 

ــب  ــيص والح ــون واألدب القص ــرار والفن ــع الق ــة صن ــن وعملي ــاع والدي ــاالت واإلقن ــم واالتص ــرة والتعل ــات اإلدراك والذاك موضوع

والجــوع واألحــالم.

مناهج البحث العلمي:  ١0816220
يتنــاول املســاق املناهــج املســتخدمة يف البحــث االجت�عــي مــن حيــث طبيعتهــا ومجالهــا وأهدافهــا واألدوات املختلفــة املســتخدمة 

يف البحــث العلمــي ، مــع الرتكيــز عــىل التطبيقــات العمليــة مــن حيــث تصميــم خطــة البحــث ورفــع مهــارة الطلبــة عــىل كتابــة 

األبحــاث واالســت�رات.

علم النفس االجتماعي:  ١0816221
يتنــاول هــذا املســاق وجهــة نظــر انتقاديــة عــن النفــس واآلخريــن وهــذا عــن طريــق فحــص القضايــا امللحــة يف عــاå معقــد ومتغــ� 

برسعــة وهــذا عــىل ضــوء النظريــات الكالســيكية واملعــارصة.  ويتضمــن املســاق موضوعــات مختلفــة مثــل العالقــات االجت�عيــة 

والشــخصية والعواطــف والجســم اإلنســا× والشــخصية والــرصاع واالنحــراف وعمليــات ج�عيــة. إىل جانــب ذلــك يعــرض املســاق 

مبــادئ البحــث يف علــم النفــس االجت�عــي.
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اإلحصاء االجتماعي  ١0816222
يتنــاول املســاق اســتخدام اإلحصــاء يف البحــث االجت�عــي مــن حيــث جمــع العينــات واملســوح واالختبــارات اإلحصائيــة للفرضيــات.  

كــ� يتنــاول املســاق كيفيــة ترميــز البيانــات وإدخالهــا يف الحاســوب وتحليلهــا ضمــن برامــج الــرزم اإلحصائيــة وكذلــك »ثيــل البيانــات 

. لياً آ

خدمة الفرد:  ١0816223
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بطريقــة خدمــة الفــرد بصفتهــا الطريقــة األوىل واألساســية مــن طــرق العمــل يف الخدمــة 

االجت�عيــة، ونقــاط التقائهــا بالطــرق األخــرى، واملهــارات واملعلومــات واملبــادئ الرضوريــة للعامــل االجت�عــي يف خدمــة الفــرد، ثــم 

طبيعــة املشــكالت الفرديــة وأصولهــا، ويدخــل يف هــذه الطريقــة رعايــة األرسة وعالجهــا. 

مجاالت الخدمة االجتماعية (1)  ١0816224
يتنــاول هــذا املســاق البحــث يف بعــض مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة مثــل: األحــداث ، الشــباب.، كبــار الســن ، ضحايــا الحــروب، ، 

يتنــاول البحــث يف كل النواحــي اآلتيــة:  مفهــوم املجــال، تعريفــه، أهميتــه،  فلســفته، دور الخدمــة االجت�عيــة ، دور االختصــايص 

االجت�عــي ، وســوف يقــوم مــدرس املســاق بتحديــد املجــاالت التــي يراهــا مناســبة §ــا يتــالءم مــع خطــة القســم وحاجــة الطلبــة 

اليهــا.

تدريب ميداني(1):  ١0816225
يهــدف هــذا املســاق للتعــرف إىل عــدد مــن مؤسســات العمــل االجت�عــي مــن اجــل إكســاب الطالــب مهــارات وخــربات عمليــة 

مبــارشة يقــوم بهــا الطالــب بنفســه ويف أثنــاء مشــاركته ومشــاهده لآلليــة والطريقــة التــي تعمــل بهــا  املؤسســة. والتعــرف إىل دور 

االختصــايص االجت�عــي يف املؤسســة وإىل هيكليــة املؤسســة ، خدماتهــا، سياســتها ومــدى مالءمتهــا الحتياجــات الفئــة املســتهدفة 

واحتياجــات املجتمــع ، وســينهي الطالــب خــالل هــذا املســاق 60 ســاعة عمــل تدريبيــة فعليــة.

الالجئون والهجرة القسرية:  ١0816226
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة، واملتخصصــ� بظاهــرة اللجــوء بوصفهــا ظاهــرة عامليــة وذلــك مــن حيــث التطــور التاريخي 

لحــركات اللجــوء وألســباب اللجــوء ولتجربــة اللجــوء ومــا يصاحبهــا مــن جوانــب نفســية واجت�عيــة وحيــاة الالجــئ يف املخي�ت. 

النظريات االجتماعية:  ١0816330
يوضــح املســاق مفهــوم النظريــة االجت�عيــة، وأهــم آراء رواد الفكــر االجت�عــي األوائــل مثــل: ابــن خلــدون، وكونــت، وســبنرس، 

ــة الكالســيكية يف  ــات االجت�عي ــا النظري ــي أســهمت به ــة الت ــة االجت�عي ــح الكيفي ــم توضي ــرب، ث وماركــس، وبارســونز، وماكــس في

 ،Ôــا ــن االتجــاه الكالســي] إىل االتجــاه البن ــة يف تطورهــا الفكــري م ــاول املســاق النظري ــ� يتن ــ�ع وتطــوره.  ك ــم االجت ــورة عل بل

مــروراً بالنظريــات الوظيفيــة ونظريــات التفاعــل االجت�عــي، والظــروف التــي أدت إىل التغيــ� مــع اإلشــارة إىل االتجاهــات، والــرصاع 

املحــدث والتبــادل الســلو^.

علم االجتماع السياسي  ١0816331
يتنــاول عالقــة الســلطة السياســية االجت�عيــة باملجتمــع ، ومفاهيــم أساســية يف علــم االجتــ�ع الســيايس مثــل ( النخبــة ، القــوة ، 

الســلطة ، الد÷وقراطيــة ، الكاريزمــا ) وتحليــل مصــادر القــوة يف املجتمــع .  كــ� يتنــاول موضــوع الحــركات والظواهــر السياســية.

علم االجتماع التطبيقي:  ١0816332
تــم تصميــم هــذا املســاق بحيــث يقــدم للطالــب فرصــة للتمــرن عــىل تطبيقــات علــم االجتــ�ع يف الحيــاة العمليــة ، وذلــك بإعطــاء 

ــا  ــكالت والقضاي ــة املش ــد طبيع ــة تحدي ــ�ع وكيفي ــم االجت ــج يف عل ــم واملناه ــة واملفاهي ــتخدام النظري ــة الس ــربة عملي ــم خ املتعل

االجت�عيــة املختلفــة وجذورهــا ونتائجهــا، كــ� يســعى هــذا املســاق عــن طريــق امل�رســة العمليــة اىل وصــف الحلــول العلميــة 

العمليــة لتلــك القضايــا االجت�عيــة وتقديــم الرؤيــة املتميــزة مــن متخصــص يف علــم االجتــ�ع.
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خدمة الجماعة:  ١0816333
يركــز مســاق خدمــة الج�عــة عــىل توضيــح املناهــج األساســية يف خدمــة الج�عــة وتعليــم الطلبــة أهــداف طريقــة خدمــة الج�عــة 

ومبادئهــا ودور االختصــايص االجت�عــي .  كذلــك يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة كيفيــة اســتخدام القيــاس االجت�عــي يف خدمــة 

الج�عة.

التأهيل و نظريات العالج  ١0816334
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باملعرفــة األساســية عــن اإلعاقــة وأنواعهــا وآثارهــا، ويــزود الطالــب باملهــارات األساســية 

ملســاعدة املعاقــ� يف التغلــب عــىل عجزهــم وإعــادة  تأهيلهــم §ــا يتفــق مــع ظروفهــم الخاصــة ليصبحــوا منتجــ� يف املجتمــع 

الــذي يعيشــون فيــه.

إدارة مؤسسات اجتماعية  ١0816335
ــم  ــط و التنظي ــف التخطي ــة. ايضــا وظائ ــا يف املؤسســات االجت�عي ــا و أهدافه ــف اإلدارة و أهميته ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

ــم  ــرارات و التقوي ــاذ الق ــادة و اتخ ــة املؤسســة  و القي ــل وميزاني ــر و التموي ــم التقاري ــه و التنســيق و تقدي ــف و التوجي و التوظي

ــا  ــة، طرقه ــة االتصــال يف املؤسســات االجت�عي ــاول املســاق موضــوع االتصــال اإلداري مــن حيــث مفهــوم عملي ــة كــ� يتن و الرقاب

ــة . ــا املختلف ــا ونظرياته ــة، وعملياته ــز و الدافعي ــوم التحفي ــم املســاق §فه ــ�  يهت ــال و الناجــح ك ــات االتصــال الفع ووســائلها و مقوم

مجاالت الخدمة االجتماعية (2)  ١0816336
ســوف يســتكمل هــذا املســاق البحــث يف مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة التــي å يتــم بحثهــا يف مســاق مجــاالت الخدمــة االجت�عيــة  

(1) §ــا يتــالءم مــع خطــة القســم واحتياجــات الطلبــة.

تدريب ميداني (2):   ١0816337
يتضمــن هــذا املســاق العمــل  مــع حــاالت فرديــة. ويهــدف هــذا املقــرر إىل إكســاب الطــالب مهــارات  يف بنــاء خطــط عالجيــة وتنفيذها 

وتقويــم نتائــج العــالج وبنــاء خطــة للمتابعــة مــع العميــل ومــع عائلتــه. كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب  الطــالب املهــارات 

العمليــة التــي »كنهــم مــن بنــاء برنامــج عمــل مجتمعــي بهــدف معالجــة مشــكلة  اجت�عيــة يف مــكان ســكنه، وإتقــان املهــارات الالزمة 

التــي تســاعده وبــإرشاف االختصــايص املهنــي يف املؤسســة التــي يتــدرب فيهــا عــىل بنــاء برنامــج أو مــرشوع يســتطيع مــن خاللــه تقديــم 

خدمــات للمجتمــع املحــيل الــذي يعيــش فيــه ، وســينهي الطالــب خــالل هــذا املســاق 60 ســاعة عمــل تدريبيــة فعليــة.

خدمة المجتمع المحلي:  ١0816440
يتنــاول املســاق التعريــف بالنــ�ذج املختلفــة لتنظيــم املجتمــع، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه الج�عــات املحليــة لتحديــد 

االحتياجــات والخدمــات االجت�عيــة الالزمــة ملجتمعاتهــم، وتدريــس مشــكلة مــن مشــكالت املجتمــع املحــيل، والطــرق املختلفــة 

التــي ÷كــن أن تســتخدم لحلهــا عــن طريــق تنظيــم املجتمــع. توضيــح أجهــزة تنظيــم املجتمــع .

السياسة االجتماعية:  ١0816441
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية للتخطيــط االجت�عــي االســرتاتيجي والتنميــة والعالقــات املتبادلــة بــ� 

هــذه املفاهيــم ، وتزويدهــم باملعرفــة عــن أســس التخطيــط االجت�عــي وأهميتــه يف إحــداث التنميــة الشــاملة والتعــرف إىل غايــات 

التنميــة االجت�عيــة وأهدافهــا ومياديــن تحقيقهــا ومــؤرشات قياســها وتوضيــح رضورات التخطيــط االجت�عــي ومتطلباتــه إلنجــاح 

عمليــات التنميــة االجت�عيــة ونشــاطاتها وبرامجهــا.

التشريعات االجتماعية:  ١0816442
يتنــاول املســاق مفهــوم حقــوق اإلنســان والترشيعــات االجت�عيــة وتطورهــا.  كــ� يتنــاول املســاق الترشيعــات االجت�عيــة الخاصــة 

بالفئــات الســكانية املختلفــة مثــل الترشيعــات بخصــوص املــرأة والطفــل واملعــاق وتحليلهــا.  كــ� يتنــاول املســاق الترشيعــات التــي 

تهــدف إىل تحقيــق العدالــة والرفــاه االجت�عــي يف املجتمــع.
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اإلرشاد المدرسي  ١0816443
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بالعمليــات الرتبويــة يف املدرســة ومشــكالت تكيفهــم فيهــا. ثــم دراســة الــرشوط الرتبويــة 

املناســبة للتنشــئة الســليمة. وكيفيــة التعامــل مــع مشــكالت الطــالب يف مدارســهم ســواء فيــ� بينهــم أو مــع معلميهــم أو مــع النظــام 

املــدريس، وتعريفهــم بواجبــات االختصــايص االجت�عــي املــدريس ومه�تــه وأهميــة هــذا العمــل للنــشء الجديــد وللمجتمــع.

رعاية الشباب و األحداث:  ١0816444
ــرتة  ــر يف شــخصية اإلنســان يف نشــأته ويف ف ــي تؤث ــة الت ــب النفســية واالجت�عي ــة الجوان ــن معرف ــب م هــذا املســاق ÷كــن الطال

املراهقــة، وتزويــد الطالــب باملهــارات اإلرشــادية والعالجيــة ملتابعــة الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة التــي تقــدم لألحــداث والشــباب. 

ويهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل تعريــف الطــالب §فهــوم رعايــة الشــباب واألحــداث و أهميتــه يف تنميــة املجتمــع. 

مشروع تخرج  ١0816445
تطبيــق عمــيل يف اســتخدام مهــارات البحــث العلمــي مــن اختيــار البحــث إىل عمليــة التوثيــق للمراجــع واملصــادر.  وهــذا يتطلــب 

جهــداً مــا بــ� املــرشف والقائــم عــىل البحــث ويتــم مناقشــة األبحــاث مــن قبــل لجنــة متخصصــة.

علم االجتماع الطبقي:  ١0816150
يتنــاول املســاق الطبقــات االجت�عيــة مــن حيــث نشــأتها وتطورهــا، والرتكيــب الطبقــي للمجتمعــات الرأســ�لية واالشــرتاكية والبلدان 

الناميــة مــع الرتكيــز عــىل دراســة خصائــص الرتكيبــة االجت�عيــة للبلــدان العربية.

مشكالت اجتماعية  ١0816151
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم املشــكلة االجت�عيــة طبيعتهــا وتطورهــا وخطورتهــا ، واألســباب والنتائــج وانعكاســاتها 

ــر واالنحــراف والهجــرة  ــل الفق ــا مث ــاول بعــض املشــاكل املهمــة وتحليله ــ� يتن ــاء االجت�عــي ،  والنواحــي النفســية ، ك عــىل البن

والطــالق ووقــت الفــراغ.

علم االجتماع االقتصادي:  ١0816152
ــم  ــة والعمــل مــن خــالل اســتخدام أدوات عل ــرشكات وحقــوق امللكي ــل األســواق وال ــة مث يفحــص هــذا املســاق ظواهــر اقتصادي

االجتــ�ع وهــذا بالتشــديد عــىل عالقــات اجت�عيــة ومؤسســات اجت�عيــة.  يــدرس املســاق دور الحقــوق االقتصاديــة واالجت�عيــة 

ومســؤولية الــرشكات االجت�عيــة ونظــم الرعايــة االجت�عيــة واألكل واالســتهالك واإلعــالن وامليزانيــة بــ� الجنســ� واقتصــاد االبتــداع 

واملعرفــة.

مبادئ الفلسفة والمنطق:  ١0816153
يقــدم املســاق مفهــوم الفلســفة وتطــوره عــرب التاريــخ، ودراســة النصــوص ملشــاه� الفالســفة، والتأكيــد عــىل املنطــق بصفتــه مدخــالً 

ــة الفلسفية. للدراس

االنثروبولوجيا:  ١0816260
يهــدف هــذا املســاق إىل تطويــر فهــم أفضــل ألوجــه التشــابه واالختــالف بــ� البــرش يف مجتمعــات وثقافــات مختلفــة وهــذا مــن 

خــالل فحــص مفهــوم الثقافــة والنظــم السياســية والتبــادالت االقتصاديــة وعالقــات القرابــة وأشــكال اإل÷ــان والعبــادات الدينيــة يف 

العــاå.  إىل جانــب ذلــك يناقــش املســاق البحــث االنöوبولوجــي الفريــد مــن نوعــه وتحدياتــه.

مجتمعات ريفية وحضرية  ١0816261
يتضمــن املســاق التطــور االجت�عــي وانتشــار الظاهــرة الحرضيــة ، املقارنــة بــ� املجتمعــات الريفيــة والحرضيــة مــن حيــث الرتكيبات 

املختلفــة ، الســكانية واالقتصاديــة واالجت�عيــة إىل جانــب الفــوارق يف العمــران وأ¿اطــه واملشــاكل االجت�عيــة لــكل منه�.
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التخطيط االجتماعي:  ١0816262
يتنــاول املســاق أهميــة التخطيــط وعنــارصه املختلفــة ومتطلبــات التخطيــط وأهدافــه والقضايــا واألولويــات ومــدى ارتبــاط التخطيط 

االجت�عــي بالتنميــة الشــاملة واملســتدامة إىل جانــب توضيــح األطــر النظريــة يف عمليــة التخطيــط.

المرأة والمجتمع:  ١0816263
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أدوار النســاء يف املجتمــع خــالل ثقافــات وعصــور مختلفــة.  يناقــش املســاق م�رســات منوعــة 

ــكل  ــاق بش ــص املس ــك يفح ــب ذل ــة. إىل جان ــة واألدبي ــة والديني ــة والثقافي ــة واالجت�عي ــية واالقتصادي ــاء السياس ــهامات النس الس

ــدر والنســوية. ــية للجن ــم األساس ــرض للطــالب املفاهي ــات ويع ــهامات النســاء العربي ــادي إس انتق

االنحراف وعلم اإلجرام  ١0816264
التعريــف بعلــم اإلجــرام مــع الرتكيــز عــىل مفهــوم االنحــراف والجر÷ــة مــن وجهــة نظــر اجت�عيــة ثــم دراســة النظريــات املفــرسة 

ــة  ــة باأل¿ــاط الســلوكية االنحرافي ــة يف املــايض والحــارض ومناهــج البحــث يف الجر÷ــة إىل جانــب تعريــف الطلب للظاهــرة اإلجرامي

وأ¿ــاط الجرائــم واختالفاتهــا ومــدى انتشــارها ، واآلثــار املرتتبــة عليهــا.

علم االجتماع األدبي  ١0816265
.äوالتعرف إىل املقصود االجت�عي ألي نص أد ، äيتناول هذا املساق دراسة مناهج التحليل السوسيولوجي للنص األد

علم نفس النمو:  ١0816266
يفحــص هــذا املســاق التطــور اإلنســا× عــرب فــرتة الحيــاة مــن القصــور والطفولــة واملراهقــة إىل ســن البلــوغ والشــيخوخة.  يــدرس 

املســاق االســتقرار والتغيــ� يف تطورنــا الجســدي واملعــريف واالجت�عــي والعاطفــي.  إىل جانــب ذلــك يناقــش املســاق أوجــه التشــابه 

واالختــالف يف تطــور األفــراد ويف ثقافــات مختلفــة.

علم االجتماع الصناعي:  ١0816370
ــة واملواقــف تجــاه العمــل  ــدي العامل ــة األي ــل تشــكيل وظيف ــ�ع الصناعــي مث ــم االجت ــا مهمــة يف عل يعــرض هــذا املســاق قضاي

ووظيفــة النقابــات ونزاعــات صناعيــة وسياســيات إداريــة.  كذلــك يفحــص املســاق التعامــل بــ� العــ�ل واملــدراء وجوانــب ســلوك 

العــ�ل ومقاومتهــم ،  يناقــش املســاق أيضــاً تأثــ� العوملــة عــىل مســتقبل العمــل.

علم االجتماع األسري  ١0816371
ــا  ــة ودورهــا ووظائفه ــات األرسة العربي ــن املســاق مقوم ــن منظــور تاريخــي تطــوري ويتضم ــة م ــألرسة والقراب ــة ل دراســة تحليلي

والتغــ�ات واملشــاكل التــي تواجــه األرسة.  كــ� يتنــاول املســاق النظــم الخاصــة بــاألرسة مثــل الــزواج والطــالق واإلنجــاب والحقــوق 

ــات التغــ� وتأث�هــا  ــاً شــامالً للنظريــات االجت�عيــة ونظري ــاول املســاق تصــوراً نظري والواجبــات املنوطــة بأفــراد األرسة ، كــ� يتن

عــىل األرسة

حاجات الجماعات الخاصة:  ١0816372
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الفئــات الخاصــة التــي تشــمل (األحــداث املنحرفــ� و الســجناء و رعايــة ضحايــا الجر÷ــة و املتســول� 

ــي  ــاع االجت�ع ــوم سياســة الدف ــ� يوضــح مفه ــة، ك ــة االجت�عي ــار الخدم ــا يف إط ــ�) واحتياجاته ــي املخــدرات و املوهوب و مدمن

وأساســياتها التــي ترتبــط بالفئــات الخاصــة و عالقتهــا بالتنميــة االجت�عيــة.

الصحة النفسية:  ١0816373
يفحــص هــذا املســاق بشــكل انتقــادي اســتخدام مصطلــح ” الصحــة النفســية ” ويــدرس أألعــراض والعــالج للحــاالت واالضطرابــات 

التــي ترتبــط بالصحــة النفســية مثــل االكتئــاب وانفصــام الشــخصية والوســواس القهــري واالنتحــار ، يتحــدى املســاق النمــوذج الطبــي 

للصحــة النفســية واعتــ�ده عــىل العــالج عــن طريــق األدويــة ويقــارن بينــه وبــ� مفاهيــم يف مجــال علــم النفــس الصحــي.



 دليل جامعة النجاح الوطنية577

علم االجتماع الديني  ١0816480
دراســة الديــن بوصفــه ظاهــرة اجت�عيــة والتطــور التاريخــي للديــن ،ووعــي اإلنســان ، واملؤسســات الدينيــة ، والطقــوس ، والوظيفــة 

.äاالجت�عيــة للديــن يف التنظيــم االجت�عــي  مــع اهتــ�م خــاص بــدور اإلســالم االجت�عــي واملعــريف يف املجتمــع العــر

الخدمة االجتماعية الطبية:  ١0816481
يتنــاول هــذا املســاق البحــث يف مجــال تطبيــق الخدمــة االجت�عيــة يف املجــال الطبــي و تطبيقاتهــا  و فلســفتها  و أهدافهــا و دور 

االختصــايص االجت�عــي مــع املــرىض و أرسهــم و الطاقــم الطبــي و اإلداري يف املؤسســات الطبيــة و املهــارات املهنيــة التــي يحتاجهــا.

الخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان:  ١0816482
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم حقــوق اإلنســان وأهميتــه ، ويهــدف إىل التعــرف إىل مفهــوم الخدمــة االجت�عيــة املبنيــة عــىل حقــوق 

اإلنســان وم�رســتها يف املجــاالت املختلفــة.

الرعاية االجتماعية:  ١0816483
ــكني.   ــي وس ــار مجتمع ــاء ويف إط ــادات األطب ــفيات وعي ــزل ويف املستش ــة يف املن ــة االجت�عي ــة للرعاي ــاق مقدم ــذا املس ــدم ه يق

يناقــش املســاق حــاالت تلقــي املســاعدة والعمــل يف خدمــات الرعايــة االجت�عيــة.  يفحــص املســاق أيضــاً نظــام الرعايــة االجت�عيــة 

والصحيــة وتطبيقهــا يف قطاعــات اجت�عيــة مختلفــة ويطــور املســاق مهــارات عمليــة يف مجــال الرعايــة االجت�عيــة.
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برنامج الجغرافيا

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الجغرافيا
عدد الساعات المعتمدةالمتطلبنوع المتطلب

18 اجباري جامعة
4اختياريجامعة
92اجباري  قسم

12اختياري  
126المجموع

 

أوال: مساقات القسم االجبارية (٩٢) ساعة معتمدة:
متطلب سابقس.مسم المساقرقم المساق

10811216  م.س. 1  10811217  م.س. 2               3جغرافية املوارد املائية 10811333
10811114  م.س. 1                 3مساحة متقدمة 10811328
                 3جغرافية العمران 10811329
10811220  م.س. 1                 3جغرافية التنمية 10811330
                 3مناهج البحث الجغرايف 10811332
10811220  م.س. 1                 3جغرافية الصناعة 10811327
10811218  م.س. 1  10811224  م.س. 2               3الجغرافيا العملية 10811434
10811220  م.س. 1                 3جغرافية النقل واملواصالت 10811435
                 3التخطيط االقليمي 10811436
10811216  م.س. 1                 3جغرافية الزراعة 10811326
                 3مبادئ االستشعار عن بعد 10811439
10811217  م.س. 1                 3مبادئ الجيومورفولوجيا 10811218
10811441  م.س. 1                 5تدريب عميل 10811442
10811225  م.س. 1                 3جغرافية السكان 10811437
                 3مبادئ الد÷وغرافيا 10811225
10811115  م.س. 1                 3مقدمة يف نظم املعلومات الجغرافيّة 10811224
10811115  م.س. 1                 3مقدمة يف تحليل الصور الجوية 10811223
10811222 äالعر å3جغرافية العا                 
                 3استخدامات الكمبيوتر يف الجغرافيا 10811221
                 3جغرافية فلسط� 10811111
                 3استخدامات االحصاء يف الجغرافيا 10811219
                 3مبادئ الجيولوجيا 10811217
                 3مبادئ املناخ 10811216
                 3مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرايف 10811115
                 3مبادئ املساحة 10811114
                 3مدخل اىل الجغرافيا الطبيعية 10811113
                 3مدخل اىل الجغرافيا البرشية 10811112
10811332  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10811441
                 3مبادئ الجغرافيا االقتصادية 10811220
10811216  م.س. 1  10811218  م.س. 2               3جغرافية األرايض الجافة 10811440
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ثانيا: مساقات القسم االختيارية (١٢) ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3دراسات جغرافية ميدانية 10811362
10811216  م.س. 1                 3الجغرافيا املناخية والنباتية 10811251
10811115  م.س. 1                 3الرسم الكارتوغرايف 10811355
                 3املحافظة عىل البيئة 10811253
10811115  م.س. 1  10811221  م.س. 2               3تصميم املخططات §ساعدة الحاسوب 10811254
                 3نظرية املوقع 10811365
                 3موضوع جغرايف باللغة االنجليزية 10811469
                 3جغرافية السياحة 10811363
10811218  م.س. 1                 3جغرافية الرتبة 10811361
                 3الجغرافية الحيوية 10811360
                 3جغرافية العاå الجديد 10811359
10811218  م.س. 1                 3دراسات جيومورفولوجية 10811358
                 3جغرافية العاå االسالمي 10811357
10811217  م.س. 1                 3مبادئ علم الصخور 10811356
10811224  م.س. 1                 3نظم املعلومات الجغرافية 10811364
                 3اساليب التحليل الد÷وغرايف 10811467
                 3الجغرافيا الفلكية 10811468
                 3مبادئ النظام العاملي لتحديد املواقع 10811250
10811115  م.س. 1                 3دراسة وتحليل الخرائط 10811466
                 3جغرافية العاå القديم 10811252
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وصف المساقات 

10811111 جغرافية فلسطين 
ــاخ  ــة كالتضاريــس واملن ــة الطبيعي ــة) مــن الناحي ــة (االنتدابي ــه فلســط� التاريخي ــب بوطن ــف الطال يهــدف هــذا املســاق اىل تعري

والرتبــة وامليــاه، ومــن الناحيــة البرشيــة كالســكان والتغــ�ات التــي طــرأت عليــه عــرب التاريخ وخاصــة التهجــ� الج�عي للفلســطيني� 

عــام 1948، ومــن الناحيــة االقتصاديــة كالزراعــة والصناعــة والتجــارة. كــ� يهــدف هــذا املســاق اىل ترســيخ انتــ�ء اللطلبــة ألرضهــم 

ومجتمعهــم الفلســطيني عــن طريــق تزويدهــم بالحقائــق املتعلقــة بــاالرض واالنســان. 

10811112 مدخل الى الجغرافيا البشرية 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة مناهــج البحــث الجغــرايف البــرشي ومدارســه الفكريــة، وظهــور االنســان وانتشــاره عــىل ســطح 

االرض

10811113 مدخل الى الجغرافيا الطبيعية 
ــة، دراســة االجــرام الســ�وية والنظــام  ــا الطبيعي ــا الجغرافي ــي تعالجه ــات الت ــة باملوضوع ــف الطلب ــدف هــذا املســاق اىل تعري يه

الشــميس، ونظريــات اصــل االرض، ومكونــات القــرشة االرضيــة، والبحــار واملحيطــات ونشــأتها،، وحــركات ميــاه البحــار واملحيطــات، 

واملنــاخ والرتبــة وامليــاه، وتشــكل مظاهــر ســطح االرض.

10811114 مبادئ المساحة 
يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن إجراء القياســات امليدانيــة للمعــاå كاألبنية وقطــع االرايض والشــوارع، واعــداد املخططات 

لهــا باســتخدام أجهــزة املاحــة األرضيــة. ويشــتمل املســاق عــىل جانــب نظــري يعــرف الطلبــة بالقواعــد األساســية للمســاحة، وجانــب 

تطبيقــي و»اريــن عمليــة عــىل مســاحة الجنزير، واملســاحة املســتوية، واليودوليت، والدســتومات، وحســاب املســاحات

10811115 مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرافي:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة، وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا، واســتخراج البيانــات الالزمــة مــن 

الخريطــة، مثــل: املســافات واملســاحات. يــدرس هــذا املســاق أيضــاً أســاليب التمثيــل الكارتوغــرايف املســتخدمة يف صناعــة الخرائــط.

10811216 مبادئ المناخ:
يشــتمل هــذا املســاق والعالقــة بينــه وبــ� علــم األرصــاد، ولغــالف الغــازي مــن حيــث، الرتكيــب وأثــره يف التحكــم يف بيئــة األرض، 

وراســة عنــارص املنــاخ املختلفــة (اإلشــعاع الشــميس، الحــرارة، والريـــاح، والضغــط الجــوي، والرطوبــة والتكاثــف، واألمطار، والســحب، 

والضبــاب) واألســس العامــة التــي ترتكــز عليهــا التصنيفــات املناخيــة العامليــة.

10811217 مبادئ الجيولوجيا:
ــرة يف الســطح  ــة املؤث ــل الخارجي ــس، والعوام ــدة للتضاري ــا والحــركات املول ــة وبنيته ــن القــرشة األرضي ــدرس هــذا املســاق تكوي ي

ــة. الخارجــي للقــرشة األرضي

10811218 مبادئ الجيومورفولوجيا:
يــدرس هــذا املســاق أشــكال ســطح األرض مــن حيــث وصفهــا، توزيعهــا، تطورهــا، تفســ� نشــأتها، ويرتكــز يف »يــزه لظاهــرات ســطح 

األرض بعضهــا بعضــاً عــىل البنيــة الجيولوجيــة، والعمليــة الجيومورفيـــة، واملرحلــة الزمنيــة، والركائــز واألفــكار األساســية التــي يقــوم 

عليهــا هــذا العلــم، ودور العوامـــل والعمليــات الجيومورفولوجيــة التــي تعــود يف نشــأتها إىل عوامــل بنيويــة، كالبنيــات االنكســارية، 

ــة  ــات الخارجي ــن العملي ــة ع ــة الناتج ــة، الجيومورفولوجيـ ــة واملائل ــات األفقي ــة بالثني ــرات املرتبط ــة، والظاه ــة والربكاني وااللتوائي

كاالنــزالق األريض، واألشــكال الكارســتية، والجموديــة، واألشــكال الســاحلية.
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10811219 استخدامات اإلحصاء في الجغرافيا:
يــدرس هــذا املســاق مقاييــس الرسعــة املركزيــة، ومقاييــس التشــتت، والتوزيــع الطبيعــي، ومعامــل االرتبــاط، ومعامــل االنحــدار، 

ونظريــة العينــات والداللــة اإلحصائيــة.

10811220 مبادئ الجغرافيا االقتصادية:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق معــارف الطلبــة §بــادئ الجغرافيــة االقتصاديــة وقوانينهــا، وأقســامها، ومناهــج البحــث فيهــا، ملــا 

لذلــك مــن أهميــة يف رفــع درجــة وعــي الطالــب وفهمــه الســليم لجملــة الظــروف اإلنتاجيــة الطبيعيــة والبرشيــة، ومــا »ليــه مــن 

تأثــ�ات مختلفــة تقــرر إىل حــد بعيــد مراكــز الثقــل االقتصــادي يف العــاå واأل¿ــاط الســائدة يف مختلــف املناطــق.

10811221 استخدامات الكمبيوتر في الجغرافيا:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل األســـس العامــة النظريــة لعلــم الكمبيوتــر، واســتخدام (word) إلعــداد التقاريــر العلميــة, واســتخدام 

(Excel) إلعــداد األشــكال البيانيــة الجغرافيــة، والربامــج االحصائيــة يف ادخــال البيانــات االحصائيــة وتحليلهــا، واإلنرتنــت للبحــث عــن 

املواقــع الجغرافيــة واســتخدامها يف الحصــول عــىل املعلومــات الجغرافيــة.

10811222 جغرافية العالم العربي:
يتناول الوطن العرä دراسة جغرافية إقليمية متكاملة، وذلك قبل االنتقال إىل دراسة بعض أقطاره دراسة تفصيلية.

10811223 مقدمة في تحليل الصور الجوية:
دراســة الصــور الجويــة، مــن حيــث أنواعهــا وخصائصهــا الهندســية والضوئيــة، وتحليــل الصــور الجويــة باســتخدام األجهــزة البرصيــة، 

وإعــداد الخرائــط، واســتخدامات األرض.

10811224 مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية:
يتنــاول تاريــخ نظــم املعلومــات الجغرافيــة وتطورهــا، وأهميتهــا يف الجغرافيــا وخاصــة يف الخرائط والتحليــل املكا× للمعــاå والظواهر 

..(ArcGIS) وبرنامــج (Arcview) املختلفــة، وتطبيقــات عمليــة عــىل برامــج نظم املعلومــات الجغرافيــة املتوفرة مثــل برنامــج

10811225 مبادئ الديموغرافيا:
يهــدف املســاق إىل دراســة النظريــات والسياســات الســكانية املختلفــة، ومصــادر البيانــات الســكانية والحرضيــة، والوفــاة، والهجــرة 

ومعدالتهــا، والعوامــل املؤثــرة عليهــا.

10811326 جغرافية الزراعة: 
يــدرس هــذا املســاق تحليــل أهميــة الجغرافيــا الزراعيــة ومكانتهــا، والظــروف الطبيعيــة املؤثــرة يف الزراعــة كعلــم مســتقل، وعالقتهــا 

بالبيئــة البرشيــة، والعوامــل االقتصاديــة واالجت�عيــة وأثرهــا يف تطــور الزراعــة، ونظــم الزراعــة يف العــاå، وأهــم األســس واألســاليب 

املتبعــة يف الدراســة الحقليــة.

10811327 جغرافية الصناعة: 
ــة، والنظــام  ــع اإلقليمــي للصناعـ ــة والسياســية، والتوزي ــة والتاريخي ــة واالقتصادي ــدرس املســاق الصناعــة مــن الجوانــب الجغرافي ي

الصناعــي و¿ــو الصناعــة، وأ¿ــاط التوزيــع الصناعــي، واإلنتــاج الصناعــي عــىل املســتوى اإلقليمــي والعاملــي، والعوامــل املؤثــرة فيــه، 

ونظريــة املوقــع الصناعــي، وأهــداف اســرتاتيجية التخطيــط التنمــوي.

10811328 مساحة متقدمة: 
ــات، مســاحة املســارات،  ــادئ املســاحة ويضيــف إليهــا طــرق حســاب املســاحات والكمي هــذا املســاق يبنــي عــىل موضوعــات مب

ــة. ــات األفقي شــبكات اإلحداثي
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10811329 جغرافية العمران: 
ــض  ــتخدام االرض، وبع ــاط اس ــدن وا¿ ــط امل ــ�، وتخطي ــرضي وخصائصه ــي والح ــكن الريف ــاط الس ــة ا¿ ــاق اىل دراس ــدف املس يه

ــدن. مشــاكل امل

10811330 جغرافية التنمية: 
ــة،  ــة، االجت�عي ــية، االقتصادي ــة: السياس ــا املختلف ــة ونواحيه ــا التنموي ــادىء الجغرافي ــف §ب ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه  

ــة  ــتويات الجغرافي ــىل املس ــتدامة ع ــة املس ــوم التنمي ــة ملفه ــاد املكاني ــل األبع ــة، وتحلي ــة، والتقني ــة، الصحي ــة، الد÷وغرافي الثقافي

املختلفــة، وتأثــ� الظواهــر الطبيعيــة والبرشيــة عــىل عمليــة التنميــة مــع الرتكيــز عــىل الواقــع الجغــرايف للتنميــة يف فلســط�. ويحلــل 

املســاق الفروقــات اإلقليميــة والعامليــة يف األ¿ــاط التنمويــة الســائدة يف العــاå واألســباب التــي أدت إىل ظهــور هــذه األ¿ــاط، كــ� 

يناقــش املســاق يف ســياق تاريخــي االســرتاتيجيات التنمويــة التــي تــم اتباعهــا يف العديــد مــن الــدول وفعاليــة هــذه االســرتاتيجيات يف 

تحقيــق التنميــة املســتدامة. ويقــدم املســاق تحليــالً منهجيــاً ملوضــوع الدعــم الــدويل وأنواعــه املختلفــة ودوره يف تحفيــز أو تخلــف 

العمليــة التتمويــة يف بلــدان ومناطــق العــاå املختلفــة مــع إعطــاء األمثلــة لتوضيــح ذلــك.

10811332 مناهج البحث الجغرافي: 
ــا ،  ــوث ومناهجه ــواع البح ــا ، وأن ــا وتحليله ــكالت وتحديده ــا، واملش ــي يف الجغرافي ــث العلم ــوات البح ــاق خط ــذا املس ــاول ه يتن

وأســاليب جمــع البيانــات واملعلومــات، ويهــدف املســاق اىل اكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة العــداد البحــوث العلميــة بطريــق 

ســليمة.

 

10811333 جغرافية الموارد المائية: 
يــدرس هــذا املســاق دورة امليــاه الطبيعيــة، وعنارصهــا األساســية، وبخاصــة كميــة األمطــار، (التبخــرـ النتــح)، والترسب املــاÔ يف الرتبة، 

وامليــاه الجوفيــة، واألنهــار والبحــ�ات، والبحــار واملحيطــات، وكميــات امليــاه مــن حيــث الوفــرة والقلــة والخصائــص، واختالفهــا زمانــاً 

ومكانــاً، واســتغاللها وتطويرهــا واملحافظــة عليهــا، وكذلــك العالقــات القا`ــة فيــ� بينهــا وبــ� اإلنســان.

10811434 الجغرافيا العملية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعزيــز قــدرات الطلبــة عــىل فهــم الظاهــرات الجغرافيــة يف البيئــات املختلفــة مــن حــي توزعهــا، وخصائصها، 

ــات  ــع البيان ــات وجم ــذ القياس ــاليب أخ ــل أس ــك، مث ــق ذل ــة لتحقي ــارات الرضوري ــتخدام امله ــا، واس ــرأ عليه ــي تط ــ�ات الت والتغ

ــذا  ــوم ه ــر. ويق ــداد التقاري ــات وإع ــط التوزيع ــداد خرائ ــة، وإع ــاليب حديث ــا بأس ــرض نتائجه ــا وع ــا وتحليله ــا ومعالجته وتبويبه

املســاق عــىل العمــل امليــدا× واســتخدام برامــج الحاســوب الجغرافيــة واملختــربات.

10811435 جغرافية النقل والمواصالت: 
يــدرس املســاق النقــل واالنتقــال، والوصــل واالتصــال وتطورهــ� حتــى الوقــت الحــارض، ومــدى تأثــ� كل منهــ� بالعوامــل الطبيعيــة 

والبرشيــة، وأنــواع النقــل الــربي واملــاÔ والجــوي، وســائل املواصــالت، وتطورهــا حتــى الوقــت الحــارض، ومــدى اســتجابتها لــرد فعــل 

الوســط الطبيعــي الــذي تقــوم فيــه، وأثرهــا يف االقتصــاد الوطنــي والعاملــي.

10811436 التخطيط اإلقليمي: 
يــدرس املســاق التخطيــط وعالقتــه بالجغرافيــا، والعوامــل املؤثــرة عــىل التخطيــط، ودراســة أنواعــه املختلفــة الزراعــي والصناعــي ... 

ألــخ، وأ¿ــاط التخطيــط يف الــدول ذات األنظمــة االجت�عيــة املتباينــة، وكيفيــة تصنيــف األقاليــم داخــل منطقــة الدراســة.

10811437 جغرافية السكان: 
ــة للســكان،  ــة العام ــة. والحرك ــب الســكانية املختلف ــه، والرتاكي ــرة في ــل املؤث ــرايف للســكان، والعوام ــع الجغ ــدرس املســاق التوزي ي

ــة. ــوارد الطبيعي ــة، وامل ــم بالبيئ وعالقته
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10811439 مبادئ االستشعار عن بعد: 
يــدرس املســاق أساســيات االستشــعار عــن بعــد الكهرومغناطيــيس، والنظــم اإلستشــعارية املحمولــة يف األقــ�ر الصناعيــة الدائــرة يف 

الفضــاء، ومعالجــة الصــور الفضائيــة وتحليلهــا، وتطبيقــات عمليــة عــىل ¿ــاذج مــن الصــور باســتخدام الربامــج املتخصصــة املتوفــرة 

يف مختــرب حاســوب الجغرافيــا.

10811440 جغرافية األراضي الجافة: 
موقــع األقاليــم الجافــة، وظروفهــا املناخيــة، واملورفولوجيــة، والحيويــة، ومصــادر الــöوة الطبيعيــة، مصــادر امليــاه، وأثــر ذلــك عــىل 

النظــم البرشيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجت�عيــة، ومشاكـــل البيئــة مثــل التصحــر ”امللوحــة، انجــراف الرتبــة، التلــوث“. وأهــم 

الحلــول املمكنــة ملعالجــة مشــاكل البيئــة، والتطلعــات املســتقبلية مــن أجــل تطويــر هــذه البيئــة.

1010811441 مشروع تخرج: 
يــدرس املســاق أساســيات االستشــعار عــن بعــد الكهرومغناطيــيس، والنظــم اإلستشــعارية املحمولــة يف األقــ�ر الصناعيــة الدائــرة يف 

الفضــاء، ومعالجــة الصــور الفضائيــة وتحليلهــا، وتطبيقــات عمليــة عــىل ¿ــاذج مــن الصــور باســتخدام الربامــج املتخصصــة املتوفــرة 

يف مختــرب حاســوب الجغرافيــا.

 

1010811442 تدريب عملي: 
يقــوم الطالــب يف هــذا املســاق بعــد مناقشــته ملــرشوع التخــرج بنجــاح باجــراء تدريــب عمــيل يف موسســات عامــة او خاصــة، وطنيــة 

او اقليميــة او دوليــة، تعنــى باملواضيــع والتطبيقــات الجغرافيــة، بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة، ويتــم تحديــد املؤسســات مــن قبــل 

ــة، وتأهيلهــم لالنخــراط يف ســوق العمــل  القســم وبالتنســيق مــع ادارة الجامعــة، ويهــدف هــذا املســاق اىل صقــل قــدرات الطلب

§ختلــف اشــكاله.

10811250 مبادئ النظام العالمي لتحديد المواقع: 
يغطــي هــذا املســاق اساســيات النظــام العاملــي لتحديــد املواقــع بواســطة االقــ�ر الصناعيــة، كــ� يعــرف الطلبــة بطريقــة عملــه، 

وطبيعــة االشــارة الكهرومغناطيســية املســتخدمة، ومصــادر االخطــاء وســبل معالجتهــا. كــ� يشــتمل املســاق عــىل رشح لعمــل النطــام 

يف الــرب والبحــر والجــو. ويشــتمل املســاق ايضــا عــىل عمــل ميــدا× لجمــع البيانــات وتحليلهــا. 

10811251 الجغرافية المناخية والنباتية: 
يهــدف املســاق إىل دراســة تطبيقيــة كميــة لعنــارص املنــاخ، ودراســة أهــم النظــم املســتخدمة يف املادتــ� العلميــة والعمليــة املختلفة، 

مثــل: معامــالت الحــرارة، والجفــاف، والرطوبــة، وامليزانيــة املائيــة، وميزانيــة ”اإلشــعاع الشــميس“، وتعيــ� حركــة الريــاح و»ثيلهــا 

كميــاً، وظــروف الطقــس ودراســات التنبــؤ بحــاالت الطقــس، و»ثيلهــا عــىل لوحــات الطقــس.

10811252 جغرافية العالم القديم 1
يــدرس هــذا املســاق الجغرافيا اإلقليمية لكل من قارة آســيا وأوروبا وافريقيا ك� يتناول بالدراســة الوضع.: املوقــع، والبنية والتضاريس، 

واألقاليــم املناخيــة، والســكان، و  االقتصــادي ”الزراعــة بأنواعهــا املختلفــة“ والتعديــن، والصناعــة“، وتــدرس دولتــان كــ�دة تطبيقيــة.

 قــارة آســيا: املوقــع، والبنيــة والتضاريــس، واملنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والنبــات الطبيعــي، والصحــاري، والســكان، وحرفــة الزراعــة، 

والتعديــن، والصناعــة واألقاليــم الصناعيــة، ودراســة حــوض البحــر األبيــض املتوســط تشــمل وصفــاً تامــاً إلقليــم البحــر املتوســط.

10811253 المحافظة على البيئة:
ــة بــ� اإلنســان وبيئتــه القد÷ــة منهــا والحديثــة، وبيــان أثــر كل منهــا عــىل اآلخــر، عــرض  يــدرس هــذا املســاق العالقــات املتبادل

لبعــض املــدارس القد÷ــة والحديثــة، ورأي هــذه املــدارس يف هــذه العالقــات املتبادلــة، ومــا ينجــم عــن هــذه العالقــات مــن مشــاكل، 

وخصوصــاً يف عــرص العلــم والتقــدم الصناعــي والعمــرا×، ومــا نجــم عــن هــذا التقــدم الصناعــي والعمــرا×، مــن مشــكالت خطــ�ة 

أدت إىل اإلخــالل بالتــوازن البيئــي؛ كمشــكالت التلــوث بأنواعــه، ومشــكالت إنتــاج الغــذاء وتوزيعــه، واســتنزاف املــوارد، والتصحــر 
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وغ�هــا. تــدرس هــذه املشــكالت مــن حيــث أســبابها ونتائجهــا ووضــع الحلــول املناســبة لهــا، مــع رضورة الرتكيــز عــىل رضورة اعتــ�د 

التخطيــط العلمــي الســليم، لإلبقــاء عــىل التــوازن البيئــي، وعــدم اإلخــالل بــه لصالــح حيــاة اإلنســان عــىل هــذه األرض.

10811254 تصميم المخططات بواسطة الحاسوب: 
بعــد أن يتعلــم الطالــب املبــادئ األساســية الســتخدام الحاســوب يف الجغرافيــا، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل الربامــج املتخصصــة 

يف الرســم الهنــديس واملفيــدة للجغرافيــ� حيــث يتــم إعطــاء تركيــز أكــرب عــىل رســم الخرائــط واملخططــات.

10811355 الرسم الكارتوغرافي: 
ــة  ــدوي يف صناع ــرايف, واســتخدام أدوات الرســم الي ــل الكارتوغ ــط وطــرق التمثي ــادئ الخرائ ــالً ملســاق مب يعــد هــذا املســاق مكم

ــة. ــرق الفني ــة بالط ــة والكمي ــات النوعي ــط التوزيع ــداد خرائ ــط. وإع الخرائ

10811356 مبادئ علم الصخور: 
يهدف املساق إىل دراسة القرشة األرضية، والصخور، وأنواعها، وانتشارها، والتعرف عليها.

10811357 جغرافية العالم اإلسالمي: 
ــه  ــع والبعــد االســرتاتيجي لوحدت ــة املوق ــاء الضــوء عــىل أهمي ــة موجــزة للعــاå اإلســالمي، وإلق يهــدف املســاق إىل دراســة إقليمي

الطبيعيــة، والرتكيــز عــىل الظــروف الطبيعيــة - البنــاء الجيولوجــي، واملنــاخ والوضــع الحيــوي، والظــروف البرشيــة، ونــوع األنشــطة 

االقتصاديــة، وانعكاســات ذلــك عــىل الظــروف االجت�عيــة، وإمكانيــة الوحــدة ومقوماتهــا عــىل أســاس العقيــدة وظــروف املوقــع. 

وتتــم الدراســة بعــد دراســة تطبيقيــة لوحدتــ� سياســيت�. إحداهــ� مــن داخــل الوطــن العــرä، واألخــرى مــن خارجــه.

10811358 دراسات جيومورفولوجية: 
يــدرس املســاق الظواهــر الجيومورفولوجيــة املرتتبــة عــىل العمليــات الجيومورفولوجيــة الــواردة يف مســاق 34215 وصفــاً وتحليــالً 

ــكال  ــة باألش ــة ممثل ــق الجاف ــة يف املناط ــر جيومورفولوجي ــن ظواه ــ] م ــت امليكاني ــات النح ــىل عملي ــب ع ــا يرتت ــاً، وم وتصنيف

ــة يف  ــة والحــارة، واألشــكال الج�دي ــة، واألشــكال الســاحلية يف املناطــق املعتدل ــف واملصاطــب النهري ــة، وشــبكة الترصي الصحراوي

املناطــق البــاردة، واألشــكال الكارســتية كنتيجــة لإلذابــة الكي�ويــة وتبايناتهــا حســب املناخــات والصخــور املختلفــة، وأهميــة الدراســة 

ــة، واألغــراض العســكرية. ــا االقتصادي ــة مســاهمتها يف التحضــ� للمرشوعــات الهندســية، والجيولوجي ــة وإمكاني الجيومورفولوجي

10811359  جغرافية العالم الجديد: 
يــدرس املســاق قــارة أمريــكا الشــ�لية: تاريــخ اكتشــاف القــارة، والبنيــة والتضاريــس، واملنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والنبــات الطبيعــي، 

ــزه،  ــن وأشــهر مراك ــم، والنشــاط االقتصــادي ”الزراعــة وأ¿ــاط االســتخدام الزراعــي، والتعدي ــات، والســكان وتوزيعه وأقســام الرتب

والصناعــة، والتجــارة“ ودراســة مفصلــة عــن كنــدا تشــمل الجوانــب الطبيعيــة والبرشيــة. قــارة أمريــكا الجنوبيــة: املوقــع، والبنيــة 

ــة، والنبــات الطبيعــي ”غابــات، حشــائش، أعشــاب“ وأقاليــم، مــع امتــداد القــارة. الســكان  ــاخ واألقاليــم املناخي والتضاريــس، واملن

وتراكيبهــم املختلفــة، والنشــاط االقتصــادي، والزراعــة، واملراعــي، والزراعــة املطريــة، والزراعــة املرويــة، والتعديــن، والصناعة، ودراســة 

تفصيليــة للربازيــل وتشــييل؛ وتشــمل الجوانــب الطبيعيــة والبرشيــة ” الســكان ونشــاطهم االقتصــادي“.

10811360 الجغرافيا الحيوية: 
يهــدف املســاق إىل تأكيــد الحفــاظ عــىل خصائــص البيئــة وصيانتهــا مــن عوامــل التدمــ� والتدهــور، ودراســة التوزيــع املــكا× للحيــاة 

”النباتيــة والحيوانيــة“ عــىل ســطح األرض، والعوامــل التــي عملــت عــىل تنـــوع األ¿ــاط املكانيــة وتباينهــا، واملنهــج الجغــرايف، وماهيــة 

الجغرافيــة الحيويــة، وأســس تصنيـــف النبــات والحيــوان، وأهــم هــذه التصنيفــات، والعوامــل التــي تتحكــم بتوزيــع الغطــاء النبــا[، 

واملجامــع الحيوانيــة والنباتيــة الرئيســية، ودراســة أقاليــم ”النبــات الطبيعــي، والحيوانــات الربيــة“، ودراســة األحيــاء املائيــة بشــكل 

. مفصل
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10811361 جغرافية التربة: 
يــدرس املســاق الرتبــة مكوناتهــا، وعوامــل تشــكلها، وتصنيفاتهــا الرئيســية، وتوزيعهــا يف العــاå، وأثــر ذلــك عــىل الصــورة التوزيعيــة 

للغطــاء النبــا[ الطبيعــي، واإلنتــاج الزراعــي بشــكل خــاص.

10811362 دراسات جغرافية ميدانية: 
يهدف املساق إىل التعريف بالظاهرات الجغرافية، ومراقبتها، ومالحظتها ميدانياً من خالل الرحالت والدراسات امليدانية.

10811363 جغرافية السياحة: 
يتنــاول هــذا املســاق جغرافيــة الســياحة مــن حيــث مضمونهــا ومنهجهــا، و العالقــة بــ� الســياحة والجغرافيــا، كــ� يعــرض تاريــخ 

ــار  ــم دراســة اآلث ــرة يف الطلــب الســياحي، ث ــل العوامــل املؤث الســياحة مــن حيــث أ¿اطهــا، باالضافــة اىل املــوارد الســياحية وتحلي

االقتصاديــة والبيئيــة واالجت�عيــة للسياحةوالنشــاط الســياحي عــىل املســتوى الــدويل واالقليمــي والوطنــي.

10811364 نظم المعلومات الجغرافية2: 
يعــد هــذا املســاق اســتك�الً ملســاق مقدمــة يف نظــم املعلومــات الجغرافيــة. فهــو يهــدف إىل دراســة األســاليب املتقدمــة يف تحليــل 

البيانــات املكانيــة والوصفيــة، وإعــداد مشــاريع تطبيقيــة يف املوضوعــات املختلفــة كالخرائــط والعمران والبيئة والســكان واســتع�الت 

األرايض بواســطة برامــج نظــم املعلومــات الجغرافيــة، و»كــ� الطلبــة إعــداد دراســتهم باألســاليب الحديثــة.

10811365 نظرية الموقع: 
يــدرس هــذا املســاق النظريــات التــي تعالــج خصائــص املوقــع الزراعــي واملوقــع الصناعــي والعوامــل املؤثــرة يف تحديــد تلــك املواقــع، 

مثــل نظريــة فــون ثونــون ونظريــة فيــرب ونظريــة فيــرت.

10811466 دراسة وتحليل الخرائط: 
ــة مــن الخرائــط، وتحليلهــا كجــزء غــ�  ــة - الجيولوجي ــة رســم املقاطــع الطبوغرافي ــة عــىل كيفي يهــدف املســاق إىل تدريــب الطلب

منفصــل عــن باقــي أجــزاء الخريطــة، والتــدرب عــىل تحليــل بعــض أنــواع الخرائــط األخــرى.

10811467 أساليب التحليل الديمغرافي: 
يــدرس املســاق الطــرق املســتخدمة يف قيــاس دراســة مصــادر البيانــات الســكانية، وتحليــل البيانــات الد÷غرافيــة املتعلقــة بالحفريــة، 

والوفيــات والهجــرة، وجــداول الحيــاة، واالســقطات الســكانية.

10811468 الجغرافيا الفلكية: 
ــة  ــه املجموعــة الشمســية والخصائــص الفيزيائيــة والكيميائي ــات التــي تناولــت تشــكل الكــون §ــا في يــدرس هــذا املســاق النظري

ــة يف رصــد االجــرام الســ�وية باســتخدام التلســكوب. لألجــرام الســ�وية، كــ� يشــتمل املســاق عــىل تطبيقــات عملي

10811469 موضوع جغرافي باللغة اإلنجليزية: 
يتنــاول دراســة بعــض املوضوعــات الجغرافيــة، والطبيعيــة، والبرشيــة، واالقتصاديــة باللغــة اإلنجليزيــة، وال ســي� تلــك املوضوعــات 

التــي å تــرد يف خطــة القســم للســنوات األربــع، بقصــد تغطيـــة التفاصيل يف هــذه املوضوعــات وإكســاب الطلبة حصيلــة املصطلحات 

األجنبيــة يف علــم الجغرافيــة.

10811470 الجغرافيا السياسية: 
ــة وعالقــات  ــة عــىل رقعــة محــددة مــن األرايض، واملشــاكل الدولي ــة والخارجي ــه الداخلي يهــدف املســاق إىل دراســة اإلنســان وعالقات

الــدول ببعضهــا، ومقومــات الــدول وحدودهــا السياســية، ومراحــل تطــور الــدول، والعالقــات الدوليــة، والتوســع االســتع�ري، والنشــاط 

ــ]،  ــا×، واألمري ــايل، واألمل ــيس، واإليط ــزي، والفرن ــتع�ر اإلنجلي ــل: االس ــة مث ــتع�رية الهام ــدول االس ــض ال ــم لبع ــتع�ري القدي االس

ــة املعــارصة التــي أدت إىل وقــوع الحــروب. وغ�هــا، وتوضيــح بعــض أســاليب االســتع�ر الحديــث، وبعــض مشــاكل الحــدود الدولي
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أعضاء هيئة التدريس

الجامعات التي تخرجوا فيهاالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة ارالنجن، أملانيااستاذ محمد ابوصفط

جامعة درم، بريطانيااستاذ مشاركحس� احمد

جامعة بنسلفانيا، الواليات املتحدة االمريكيةاستاذ مشاركعزيز الدويك

جامعة درم، بريطانيااستاذ مساعداحمد رأفت غضية

جامعة نوتنجهام، بريطانيااستاذ مساعداحمد طه

جامعة تشارلز، تشيكوسلوفاكيااستاذ مساعدطه العداربة

كلية البنات، جامعة ع� شمس، جمهورية مرص العربيةاستاذ مساعدماهر ابوصالح

جامعة درم، بريطانيااستاذ مساعدوائل عناب

جامعة ايوا الش�لية، الواليات املتحدة االمريكيةمدرسسائد ابو حجلة
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برنامج علم النفس

الرسالة:
ــد االحتياجــات النفســية الواجــب إشــباعها  ــا املجتمــع، وتحدي ــي يعانيه ــة الت ــات النفســية واالجت�عي ــة املشــكالت واالضطراب مواجه

ــة املســتجدات يف مجــاالت الخدمــات  ــره، ومواكب ــة التفكــ� العلمــي واملنطقــي والنقــدي وتطوي ــا، وتنمي ــا والعمــل عــىل تحقيقه وفهمه

ــة. ــة واالجت�عي النفســية والرتبوي

الرؤية:
ــة  ــتويات الصح ــق مس ــيس و تحقي ــي النف ــول اىل الوع ــة. و الوص ــادية والبحثي ــية واإلرش ــات النفس ــم الخدم ــز يف تقدي ــق التمي تحقي

ــاء املجتمــع املحــيل. ــدى أبن النفســية ل

األهداف: 
رفد املجتمع املحيل باختصاصي� قادرين عىل تلبية الحاجات النفسية.• 

الحد من االضطرابات واملشكالت النفسية والرتبوية.• 

تعديل االتجاهات نحو الخدمات النفسية.• 

إكساب الخريج� مهارات التفك� والبحث العلمي والخدمات اإلرشادية. • 

مخرجات التعلم:
أن ÷تلك الطالب مبادئ نظرية يف تخصصه.• 

أن يكون قادراً عىل تحديد املشكالت النفسية وحلها.• 

أن يلم باملهارات االرشادية.• 

أن يكون قادراً عىل العمل البحثي يف مجاالت علم النفس واالرشاد .• 

ان يكون الطالب قادراً عىل بناء وتطوير الربامج االرشادية التي تالئم الفئات االرشادية املختلفة.• 
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خطة برنامج علم النفس واإلرشاد 
عدد الساعات المعتمدةنوع المتطلب

18متطلبات الجامعة

89متطلبات التخصص 

15متطلبات التخصص االختيارية

4متطلبات حرة

126املجموع

متطلبات تخصص علم النفس واإلرشاد
أوًال: متطلبات التخصص اإلجبارية: (٨٩ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3االختبارات النفسية 10805425
10805206  م.س. 1                 3العالج السلو^ املعريف 10805315
10805207  م.س. 1                 3سيكولوجية اإلدمان 10805319
10805206  م.س. 1                 3اإلرشاد الجم  عي 10805316
10805210  م.س. 1                 3علم النفس التجريبي 10805314
                 3قضايا معارصة يف االرشاد النفيس 10805317
10805206  م.س. 1                 3مشكالت الطلبة وطرق عالجها 10805318
                 3علم النفس االعالمي 10805320
                 3اإلرشاد االرسي 10805421
                 3اإلرشاد املهني 10805422
                 3مناهج البحث يف علم النفس واإلرشاد 10805424
                 4تدريب ميدا× يف اإلرشاد 1 10805426
                 4تدريب ميدا× يف اإلرشاد 2 10805427
                 3مرشوع تطبيقي للتخرج 10805428
10805210  م.س. 1                 3القياس النفيس 10805313
10805206  م.س. 1                 3مهارات اإلرشاد النفيس 10805209
                 3مهارات التعامل مع الضغط النفيس 10805423
10805100  م.س. 1                 3علم نفس الشخصية 10805205
10805100  م.س. 1                 3علم نفس النمو 10805102
10805100  م.س. 1                 3علم النفس الفسيولوجي 10805103
10805100  م.س. 1                 3مبادىء الصحة النفسية 10805104
                 3مدخل إىل علم النفس 10805100
                 3التوجيه واإلرشاد النفيس 10805101
10805206  م.س. 1                 3اإلرشاد املدريس 10805211
10805100  م.س. 1                 3نظريات اإلرشاد النفيس 10805206
10805103  م.س. 1                 3االضطرابات النفسية وتشخيصها 10805207
10805100  م.س. 1                 3علم النفس االجت�عي 10805208
                 3طرق اإلحصاء بالحاسوب 10805210
10805100  م.س. 1                 3علم النفس الرتبوي 10805212
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متطلبات التخصص االختيارية: (٢٧ ساعة معتمدة)
يختار الطالب منها ١٥ ساعة معتمدة:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3علم النفس العيادي 10805458
10805255 Ô3علم نفس الجنا                 
10805100  م.س. 1                 3علم النفس املعريف 10805254
                 3اإلرشاد الديني 10805459
                 3سيكولوجية املراهقة 10805152
                 3إرشاد الفئات الخاصة 10805357
                 3إرشاد األزمات 10805356
                 3مدخل إىل الرتبية الخاصة 10805253
                 3علم نفس اللعب 10805151
                 3األنشطة التعب�ية يف اإلرشاد 10805460
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وصف المساقات

10805100  مدخل الى علم النفس 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف بعلــم النفــس مــن حيــث: ماهيتــه وأهدافــه ومجاالتــه وطــرق البحــث فيــه، كــ� يتنــاول بعــض 

املوضوعــات النفســية التــي تهــم الدارســ� لعلــم النفــس، كاالنتبــاه، واإلدارك، والذاكــرة، والــرصاع، والدافعيــة، كــ� يقــدم املســاق 

ــة. ــة،  والجشــطالتية،  والروجري ــة، والســلوكية، واملعرفي ــات النفســية: كالتحليلي تصــوراً عــن بعــض النظري

10805101 التوجيه  واإلرشاد النفسي
يتنــاول هــذا املســاق اإلرشــاد النفــيس مــن حيــث، أهدافــه، ومناهجــه، ومســل�ته، ومبادئــه، ونظرياتــه، ومجاالتــه، وطرقــه، ووســائل 

جمــع معلوماتــه، ويتنــاول كذلــك عمليــة اإلرشــاد، وبرنامــج التوجيــه واإلرشــاد النفــيس يف املدرســة، وبعــض مشــكالت الطلبــة يف 

املدرســة: كالتغيــب عــن املدرســة، ونقــص الدافعيــة للدراســة، والعنــف املــدريس، وقلــق االمتحــان، ودور املرشــد يف التعامــل مــع 

تلــك املشــكالت.

10805102 علم نفس النمو 
يتضمــن هــذا املســاق مفهــوم النمــو وتطــوره وأبعــاده: الجســمية، والعقليــة، واالجت�عيــة، واالنفعاليــة، كــ� يتعــرض  ملبــادىء النمــو 

ــة،  ــة واالجت�عي ــة، والتنشــئة األرسي ــة بعوامــل الوراث ــص الن�ئي ــات والخصائ ــر الصف والتطــورات الجســمية والنفســية، ومــدى تأث

وكذلــك العالقــة املهمــة بــ� تطــور مظاهــر النمــو وعمليــات التكويــن األرسي، والبيئــي، واملــدريس يف مراحــل العمــر املختلفــة، ويتــم 

يف هــذا املســاق كذلــك عــرض مجموعــة مــن الحــاالت التدريبيــة املتعلقــة بجوانــب النمــو املختلفــة، والتغــ�ات الن�ئيــة التــي تطــرأ 

عــىل األفــراد يف املراحــل العمريــة املختلفــة، وخصائــص بعــض مراحــل النمــو كاملراهقــة، والرشــد، والشــيخوخة .

10805103 علم النفس الفسيولوجي
ــل بالدمــاغ،  ــي ويتمث ــاز العصب ــا بالســلوك اإلنســا×، وهــي الجه ــاول هــذا املســاق وظائــف أجهــزة الجســم املختلفــة وعالقته يتن

والحبــل الشــو^، كــ� يتنــاول املســاق الغــدد الصــ�ء ودور كل منهــا يف التأثــ� عــىل الحالــة االنفعاليــة، والنفســية للكائــن الحــي، كــ� 

يقــدم املســاق رشحــاً وافيــاً لوظائــف أجهــزة الجســم الحســية، وهــي: اإلبصــار، والســمع، وأحاســيس الجلد، والــذوق، والشــم، وغ�ها. 

ويتنــاول املســاق أيضــاً بعــض املشــكالت الجســمية ذات العالقــة باألســباب النفســية، ويتنــاول كذلــك األســاليب النفســية التــي ÷كــن 

اســتخدامها للتخفيــف مــن الضغــوط النفســية، والتعامــل مــع املشــكالت النفســية الجمســية. ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هــذا 

املســاق عمــل زيــارات، واســتضافة مدرســ� مــن كليــة الطــب للتعريــف بالوظائــف الفســيولوجية لألعضــاء، وفهــم طبيعــة العالقــة 

بــ� الجانــب النفــيس والجانــب الجســمي لإلنســان.

10805104 مبادىء الصحة النفسية 
يتنــاول املســاق موضوعــات أساســية يف مجــال الصحــة النفســية ودور الصحــة النفســية وأهميتهــا يف حياتنــا اليوميــة، والتكيــف وبنــاء 

الشــخصية الســليمة التــي تتمتــع بالصحــة النفســية، والوقايــة مــن االضطرابــات النفســية والعقليــة. ويتم يف املســاق مســاعدة الطلبة 

ــا، واملدرســية،  ــة منه ــات خاصــة §جــاالت الصحــة النفســية، األرسي عــىل التواصــل مــع مؤسســات الصحــة النفســية لتلقــي تدريب

واملجتمعيــة .

10805205 علم نفس الشخصية 
يتنــاول هــذا املســاق الشــخصية مــن حيــث مفهومهــا، وتعريفاتهــا، والنظريــات التــي حاولــت أن تفرسهــا، كــ� يهتــم املســاق §عرفــة 

ــن الشــخصية وإعطائهــا صبغــة محــددة. ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا املســاق  ــط بتكوي ــي ترتب العوامــل واملحــددات الت

تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام بعــض اختبــارات الشــخصية، وتصحيحهــا مثــل، اختبــاري كاتــل، وآيزنــك.
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10805206 نظريات اإلرشاد النفسي 
يتنــاول هــذا املســاق النظريــة يف مجــال اإلرشــاد النفــيس مــن حيــث: الخلفيــة التاريخيــة، والتطــور واملبــادئ العامــة، وأهم األســاليب 

ــة. كــ� يتعــرض املســاق لبعــض  ــكل نظري ــب القــوة والضعــف الخاصــة ب ــة، وجوان ــة عــن كل نظري ــة املنبثق اإلرشــادية والعالجي

الحــاالت وكيفيــة عالجهــا وفقــاً لــكل نظريــة مــن نظريــات اإلرشــاد والعــالج النفــيس. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل 

بعــض الحــاالت اإلرشــادية مــن خــالل لعــب الــدور، وعــرض تســجيالت صوتيــة ومرئيــة عالجيــة، وكيفيــة تناولهــا وفقــاً لــكل نظريــة 

مــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس، كحالــة ســتان، وحالــة ســعاد اإلكلينيكيــة.

10805207 االضطرابات النفسية وتشخيصها
يتنــاول هــذا املســاق االضطرابــات النفســية والعقليــة املختلفــة، كاضطرابــات الشــخصية، واضطرابــات القلــق، واضطرابــات النــوم، 

واضطرابــات األكل، واالضطرابــات الفصاميــة، واالضطرابــات ثنائيــة القطــب، مــن حيــث التشــخيص، والتصنيــف، وإجــراءات الوقايــة 

والعــالج ومــا يتضمنــه كل اضطــراب مــن فئــات. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام األدلــة العامليــة كالدليــل 

.(ICD)وتصنيــف منظمــة الصحــة العامليــة لالضطرابــات النفســية (DSM) للمكشــالت النفســية والعقليــة Ôالتشــخييص واإلحصــا

10805208 علم النفس االجتماعي
ــة و¿ــو  ــه، والتنشــئة االجت�عي ــه، وطــرق البحــث في ــه، ومجاالت ــم النفــس االجت�عــي، وأهداف ــاول هــذا املســاق موضــوع عل يتن

ــادي،  ــوذ القي ــي والنف ــ� االجت�ع ــة، واالنحــراف، والتأث ــال، والطاع ــدوان، واالمتث ــف والع ــا، والتجــاذب، والعن االتجاهــات وتغي�ه

وديناميــات الج�عــة، واآلثــار الســيكولوجية للبيئــة. ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل إجــراء بعض املســوحات والدراســات 

االجت�عيــة، §ــا يف ذلــك دراســات خاصــة بفحــص االتجاهــات وامليــول، واملشــكالت املجتمعيــة.

10805209  مهارات اإلرشاد النفسي 
يتضمــن هــذا املســاق تدريــب الطلبــة عــىل مجموعــة مــن املهــارات األساســية الالزمــة مل�رســة عمليــة اإلرشــاد، وإتقــان مهــارات 

ــاء  ــن بن ــداًء م ــك ابت ــة، وذل ــة التدريبي ــة واملرئي ــجيالت الصوتي ــرض التس ــدور، وع ــب ال ــالل لع ــن خ ــادية م ــة اإلرش ــراء املقابل إج

ــة اإلرشــادية، ومهــارات اإلصغــاء اليقــظ، واالســتيضاح، وعكــس املشــاعر والســلوك الحضــوري، والتلخيــص، ومهــارات طــرح  العالق

األســئلة، واملواجهــة، والتفســ�، ومهــارات التحــدي والدافعيــة، والتعــرف إىل الســلوك املشــكل، وتحديــد األهــداف، وانتهــاًء بالتعامــل 

مــع الــرتدد، ومقاومــة املسرتشــد، وإنهــاء العالقــة اإلرشــادية، والتقييــم واإلحالــة. أّمــا الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق فيتضمــن 

إجــراء تدريبــات عمليــة عــىل تلــك املهــارات مــن خــالل لعــب الــدور، وعــرض جلســات عالجيــة تتضمــن اســتخدام تلــك املهــارات يف 

مجــاالت اإلرشــاد الفــردي، والجمعــي، واألرسي.

10805210 طرق اإلحصاء بالحاسوب
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم أساســية يف اإلحصــاء الوصفــي، واالســتداليل والفرضيــات الخاصــة باالختبــارات املعلميــة، واملتعلقــة 

بالوســط الحســاä، وكذلــك تحليــل التبايــن، كــ� يعــرض املســاق لبعــض االختبــارات الالمعلميــة واســتخداماتها يف املجــالت الرتبويــة، 

ــر الخاصــة باإلحصــاء االســتداليل  ــة عــىل إعــداد التقاري والنفســية، وتطبيقاتهــا الحاســوبية، كــ� يهــدف املســاق اىل تدريــب الطلب

باســتخدام الحاســوب.  

10805211 اإلرشاد المدرسي
ــي  ــادية الت ــات اإلرش ــؤولياته، والخدم ــد ومس ــوره، ودور املرش ــه، وتط ــث: تعريف ــن حي ــدريس م ــاد امل ــاق اإلرش ــذا املس ــاول ه يتن

يقدمهــا يف املدرســة، كــ� يتنــاول اإلجــراءات، والربامــج اإلرشــادية التــي  يتبعهــا املرشــد يف املدرســة، ويتــم يف هــذا املســاق تدريــب 

الطلبــة عــىل بنــاء وتطويــر برامــج اإلرشــاد املدرســية التــي تســتهدف املشــكالت التــي تحــدث يف املدرســة، كتــد× التحصيــل الــدرايس، 

والعنــف والتــرسب مــن املدرســة، وقلــق االمتحــان، ونقــص الدافعيــة للدراســة وتطبيقهــا يف املــدارس . 

10805212 علم النفس التربوي
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي، وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية، واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــّي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطيــئ، 

واملعــوق، واملوهــوب، والقــدرات املطلوبــة إل»ــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم عمليــة التعلــم والتعليــم.
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10805313 القياس النفسي
ــاول  ــ� يتن ــة، ك ــاس التقليدي ــة القي ــف بنظري ــاء، والتعري ــاس، واإلحص ــية يف القي ــم األساس ــة املفاهي ــاق مراجع ــذا املس ــاول ه يتن

الخصائــص الســيكومرتية لالختبــار وعالقتهــا بنظريــة القيــاس، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل تطبيقــات القيــاس النفــيس يف العمليــة 

الرتبويــة، والتأكــد مــن تحقــق الخصائــص الســيكومرتية الجيــدة ألداة القيــاس الجيــدة. 

10805314 علم النفس التجريبي
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب التجريــب النفــيس املخــربي، وامليــدا× يف مياديــن علــم النفــس، والعنــارص األساســية للتجربــة النفســية، 

ــرة، وزمــن الرجــع، واإلدراك الحــيس،  ــة بالذاك ــم النفــس عــىل إجــراء بعــض التجــارب املتعلق ــرب عل ــة يف مخت ــب الطلب ــم تدري ويت

والقيــام ببعــض التجــارب امليدانيــة، وحوســبتها، وتحليــل نتائجهــا.

10805315 العالج السلوكي المعرفي
ــس  ــة األس ــن دراس ــ� يتضم ــه، ك ــلو^، وخطوات ــالج الس ــا الع ــوم عليه ــي يق ــس الت ــادئ واألس ــة املب ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

واملبــادئ التــي يســتند إليهــا العــالج املعــريف باتجاهاتــه املختلفــة. ويتنــاول املســاق كذلــك دراســة األســاليب الســلوكية يف العــالج 

مثــل: التعزيــز، واإلمحــاء، وتقليــل الحساســية التدريجــي، والتدريــب التدعيمــي، واإلشــباع، والعــالج بالتنفــ�، كــ� يتنــاول األســاليب 

ــرض  ــن ع ــاق فيتضم ــذا املس ــي يف ه ــب التدريب ــا الجان ــر. أّم ــاب والتوت ــق، واالكتئ ــكالت القل ــة  مش ــة يف معالج ــة املختلف املعرفي

مجموعــة مــن أرشطــة الفيديــو العالجيــة حــول الفنيــات الســلوكية املعرفيــة، وقيــام الطلبــة بنمذجــة تلــك الفنيــات بصــورة تطبيقيــة 

للعديــد مــن املشــكالت الســلوكية املعرفيــة، كقلــق االمتحــان، والقلــق االجت�عــي، واألفــكار الالعقالنيــة.  

10805316  اإلرشاد الجمعي
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة اإلرشــاد الجمعــي وماهيتــه، وكيفيــة تكويــن الج�عــة اإلرشــادية وأ¿ــاط قيادتهــا، وكذلــك نظرياتــه 

ــة  ــاء الربامــج االرشــادية الجمعي ــة عــىل وبن وأســاليبه و¿ــاذج مــن الجلســات اإلرشــادية، كــ� يهــدف املســاق إىل مســاعدة الطلب

ــات اإلرشــادية املختلفــة وتطويرهــا. ــي تســتهدف الفئ والت

10805317 قضايا معاصرة في االرشاد النفسي
ــات اإلرشــاد النفــيس  ــك نظري ــا النظــري، والتطبيقــي §ــا يف ذل ــا معــارصة يف اإلرشــاد النفــيس بجانبيه ــاول هــذا املســاق قضاي يتن

الحديثــة واســاليبه كالعــالج الــرواÔ، والعــالج الوجيــز، والعــالج النســاÔ، وعلــم النفــس االيجــاä، والتكنولوجيــا واإلرشــاد النفــيس، كــ� 

يتضمــن املســاق عــرض أوراق بحثيــة حــول قضايــا ومجــاالت إرشــادية معــارصة ومناقشــتها. 

10805318 مشكالت الطلبة وطرق عالجها
ــكالت  ــاول املش ــ� يتن ــلوك، ك ــل الس ــج تعدي ــية يف برام ــوات األساس ــلوك، والخط ــل الس ــن تعدي ــة ع ــاق مقدم ــذا املس ــاول ه يتن

ــاق  ــذا املس ــي يف ه ــب التطبيق ــا الجان ــا. أّم ــل معه ــاليب التعام ــة وأس ــا الطلب ــي يواجهه ــة الت ــة، واألكاد÷ي ــلوكية، والتعليمي الس

فيتضمــن مســاعدة الطلبــة عــىل بنــاء الربامــج اإلرشــادية الخاصــة §شــكالت الطلبــة املختلفــة وتطويرهــا، مثــل: مشــكالت التــرسب 

ــب يف  ــي تواجــه الطال ــالإرادي، وغ�هــا مــن املشــكالت الت ــول ال ــر، والتب ــة للدراســة، وقضــم األظاف مــن املدرســة، ونقــص الدافعي

املدرســة.

10805319 سيكولوجية اإلدمان
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلدمــان، وأســبابه، وأشــكاله املختلفــة كاملخــدرات، والكحــول، والتدخــ�، واألدويــة، ومــدى تأثــ� هــذه 

املــواد عــىل الســلوك اإلنســا× جســمياً، ونفســيا،ً واجت�عيــاً، كــ� يتنــاول طــرق تشــخيص اإلدمــان، ومظاهــره، وطــرق الوقايــة منــه، 

ــا الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق فيتضمــن تدريــب الطلبــة عــىل بنــاء برامــج اإلرشــاد النفــيس الخاصــة  وأســاليب عالجــه. أّم

بخدمــات اإلرشــاد والوقايــة، وإعــادة تأهيــل املدمنــ�، والعمــل عــىل تطبيقهــا يف املراكــز واملؤسســات املعنيــة بعــالج اإلدمــان.
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10805320 علم النفس اإلعالمي
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف عــىل تطبيقــات علــم النفــس يف الجانــب اإلعالمــي: كالدعايــة، والحــرب النفســية، ونــرش الوعــي 

ــة.  ــة املعرفي ــة الســلوكية، والنظري ــم النفــس يف مجــاالت اإلعــالم: كالنظري ــاول املســاق تطبيقــات نظريــات عل املجتمعــي، كــ� يتن

ويتمثــل الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق التنســيق مــع كليــة اإلعــالم وإذاعــة صــوت جامعــة النجــاح، وإعــداد برامــج نفســية 

تتعلــق بالتوعيــة املجتمعيــة وتقد÷هــا، واالستشــارات النفســية، والقضايــا التــي تهــم املجتمــع املحــيل. 

10805421 اإلرشاد األسري
يتنــاول هــذا املســاق مراحــل تطــور األرسة، وخصائــص كل مرحلــة، واملشــاكل النفســية، واالجت�عيــة املصاحبــة لــكل مرحلــة، وأهــم 

النظريــات التــي تعالــج املشــاكل النفســية مــن وجهــة نظــر أرسيــة: كالنظريــة الســيكودينامية يف إرشــاد األرسة وعالجهــا، والنظريــة 

الســلوكية يف عــالج األرسة وإرشــادها، والنظريــة العقالنيــة االنفعاليــة ونظريــة النظــم،  ويتــم تدريــب الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل 

بنــاء برامــج اإلرشــاد األرسي املختلفــة واملنبثقــة عــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس وتطويرهــا، والتواصــل مــع مؤسســات رعايــة األرسة 

وح�تيهــا لتطبيــق هــذه الربامــج، مثــل برامــج تحســ� االتصــال األرسي، والربامــج الخاصــة بخفــض الرصاعــات، واملشــكالت األرسيــة.

10805422 اإلرشاد المهني
ــي  ــار املهن ــوره،  واالختي ــي أدت لظه ــة الت ــات املختلف ــه، والحاج ــه، وأهميت ــي، وأسس ــاد املهن ــى اإلرش ــاق معن ــذا املس ــاول ه يتن

وطبيعتــه وأسســه،  ونظريــات االختيــار والتكيــف وامليــول املهنيــة، والقــدرات واالســتعدادات وبرامــج اإلرشــاد املهنــي املختلفــة، إىل 

جانــب أســاليب التوجيــه واإلرشــاد املهنــي التــي تســاعد الطلبــة عــىل اختيــار مهــن تناســب قدراتهــم وميولهــم مــن جهــة، ورشوط 

ــم فحــص  ــة يف هــذا املســاق عــىل اســتخدام قوائ ــب الطلب ــم تدري ــا مــن جهــة أخــرى. ويت ــا وحاجــة املجتمــع له ــة وظروفه املهن

ــص مــن ضغــوط العمــل، والربامــج  ــي املختلفــة، كالربامــج الخاصــة بالتخل ــاء برامــج اإلرشــاد املهن ــة، وبن ــول املهني الحاجــات واملي

اإلرشــادية الخاصــة باألشــخاص الذيــن تعرضــوا إلصابــات عمــل،  واألشــخاص العاطلــ� عــن العمــل، واملتقاعديــن، والتنســيق مــع 

املراكــز واملؤسســات املعنيــة لتطبيــق بعــض هــذه الربامــج .

10805459 اإلرشاد الديني
يهتــم هــذا الفــرع مــن فــروع اإلرشــاد النفــيس بالجوانــب الروحيــة والدينيــة للمسرتشــد، كــ� يهتــم §ســاعدة املسرتشــدين مــن أجــل 

التخلــص مــن املشــكالت النفســية، واالجت�عيــة، واألرسيــة مــن خــالل تقويــة الجوانــب الروحيــة والدينيــة، والتمييــز بــ� الوعــظ 

ــة،  ــادية الديني ــاليب االرش ــاول املســاق أيضــاً بعــض األس ــذات، ويتن ــق ال ــن وتحقي ــ� الدي ــة ب ــي، والعالق ــاد الدين ــي، واإلرش الدين

كالتــوكل والصــرب، واإل÷ــان بالقضــاء والقــدر، والبحــث عــن املعنــى، اىل جانــب بعــض النظريــات والنــ�ذج اإلرشــادية املســتندة اىل 

الجانــب الدينــي يف العــالج . 

10805423 مهارات التعامل مع الضغط النفسي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الضغــط النفــيس مــن حيــث: أنواعــه وأســبابه، واآلثــار االجت�عيــة، والنفســية، والجمســية، واالنفعاليــة 

املرتتبــة عــىل الضغــوط النفســية، والشــخصية وعالقتهــا بالضغــوط النفســية،  والنظريــات املختلفــة التــي حاولــت تفســ� الضغــوط 

ــي  ــل اإلبداع ــية، كالح ــوط النفس ــع الضغ ــل م ــارات التعام ــون، ومه ــة كان ــة الزاروس، ونظري ــيالي، ونظري ــة س ــية، كنظري النفس

ــة  ــالج بالنكت ــا، والع ــدي، واليوج ــلوك التوكي ــىل الس ــب ع ــرتخاء، والتدري ــىل االس ــب ع ــريف، والتدري ــاء املع ــادة البن ــكلة، وإع للمش

ــه. ــم الوقــت وادارت ــة، ومهــارات تنظي ــة، والعــالج باملوســيقى، واملهــارات االجت�عي والدعاب

10805424 مناهج البحث في علم النفس واإلرشاد
يتنــاول املســاق طبيعــة البحــث النفــيس وأغراضــه، ومراجعــة األدب الرتبــوي وطــرق جمــع البيانــات، ومناهــج البحــث املختلفــة: 

التاريخــي، واملســحي، ودراســة الحالــة، والدراســات االســرتجاعية، واملنهــج التجريبــي، وتصاميــم البحــث املختلفــة، والتصاميــم قبــل 

التجريبيــة، والتصاميــم شــبه التجريبيــة، والتصاميــم التجريبيــة الحقيقيــة، ويطلــب مــن الطالــب يف هــذا املســاق إعــداد مخطــط 

بحثــي مراعيــاً اإلرشــادات والقواعــد البحثيــة املتعــارف عليهــا.
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10805425 االختبارات النفسية
ــة  ــا، وكيفي ــا، وثباته ــالت صدقه ــا، ومعام ــا، وأنواعه ــث: خصائصه ــن حي ــة م ــية املختلف ــارات النفس ــاق االختب ــذا املس ــاول ه يتن

ــبتها،  ــية وحوس ــارات النفس ــاء االختب ــىل بن ــة ع ــب الطلب ــاق تدري ــاول املس ــ� يتن ــة، ك ــية املختلف ــاالت النفس ــتخدامها يف املج اس

وتدريبهــم عــىل اســتخدام االختبــارات الجاهــزة يف مجــاالت علــم النفــس واإلرشــاد،  كاختبــارات الشــخصية، واختبــارات القــدرات 

ــي . ــار املهن ــول، واالختي ــارات املي ــة، واختب العقلي

10805426 التدريب الميداني في االرشاد (1)
يقســم هــذا املســاق إىل قســم�: قســم نظــري يهــدف إىل تزويــد الطلبــة §هــارات اإلرشــاد الفــردي، واإلرشــاد والتوجيــه الجمعــي، 

وبنــاء وتطويــر الربامــج اإلرشــادية وخطــط التدخــل العالجيــة، وقســم عمــيل يهــدف إىل تدريــب الطلبــة عــىل األســاليب والطــرق 

اإلرشــادية ومتابعتهــم إرشافيــاً بواقــع ســاعت� اســبوعياًً، وتطبيــق مــا تدربــوا عليــه يف املــدارس مــن خــالل (200) ســاعة تدريبيــة 

يقضيهــا الطالــب يف املدرســة خــالل الفصــل، تحــت إرشاف مــدرس املســاق وبالتعــاون مــع املرشــد النفــيس.

10805427 التدريب الميداني في اإلرشاد (2)
يتــم يف هــذا املســاق تطبيــق املبــادىء التــي تعلمهــا الطلبــة يف مســاقات تدريــب ميــدا× (1)، ومســاق  اإلرشــاد الجمعــي، وإرشــاد 

الفئــات الخاصــة، حيــث يتــم توزيــع الطلبــة عــىل مراكــز اإلرشــاد والعــالج النفــيس، والهــالل األحمــر واملراكــز األخــرى غــ� الحكومية، 

وذلــك إلجــراء تدخــالت فرديــة وجمعيــة، وجلســات توجيــه بواقــع (200) ســاعة تدريبيــة. كــ� يتــم يف هــذا املســاق إجــراء لقــاءات 

ــة،  ــو عالجي ــة وملــدة ســاعت� أســبوعياً تخصــص ملناقشــة الحــاالت، وعــرض أرشطــة فيدي ــة أســبوعية مــع الطلب ــة، وتدريبي إرشافي

ومراجعــة التقاريــر التــي يعدهــا الطلبــة وتقديــم التغذيــة الراجعــة املناســبة لهــم.

10805428 مشروع تطبيقي للتخرج
يتضمــن هــذا املســاق تطبيــق املبــادىء املتعلمــة يف مســاقات البحــث العلمــي، والقيــاس النفــيس، واالختبــارات النفســية، والقضايــا 

املعــارصة يف اإلرشــاد بصــورة بحثيــة، حيــث يقــوم املــدرس يف هــذا املســاق §ســاعدة الطلبــة عــىل اختيــار موضوعــات بحثيــة يف 

مجــاالت علــم النفــس واإلرشــاد ومناقشــتها ج�عيــاً أمــام لجنــة متخصصــة مــن كــوادر الكليــة لالســتفادة مــن نتائجهــا يف تطويــر 

برامــج الكليــة، وبرامــج املؤسســات املعنيــة باإلرشــاد النفــيس.

10805151 علم نفس اللعب
يتنــاول هــذا املســاق رشح طبيعــة اللعــب، وتطــوره التاريخــي، واهتــ�م املربــ� يف أهميتــه الرتبويــة، أمثــال فروبــل وبســتالوزي، 

ــك رشح  ــر، وكذل ــه وأريكســون، وبرون ــد، وبياجي ــات فروي ــا نظري ــ� ترشحه ــة النظــر النفســية لســلوك اللعــب ك ــرض لوجه والتع

ــات  ــاول هــذا املســاق آلي ــ� يتن ــل املدرســة، ك ــا قب ــل م ــة األوىل لطف ــ�ده محــور الرتبي ــال، واعت ــاض األطف ــة اللعــب يف ري أهمي

ــة اإلرشــادية،  ــة اإلرشــادية وطــرق هــذا االســتخدام، والنــ�ذج املختلفــة للعــب املســتخدمة يف العملي اســتخدام اللعــب يف العملي

ــر بعــض برامــج اإلرشــاد النفــيس القا`ــة عــىل اللعــب. ــة عــىل تطوي ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هــذا املســاق مســاعدة الطلب

10805152 سيكولوجية المراهقة 
ــي تطــرأ عــىل املراهــق، إىل  ــة الت ــة، واملعرفي ــة، والعقلي ــاول هــذا املســاق شــخصية املراهــق، والتغــ�ات الجســمية، واالنفعالي يتن

جانــب مراحــل املراهقــة، ومميــزات كل مرحلــة منهــا، وصلتهــا باملراحــل الدراســية مــن أساســية، وثانويــة، وجامعيــة، مــع الرتكيــز 

ــة. ــة، إىل جانــب مشــكالت املراهقــة النفســية واالجت�عي عــىل مطالــب كل مرحل

10805253 مدخل الى التربية الخاصة 
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطلبــة بفئــات األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــع الرتكيــز عــىل فئــات اإلعاقــة املختلفــة، 

وطبيعــة اإلعاقــة واشــكالها مــن حيــث األســباب، والصفــات املميــزة لهــا، وكذلــك أفضــل الطــرق والوســائل التــي تتعلــق بتقديــم 

ــة.  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــراد م ــدرات األف ــن ق ــة م ــىص درج ــتفادة إىل أق ــعى إىل االس ــي تس ــات، والت ــذه الفئ ــات له الخدم

ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا املســاق توزيــع الطلبــة عــىل مراكــز رعايــة األفــراد مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتأهيلهــم 

ــك املراكــز. ــة يف تل لالطــالع عــىل الخدمــات اإلرشــادية، والتأهيلي
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10805254 علم النفس المعرفي
يبحــث هــذا املســاق يف العمليــات املعرفيــة وتنــاول املعلومــات ومعالجتهــا يف النظــام املعــريف للفــرد. ويتنــاول املســاق التعريــف 

ــة  ــربة، واللغ ــاب الخ ــرتاتيجياتها، واكتس ــكالت واس ــل املش ــيان، وح ــر والنس ــاه، واإلدراك، والتذكّ ــه، واالنتب ــم وموضوعات ــذا العل به

ــا. ــث اكتســابها، وتطورهــا، وفهمه اإلنســانية مــن حي

10805255 علم نفس الجنائي
ــاÔ، ونفســية القــايض واالدعــاء  ــة للســلوك الجن ــة والبيئي ــة واالجت�عي ــاول هــذا املســاق دراســة العوامــل النفســية والبيولوجي يتن

العــام، واملحقــق، واملتهــم، واملجنــي عليــه، والشــاهد، واملحامــي، ثــم الوســائل النفســية الحديثــة يف التحقيــق، واالختــالالت الجنســية، 

ــب  ــن الجان ــة. ويتضم ــؤولية الجنائي ــية يف املس ــراض النفس ــل واألم ــر العل ــاÔ، وأث ــلوك الجن ــا بالس ــية وعالقته ــة، والنفس والعقلي

التطبيقــي يف هــذا املســاق قيــام الطلبــة بزيــارات ملراكــز اإلصــالح والتأهيــل، ورعايــة الجانحــ�، وتطبيــق بعــض الخدمــات اإلرشــادية 

.Ôبالســلوك الجنــا

10805356 إرشاد األزمات
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الدارســ� §فهــوم العمليــة اإلرشــادية واســرتاتيجيات اســتخدامها للتعامــل مــع األزمــات، كــ� يتنــاول 

األزمــات وأ¿اطهــا ومراحلهــا، كذلــك األزمــات يف املجــال الرتبــوي، وأمثلــة تطبيقيــة عــىل األزمــات: (الطــالق، واملــوت، واملــرض املزمــن، 

واالنتحــار)، وســبل التدخــالت العالجيــة املنبثقــة عــن نظريــات اإلرشــاد النفــيس املمكــن اســتخدامها يف التعامــل مــع تلــك األزمــات، 

ويتــم تدريــب الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل املهــارات اإلرشــادية الخاصــة بالتعامــل مــع األزمــة، إىل جانــب عــرض تدريبــات خاصــة 

بــإدارة األزمــات، والتعامــل معهــا وقائيــا وإرشــادياً . 

10805357 إرشاد الفئات الخاصة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة بعــض املجموعــات الخاصــة، مــن حيــث طبيعــة مشــكالتها واألســباب واألعــراض وأســاليب اإلرشــاد 

واملــؤرشات الدالــة عــىل احت�ليــة تطــور املشــكالت وحدوثهــا لــدى أفــراد تلــك الفئــة، ومــن بــ� تلــك املجموعــات الخاصــة يتــم 

ــار الســن، واألطفــال املســاء إليهــم، واألحــداث الجانحــ�،  ــي املخــدرات، وكب ــ�، ومدمن ــة: الكحولي ــز عــىل املجموعــات األتي الرتكي

ــة،  ــراض املزمن ــان، واألم ــرىض الرسط ــدريس، وم ــف امل ــات العن ــة، ومجموع ــية املثلي ــات الجنس ــوارع، وذوي اإلنحراف ــال الش وأطف

واملطلقــ�، والنســاء املعنفــات، واملحزونــ�، وأطفــال مؤسســات اإليــواء، والنســاء العوانــس. ويتضمــن الجانــب التدريبــي يف هــذا 

ــاء برامــج إرشــادية خاصــة بــكل فئــة مــن تلــك الفئــات اإلرشــادية. املســاق تدريــب الطلبــة عــىل بن

10805458 علم النفس العيادي
ــة عــىل اســتخدام  ــة منهــا، وتدريــب الطلب ــة، والعقليــة وعالجهــا والوقاي ــات االنفعالي ــز هــذا املســاق عــىل تشــخيص االضطراب يركّ

أدوات العــالج النفــيس املختلفــة، كــ� يتنــاول الفئــات اإلكلينيكيــة املختلفــة تشــخيصياً، ووقائيــاً، وعالجيــاً، كــ� يتــم توزيــع الطلبــة يف 

هــذا املســاق عــىل املراكــز اإلكلينيكيــة الكتســاب مهــارات تدريبيــة خاصــة بالتــدرب عــىل التعامــل مــع الحــاالت اإلكلينيكيــة وبعــض 

االختبــارات النفســية، كاختبــار الشــخصية متعــدد األوجــه MMPI ، واختبــاري وكســلر وبنيــه لفحــص الــذكاء. 

10805460 األنشطة التعبيرية في اإلرشاد
ــة،  ــى، والرواي ــا، والدم ــة يف اإلرشــاد: كالرســم، واملوســيقى، والصلصــال، والدرام ــاول املســاق طــرق اســتخدام الوســائل التعب�ي يتن

ــطة  ــيس، كاألنش ــاد النف ــات اإلرش ــن نظري ــة م ــق كل نظري ــة وف ــطة التعب�ي ــك األنش ــاق كذل ــاول املس ــة، ويتن ــة التعب�ي والكتاب

التعب�يــة االدلريــة، واألنشــطة التعب�يــة الجشــطالتية، واألنشــطة التعب�يــة الســلوكية املعرفيــة، ويتضمــن الجانــب التطبيقــي يف هذا 

املســاق تدريــب الطلبــة عــىل بنــاء الربامــج اإلرشــادية القا`ــة عــىل األنشــطة التعب�يــة وتطويرهــا للتعامــل مــع مشــكالت إرشــادية 

مختلفــة، كالصدمــات النفســية، واالكتئــاب، والفقــدان، واملخــاوف املرضيــة.
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم 

جامعة اوهايواستاذعبد محمد عساف

ع� شمساستاذ مشاركعيل عادل الشكعة

الجامعة االردنيةاستاذ مساعدفايز عزيز محاميد

الجامعة االردنيةاستاذ مساعدحسن محمد تيم

جامعة ال�موكاستاذ مساعدعبد الكريم محمد ايوب

الجامعة االردنيةاستاذ مساعدعيل عبد الجليل ابو حمدان

ع� شمسمدرسمعروف عبد الرحيم الشايب

الينوي – الواليات املتحدةمدرسامنة رايض الربق

جامعة النجاحمدرسمنى سعد الله شعث

جامعة ال�موكمدرسفاخر نبيل الخلييل

جامعة ال�موكمدرسشادي خليل ابو الكباش

جامعة ال�موكمدرسفلسط� محمد نزال

املركز الد÷غرايف/ القاهرةمدرسمها محمد يعيش

جامعة النجاحمدرسانعام مصطفى صربي
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برنامج الصحافة المكتوبة وااللكترونية 

رؤية البرنامج
يســعى برنامــج الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ان يكــون برنامجــاً أكاد÷يــا رائــداً، متميــزاً ومتطــوراً، يعمــل 

عــىل تأهيــل كادر متخصــص يف املجالــ� الرقمــي واملكتــوب وان يكــون مواكبــا للتطــورات الحديثــة واإلعــالم الجديــد وأن يقــدم الربنامــج 

خدماتــه اىل الجمهــور الفلســطيني والعــرä والــدويل والعمــل عــىل الوصــول إىل  املســتويات املحليــة والعامليــة كافــة ضمــن املعايــ� العاملية. 

رسالة البرنامج
ــة  ــة املكتوب ــال الصحاف ــب يف مج ــرب وأجان ــطيني� وع ــ� فلس ــل خريج ــة إىل تأهي ــة وااللكرتوني ــة املكتوب ــج الصحاف ــدف برنام يه

وااللكرتونيــة قادريــن عــىل التعامــل مــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال واإلعــالم والعمــل املؤســيس، ملتزمــ� بأخالقيــات املهنــة وقادريــن 

ــات  ــر املؤسس ــاهمة يف تطوي ــع، واملس ــات املجتم ــة بأولوي ــة املرتبط ــوث العلمي ــراء البح ــي، وإج ــتوى اإلقليم ــىل املس ــة ع ــىل املنافس ع

ــ� الرقمــي اإلعالمــي واملكتــوب. إضافــة إىل العمــل عــىل  ــة الخاصــة باملجال ــم االستشــارات والربامــج التدريبي املختلفــة مــن خــالل تقدي

ــة . ــ� العاملي ــة املتطــورة للوصــول إىل املعاي ــة والبرشي ــات املادي ــالك اإلمكاني امت

مرجعية البرنامج 
تــم اعتــ�د املعايــ� األكاد÷يــة لــدى مؤسســة االعتــ�د األكاد÷ــي لربامــج الصحافــة واإلعــالم األمريكيــة AEJMC لعــام 2006،كمرجعيــة 

لربنامــج الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، لتتالءم مــع طبيعة برامــج املكتوبــة وااللكرتونية ، ولتتناســب 

مــع الواقــع الفلســطيني والعــرä، والتــي تتمثــل أهدافهــا فيــ� يــيل:

أهداف البرنامج:
رفــد املجتمــع الفلســطيني بكــوادر إعالميــة متميــزة وكفــؤة وقــادرة عــىل مواجهــة التحديــات، ومدركــة لألصــول والقواعــد التــي • 

يجــب عــىل الصحفــي التســلح بهــا إليصــال رســالته إىل الجمهــور املســتهدف.

بناء األسس العلمية واملهنية واألخالقية لطلبة برنامج الصحافة املكتوبة وااللكرتونية.• 

تطويــر التخصصــات يف مجــال الصحافــة املكتوبــة وااللكرتونيــة ، بحيــث تلبــي التطــورات االتصاليــة املتناميــة، مــن إنرتنيــت، وإعــالم • 

مــرÔ ومســموع ومطبوع.

الرتكيز عىل اإلعالم االلكرتو×، §ا يتالءم وحاجة املجتمع الفلسطيني.• 

جعل املجتمع الفلسطيني مكتفيا ذاتيا يف مجال اإلعالم.• 

إكساب طلبة اإلعالم الخربة الالزمة (من خالل التدريب) قبل انتقالهم إىل مجال العمل اإلعالمي.• 

مخرجات البرنامج:
املعرفة والفهم:. 1

استقاء املعلومات واألخبار من مصادرها املوثوقة.• 

التنوع الكتاä من خالل اإلملام يف كتابة القوالب الصحفية املختلفة.• 

توظيف الصورة الصحفية يف تدعيم النص وتفس�ه.• 

التعامل مع األحداث الرقمية واملشكالت يف الظروف املختلفة.• 

بناء عالقات مستدامة مع مصادر األنباء والحفاظ عليها.• 

إتقان فن الحوار والتعامل مع الجمهور املتنوع.• 

املهارات الذهنية:. 2

القدرة عىل فهم طبيعة العمل اإلعالمي واللباقة يف التعامل.• 

القدرة عىل تحليل األحداث وربطها بالتغ�ات ذات العالقة.• 
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فن إدارة الوقت.• 

القدرة عىل االبتكار وتوليد أفكار خالقة يف العمل.• 

املهارات املهنية والعملية:. 3

إجادة العمل عىل برامج العمل الصحفي االلكرتو×.• 

إتقان استخدام آلة التصوير الرقمية.• 

القدرة عىل توثيق األحداث وتدوينها.• 

املهارات العامة واملنقولة:. 4

القدرة عىل كسب الجمهور وجذبه نحو الوسيلة اإلعالمية.• 

الديناميكية يف العمل والقدرة عىل إدارة املؤسسة اإلعالمية.• 

التصدي للمشكالت املتوقعة ووضع الخطط الطارئة.• 

التخطيط يف العمل واستنباط املهام.• 

اإلملام بالقوان� التي تساهم يف إنجاح العمل الصحفي.• 

مخرجات التعليم العامة لمساقات برنامج الصحافة:
املعرفة بالثقافة اإلسالمية والقضايا الوطنية.• 

املعرفة يف مجال التخصص.• 

القدرة عىل االعت�د عىل الذات.• 

املهارات البحثية الواسعة.• 

مواكبة التطورات العملية والفنية الحديثة.• 

القدرة عىل اتخاذ القرارات.• 

القدرة عىل محاورة اآلخرين وإقناعهم.• 

تطوير مهارة االتصال مع اآلخرين.• 

التحيل بالتفك� النقدي العلمي السليم.• 

تعزيز الثقة بالنفس.• 

القدرة عىل العمل ضمن فريق.• 

القدرة عىل االندماج يف املجتمع.• 

احرتام أخالقيات املهنة.• 

خدمة البيئة التي يعيش فيها الطالب.• 

االنت�ء للوطن والجامعة.• 

القدرة عىل التعاطي مع الثقافات األخرى.• 
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الخطة الدراسية
126 ساعة معتمدة

ساعة معتمدةنوع المتطلب
18إجباري 18متطلبات الجامعة اإلجبارية

93إجباري 93متطلبات التخصص

12اختياري 12

33 ساعاتمساقات حرة

126المجموع

متطلبات الجامعة اإلجبارية 
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة

 (18 ساعة معتمدة)

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق 
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية
10001033اللغة االنجليزية (1)
10003253اللغة االنجليزية (2)
10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال
10001081خدمة مجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب
100321000انجليزي استدرا^

ــب بــرشط ان ال يكــون املســاق الحــر مــاىف ملســاق اخــر  ــب أن ينهــي 3 ســاعات معتمــدة يختارهــا الطال مســاقات حــرة عــىل الطال

ــه الدراســية.  موجــود يف خطت

مالحظــة : التدريــب العمــيل عبــارة عــن 12 ســاعة معتمــدة تســاوي 576 ســاعة تدريــب فعليــة أي مــا يســاوي96 يومــا بواقــع 6 

ســاعات لــكل يــوم 

المساقات اإلجبارية لتخصص الصحافة االلكترونية والمكتوبة (تخصص منفرد)
مجموع الساعات (93) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 12التدريب العميل 10841400
10841105  م.س. 1                 3الصحافة االستقصائية 10841305
                 3االعالم الفلسطيني 10841302
10841204  م.س. 1  10841105  م.س. 2               3الصحافة االلكرتونية 10841206
10841206  م.س. 1                 3تحرير الصحافة االلكرتونية 10841303
10841105  م.س. 1                 3مهارات يف الصحافة املكتوبة 10841401
10841105  م.س. 1                 3الكتابة للمجالت 10841402
                 3مرشوع تخرج 10841403
                 3التحرير التلفزيو× 10846112
                 3التحرير االذاعي والتقديم 10846111
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3اخراج املطبوعات 10841304
                 3االخالقيات االعالمية 10841203
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                 3التصميم االلكرتو× 10841205
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10841105  م.س. 1                 3الكتابة التحليلية 10841306
                 3الرأي العام 10841355
                 3االعالم الج�ه�ي واملجتمع 10841254
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
                 3النظريات االعالمية 10841103
                 3االحصاء ألغراض إعالمية 10841104
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
10841105  م.س. 1                 3فنون الكتابة اإلخبارية االلكرتونية واملكتوبة 2 10841202
10841204  م.س. 1                 3 لغة االعالم باالنجليزية 2 10841301
10841105  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 1 10851213
10841104  م.س. 1                 3البحث االعالمي 10841201
                 3فن الكتابة للعالقات العامة 10851106

المتطلبات االختيارية لقسم الصحافة المكتوبة وااللكترونية ١٢ ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3اللغة االملانية(1) 32115

10841102  م.س. 1                 3تطبيقات لغوية يف االعالم 10841356
10841304  م.س. 1                 3االعالن الصحفي وااللكرتو× 10841357

                 3اللغة االسبانية 1 32113
10851213  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 2 10851214
                 3االعالم الريايض 10841360

                 3اللغة االملانية (2) 32116
                 3ادارة املؤسسات االعالمية 10841354
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198
                 3االتصال الثقايف 10841161
                 3اللغة العربية 1 10301116
                 3االتصال السكا× 10841255
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199

                 3اللغة االسبانيه 2 32114
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
                 3االعالم التنموي 10841351
                 3الدعاية االعالمية 10841353
                 3االعالم االسالمي 10841251
                 3االعالم الدويل 10841352
10841252 ä3االعالم العر                 
                 3االعالم االرسائييل 10841253
                 3قضايا اعالمية معارصة 10841451
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وصف المساقات 
10841101 مقدمة لدراسة اإلعالم

يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك، كــ� يعــرف الطالــب بنظــم 

ــي:  ــا وه ــية وتطوره ــ�ي األساس ــالم الج�ه ــائل اإلع ــور وس ــأة وتط ــول نش ــاملة ح ــة وش ــة عام ــه ملح ــة، ويعطي ــالم املختلف اإلع

ــون. ــو، والتلفزي ــين�، والرادي ــة، والس الصحيف

10841102 لغة اإلعالم بالعربية
يتنــاول هــذا املســاق أســس وقواعــد اللغــة العربيــة املتداولــة يف اإلعــالم، كمدخــل لفنــون الكتابــة الصحفيــة. ويهــدف إىل تدعيــم 

ــن  ــة م ــة وواضحــة وخالي ــة قوي ــورق، بلغ ــا عــىل ال ــكاره وصياغته ــن أف ــ� ع ــه عــىل التعب ــة قدرت ــة، وتقوي ــب اللغوي ــة الطال ملك

األخطــاء. ويتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق عــىل قواعــد النحــو والــرصف، مــع الرتكيــز عــىل املثنــى، والجمــع، والعــدد، واملعــدود، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والكتابــة اإلمالئيــة الســليمة، §ــا فيهــا كتابــة الهمــزة وقواعــد الرتقيــم الســليم، واملصطلحــات اإلعالميــة.

10841103 النظريات اإلعالمية 
يتنــاول هــذا املســاق النظريــات واملــدارس املختلفــة األساســية واملهمــة لدراســة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي وتأث�هــا عــىل املشــاهد، 

والــدور الــذي تلعبــه الصحيفــة واملجلــة والراديــو والتلفزيــون يف مجتمعنــا العــرصي. ويشــتمل عــىل نظريــات املرســل والجمهــور 

والوســيلة والتأثــ�، وغ�هــا مــن النظريــات.

10841203  األخالقيات اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد التــرصف املهنــي للصحافيــ� إبــان جمعهــم لألخبــار، ونقلهــا، وتحريرهــا، وإعدادهــا للنــرش. ويتــم الرتكيــز 

فيــه بصــورة خاصــة عــىل توخــي الحقيقــة، وحــق الــرأي العــام يف الحصــول عليهــا، ومراعــاة الدقــة، واملوضوعيــة، وعــدم التحريــف 

املتعمــد، أو التشــه�، وغ�هــا مــن القواعــد األخالقيــة. كــ� يتنــاول املســاق القوانــ� الخاصــة بالصحافــة واإلعــالم، وكذلــك املواثيــق 

األخالقيــة، والتــي تنــص عــىل حريــة التعبــ� والنــرش والبــث، ومحــددات هــذه الحريــة، وإدراكهــا يف إطــار الحقــوق الفرديــة واملجتمعيــة.

10841104 اإلحصاء ألغراض إعالمية
ــات وطــرق عرضهــا، واســتخدام مقاييــس  ــح أســاليب جمــع البيان ــم اإلحصــاء، وتوضي ــادئ األساســية لعل ــاول هــذا املســاق املب يتن

النزعــة املركزيــة والتشــتت، وبعــض التوزيعــات اإلحصائيــة، واختبــار الفــروض، ومقاييــس االرتبــاط واالنحــدار واســتخدامها ألغــراض 

البحــث اإلعالمــي. كــ� يتعــرف الطالــب عــىل طــرق حســاب النســب املئويــة والتغــ� النســبي والوســط والوســيط واملعدل...الــخ

10841201 البحث اإلعالمي
يتنــاول هــذا املســاق الطــرق واألســاليب املســتخدمة لجمــع املعلومــات، وتدربــه عــىل اســتخدام املكتبــة وتوثيــق املراجــع وجمــع 

البيانــات وترتيبهــا وتصنيفهــا، وتعرفــه برتكيبــة الدراســة العلميــة، وطريقــة صياغــة البحــث بأجزائــه املختلفــة. وكتطبيــق عمــيل يقــوم 

الطالــب بكتابــة بحــث يراعــي فيــه مختلــف األصــول الفنيــة والعلميــة التــي تطرحهــا املــادة.

10841105 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة (1)
ــة  ــاء الصحيف ــرب األســاس األول لبن ــذي يعت ــي ال ــم للخــرب الصحف ــة والتنظي ــد الكتاب ــة وقواع ــذا املســاق األســس النظري ــاول ه يتن

ــاً. كــ� يــدرس الطالــب أســس  ــا وعملي وتكوينهــا. ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا نظري

ــا. ــة وصياغته ــالت الصحفي إجــراء املقاب

10841202 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة (2)
ــال  ــة، واملق ــي، والقصــة الصحفي ــر الصحف ــة، وبشــكل خــاص التقري ــة اإلبداعي ــون الصحفي ــن الفن ــد م ــاول هــذا املســاق املزي يتن

ــي. ــق الصحف ــي، والتحقي الصحف
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10841204 لغة اإلعالم باإلنجليزية (1)
يتنــاول هــذا املســاق جانبــا مهــ� يف العمــل الصحفــي، وهــو اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث أن زيــادة ملكــة الصحفــي اللغويــة توســع يف 

اطــالع الصحفــي وقدرتــه عــىل االتصــال، وتعــدد مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزيــة أهميــة خاصــة يف بالدنــا، 

لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقويــة لغــة الطالــب الصحفيــة قــراءة، وفهــ�ً، وحديثــاً، وكتابــة، وترجمــة.

10841301 لغة اإلعالم باإلنجليزية (2)
يتنــاول هــذا املســاق اللغــة اإلنجليزيــة يف مجــال اإلعــالم بشــكل أكــö عمقــا وشــمولية مــن مســاق لغــة اإلعــالم باإلنجليزيــة (1). 

ــة، يف  ــة املتخصص ــات الصحفي ــاالت الكتاب ــف مج ــادة يف مختل ــذه امل ــن ه ــزء األول م ــب يف الج ــه الطال ــا درس ــاق م ــور املس ويط

ــخ. ــا، والرياضة...ال ــع، والتكنولوجي ــاد، واملجتم ــة، واالقتص السياس

10851213 التصوير الصحفي الرقمي 1
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً بفــن التصويــر الصحفــي، مــع توضيــح الفــارق بينــه وبــ� التصويــر الفوتوغــرايف. كــ� توضــح هــذه 

املــادة أهميــة الصــورة الصحفيــة، ودورهــا يف بلــورة الــرأي العــام، وتشــمل عرضــاً ألهــم القيــم اإلخباريــة فيهــا. ومــن املراحــل املهمــة 

لهــذا املســاق تعريــف الطالــب بأجــزاء آلــة التصويــر، وكيفيــة اســتخدامها.

10841306 الكتابة التحليلية
يتنــاول هــذا املســاق أســس القــراءة النقديــة لألحــداث، وتحليلهــا، وصياغتهــا بالقوالــب الصحفيــة التحليليــة، كاملقــال الصحفــي، 

واالفتتاحيــة، والعمــود الصحفــي. ويقــوم الطالــب بتطبيــق مــا درســه عمليــا.

10841305 الصحافة االستقصائية
ــات،  ــع للمعلوم ــدف، وجم ــد لله ــن تحدي ــة م ــه املختلف ــي §راحل ــق الصحف ــداد التحقي ــادئ إع ــس ومب ــاق أس ــذا املس ــاول ه يتن

ــون  ــر الفن ــول تحري ــب بأص ــف الطال ــة إىل تعري ــرشه، إضاف ــه، ون ــق، وإخراج ــة للتحقي ــر، وصياغ ــذ، والتصوي ــط، والتنفي والتخطي

الصحفيــة املكملـــة.

10841302 اإلعالم الفلسطيني
ــة،  ــة مكتوب ــن صحاف ــه، م ــف فروع ــوره §ختل ــطيني وتط ــالم الفلس ــأة اإلع ــن نش ــاملة ع ــة وش ــورة عام ــاق ص ــذا املس ــاول ه يتن

وإذاعــة وتلفزيــون، يف املراحــل املختلفــة مــن تاريــخ هــذا الشــعب داخــل الوطــن ويف الشــتات. كــ� يتعــرف الطالــب عــىل السياســة 

التحريريــة لوســائل اإلعــالم الفلســطينية املختلفــة وأســاليب إدارتهــا والقوانــ� التــي تعمــل يف ظلهــا. كــ� يتنــاول املســاق القوانــ� 

الفلســطينية الخاصــة باإلعــالم، واملــواد الخاصــة بحريــة الــرأي والتعبــ�، ابتــداء مــن القانــون األســايس، ومــرورا بقانــون املطبوعــات 

والنــرش، ومــرشوع قانــون املســموع واملــرÔ، وكذلــك القوانــ� الجزائيــة املتعلقــة باإلعــالم. 

10841206 الصحافة االلكترونية
يتنــاول املســاق طبيعــة الحاســوب واســتخداماته، وبخاصــة يف مجــاالت الصحافــة والصحافــة االجت�عيــة وصحافــة املواطــن. ويتنــاول 

بشــكل مفصــل عمليــة نــرش املعلومــات الصحفيــة عــرب شــبكة اإلنرتنــت. ويتــدرب الطالــب عــىل عمليــة إعــداد املوقــع الصحفــي عــىل 

اإلنرتنــت، مــن حيــث التحريــر، والتصميــم، ومعالجــة النصــوص والصــور، وغ�هــا مــن املــواد  والربامــج املســاندة يف التجميــع والنــرش 

اإلعالمــي االلكــرتو×. كــ� يتــدرب عــىل عمليــة الوصــول إىل املعلومــات مــن خــالل شــبكة اإلنرتنــت.

10841303 تحرير الصحافة االلكترونية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب معالجــة املعلومــات املنشــورة يف الصحافــة االلكرتونيــة، وكيفيــة جمــع املعلومــة والكتابــة للمواقــع 

ــال.  ــذا املج ــيل يف ه ــب عم ــىل تدري ــب ع ــل الطال ــة ويحص ــة وااللكرتوني ــة املطبوع ــ� الصحاف ــر ب ــرق يف التحري ــة والف االلكرتوني

ــا. ــة املتبعــة يف معالجته ــة واألســاليب الفني ــة االلكرتوني ــة املنشــورة يف الصحاف ــادة اإلعالمي ــة عــىل أشــكال امل ويتعــرف الطلب
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10841205 التصميم االلكتروني
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم التصميــم ونظرياتــه وعنــارصه واملتغــ�ات اإلدراكيــة والبرصيــة والج�ليــة التــي تحكمــه، والعنــارص 

ــم - املتغــ�ات  ــارص التصمي ــات وعن ــم - نظري ــم التصمي ــم التعــرف عــىل  مفاهي ــث يت ــا واســتخداماتها، حي ــة ووظائفه التيبوغرافي

اإلدراكيــة والبرصيــة للتصميــم - التقنيــات الحديثــة يف التصميــم واإلخــراج - معالجــة الصــور باســتخدام برامــج الحاســوب - برمجيــات 

التصميــم الرقمــي الحديثــة.

10841401 مهارات في الصحافة المكتوبة
ــق  ــره والتحقي ــرب وتحري ــل الخ ــن نق ــة، م ــة الصحفي ــون الكتاب ــاقات فن ــب يف مس ــه الطال ــا درس ــل م ــاق مجم ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. ــة واملكتوب ــة االلكرتوني ــة اإلخباري ــون الكتاب ــاقات فن ــا يف مس ــي تعلمه ــرى الت ــة األخ ــون الصحفي ــكال الفن ــي وأش الصحف

الكتابة للمجالت  10841402
يتنــاول هــذا املســاق األســاليب املختلفــة للكتابــة للمجــالت، والفنــون التــي تجعــل مــن املجلــة إحــدى الوســائل التــي يفضلهــا القــارئ، 

حيــث تعــد الكتابــة للمجــالت فنــا راقيــا ومميــزا، ملــا للمجلــة مــن خصائــص »يزهــا عــن وســائل اإلعــالم األخــرى. ويتضمــن املســاق 

تدريبــا عمليــا يف معالجــة جوانــب إعالميــة عــدة تتضمنهــا املجلــة، وتضعهــا يف مكانــة متقدمــة عــىل الوســائل اإلعالميــة املعروفــة.

10841304 إخراج المطبوعات
يتنــاول هــذا املســاق املراحــل املتعــددة التــي ÷ــر فيهــا اإلخــراج الصحفــي للجريــدة، ويوضــح املعنــى الشــامل لكلمــة ”إخــراج“ 

وتطــور اســتخدام الصحيفــة وماكيتهــا الثابــت واملتغــ�، ويتيــح الفرصــة للطالــب للتــدرب العمــيل عــىل كيفيــة تصميــم الصحيفــة 

واملطبوعــات بأشــكالها املختلفــة، كامللصقــات والكتيبات...الــخ. ويتنــاول هــذا املســاق أيضــا مفاهيــم ومبــادئ التصميــم وإخــراج  

ــات باســتخدام  ــة إلخــراج املطبوع ــدارس الفني ــة، وامل ــة والجرافيكي ــارص التيبوغرافي ــىل العن ــز ع ــع الرتكي ــات، م الصحــف واملطبوع

ــات النــرش الصحفــي املعــارصة. برمجي

مشروع التخرج  10841403
ــب يف  ــو مســاق تطبيقــي ويقدمــه الطال ــة. فه ــب الصحاف ــب مــن جوان ــب يف جان ــا درســه الطال ــة م ــاول هــذا املســاق حصيل يتن

ــا  ــة، أو بحث ــداد مطبوع ــع الكــرتو×، إع ــه، و÷كــن أن تشــمل مــرشوع إنشــاء موق الفصــل األخــ� للتخــرج ضمــن محــاور اهت�م

ــة. ــه متخصصــة يف الكلي ــة الفصــل عــىل لجن ــدرس املســاق، ويعــرض املــرشوع يف نهاي ــك تحــت إرشاف م ــا، ويكــون ذل إعالمي

10841400 التدريب العملي
يشــتمل هــذا املســاق عــىل التدريــب يف إحــدى الصحــف واملجــالت وفقــاً ملجــال االهتــ�م رشطــاً أساســاً للتخــرج، ويــزود الطالــب 

ــة ناجــح أو راســب، وال يحتســب املســاق ضمــن  ــه عالم ــأول، وترصــد ل ــب أوالً ب ــرتة التدري ــاء ف ــه أثن ــ�ذج عــن أع�ل القســم بن

الســاعات املعتمــدة للتخصــص.

10841351  اإلعالم التنموي
يتنــاول هــذا املســاق اســتخدامات اإلعــالم وتوظيفــه يف النهــوض باملجتمــع وتحقيــق أهدافــه التنمويــة. فبعــد انتشــار وســائل االتصال 

عــىل نطــاق واســع وتعاظــم أثرهــا، انصبــت الكثــ� مــن البحــوث اإلعالميــة حــول كيفيــة تســخ�ها يف عميلــة التنميــة. هــذا االهتــ�م 

بتأثــ� االتصــال يف تنميــة املجتمعــات وتطويرهــا أدى إىل ظهــور اإلعــالم التنمــوي. ويهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم ¿ــاذج ونظريــات 

مختلفــة التــي توضــح دور االتصــال يف عمليــة التنميــة، إضافــة إىل مراجعــة ملحصلــة البحــوث والنظريــات املتعلقــة باإلعــالم التنمــوي.

10841251 اإلعالم اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق األســس النظريــة التــي يرتكــز إليهــا الفكــر اإلســالمي يف رؤيتــه لإلعــالم، ووظائفــه، ودوره يف املجتمع. ويســتعرض 

التجربــة التاريخيــة التــي خاضهــا املســلمون يف تطويــر الوســائل اإلعالميــة عــرب أربعــة عــرش قرنــاً. كــ� يتنــاول املســاق مالمــح النظــام 

اإلعالمــي اإلســالمي، ويناقــش أوجــه الشــبه واالختــالف مــع األنظمــة اإلعالميــة األخرى.
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10841352 اإلعالم الدولي
يتنــاول هــذا املســاق الخريطــة اإلعالميــة يف العــاå، ومشــكلة عــدم التــوازن يف تدفــق املعلومــات عــىل املســتوى الــدويل. ويتنــاول 

ملكيــة وســائل اإلعــالم العامليــة، وبخاصــة وكاالت األنبــاء العامليــة، وطريقــة عملهــا، وتأث�هــا، وسياســاتها وأهدافهــا. ويحلــل موقــع 

اإلعــالم الفلســطيني والعــرä ضمــن املشــهد الــدويل لإلعــالم. كــ� يعالــج هــذا املســاق مفاهيــم إعالميــة دوليــة مهمــة، كمســألة 

”الدعايــة الدوليــة“، و“النظــام اإلعالمــي العاملــي الجديــد“.

وبهــذا املســاق تكتمــل الحلقــة الرابعــة لــدى الطالــب يف دراســته لإلعــالم الــدويل، إضافــة ملــا تعلمــه يف مســاقات اإلعالم الفلســطيني، 

والعــرä، واإلرسائييل.

10841252 اإلعالم العربي
يتنــاول هــذا املســاق أنظمــة اإلعــالم الســائدة يف العــاå العــرä. كــ� يتنــاول نشــأة أهــم الصحــف وتطورهــا، واملجــالت، واإلذاعــات، 

وبرامــج التلفزيــون يف العــاå العــرä، مــع الرتكيــز عــىل القضايــا اآلنيــة املهمــة، كنظــم اإلعــالم يف العــاå العــرä، ومســألة الرقابــة، 

وحريــة الــرأي، والتعبــ�، والنــرش، والبــث، ومــا إىل ذلــك.

10841353 الدعاية اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدعايــة اإلعالميــة وأنواعهــا وأســاليب اســتخداماتها، وتأث�هــا عــىل الــرأي العــام املحــيل، واإلقليمــي 

ــة  ــج. والعالق ــاردة، وحــرب الخلي ــات وخــالل الحــرب الب ــة خــالل الثالثين ــث يســلط األضــواء عــىل التجــارب الدعائي ــدويل، حي وال

ــات  ــالن، والعالق ــالم، واإلع ــة، واإلع ــام، والدعاي ــرأي الع ــن: ال ــ� كل م ــالف ب ــه االخت ــك أوج ــة، وكذل ــام والدعاي ــرأي الع ــ� ال ب

ــ�ر. ــذا املض ــة يف ه ــعوب املختلف ــارب الش ــم. وتج العامة، والتعلي

 

10841253 اإلعالم اإلسرائيلي
يتنــاول هــذا املســاق نشــأة أهــم وســائل اإلعــالم اإلرسائيــيل وتطورهــا التــي تنــرش وتبــث بالعربيــة والعربيــة (صحــف، ومجــالت، 

وراديــو، وتلفزيــون) الحكوميــة منهــا والخاصــة. كــ� تســلط هــذه املــادة األضــواء عــىل طبيعــة نظــام اإلعــالم اإلرسائيــيل، وأجهــزة 

دعايتــه الداخليــة والخارجيــة. وهــو مســاق مكمــل لإلعــالم الفلســطيني والعــرä الــذي هــو يف حالــة مواجهــة مســتمرة مــع اإلعــالم 

اإلرسائيــيل. 

 

10846111 التحرير اإلذاعي والتقديم
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة العمــل اإلذاعــي وخصوصيــة اللغــة اإلذاعيــة، حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا املقــرر عــىل فنــون 

الكتابــة والتحريــر اإلذاعــي، وعــىل أبجديــات اللغــة اإلذاعيــة – الصــوت واملوســيقى واملؤثــر الصــو[ والصمــت- وأســاليب توظيفهــا يف 

العمــل اإلذاعــي. يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات التاليــة: فهــم طبيعــة العمــل اإلذاعــي، والسياســة 

التحريريــة بشــكل عــام، والقــدرة عــىل جمــع األخبــار اإلذاعيــة مــن مصادرهــا املختلفــة، وعــىل كتابــة وترتيــب األخبــار اإلذاعيــة، 

وعــىل تحريــر وإخــراج النــرشة اإلخباريــة.

10846112 التحرير التلفزيوني
يتنــاول هــذا املســاق طبيعــة العمــل التلفزيــو× وخصوصيــة اللغــة التلفزيونيــة، حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا املقــرر عــىل 

فنــون الكتابــة والتحريــر التلفزيــو×، وعــىل عنــارص اللغــة التلفزيونيــة (الكلمــة والصــورة والصــوت) وأســاليب توظيفهــا يف العمــل 

التلفزيــو×.

ويهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات التاليــة: فهــم طبيعــة العمــل التلفزيــو× - فهــم السياســة التحريريــة 

بشــكل عــام - القــدرة عــىل جمــع األخبــار التلفزيونيــة مــن مصادرهــا املختلفــة- القــدرة عــىل كتابــة األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة 

عــىل تصنيــف األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة عــىل تحريــر وإخــراج النــرشة اإلخباريــة.
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10851111 مبادئ العالقات العامة
يتنــاول هــذا املقــرر مفهــوم العالقــات العامــة وتطورهــا، كــ� يتنــاول األهــداف والوظائــف الخاصــة بالعالقــات العامــة، ويتعلــم 

الطالــب خاللــه املداخــل التنظيميــة واإلداريــة والفنيــة للعالقــات العامــة ونظــرة عامــة حــول واقــع العالقــات العامــة يف املجتمعــات 

املختلفــة واملجتمــع الفلســطيني خاصــة إضافــة إلملامــه بأهــم مهــام العالقــات العامــة وأنشــطتها وتعرفــه عــىل مبــادئ وضــع خطــط 

ــل   ــاليب عم ــداف وأس ــص  وأه ــف وخصائ ــور ووظائ ــأة وتط ــىل نش ــب ع ــرف الطال ــاق اىل أن يتع ــدف املس ــات العامة.ويه للعالق

العالقــات العامــة.

10851106 فن الكتابة للعالقات العامة 
ــب باألســس  ــد الطال ــن خــالل تزوي ــة م ــة االتصالي ــل العملي ــة يف حق ــ�ل االتصالي ــة يف األع ــارات الالزم ــذا املســاق امله ــاول ه يتن

النظريــة والعمليــة ليتمكــن مــن انجــاز الوظائــف واملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه ويكــون ذلــك مــن خــالل توســيع وتعميــق معرفــة 

العنــارص مقرونــة بالوظائــف واملهــام االتصاليــة يف مجــال العالقــات العامــة. تحريــر مختلــف األنــواع الصحفيــة والرتكيــز عــىل كتابــة 

التقاريــر. التدريــب عــىل التواصــل مــع الجمهــور الداخــيل والخارجــي ووســائل اإلعــالم وإدارة األحــداث اإلعالميــة وتنظيمهــا.

10841254 اإلعالم الجماهيري والمجتمع
ــة،  ــية، واالقتصادي ــة، والسياس ــالم االجت�عي ــوة اإلع ــث ق ــن حي ــع، م ــالم واملجتم ــ� اإلع ــة ب ــة املتبادل ــاول هــذا املســاق العالق يتن

والثقافيــة، مقابــل نظــرة املجتمعــات املعــارصة إىل اإلعــالم عــىل أنــه رضورة حياتيــة مــن حيــث  دوره يف توثيــق العالقــات االجت�عية، 

والصــالت بــ� الحاكــم واملحكــوم، إضافــة إىل مــا يقــوم بــه مــن إفســاح املجــال أمــام النــاس للتعبــ� عــن آرائهــم، وإىل دوره يف تعزيــز 

العالقــات الدوليــة. كذلــك يتنــاول التأثــ�ات الســلبية لوســائل اإلعــالم مثــل قدرتــه عــىل تفتيــت املجتمــع وإفســاده. ويهــدف هــذا 

املســـاق لدراســة التأثــ�ات اإلعالميــة عــىل املجتمــع والسياســات اإلعالميــة التــي تحــاول توطيــد العالقــة بينهــ�، إضافــة إىل مناقشــة 

قضايــا إعالميــة معــارصة.

10841451  قضايا إعالمية معاصرة
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا إدمــاج الطالــب يف قضايــا مســتجدة عــىل املســتوى اإلعالمــي، ومــن ذلــك، تعامــل وســائل اإلعــالم مــع 

قضايــا اإلرهــاب، واإلســالم، واألقليــات، وغــ� ذلــك، حســب املســتجدات عــىل الســاحة العامليــة مــن أحــداث. يعتــرب املســاق مهــ� 

للطالــب ألنــه يشــكل تدريبــا ذهنيــا ومهنيــا لدراســة األســاليب التــي تتبعهــا وســائل اإلعــالم يف القضايــا املعــارصة، ومناقشــتها بهــدف 

تعريــف الطالــب عــىل األســاليب الصحيحــة يف معالجــة القضايــا، وخلفيــات املعالجــات للموضوعــات قيــد الدراســة.

10841255 االتصال السكاني
يتنــاول هــذا املســاق الوضــع الســكا× يف فلســط�، والــذي يعتــرب أحــد أهم ركائــز عمليــة التنميــة، ووضــع االســرتاتيجيات، والتخطيط 

ملســتقبل فلســط�.ك� يتنــاول معرفــة االحتياجــات الســكانية ورصــد اتجاهــات الــرأي العــام حولهــا وتأثــ� االتصــال وتســخ� وســائله 

جميعهــا، مــن مــرÔ ومســموع ومكتــوب، لتغيــ� املفاهيــم الســكانية والســلوك املرتتــب عليهــا. ويســلط هــذا املســاق الضــوء عــىل 

مجموعــة مــن املحــاور واملفاهيــم الســكانية والتنمويــة والتخطيــط الســكا×.

10841354 إدارة المؤسسات اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة إدارة املؤسســات الصحفيــة مــن حيــث مركزيــة العمــل، والتخطيــط االســرتاتيجي، ووضــع جــدول زمنــي 

إلنجــاز املــواد الصحفيــة. ويعنــى بكيفيــة تنظيــم املــوارد املاديــة، وإقامــة شــبكة عالقــات واســعة مــع مصــادر األنبــاء، بغــرض تجميــع 

أكــرب عــدد ممكـــن مــن الجمهــور حــول هــذه املؤسســة، كــ� يركــز عــىل تطويــر املــوارد البرشيــة يف املؤسســات الصحفيــة، وصياغــة 

السياســات واإلجــراءات العامــة لهــا.
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10841355 الرأي العام
يتنــاول هــذا املســاق الظاهــرة الج�عيــة للــرأي مــن خــالل وســائل االتصــال املتاحــة، تقليديــة أو حديثــة. كــ� يركــز عــىل التعــرف 

عــىل عوامــل تكويــن الــرأي العــام وتغيــ�ه مــن خــالل دراســة الثقافــة ، واالتجاهــات، والدوافــع، واملعتقــدات ، ثــم معرفــة الفائــدة 

ــاق اىل  ــدف املس ــ� يه ــع . ك ــق يف املجتم ــس والتواف ــق التجان ــام يحق ــاء رأي ع ــالم يف بن ــائل اإلع ــه يف وس ــتخدام وظائف ــن اس م

اســتعراض كيفيــة تأثــ� وســائل اإلعــالم يف الــرأي العــام وتأثــ� الــرأي العــام يف وســائل اإلعــالم.

10841356  تطبيقات لغوية في اإلعالم
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد اللغــة العربيــة وأســاليب بنــاء الجمــل والنصــوص األكــö تــداوالً يف وســائل اإلعــالم.  و÷ــارس الطالــب 

ــة. ويقــوم  ــة والتلفزيوني ــة واإلذاعي ــة املختلفــة، الصحفي ــة املــواد اإلعالمي ــة والنقــد والتصويــب يف كتاب ضمــن هــذا املســاق الكتاب

الطالــب بتقديــم ¿ــاذج مــن هــذه امل�رســة يف هــذا املســاق. 

10841357 اإلعالن الصحفي وااللكتروني
ــارص اإلعــالن كأداة مــن أدوات التســويق يف املجتمعــات  ــادئ األساســية للتســويق وعن ــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلعــالن واملب يتن

املعارصة، وعنــارص العمليــة التســويقية، وأســس ومراحــل اإلعــالن التجــاري وأنواعه، واإلنرتنــت كوســيلة لإلعــالن والتســويق، 

وحــاالت دراســية يف اإلعــالن والتســويق. كــ� ويتعــرف الطالــب عــىل أهميــة اســتخدامه يف وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي والوســائل 

ــة. ــذ الحمــالت اإلعالني ــات وتنفي ــم اإلعالن ــج وأســاليب تصمي ــة يف الرتوي االلكرتوني

  10851214 التصوير الصحفي الرقمي (2)
يتنــاول هــذا املســاق معرفــة الطــالب لتقنيــة للكامــ�ا الرقميــة، إضافــة إىل تطويــر اللغــة املرئيــة لديهــم مــن خــالل روايــة القصــة 

بالصــور، وكــ� يهــدف إىل تطويــر مهــارة اإلحســاس والنقــد للصــورة اإلعالميــة، ويركــز املســاق عــىل الجانــب العمــيل حيــث ســيقدم 

الطــالب مرشوعــا تصويــرا وثائقيــا (عمليــا).

 10841360 الرياضي اإلعالم 
ــايض  ــة واملقــروءة واملســموعة يف رفــع املســتوى الري ــة التعــرف عــىل وســائل اإلعــالم املختلفــة ، املرئي ــاول هــذا املســاق أهمي يتن

بجميــع جوانبــه وعنــارصه، كــ� ويهــدف هــذا املســاق إىل توضيــح دور اإلعــالم الريــايض يف توعيــة ورفــع املســتوى الثقــايف للمجتمــع 

يف املجــال الريــايض ، باإلضافــة إىل الــدور الــذي تلعبــه اللجنــة االوملبيــة يف تطويــر وضبــط اإلعــالم الريــايض وتدريــب الطلبــة عــىل 

كتابــة التقاريــر الرياضيــة الخاصــة باإلحــداث الرياضيــة. 

10841161 االتصال الثقافي
يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة التعــرف عــىل الثقافــات املختلفــة والتواصــل معهــا والتقســي�ت التــي وضعهــا العلــ�ء للتفرقــة بينهــا 

ومــن بينهــم ســتيوارت هــول وهــوف شــتيدة، ومعرفــة االختالفــات الثقافيــة بــ� الشــعوب وكيفيــة اســتغاللها يف صياغــة رســائل 

ــل مضامــ� الرســائل  ــة عــىل تحلي ــ� ويهــدف إىل مســاعدة الطلب ــور الخارجــي، ك ــة الجمه ــدرة عــىل مخاطب ــرة والق ــة مؤث إعالمي

اإلعالميــة الخارجيــة. وسيســاعد املســاق الطلبــة يف تنميــة مهاراتهــم التحليليــة والنقديــة يف اســتيعاب النصــوص الثقافيــة واألكاد÷يــة 

ويفتــح العيــون عــىل عــواå تقــع وراء نطــاق تجاربهــم املبــارشة. تتضمــن املــادة التــي ســيتناولها املســاق بعــض األعــ�ل األدبيــة 

وكذلــك األفــالم، وبرامــج الراديــو والتلفزيــون، والصــور، والكارتــون، ومقــاالت صحفيــة، وخطابــات سياســية، وتصميــ�ت مع�ريــة، 

ولهــذا يقــوم املســاق بتزويــد الطلبــة بــأدوات نظريــة ووجهــات نظــر نقديــة مــن أجــل اســتجواب هــذه النصــوص. وأخــ�اً يتوقــع أن 

يقــوم الطلبــة بتدويــن ردود فعلهــم للقــراءات وإثــارة األســئلة حولهــا، مــن أجــل مناقشــتها يف قاعــة املحــارضات.
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قسم االذاعة و التلفزيون

الرؤية:
إعــداد وتأهيــل خريجــ� متميزيــن أكاد÷يــاً ومهنيــاً؛ وتأهيلهــم للمنافســة يف ســوق العمــل مــن خــالل إكســابهم أهــم املعــارف الحديثــة 

واملســتحدثة، ومهــارات التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة يف مجــال االنتــاج االذاعــي والتلفزيــو× وأدواتهــا.

الرسالة:
لقسم اإلذاعة والتلفزيون رسالة قا`ة عىل أربعة محاور رئيسة ، هي:

ــم •  ــن إملامه ــال ع ــو×، فض ــي والتلفزي ــاج اإلذاع ــة يف اإلنت ــة متخصص ــة ومعرفي ــارات علمي ــون مه ــ� ÷تلك ــة خريج ــداد وتهيئ إع

ــة. ــم املهن ــات وقي بأخالقي

ــا •  ــة ومعاي�ه ــة املهني ــم امل�رس ــات وقي ــم بأخالقي ــالل إملامه ــن خ ــة م ــة متخصص ــة ومهني ــدة علمي ــم قاع ــج لديه ــداد خري إع

ــم. ــم و»يزه ــي القس ــودة خريج ــن ج ــا يضم ــيل، § ــع العم ــا يف الواق ــاليب تطبيقه وأس

كــ� يحــرص القســم عــىل تعريــف الطــالب §هــارات وأصــول البحــث العلمــي يف املجــال اإلعالمــي §ــا يســاعدهم عــىل إجــراء • 

ــة تصقــل لديهــم هــذه املهــارات. تطبيقــات بحثي

تشــجيع الطــالب ودفعهــم للتطــور واالرتقــاء مــن خــالل إنتــاج الربامــج التطبيقيــة وإجــراء البحــوث العلميــة التــي تــöي الجانــب • 

العمــيل والتــي تؤهلهــم للدخــول إىل ســوق العمــيل.

مرجعية البرنامج
كمرجعيــة لربنامــج اإلذاعــة والتليفزيــون، اعتمــد القســم املعايــ� األكاد÷يــة لــدى مؤسســة االعتــ�د األكاد÷ــي لربامــج الصحافــة واإلعالم 

األمريكيــة AEJMC لعــام 2006 ، بعــد إجــراء بعــض التعديــالت عليهــا، لتتــالءم مــع طبيعــة برامــج اإلذاعــة والتليفزيــون، ولتتناســب مــع 

الواقــع الفلســطيني والعــرä، والتــي تنعكــس اهدافهــا فيــ� يــيل:

األهداف:
تدريب الطالب عىل استخدام احدث التقنيات يف مجال االنتاج االذاعي والتلفزيو×.• 

إكساب الطالب مهارات اعداد وإنتاج الربامج االذاعية والتلفزيونية.• 

توعية الطالب §عاي� السلوك املهني وأخالقيات مهنة الصحافة .• 

تهيئة الطالب للتعامل مع اجواء االنتاج االذاعي والتلفزيو× واملهارات املطلوبة يف مراحل االنتاج.• 

إملام الطالب بأساليب وقواعد البحث العلمي يف مجال االعالم.• 

المخرجات التعليمية المنشودة للبرنامج:
املعرفة والفهم :. 1

فهم أسس اإلعداد والكتابة والتقديم اإلذاعي والتليفزيو×• 

األشكال الربامجية اإلذاعية والتليفزيونية وخصائصها والطرق املثىل إلنتاجها.• 

 الربامج التعليمية والثقافية ودورها يف تطوير املجتمعات، مع الرتكيز عىل تنمية املجتمع الفلسطيني.• 

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيو× بدءاً من اختيار الفكرة واإلعداد والتقديم والتصوير واإلخراج وانتهاًء بإنتاج األشكال الربامجية املختلفة.• 

اإلذاعــات والقنــوات املتخصصــة يف عــرص اإلعــالم الفضــاÔ والــدور االيجــاä لهــذه القنــوات يف تلبيــة احتياجــات الجمهــور الخاصــة، • 

ولكــن ايضــا التأثــ� الســلبي لبعــض مرســالتها يف املجتمــع.

ــذ النــرشات •  ــار وانتهــاء بتنفي ــة, أســس صياغتهــا, وإخراجهــا , وتقد÷هــا .. قواعــد اعــداد وعــرض األخب ــار والربامــج اإلخباري األخب

ــة. اإلخباري

نقد األع�ل الدرامية واألفالم وتقييم دورها يف املجتمع.• 

قواعد اللغة العربية يف الكتابة واألداء االذاعى والتليفزيو× .• 
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املهارات الذهنية:. 2

ان يصبح الخريج قادرا عىل:

تحليل العوامل املؤثرة يف األداء اإلذاعي والتليفزيو×.• 

التخطيط إلجراء البحوث املسحية عىل جمهور اإلذاعة والتليفزيون، §ا يشمل ذلك من بحوث الرأي العام.• 

القــدرة عــىل تحليــل االخبــار والتقاريــر االخباريــة, ونقــد األعــ�ل الدراميــة, واإلعالنــات اإلذاعيــة والتليفزيونيــة, واألفالم التســجيلية • 

ــج الوثائقية.  والربام

تحليل األحداث الجارية السياسية واالقتصادية والعلمية والقانونية وربطها ببعضها البعض.• 

تقييم األداء الربامجي يف اإلذاعة والتليفزيون لكافة األشكال والقوالب الفنية.• 

املهارات املهنية والعملية : . 3

ان يصبح الخريج قادراً عىل: 

إعــداد الربامــج اإلذاعيــة والتليفزيونيــة وفقــا ألشــكال الربامــج املختلفــة (حديــث مبــارش, برامــج حواريــة, تحقيــق, قصــة إخباريــة, • 

نــرشة أخبــار, أفــالم تســجيلية, برامــج منوعــات, إعالنــات توعيــة أو تجاريــة, درامــا).

استخدام أستوديو اإلذاعة والتليفزيون لتسجيل الربامج أو إذاعتها عىل الهواء مبارشة.• 

ــة / اإلضــاءة /•  ــو× (الكامــ�ات : كامــ�ا االســتديو / الكامــ�ا املحمل ــاج التليفزي ــزة الالزمــة لإلنت ــة املعــدات واألجه اســتخدام كاف

ــاج). ــزة الصــوت) أو اإلذاعــي (معــدات الصــوت \ املونت ــاج الخطــى والالخطــي /أجه ــزة املونت أجه

إنتاج برنامج إذاعي أو تليفزيو×.• 

توظيف الحاسب اآليل يف اإلنتاج االذاعى والتليفزيو×.• 

تطبيق قواعد اللغة العربية يف الكتابة للربامج اإلذاعية التليفزيونية.• 

املهارات العامة: . 4

يصبح الخريج قادراً عيل أن : 

يتعامل مع الحاسب االلكرتو×، ويستطيع أن يخزن ويسرتجع املعلومات إلكرتونياً.• 

يستخدم الربامج اإلحصائية يف معالجة بيانات البحوث.• 

يستطيع استخدام شبكة اإلنرتنت.• 

يتعامل بكفاءة مع الوقت.• 

يرتجم من وإىل لغات أخرى.• 
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الخطة الدراسية لقسم  اإلذاعة والتلفزيون
ساعة معتمدةنوع المتطلب

18 إجباري 18 متطلبات  الجامعة االجبارية
93إجباري 93 متطلبات التخصص 

15اختياري 15
126 المجموع  

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3ثقافية إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
11000103(University English (1 (1) 3لغة إنجليزية
11000323(University English (2 (2) 3لغة إنجليزية
3دراسات فلسطينية11000105
1مقدمة يف علم الحاسبات11000127
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمع11000108
0انجليزي استدرا^10032100

متطلبات القسم بمجموع (١٠٨) ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
متطلبات القسم اإلجبارية §جموع (93) ساعة معتمدة موزعة ك� يأ[:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10846216  م.س. 1                 3انتاج النرشات االخبارية التلفزيونية 10846314
10846112  م.س. 1                 3اعداد اشكال وقوالب الربامج االذاعية 10846212
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10841204  م.س. 1                 3تحرير وترجمة املواد االخبارية 10846113
                 3قوان� االعالم والصحافة الفلسطينية 10846211
10846213  م.س. 1                 3املونتاج التلفزيو× 1 10846217
10846112  م.س. 1                 3االعداد وكتابة السيناريو التلفزيو× 10846213
10846111  م.س. 1                 3الصوت وتقنيات التحكم 10846214
                 3البحث االعالمي 10846312
10846213  م.س. 1                 3التقديم االذاعي والتلفزيو× 10846218
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
10846218  م.س. 1                 3االخراج االذاعي 10846315
10846214  م.س. 1                 3االخبار والربامج االخبارية االذاعية 10846313
10846213  م.س. 1                 3التصوير التلفزيو× 1 10846216
                 3االخالقيات االعالمية 10841203
10846312  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 10846412
10846314  م.س. 1                 12تدريب عميل 10846413
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3التحرير االذاعي والتقديم 10846111
                 3االعالم الفلسطيني 10841302
10841204  م.س. 1                 3 لغة االعالم باالنجليزية 2 10841301
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
                 3النظريات االعالمية 10841103
10846111  م.س. 1                 3االنتاج التلفزيو× 10846215
10846216  م.س. 1                 3االخراج التلفزيو× 1 10846316
10846217  م.س. 1                 3اعداد وانتاج الفيلم الوثائقي 10846317
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
                 3التحرير التلفزيو× 10846112



 دليل جامعة النجاح الوطنية611

متطلبات القسم  االختيارية بمجموع (١٥) ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10846215  م.س. 1                 3الديكور واالضاءة 10846255
10846212  م.س. 1                 3االذاعة الخارجية 10846354
10846212  م.س. 1                 3الربامج الوثائقية االذاعية 10846353
10846216  م.س. 1                 3انتاج الربامج التلفزيونية التعليمية 10846355
10846357 Ô3الفيلم السين�                 
10846217  م.س. 1                 3التصميم الجرافي] التلفزيو× 10846254
10846212  م.س. 1                 3انتاج الربامج االذاعية املتخصصة 10846452
10846316  م.س. 1                 3االخراج التلفزيو× 2 10846453
10846216  م.س. 1                 3تصميم االعالنات التلفزيونية 10846451
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199
10846212  م.س. 1                 3انتاج التنويهات والفواصل االذاعية 10846253
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
10846217  م.س. 1                 3املونتاج التلفزيو× 2 10846352
                 3االعالم الدويل 10841352
                 3االعالم االرسائييل 10841253
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198
10846216  م.س. 1                 3التصوير التلفزيو× 2 10846358
                 3تكنولوجيا االتصال 10846151
10846112  م.س. 1                 3الكتابة للصورة التلفزيونية 10846152
10846212  م.س. 1                 3البث املبارش والتنفيذ عىل الهواء 10846351
                 3اللغة العربية 1 10301116

ملحوظــة: التدريــب العمــيل عبــارة عــن 12 ســاعة معتمــدة تســاوي 576 ســاعة تدريــب فعليــة أي مــا يســاوي تقريبــا 95 يومــا 

تدريبيــا بواقــع 6 ســاعات يوميــا
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وصف المساقات
١0846112 التحرير التلفزيوني

يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن طبيعــة العمــل التلفزيــو× وخصوصيــة اللغــة ألتلفزيونيــة حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل 

هــذا املقــرر اىل فنــون الكتابــة والتحريــر التلفزيــو× واىل عنــارص اللغــة التلفزيونيــة (الكلمــة والصــورة والصــوت) وأســاليب توظيفهــا يف 

العمــل التلفزيــو×.

ــة  ــو× - فهــم السياســة التحرري ــة: فهــم طبيعــة العمــل التلفزي ــة مــن اكتســاب املهــارات االتي يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلب

بشــكل عــام - القــدرة عــىل جمــع األخبــار التلفزيونيــة مــن مصادرهــا أملختلفــة القــدرة عــىل كتابــة األخبــار التلفزيونيــة - القــدرة عــىل 

ــاري واخراجهــا ــر النــرشة اإلخب ــة - القــدرة عــىل تحري ــار التلفزيوني تصنيــف األخب

١0846111 التحرير اإلذاعي والتقديم
يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن طبيعــة العمــل اإلذاعــي وخصوصيــة اللغــة اإلذاعيــة حيــث يتعــرف الطلبــة مــن خــالل هــذا 

املقــرر اىل فنــون الكتابــة والتحريــر اإلذاعــي، وعــىل أبجديــات اللغــة  اإلذاعيــة – الصــوت واملوســيقا واملؤثــر الصــو[ والصمــت وأســاليب 

توظيفهــا يف العمــل اإلذاعــي.

يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطلبــة مــن اكتســاب املهــارات االتيــة: ١- فهــم طبيعــة العمــل اإلذاعــي ٢- فهــم السياســة التحرريــة 

بشــكل عــام ٣- القــدرة عــىل جمــع األخبــار  اإلذاعــي  مــن مصادرهــا املختلفــة ٤- القــدرة عــىل كتابــة األخبــار  اإلذاعــي ٥- القــدرة عــىل 

ترتيــب األخبــار  اإلذاعــي  ٦- القــدرة عــىل تحريــر و إخــراج النــرشة اإلخباريــة

١0841102 لغة اإلعالم بالعربية
اللغــة العربيــة هــي الوســيلة واالداة الرئيســية لدراســة الصحافــة, لــذا تعــد مــادة هــذا املســاق االســاس االول ملســاق التحريــر الصحفــي 

التــي تليهــا. يهــدف هــذا املســاق اىل تدعيــم ملكــة الطالــب اللغويــة, وتقويــة قدرتــه عــىل التعبــ� عــن افــكاره وصياغتهــا عــىل الــورق 

ــز عــىل  ــة مــن االخطــاء, حيــث يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق عــىل قواعــد النحــو والــرصف مــع الرتكي ــة وواضحــة و خالي بلغــة قوي

املثنــى, والجمــع, والعــدد, واملعــدود, واملمنــوع مــن الــرصف, والكتابــة امإلئيــة الســليمة...اخ

١0846211 قوانين اإلعالم والصحافة الفلسطينية
ــا  ــواردة عليه ــة ال ــود القانوني ــالم والقي ــة اإلع ــون وحــدود حري ــة والتلفزي ــة واإلذاع ــة بالصحاف ــ� املتعلق ــدرس هــذا املســاق القوان ي

واالجــراءات القانونيــة التــي ÷كــن للســلطات التنفيذيــة اتخاذهــا ضــد الصحــف ووســائل اإلعــالم والصحفيــ� والنظــام القانــو× املتعلــق 

بالتظلــم ضــد هــذه االجــراءات والتجــاوزات. كــ� يــدرس املســاق القوانــ� الدوليــة املتعلقــة بتنظيــم عمــل اإلعــالم واإلعالميــ� مــن خــالل 

دراســات مقارنــة.

١0841103 النظريات اإلعالمية 
تركــز هــذه املــادة عــىل املدخــل يف النظريــات اإلعالميــة التــي كان قــد تعلمهــا الطالــب يف مســاق مقدمــة لدراســة اإلعــالم، وتتعمــق يف 

هــذا املجــال لتشــمل النظريــات واملــدارس املختلفــة األساســية واملهمــة لدراســة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي وتأث�هــا عــىل املشــاهد والــدور 

الــذي تلعبــه الصحيفــة واملجلــة والراديــو والتلفزيــون يف مجتمعنــا العــرصي.

١0841203  األخالقيات اإلعالمية
ــا، وتحريرهــا، وإعداهــا  ــار، ونقله ــم األخب ــان جمعه ــ� إب ــي للصحافي يعطــي هــذا املســاق فكــرة شــاملة عــن قواعــد التــرصف املهن

للنــرش. ويتــم الرتكيــز فيــه بصــورة خاصــة عــىل توخــي الحقيقــة، وحــق الــرأي العــام يف الحصــول عليهــا، ومراعــاة الدقــة، واملوضوعيــة، 

ــف املتعمــد، أو التشــه�. وعــدم التحري

١0841202 فنون الكتابة اإلخبارية االلكترونية والمكتوبة
ــة والتنظيــم للخــرب  ــة وقواعــد الكتاب ــة األســس النظري ــة االلكرتونيــة واملكتوب ــة اإلخباري يــدرّس هــذا الجــزء مــن مســاق فنــون الكتاب

الصحفــي الــذي يعــد األســاس األول لبنــاء الصحيفــة وتكوينهــا. ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا 

نظريــاً وعمليــاً. كــ� يــدرس الطالــب أســس إجــراء املقابــالت الصحفيــة وصياغتهــا.



 دليل جامعة النجاح الوطنية613

١0851111 مبادئ العالقات العامة
يقــدم هــذا املســاق املعــارف النظريــة لعلــم العالقــات العامــة، مــن ناحيــة التعريــف بطبيعــة علــم العالقــات العامــة، ونشــأته، ومربرات 

النشــأة، وعالقتــه بالعلــوم اإلنســانية املرتبطــة بــه، ودور مهنــة العالقــات العامــة يف إدارة التحديــات املعــارصة، وأهميتهــا بوصفهــا مهنــة 

عرصيــة تتضمــن مــن االســرتاتيجيات والتكتيــكات مــا يســاعد عــىل تخطــي أعقــد املشــكالت املعــارصة، ودرجــة التزامهــا باألخــالق الحميــدة 

عنــد امل�رســة والتطبيــق العمــيل، ناهيــك عــن الرتكيــز عــىل أهميتهــا للمؤسســات عــىل اختــالف نشــاطها.

١0841101 مقدمة لدراسة اإلعالم
يشــكل هــذا املســاق مدخــال للمبــادىء االساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك, كــ� يعــرف الطالــب 

بنظــم اإلعــالم املختلفــة, ويعطيــه ملحــة عامــة حــول نشــأة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي و تطورهــا و هــي: الصحــف, الســين�, الراديــو, 

ــون. التلفزي

١0846312   البحث اإلعالمي
ــا  ــكلة وتحديده ــاس باملش ــا، واإلحس ــة وتحليله ــكالت اإلعالمي ــي، واملش ــث اإلعالم ــوات البح ــاق خط ــذا املس ــب يف ه ــدرس الطال ي

وصياغتهــا، ومصادرهــا ومعايــ� اختيارهــا، وأنــواع البحــوث اإلعالميــة واملناهــج املســتخدمة يف دراســة املشــكالت اإلعالميــة، وأســاليب جمــع 

البيانــات واملعلومــات، وبحــوث العالقــات العامــة والــرأي العــام ووســائل اإلعــالم وجمهــور وســائل اإلعــالم، مــع تطبيقــات عمليــة يف مجــال 

إعــداد الخطــط البحثيــة و نســب املشــاهدة.

١0846212  إعداد اشكال البرامج  اإلذاعية و قوالبها
يهــدف هــذا املســاق اىل تعميــق الفهــم بأســس إعــدادد الربامــج اإلذاعــي وتقد÷هــا والتعــرف اىل خصائــص الربامــج  اإلذاعيــة وقوالبهــا 

الفنيــة وأســاليب الكتابــة لهــا. حيــث يتعــرف الطالــب اىل - أســس تخطيــط الربامــج  اإلذاعيــة- و أشــكالها - وأســاليب التواصــل والتفاعــل 

مــع املســتمع� - وأخالقيــات م�رســة العمــل اإلذاعــي.

10846213 إعداد وكتابة السيناريو التلفزيوني
ــو× ودوره يف  ــد التلفزي ــة وتطويرهــا و طبيعــة عمــل املع ــكار التلفزيوني ــكار االف ــارات ابت ــب يف هــذا املســاق عــىل مه ــدرب الطال يت

إنجــاح الربنامــج, حيــث يتــدرب عــىل اســتخدام املفــردات اللغويــة املناســبة يف كتابــة النــص التلفزيــو×  وعــىل السياســة الربامجيــة للقنــاة 

وترجمتهــا اىل افــكار تلفزيونيــة

١0846215 اإلنتاج التلفزيوني
يعطــي هــذا املســاق نظــرة شــمولية عــن املعــدات املختلفــة املشــرتكة يف عملية اإلنتــاج التلفزيــو× وكذلــك التعريــف بأنظمــة التلفزيون 

وعنارصهــا اإلنتاجيــة  العديــدة. كــ� يركــز عــىل التعريــف باألســتوديو وغرفــة التحكــم واملناطــق املســاعدة وكذلــك توصيــف املحيــط الــذي 

يعمــل بضوئــه النظــام التلفزيو×.

١0846216 التصوير التلفزيوني1
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باســس التصويــر التلفزيــو× والتعــرف اىل انــواع الكامــ�ات وأجزائهــا، والتعــرف اىل طبيعــة 

عمــل املصــور دوره ومؤهالتــه وادواتــه ومســؤولياته ومهاراتــه، كــ� يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بعالقــة التصويــر باالضــاءة 

واإلخــراج واملونتــاج، والتعرفــاىل انــواع التصويــر املختلفــة الداخليــة والخارجيــة، وأنــواع اللقطــات، كــ� يهــدف املســاق اىل ضبــط الجــودة 

واجــراءات الســالمة الشــخصية وســالمة االدوات، والتعــرف اىل املشــكالت املتكــررة والطارئــة وكيفيــة معالجتهــا، والعــرف اىل وســائل االضــاءة 

وكيفيــة توظيفهــا دراميــاً واىل مصــادر االضــاءة، طبيعتهــا، اجهزتهــا، عالقتهــا بــاالوان، طــرق توزيعهــا، شــبكات االضــاءة التلفزيونيــة.

١0846217 المونتاج التلفزيوني1  
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بأســس املونتــاج التلفزيــو× ومهاراتــه والتعــرف إىل املراحــل التــي »ــر بهــا عمليــة املونتــاج 

التلفزيــو× والتعــرف اىل الفــروق بــ� انــواع املونتــاج االخبــاري والربامجــي والدرامــي، كــ� يهــدف املســاق اىل التعــرف اىل املونتــاج الخطــي 

وخصائصــه وانواعــه ومعرفــة عمــل املونتــ� ودوره ومؤهالتــه وادواتــه ومســؤلياته ومهاراتــه.
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١0846316 اإلخراج التلفزيوني1
ــو×  ــا واىل دور املخــرج التلفزي ــوم عليه ــي يق ــو× وأنواعــه واألســس الت ــة اإلخــراج التلفزي يهــدف هــذا املســاق اىل التعــرف اىل أهمي

ومســؤولياته وصالحياته.حيــث يعطــي املســاق فكــرة عــن إخــراج الربامــج (1+1) و (2+1) و (3+1 وأكö)والعالقــة بــ� اإلخــراج واإلضــاءة 

والتصويــر واملونتــاج.

١0846218 التقديم اإلذاعي والتلفزيوني
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق اىل خصائــص التقديــم اإلذاعــي والتلفزيــو× وأســاليبه - واملبــادئ والقواعــد األساســية لتقديــم 

 - Teleprompterالربامــج اإلخباريــة- ودور مقــدم النــرشة اإلخباريــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ومهامــه ومهاراتــه- والتعامــل مــع القــارئ اآليل

وتخطيــط الربامــج اإلخباريــة- وفــن إجــراء الحــوارات التلفزيونيــة يف األخبــار- وأنــواع النــرشات اإلخباريــة وخصائــص كل منهــا - واألخطــاء 

الشــائعة يف التقديــم التلفزيــو× وكيفيــة التغلــب عليهــا - ومعايــ� الجــودة وإجــراءات تحقيقهــا - واملشــكالت املتكــررة وكيفيــة التغلــب 

عليهــا- املبــادئ األساســية لتقديــم الربامــج الحواريــة-و دور مقــدم الربامــج الحواريــة التلفزيونيــة ومهامــه ومهاراتــه - وتخطيــط الربامــج 

الحواريــة - وكتابــة املقدمــات للربامــج الحواريــة التلفزيونيــة ومهاراتهــا.

١0846314 إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية
ــار و  ــة و إتقــان مهــارة ترتيــب األخب ــار التلفزيوني ــاج أشــكال مختلفــة مــن األخب يهــدف هــذا املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل إنت

إخــراج النــرشة اإلخباريــة و توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة يف النــرشات اإلخباريــة والربامــج حيــث يتــم الرتكيــز عــىل فــن كتابــة األخبــار 

والربامــج اإلخباريــة واللغــة العربيــة وكتابــة النــص اإلخبــاري.

١0846317 إعداد الفيلم الوثائقي وإنتاجه
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باألفــالم الوثائقيــة وخصائصهــا وأهميتهــا وتدريبــه عــىل كيفيــة التخطيــط لالفــالم الوثائقيــة 

والتــدرب عــىل مراحــل إنتــاج االفــالم الوثائقيــة والتــدرب عــىل الكتابــة للفلــم الوثائقــي، وتعميــق فهــم طبعــة العالقــة بــ� املنتــج واملخــرج، 

واجــراء الحــوارات يف االفــالم الوثائقيــة وتصويــر االفــالم الوثائقيــة ومونتاجهــا.

١0846413 تدريب عملي
ــة تحــت إرشاف املــدرب  ــا يف املؤسســات اإلعالمي ــا يعــادل 90 يوم ــة ( 12 معتمــدة)  أي م ــة تدريبي ــة 576 ســاعة عملي يقــيض الطلب

امليــدا× وبالتنســيق مــع املــرشف األكاد÷ــي. يقــوم الطلبــة خــالل التدريــب بإنتــاج مــواد إعالميــة تثبــت تفاعلهــم مــع بيئــة التدريــب.

١0846113 االخبار والبرامج اإلخبارية  اإلذاعية
يهــدف املســاق اىل »كــ� الطالــب مــن القــدرة عــىل جمــع الخــرب اإلذاعــي وصياغتــه وإنتــاج أشــكال إخباريــة مختلفــة وإخــراج النــرشة 

اإلخباريــة اإلذاعيــة وتنفيذهــا. يتــدرب الطالــب يف هــذا املســاق عــىل - طــرق ترتيــب األخبــار داخــل النــرشة- وانــواع وطــرق الرتتيــب - 

والتحليــالت اإلخباريــة .. والتعليقــات السياســية- وأشــكال الربامــج اإلخباريــة وفنونهــا.

١0846214 الصوت وتقنيات التحكم
يهــدف املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل التعامــل مــع مناطــق التحكــم بالصــوت (أســتوديو) وجزئياتــه واســتيعاب مفاهيــم غرفــة 

ــة-   ــاج الســمعي يف األســتوديو-املازج الصــو[ (مكــرس) باحرتافي ــاج الصــو[) مســتخدما معــدات اإلنت ــات، وحــدة املونت التحكــم (الصوتي

نظــم التســجيل الصــو[. ويتــدرب الطالــب عــىل  -  أنظمــة التســجيل الرقمية:املــازج الصــو[( ميكــرس) -  مونتــاج املــادة اإلخباريــة.. الخــرب 

اإلذاعــي ¿وذجــا - مونتــاج املــادة اإلخباريــة.. التقريــر اإلذاعــي ¿وذجــا - فــن مونتــاج الحــوار اإلذاعــي- مونتــاج الربامــج  اإلذاعــة. املجلــة  

اإلذاعيــة.. ¿وذجــا 

١0846315 اإلخراج اإلذاعي
يهــدف املســاق اىل رفــع كفايــة الطالــب وذلــك عــن طريــق تعريفــه  باملهــارات والتقنيــات الحديثــة واملتطــورة يف عــاå اإلخــراج اإلذاعــي 

وطــرق تنميــة الخيــال والحــس الفنــي لــدى الطلبــة وحثهــم عــىل ابتــكار األفــكار يف أع�لــه وكيفيــة قيــادة فريــق عمــل وإنتــاج األعــ�ل 
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الدراميــة وغ�هــا مــن الربامــج  اإلذاعية.يتعــرف الطالــب اىل اســاليب إدارة  فريــق العمــل ( املمثيلــ� - املذيعــ� ) - املؤثــرات الفنيــة ( 

املوســيقا - املؤثــرات الصوتيــة ) - أشــكال الدرامــا  اإلذاعيــة وفنونهــا: التمثيليــة- البنــاء الدرامــي: األســس - االعتبــارات - املقومــات - إخــراج 

الربامــج  اإلذاعيــة.

١4120846 مشروع التخرج
ــائط  ــون أوالوس ــة أوالتلفزي ــون يف اإلذاع ــد يك ــرÔ ق ــالم امل ــا يف اإلع ــرشوع م ــاج م ــاق بإنت ــتاذ املس ــت إرشاف أس ــة وتح ــوم الطلب يق

املتعــددة او بحــث اعالمــي. ويجســد املــرشوع املهــارات واملعــارف التــي تعلمهــا الطالــب يف أثنــاء دراســته الجامعيــة. ويتــم عرضــه يف نهايــة 

الفصــل وتقــوم بتقو÷ــه لجنــة خاصــة يف الكليــة.

١0841352  اإلعالم الدولي
ــالم  ــه يف مســاقات اإلع ــا تعلم ــب م ــدويل، اىل جان ــالم ال ــب يف دراســته اإلع ــدى الطال ــة ل ــة الرابع ــل الحلق ــادة هــذا املســاق تكتم §

الفلســطيني، والعــرä، واإلرسائيــيل، فيتعــرف اىل نشــأة أهــم الصحــف وتطورهــا، واملجــالت، واإلذاعــات، وبرامــج التلفزيــون، ووكاالت األنبــاء 

العامليــة، ويحلــل موقــع اإلعــالم الفلســطيني والعــرä - مقارنــة باإلعــالم اإلرسائيــيل الصهيــو× - يف هــذا املســاق. كــ� تعالــج هــذه املــادة 

مفاهيــم إعالميــة دوليــة مهمــة، كمســألة ”الدعايــة الدوليــة“، و“ االســت�لة الدوليــة“، و“ النظــام اإلعالمــي الجديــد“.

١0841204 لغة اإلعالم باالنجليزية1
ــه عــىل االتصــال، وتعــدد  ــة توســع مــن اطالعــه وقدرت ــي اللغوي ــاد ملكــة الصحف ــي، فازدي ــة خاصــة يف العمــل الصحف للغــات أهمي

ــة لغــة الطالــب  ــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقوي ــا، ل ــة خاصــة يف بالدن ــة أهمي مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزي

ــة، وترجمــة. ــاً، وكتاب ــراءة، وفهــ�ً، وحديث ــة ق الصحفي

١0841302 اإلعالم الفلسطيني
يعطــي هــذا املســاق صــورة عامــة وشــاملة عــن نشــأة اإلعــالم الفلســطيني وتطــوره  §ختلــف فروعــه، مــن صحافــة مكتوبــة، وإذاعــة 

ــة  ــب اىل السياســة التحريري ــخ هــذا الشــعب داخــل الوطــن ويف الشــتات. كــ� يتعــرف الطال ــون، يف املراحــل املختلفــة مــن تاري وتلفزي

لوســائل اإلعــالم الفلســطينية املختلفــة و أســاليب إدارتهــا والقوانــ� التــي تعمــل يف ظلهــا. 

١0841253 اإلعالم االسرائيلي
اإلعــالم الفلســطيني والعــرä يف حالــة مواجهــة مســتمرة ســل�ً أو حربــاً مــع اإلعــالم اإلرسائيــيل. ويهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف 

بنشــأة أهــم وســائل اإلعــالم اإلرسائيــيل وتطورهــا التــي تنــرش وتبــث بالعربيــة والعربيــة (صحــف، ومجــالت، وراديــو، وتلفزيــون) الحكوميــة 

منهــا والخاصــة. كــ� تســلط هــذه املــادة األضــواء عــىل طبيعــة نظــام اإلعــالم اإلرسائيــيل، وأجهــزة دعايتــه الداخليــة والخارجيــة.

١0846152 الكتابة للصورة التلفزيونية
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بالــرشوط والقواعــد التــي تحكــم الكتابــة للصــورة التلفزيونيــة واكتســاب القــدرة عــىل الكتابــة 

للقوالــب املختلفــة يف الصحافــة التلفزيونيــة. كــ� يهــدف اىل تعميــق الفهــم بالكتابــة للصــورة يف ضــوء الوعــي بخصائــص املشــاهدين و 

اســتخداماتهم للصحافــة التلفزيونية.يركــز املســاق عــىل تعميــق الفهــم بالبنــاء الفكــري والــداليل للنــص املكتــوب، وكيفيــة بنــاء التوافــق 

بــ� دالالت كل مــن النــص والصــوت والصــورة. 

١0846254 التصميم الجرافيكي التلفزيوني
يهــدف هــذا املســاق اىل  تكويــن رؤيــة إبداعيــة وخاصــة بالشاشــة التليفزيونيــة مــن خــالل فقــرات املــزج وفقــرات القوالــب للربامــج 

ــل  ــوات - والعوام ــات واألص ــور والكتاب ــج الص ــوش - ودم ــل م ــج أب ــك وبرنام ــج أدوä أفرتإيفي ــتخدام برنام ــة. -   اس ــة واملتنوع املختلف

ــو×. ــ] التلفزي ــم الجرافي الســيكولوجية املرتبطــة بالتصمي
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١0846355 إنتاج البرامج التلفزيونية التعليمية
يعطــي املســاق مقدمــة نظريــة حــول التلفزيــون التعليمــي واملــدارس الحديثــة يف التلفزيــون التعليمــي -القــراءة التلفزيونيــة للمناهــج 

التعليميــة - القوالــب التلفزيونيــة للربامــج التعليميــة - مهــارات تحويــل النــص الــدرايس اىل قالــب تلفزيــو×- عنــارص الجــذب يف الصــورة 

للربامــج التعليميــة ( اللقطــات املصــورة – الجرافيــك –الفيديــو فونــت – املشــاهد الدراميــة – الرســوم الثابتــة واملتحركــة. اإلخــراج الفنــي 

للربامــج التعليميــة - برامــج الحاســب االيل يف صناعــة و عــرض الربامــج التعليميــة

١0846351 التصوير التلفزيوني 2
يعــد هــذا املســاق مكمــال ملســاق تصويــر 1 حيــث يتعمــق الطالــب يف دراســة فنــون التصويــر التلفزيــو× الداخــيل والخارجــي ويتعــرف 

اىل اإلضــاءة واأللــوان وطــرق التحكــم فيهــ� - وقيــاس درجــة حــرارة اللــون (Kelvin)- والصــوت والصــوت الطبيعــي- واإلضــاءة الداخليــة 

والخارجيــة والتحديــات التــي تطرحهــا - وتصويــر التقاريــر اإلخباريــة وطــرق اإلبــداع فيهــا.

١0846352 المونتاج التلفزيوني2
ــه  ــو× ومبادئ ــاج التلفزي ــس املونت ــم بأس ــق الفه ــدف اىل تعمي ــث يه ــو× 1 حي ــاج التلفزي ــاق املونت ــال ملس ــاق مكم ــذا املس ــرب ه يعت

وتطويــر الحــس البــرصي والحــس اإلبداعــي الفنــي حيــث يتــدرب الطالــب عــىل اســاليب مونتــاج األفــالم الوثائقيــة - والتقاريــر اإلخباريــة- 

والربامــج الحواريــة- واإلعالنــات – والتحقيقــات. ويتعــرف اىل أحــدث تجهيــزات املونتــاج.

١0846453 اإلخراج التلفزيوني2
يعــد هــذا املســاق مكمــال ملســاق اإلخــراج التلفزيــو× 1 ويهــدف اىل تعميــق الفهــم باملبــادئ واألخــالق التــي يقــوم عليهــا عمــل املخــرج 

و بيئــة عمــل املخــرج والعمــل مــع الفريــق الفنــي داخــل األســتوديو. حيــث يتعــرف الطالــب اىل عمليــة اإلخــراج وعالقتهــا ببقيــة األدوار 

داخل غرفة التحكم- والفرق ب� اإلخراج اإلخباري والحواري. 

١0846151 تكنولوجيا االتصال
ــرتددات  ــرف اىل ال ــة, والتع ــوات االتصــال املختلف ــرب قن ــات واالشــارات ع ــل املعلوم ــة نق ــدرس هــذا املســاق اهــم املراحــل يف عملي ي

املتاحــة واجهــزة معالجــة االشــارات وتهيئتهــا للنقــل عــرب االقــ�ر الصناعيــة, ويــدرس ايضــا خطــوط الفايــرب ووســائل االتصــال وغ�هــا, اىل 

جانــب تشــف� االشــارة وتخزينهــا يف مســاحات صغــ�ة وبجــودة عاليــة وايضــا حجــز الــرتددات والخطــوط عــرب االقــ�ر الصناعيــة.

١0846354 اإلذاعة الخارجية
يتدرب الطالب يف هذا املساق عىل  االذاعات الخارجية انواع وانواعها.... واالعتبارات االساسية لتنفيذها

( دينية—سياســية---ريايض—فنية) وموضوعــات االذاعــات الخارجيــة... والــرشوط والخصائــص - األشــكال والفنــون اإلذاعيــة التــي ÷كــن 

اســتخدامها يف االذاعــات الخارجيــة - والهندســة  اإلذاعيــة ودورهــا يف نجــاح  اإلذاعــة الخارجيــة

١0846351 البث المباشر والتنفيذ على الهواء
ــور  - واشــكال  ــارش مــن االســتوديو....والتفاعل مــع الجمه ــث املب ــارش - والب ــث املب ــواع الب ــب يف هــذا املســاق عــىل ان ــدرب الطال يت

البــث املبــارش مــن االســتوديو - واالحــداث املهمــة واحتياجــات الجمهــور يف ظــل املنافســة - وانــواع االذاعــات الخارجيــة وكيفيــة تنفيذهــا 

- والهندســة  اإلذاعيــة.... والتجهيــزات الهندســية الالزمــة لتنفيــذ البــث املبــارش بفاعليــة

١0846452 إنتاج البرامج  اإلذاعية المتخصصة
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق اىل اهــداف االذاعــات العامــة واالذاعــات املتخصصــة و فلســفتها واســس إنتــاج برامــج االرسة 

والطفــل - واســس إنتــاج برامــج الشــباب والرياضــة و مقوماتهــا - واســس إنتــاج الربامــج املوجهــة للكبــار ومقوماتهــا - واســس إنتــاج برامــج 

ذوي االحتياجــات الخاصــة ومقوماتهــا -واســس إنتــاج الربامــج التعليميــة.
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١0846253 إنتاج التنويهات والفواصل  اإلذاعية
ــواع  ــرف اىل : ان ــث يتع ــة , حي ــل اإلذاعي ــات والفواص ــات والتنويه ــاج الربوموه ــىل إنت ــة ع ــب الطلب ــاق اىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

التنويهــات والربوموهــات االجت�عيــة - وانــواع االعالنــات( ســلع – خدمــات) - وتنويهــات الربامــج: تعريفيــة – وعــروض برامــج - ومراحــل 

ــات والفواصــل ــاج الربوموهــات والتنويه إنت

١0846113  تحرير المواد اإلخبارية و ترجمتعا
يــدرس هــذا املســاق اساســيات الرتجمــة والقواعــد املتبعــة فيهــا مــن اللغــة االنجليزيــة اىل العربيــة والعكــس. ويركــز املســاق عــىل لغــة 

اإلعــالم االلكرتونيــة املســموعة  فيهــا واملقــروءة, حيــث يتــدرب الطالــب عــىل اساســيات التعامــل مــع مصــادر  االخبــار االجنبيــة و ترجمتهــا 

املؤجلــة والفوريــة مراعيــا قواعــد اللغــة االنجليزيــة اإلعالميــة.

١0846353  البرامج الوثائقية  اإلذاعية
يهــدف هــذا املســاق اىل تدريــب الطالــب عــىل إعــداد برامــج اذاعيــة وثائقيــة تبنــى عــىل اســاس الحقائــق وتتكلــم حــول املوضوعــات 

ــة واملوســيقا  ــف املقاطــع الصوتي ــة توظي ــب اىل كيفي ــم الطال ــث يتعل ــة. حي ــة, واالقتصادي ــة, والتاريخي ــة, والثقافي السياســية, واالجت�عي

والصــوت الطبيعــي يف رسد قصــة حقيقيــة هدفهــا التوعيــة و توضيــح الحقيقــة الواقعيــة.

ة ١0846255 الديكور واإلضاء
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق األســس العلميــة لتصميــم االضــاءة وتنفيــذ الديكــور. -واإلضــاءة والديكــور ومالءمتــه لشــكل الربنامــج 

ومضمونــه. - وكيفيــة التكامــل بــ� الديكــور والعنــارص األخــرى ( اإلكسســوار - األزيــاء – األثــاث). - الديكــور وعالقتــه بالتصويــر واإلضــاءة 

ــور  ــة  الديك ــج التلفزيوني ــور الربام ــاءة. - ديك ــور واإلض ــب اآليل يف الديك ــات الحاس ــالق- تطبيق ــة (ع ــا التليفزيوني ــور يف الدرام - الديك

بالشــخصيات واألحــداث). 

١0846357 الفيلم السينمائي
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بفــن الســين� وتدريبــه عــىل عمليــة إعــداد الفيلــم الســين�Ô وإنتاجــه, واخراجــه. ويركــز املســاق 

ــة, والتكويــن داخــل الصــورة واملناظــر, واالضــاءة, واللــون,  ــادئ االساســية للســين�, مثــل: حركــة الكامــ�ا, واللقطــات التصويري عــىل املب

وكذلــك املبــادئ الرئيســية للمونتــاج

١0841301  لغة اإلعالم باإلنجليزية (2)
ــف  ــادة يف مختل ــن هــذه امل ــب يف الجــزء األول م ــا درســه الطال ــة (1) ويطــور م ــة اإلعــالم باإلنجليزي ــادة لغ يعمــق هــذا املســاق م

ــخ. ــة، إل ــا، والرياض ــع، والتكنولوجي ــاد، واملجتم ــة، واالقتص ــة، يف السياس ــة املتخصص ــات الصحفي ــاالت الكتاب مج

١0846451 تصميم االعالنات التلفزيونية
يعطــي املســاق فكــرة شــاملة عــن اهميــة االعــالن التلفزيــو× واســاليب إعــداده وإنتاجــه , حيــث يتعــرف الطالــب اىل أســس تصميــم 

اإلعالنــات التلفزيونيــة ومبادئهــا, واألدوار واملهــام الرئيســية وبــدور اإلعــالن يف الرتويــج للخدمــات واملرشوعــات واألفــكار, ويركــز املســاق 

عــىل تأهيــل املصمــم الكتســاب املهــارات األساســية لعمليــة تصميــم اإلعــالن التلفزيــو× دارســا : أهميــة اإلعــالن كونــه عنــرصا رئيســا يف 

تســويق الســلع والخدمــات واألفــكار- وأنــواع اإلعالنــات مــن حيــث الوظيفــة التــي تؤديهــا يف املجتمــع (تجاريــة، غــ� تجاريــة، برامجيــة) 

- ومصــادر املعرفــة - وقوالــب اإلعالنــات التلفزيونيــة - ومراحــل إنتــاج اإلعــالن التلفزيــو× (جمــع املعلومــات، التحليــل املبــدÔ، تحديــد 

العنــارص اإلنتاجيــة، تحديــد األجهــزة والتقنيــات املســتخدمة، وضــع التصميــم) 

١10311198لغة فرنسية  (1):
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالحــروف األبجديــة للغــة الفرنســية، وطريقــة كتابــة الكلــ�ت §ذكرهــا ومؤنثهــا وجمعهــا، 

والجمــل §كوناتهــا: الضمــ� الشــخيص، والفعــل، واملفعــول بــه املبــارش وغــ� املبــارش. كــ� يــرسد أحداثاً يوميــة باســتع�ل األدوات املســاعدة 

مثــل الرســوم، والصــور، وتحريــر إجابــات قصــ�ة تتضمــن: القبــول، والرفــض، والشــكر، والتأســف، وتربيــر اإلجابــة بطريقــة مختــرصة.
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10311299لغة فرنسية (2):
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس اللغــة الفرنســية مــن خــالل الطــرق الحديثــة لتدريــس اللغــة الفرنســية للمبتدئــ� واملقيمــ� يف بــالد 

غــ� ناطقــة باللغــة الفرنســية. ومــع نهايــة هــذا املســاق يتوقــع مــن الطلبــة املقــدرة عــىل التحــدث ببســاطة عــىل فهــم وتركيــب جمــل 

بســيطة، يســتطيعون بهــا التعريــف بأنفســهم والتعــرف اىل اآلخريــن، وعمــل جمــل بســيطة، و ترتيــب حــوار قصــ�.

10301116لغة عبرية (1):
يهدف هذا املساق إىل التعريف بأسس اللغة العربية ومبادئها، وذلك ليتمكن الطلبة من التعب� محادثة وكتابة.

10301161لغة عبرية (2):
÷كــن تســجيل هــذا املســاق بعــد أخــذ مســاق لغــة عربيــة1، ويهــدف هــذا املســاق إىل فهــم اللغــة العربيــة بشــكل أوســع حيــث تتــم 

املقارنــة بــ� اللغتــ�، العربيــة والعربيــة، ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل الرتجمــة مــن العربيــة إىل العربيــة والعكــس.
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برنامج العالقات العامة واالتصال

رؤية البرنامج
يســعى برنامــج العالقــات العامــة واالتصــال أن يكــون برنامجــاً أكاد÷يــاً رائــداً، ومتطــوراً يعمــل عــىل تأهيــل كادٍر متخصــص متميّــز يف 

العالقــات العامــة واالتصــال وأن يكــون مواكبــا ومســتخدما لإلعــالم الجديــد ويســعى الربنامــج إىل الرشاكــة الفاعلــة مــع املؤسســات العاملــة 

يف ذات املجــال. 

رسالة البرنامج
يهــدف برنامــج العالقــات العامــة واالتصــال إىل تأهيــل خريجــ� فلســطيني� وعــرب وأجانــب يف مجــال العالقــات العامــة واالتصــال 

قادريــن عــىل التعامــل مــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال والعمــل املؤســيس ، ملتزمــ� بأخالقيــات املهنــة، وقادريــن عــىل املنافســة عــىل 

املســتوى اإلقليمــي، وإجــراء البحــوث العلميــة املرتبطــة بأولويــات املجتمــع واملســاهمة يف تطويــر املؤسســات املختلفــة مــن خــالل  تقديــم 

االستشــارات والربامــج التدريبيــة، اضافــة اىل تصحيــح املفاهيــم واملصطلحــات، وخاصــة مــا يتعلــق بالعالقــات العامــة والدوليــة، اضافــة اىل 

امتــالك اإلمكانــات املاديــة والتكنولوجيــة والبرشيــة املتطــورة مــ� يؤهــل الربنامــج للعمــل عــىل املســتويات كافــة ضمــن املعايــ� العامليــة. 
 

مرجعية البرنامج 
ــالم  ــة واإلع ــج الصحاف ــي لربام ــ�د األكاد÷ ــة االعت ــدى مؤسس ــة ل ــ� األكاد÷ي ــدت املعاي ــة، اعتم ــات العام ــج العالق ــة لربنام كمرجعي

األمريكيــة AEJMC لعــام 2006، والجمعيــة الدوليــة للعالقــات العامــة، ومعهــد العالقــات العامــة امللــ] الربيطــا×CIPR ، بعــد إجــراء 

بعــض التعديــالت عليهــا، لتتــالءم مــع طبيعــة برامــج العالقــات العامــة، ولتتناســب مــع الواقــع الفلســطيني والعــرä، و تنعكــس اهدافهــا 

فيــ� يــأ[:

االهداف العامة:
فهــم نظريــات ومبــادئ التعامــل مــع الــرأي العــام خــارج املؤسســة ، وقوانــ� املهنــة وأخالقياتهــا واســس التعامــل مــع العاملــ� • 

داخلهــا وتوســيع عمــل املؤسســة لتشــمل تقديــم خدمــات إضافيــة باســاليب عرصيــة للمجتمــع. 

اإلسهام يف إغناء املعرفة العلمية وتنمية الفكر االبداعي املتجدد واملستقل يف مجال العالقات العامة واالتصال.• 

فهم األدوار التاريخية ملؤسسات العالقات العامة واملتخصص� يف هذا املجال، وتقويم وادراك هذه االدوار.• 

إجراء البحوث العلمية باستخدام األساليب واألدوات واإلمكانيات التكنولوجية املال`ة لتخصص العالقات العامة واالتصال.• 

الكتابة السليمة والواضحة باستخدام القوالب واألساليب املال`ة للج�ه� املستهدفة.• 

تطبيق املبادئ و املفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصاءات املتعلقة بعمل العالقات العامة واالتصال.• 

 األهداف الخاصة:
يؤهل الربنامج يف شقيه النظري والعميل خريج قسم العالقات العامة واإلتصال ملا يأ[:

تعليــم الطالــب أســس االتصــال االنســا× املبــارش(Interpersonal Communication) ومبادئــه مــن جهــة، وعالقتــه باملجتمــع، • 

وأســاليب اســتخدامه إلحــداث التأثــ�، مــن جهــة أخــرى. 

ــات •  ــال العالق ــة يف مج ــاليبه املختلف ــال وأس ــاالت االتص ــ�ي، ومج ــال الج�ه ــال االتص ــة يف مج ــة العلمي ــب باملعرف ــد الطال تزوي

العامــة. مــن خــالل التدريــب العمــيل يف مجــال االتصــال بالج�هــ�، وأســاليب توصيــل املعلومــات، واإلقنــاع، وتطويــر العالقــات 

ــة واملؤسســات املختلفــة. ــات االجت�عي بــ� الفئ

توســيع مــدارك الطالــب وقدراتــه يف مجــال فهــم جوهــر العالقــات العامــة مــن النواحــي النظريــة والتطبيقيــة، وتعليمــه فنــون • 

االتصــال وتنظيــم العالقــات بــ� األطــراف املختلفــة، والتعامــل مــع الــرأي العــام والتأثــ� عليــه، يف املجــاالت املختلفــة، السياســية 

واإلجت�عيــة واإلقتصاديــة، وتوظيــف ذلــك ملصلحــة املجتمــع، أفــرادا ومؤسســات.

تعليــم الطالــب وتوجيهــه نحــو البحــث العلمــي، وتطويــر قدراتــه البحثيــة يف مجــاالت قيــاس الــرأي العــام، ورفــع مســتوى مهاراتــه • 

يف التعامــل مــع األســاليب املتعــددة مل�رســة العالقــات العامــة. 

السعي نحو تطوير املؤسسات املختلفة من خالل ترسيخ املفاهيم املتعلقة §دى أهمية دور العالقات العامة يف العملية التنموية. • 
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مخرجات البرنامج

املعرفة والفهم :( أ ). 

أن يصبح الخريج قادراً عىل أن : 

يتعرف إىل التطورات الراهنة واملستقبلية يف مجال تكنولوجيا االتصال واإلعالم والعالقات العامة واإلعالن.• 

 يوضح العوامل املؤثرة يف طبيعة عمل العالقات العامة وعىل سوق اإلعالن وكذلك العوامل املؤثرة يف اإلعالم الدويل.• 

يحدد املهارات االتصالية الالزمة للمتخصص� بالعالقات العامة أو اإلعالن لتحقيق اإلقناع والتأث�.• 

 يرشح املقصود باالتصاالت التنظيمية والتسويقية وإدارة األزمات والرأي العام واالتصال الدويل.• 

يصف خطوات إجراء بحث كيفي أو ميدا× أو تحلييل يف أحد مجاالت العالقات العامة، واإلعالن، أو الرأي العام.• 

يتعرف إىل أخالقيات مهنة العالقات العامة واإلعالن والتعامل مع الرأي العام.• 

املهارات الذهنية :( ب ). 

أن يصبح الخريج قادراً عىل : 

تخطيط الربامج االتصالية للعالقات العامة والحمالت اإلعالمية واإلعالنية .• 

 تطبيق أخالقيات العالقات العامة واإلعالن عند م�رسة املهنة.• 

تحليل املتغ�ات الخاصة بالتأث�ات املختلفة لربامج العالقات العامة واإلعالن.• 

تصميم حمالت وبرامج عالقات عامة وإعالنات مبتكرة ومؤثرة وفعالة.• 

املهارات املهنية والعلمية:( ج ). 

   يصبح الخريج قادرا عىل  : 

 اعداد بحٍث علميV حول مشكلة من مشكالت العالقات العامة و اإلعالن و الرأي العام وتنفيذه.• 

 اجراء  استطالعات الرأي العام حول القضايا املختلفة املتعلقة بنشاط ووظائف العالقات العامة محليا ودوليا وتنفيذها.• 

انتاج وتصميم مشاريع اتصاليه أو إعالمية حول املؤسسة وتطوراتها املختلفة.• 

املهارات العامة واملنقولة : ( د ). 

     يصبح الخريج قادرا عىل: 

 العمل بأسلوب الفريق الواحد .• 

 تقديم أو عرض محارضة أو تقرير أو مذكرة عن أنشطة وجهود العالقات العامة.• 

 يناقش نتائج معينة بفكر متطور وبروح د÷وقراطية.• 

  حل املشكالت واالزمات التي تواجهه بأسلوب عميل وعلمي ومهني.• 
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ساعة معتمدةنوع المتطلب
18إجباري18متطلبات الجامعة 
93إجباري93متطلبات التخصص

12اختياري 12
33 ساعاتمساقات حرة

126المجموع

متطلبات الجامعة اإلجبارية 
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18 ساعة معتمدة)

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق 
10001013الثقافة اإلسالمية

10001023اللغة العربية
10001033اللغة االنجليزية (1)
10003253اللغة االنجليزية (2)
10001053دراسات فلسطينية

10001171مهارات القيادة واالتصال
10001081خدمة مجتمع

10001271مقدمة يف الحاسوب

مساقات حرة على الطالب أن ينهي 3 ساعات معتمدة يختارها من أي تخصص في الكلية .

ملحوظة : التدريب العميل عبارة عن 12ساعة معتمدة

تساوي 576 ساعة تدريب فعلية أي ما يعادل تقريبا 95 يوما تدريبيا بواقع 6ساعات يوميا.

متطلبات القسم بمجموع (٩٣) ساعة معتمدة:
متطلبات القسم اإلجبارية §جموع (93) ساعة معتمدة موزعة كاآل[ : 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10851427  م.س. 1                 12التدريب العميل 10851438
10851429  م.س. 1                 3تنظيم املؤ»رات واعدادها 10851326
10851218  م.س. 1                 3انتاج املواد االعالمية واخراجها للعالقات العامه 10851328
10851219  م.س. 1                 3ادارة الحدث 10851429
10851427  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 10851436
10851321  م.س. 1                 3فن اعداد املشاريع وتصميمها 10851427
10117  م.س. 1                 3فن التفاوض واالقناع 10851108
                 3مبادئ العالقات العامه 10851111
                 3لغة االعالم باالنجليزية 1 10841204
10851321  م.س. 1                 3العالقات العامة : اسرتاتيجيات وحمالت 10851324
                 3فنون الكتابة االخبارية االلكرتونية واملكتوبة 1 10841105
10851108  م.س. 1                 3الرأي العام واالعالم الحديث 10851215
                 3مقدمة لدراسة االعالم 10841101
10841105  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 1 10851213
                 3فن الكتابة للعالقات العامة 10851106
                 3لغة االعالم بالعربية 10841102
10851219  م.س. 1                 3 مهارات يف العالقات العامة باالنجليزية 10851216
10841105  م.س. 1                 3استخدامات الصحافة االلكرتونية يف العالقات العامة 10851221
10117  م.س. 1                 3مهارات يف العالقات العامة 10851219
10851111  م.س. 1                 3القانون واخالقيات العالقات العامة 10851112
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10851221  م.س. 1                 3االعالم االجت�عي 10851222
10851213  م.س. 1                 3التصوير الصحفي الرقمي 2 10851214
10851326  م.س. 1                 3املراسم والربوتوكوالت واالتيكيت 10851325
10851215  م.س. 1                 3االعالن والتسويق يف العالقات العامة 10851218
                 3الدعاية االعالمية 10851220
10851111  م.س. 1                 3مناهج البحوث يف العالقات العامة 10851110
10851110  م.س. 1                 3العالقات العامة والتخطيط وادارة االزمات 10851321
10851112  م.س. 1                 3ادارة العالقات العامة 10851323

المتطلبات االختيارية لقسم العالقات  العامة واالتصال
12 ساعة معتمدة يختارها الطالب من املساقات اآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3العالقات العامة يف املؤسسات غ� الربحية 10851333
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� / 2 10311199
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص� /1 10311198

                 3اللغة االسبانية 1 32113
                 3العالقات العامةعرب الشبكة العنكبوتية 10851336
                 3العالقات العامة املتخصصة 10851224

                 3اللغة االسبانيه 2 32114
                 3اللغة االملانية (2) 32116
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وصف المساقات

١841101 مقدمة لدراسة اإلعالم
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية لالتصــال الج�هــ�ي واملفاهيــم والنظريــات الخاصــة بذلــك، ويعــرف الطالــب بنظــم اإلعــالم 

املختلفــة، ويعطيــه ملحــة عامــة وشــاملة حــول نشــأة وســائل اإلعــالم الج�هــ�ي األساســية وتطورهــا وهــي: الكتــاب، والصحيفــة، 

والســين�، والراديــو، والتلفزيــون. 

١0851111 مبادىء العالقات العامة
ــل  ــة، املداخ ــات العام ــة بالعالق ــف الخاص ــداف  والوظائ ــدرس األه ــا، وي ــة وتطوره ــات العام ــوم العالق ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

التنظيميــة واإلداريــة والفنيــة للعالقــات العامــة ,جمهــور العالقــات العامــة , واقــع العالقــات العامــة يف املجتمعــات املختلفــة واملجتمــع 

الفلســطيني خاصــة ,مهــام العالقــات العامــة وأنشــطتها مبــادئ وضــع خطــط للعالقــات العامــة, أســاليب عمــل  العالقــات العامــة. 

١0841105 فنون الكتابة اإلخبارية وااللكترونية والمكتوبة (1)
يتنــاول هــذا املســاق فنــون الكتابــة اإلخباريــة االلكرتونيــة واملكتوبــة ,األســس النظريــة وقواعــد الكتابــة والتنظيــم للخــرب الصحفــي 

الــذي يَُعــدُّ األســاس األول لبنــاء الصحيفــة وتكوينها,فــن جمــع املــادة الصحفيــة وتحريرهــا نظريــاً وعمليــاً, أســس إجــراء املقابــالت 

الصحفيــة وصياغتهــا

١0851213 فن الكتابة للعالقات العامة 
يتنــاول هــذا املســاق إكســاب الطالــب/ة املهــارات الالزمــة يف العمليــة االتصاليــة مــن خــالل تزويــده/ا باألســس النظريــة والعمليــة 

ليتمكــن مــن إنجــاز الوظائــف واملهــام امللقــاة عــىل عاتقــه ، ويكــون ذلــك مــن خــالل توســيع معرفــة العنــارص وتعميقهــا مقرونــة 

بالوظائــف واملهــام االتصاليــة يف مجــال العالقــات العامــة. تحريــر مختلــف األنــواع الصحفيــة والرتكيــز عــىل كتابــة التقاريــر. التدريــب 

عــىل التواصــل مــع الجمهــور الداخــيل والخارجــي ووســائل اإلعــالم وإدارة األحــداث اإلعالميــة وتنظيمهــا.
 

١0851215 فن التفاوض و االقناع
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية لإلقنــاع والتفــاوض ومهاراتــه وخطواتــه والتخطيــط واإلعــداد والتعامــل مــع اســرتاتيجياته 

وتكتيكاتــه والتعامــل مــع األجــواء التفاوضيــة ومراحــل املســاومة ,املعوقــات وأســاليب التغلــب عليهــا, التعــرف إىل خصائــص املفاوض 

الناجــح, تطبيقــات عمليــة و»رينــات عــىل التفــاوض, صفــات الشــخصيات اإلداريــة, لغــة الجســد.

١0851217 مناهج البحوث في العالقات العامة
ــا,  ــات, وتحليله ــع البيان ــة، ويشــمل أســاليب جم ــات العام ــل العالق ــاول هــذا املســاق املناهــج واألســاليب املســتخدمة يف حق يتن

وتقيمهــا والتوصــل إىل نتائــج قيمــة. ÷ثــل هــذا املســاق املرحلــة التحض�يــة الرئيســة لتطبيــق أســاليب البحــث يف املســاقات املختلفة 

وصياغــة خطــة البحــث والرســالة املقــررة ضمــن متطلبــات هــذا الربنامــج.

١0851112 القانون وأخالقيات العالقات العامة
ــة  ــة الفكري ــع ,التشــه� ,امللكي ــوق الطب ــود ,حق ــل العق ــة مث ــات العام ــة للعالق ــة واألخالقي ــادئ القانوني ــدرس هــذا املســاق املب ي

,القــذف ,قوانــ� العمــل اإلعالمــي إضافــة إىل تعليــم التطبيقــات األخالقيــة مل�رســة أفضــل ومســتويات أرفــع للعالقــات العامــة وفقــا 

للقوانــ� واملواثيــق املعمــول بهــا محليــا وإقليميــا وعامليــا.

١0851219 التصوير الصحفي الرقمي 1
ــر  ــر , بالخــربات الالزمــة الســتخدام التقنيــات الحديثــة يف التصوي ــة للتصوي يهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب باملفاهيــم األساسيـ

الفنــي. كــ� يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات ذات الصلــة بالتصويــر الرقمــي الثابــت ، واملتحــرك ( الفيديــو ) ، واســتخدام 

ــم  ــا يف التصمي ــادة منه ــور ، واإلف ــف الص ــب توظي ــا .  إىل جان ــة ، وطباعته ــور الرقميّ ــر الص ــة بتحري ــوبية املتعلق ــج الحاس الربام

واإلعــالن، وبعــض املجــاالت الفنيــة ، والتعليميــة األخــرى .
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١0841102 لغة اإلعالم بالعربية
يتنــاول هــذا املســاق أســس اللغــة العربيــة املتداولــة يف اإلعــالم وقواعدهــا ، َمدَخــالً لفنــون الكتابــة الصحفيــة. ويهــدف إىل تدعيــم 

ــة مــن  ــة وواضحــة وخالي ــورق، بلغــة قوي ــا عــىل ال ــكاره وصياغته ــ� عــن أف ــه عــىل التعب ــة قدرات ــة، وتقوي ــب اللغوي ملكــة الطال

األخطــاء. ويتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل قواعــد النحــو والــرصف، مــع الرتكيــز عــىل املثنــى، والجمــع، والعــدد، واملعــدود، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والكتابــة اإلمالئيــة الســليمة، §ــا فيهــا كتابــة الهمــزة و قواعــد الرتقيــم الســليم،  والتعــرف إىل املصطلحــات 

اإلعالميــة.

١0841204  لغة اإلعالم باإلنجليزية (1)
يتنــاول هــذا املســاق جانبــا مهــ� يف العمــل الصحفــي، وهــو اللغــة اإلنجليزيــة، حيــث إن زيــادة ملكــة الصحفــي اللغويــة توســع يف 

اطــالع الصحفــي وقدرتــه عــىل االتصــال، وتعــدد مشــاربه لجمــع املعلومــات. وال شــك أن للغــة اإلنجليزيــة أهميــة خاصــة يف بالدنــا، 

لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تقويــة لغــة الطالــب الصحفيــة قــراءة، وفهــ�ً، وحديثــاً، وكتابــة، وترجمــة.

١0851224 الرأي العام واإلعالم الحديث
ــه,  ــر يف تكوين ــي تؤث ــل الت ــه والعوام ــه, ومقومات ــام وأنواع ــرأي الع ــوم ال ــة §فه ــة املتعلق ــارف النظري ــاق املع ــذا املس ــاول ه يتن

ــة  ــية وإعالمي ــة ونفس ــرًة اجت�عي ــه ظاه ــام بوصف ــرأي الع ــة ال ــاول دراس ــ� يتن ــه. ك ــه وقياس ــلوكياته, وظائف ــتخداماته, وس واس

وتأث�هــا يف الحيــاة السياســية واالجت�عيــة للمجتمعــات املعــارصة. »ييــز أهــم قضايــا الــرأي العــام والتفاعــل معهــا وتناولهــا مــن 

زوايــا نقديــة تحليليــة. و»كــ� الدارســ� مــن النظــر ألنفســهم كونهــم قا`ــ� عــىل االتصــال مســتقبال بوصفهــم قــادة رأي يف مجتمــع 

محــيل وعاملــي.

١0851219 مهارات في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األساســية واملعتمــدة يف مجــال العالقــات العامة,حيــث يجمــع املســاق الناحيتــ� النظريــة والعمليــة 

ــات  ــارات املختلفــة يف م�رســة العالق ــم امله ــة لتعل ــح املســاق املجــال أمــام الطلب ــات العملية,يفت ويشــمل مجموعــة مــن التدريب

العامــة. بحيــث تشــمل القيــام بالعديــد مــن املهــارات مثــل :

أعداد املواد اإلعالمية واإلعالنية من رسائل ونرشات ومطبوعات وبيانات أخبارية وأخبار صحفية....الخ.

إعداد املؤ»رات واملؤ»رات الصحفية والكل�ت الخطابية والتقارير ومحارض االجت�عات والدعوات ....الخ.

االتصال بالجمهور والتنسيق مع وسائل االعالم.

١0851332 استخدام الصحافة اإللكترونية في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الصفحــة االلكرتونيــة للمؤسســة مــن حيــث الشــكل واملضمــون، نــرش املعلومــات الصحفيــة املتعلقــة 

باملؤسســة، معالجــة املعلومــات الصحفيــة االلكرتونيــة، معالجــة الصــورة االلكرتونيــة، التحريــر للصحافــة االلكرتونيــة، االعــالن عــىل 

الصفحــة االلكرتونيــة، قيــاس الــرأي عــىل الصفحــة االلكرتونيــة، الرشيــط االخبــاري عــىل الصفحــة االلكرتونيــة.

١0851222 التصوير الصحفي الرقمي 2
يتنــاول هــذا املســاق مســالة تطويــر املعرفــة التقنيــة للكامــ�ا الرقميــة لــدى الطــالب إضافــة إىل تطويــر اللغــة املرئيــة لديهــم مــن 

خــالل روايــة القصــة بالصــور، كــ� يهــدف املســاق اىل تطويــر مهــارة االحســاس والنقــد للصــورة اإلعالميــة ، ويركــز املســاق عــىل 

الجانــب العمــيل حيــث ســيقدم الطــالب مــرشوع تصويــر وثائقــي (عمــيل).

١0851331 مهارات عالقات عامة باللغة االنجليزية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب االتصــال والتواصــل مــع املجتمــع واملؤسســات االجنبيــة بهــدف تســويق املؤسســة التــي يعمــل بهــا، 

كــ� يهــدف املســاق إىل تعليــم الطالــب املهــارات األساســية يف التعامــل مــع الدبلومــايس، والســيايس والثقــايف والحضــاري مــع مراعــاة 

الفــروق بــ� املؤسســات واملجتمعــات االنســانية املختلفــة .
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١0851333 اإلعالن و التسويق في العالقات العامة
يتنــاول هــذا املســاق التعــرف إىل أســس التســويق مــن حيــث األنــواع واألهميــة مرتبطــا بالرتويــج واإلعالن,كــ� يهــدف إىل دراســة 

اســرتاتيجيات اإلعــالن املتكاملــة مــن خــالل فهــم ســلوك املشــرتي واملســتهلك وكيفيــة تطويــر خطــط اإلعــالن ووســائله وسياســاته 

وتنفيذهــا يف إطــار أســرتاتيجية املؤسســة. ويتنــاول املســاق القضايــا املهمــة املتعلقــة بالتجــارة االلكرتونيــة واالنرتنــت.

١0851335 الدعاية اإلعالمية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدعايــة اإلعالميــة, وأنواعهــا, وأســاليب اســتخداماتها، وتأث�هــا عــىل الــرأي العــام املحــيل، واإلقليمــي, 

ــ�  ــة ب ــج. العالق ــرب الخلي ــاردة، وح ــرب الب ــالل الح ــات وخ ــالل الثالثيني ــة خ ــارب الدعائي ــىل التج ــواء ع ــلط األض ــدويل، ويس وال

بالــرأي العــام والدعايــة، وأوجــه االختــالف والتشــابه بــ� كل مــن: الــرأي العــام، والدعايــة، واإلعــالم،  واإلعــالن، والعالقــات العامــة،  

والتعليــم.  و÷كــن الطالــب مــن التّعــرف إىل تجــارب الشــعوب املختلفــة يف هــذا املضــ�ر.

١0851222 اإلعالم االجتماعي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم علــم اإلعــالم االجت�عــي:  طبيعتــه, وأهميتــه, والنظريــات االجت�عيــة املختلفــة التــي تفــرس الظاهــرة 

ــع  ــة, ومواق ــع اإلجت�عي ــل, واملواق ــد أو اإلعــالم البدي ــة, واإلعــالم الجدي ــة بأبعادهــا املختلفــة, ومفهــوم العوملــة اإلعالمي االجت�عي

ــاول املســاق دور  ــ� بينهــم عــرب هــذا الفضــاء االفــرتايض, يتن ــراد أو الج�عــات التواصــل في ــح لألف ــي تتي التواصــل األجت�عــي الت

اإلعــالم الجديــد وتأث�هــا الــذي أحــدث نقلــة نوعيــة §فهــوم اإلعــالم, دور شــبكات التواصــل اإلجت�عيــة (الفيــس بــوك ,التويرت,ومــا 

تفــرزه التكنلوجيــا مســتقبال) وتأث�هــا عــىل جمهــور املتلقــ� .

١0851334 العالقات العامة والتخطيط  وإدارة األزمات  
يتنــاول هــذا املســاق دراســة اإلدارة يف العالقــات العامــة، املداخــل العلميــة إلدارة العالقــات العامــة، والتخطيــط االســرتاتيجي، وأســس 

وضــع املوازنــة، وإدارة املــوارد البرشيــة، وعالقــات العمــالء، البحــث والتقويــم للوظائــف األخالقيــة واملهنيــة يف عمليــات العالقــات 

العامــة، وإدارة األزمــة يف العالقــات العامــة، حــاالت دراســية.

١0851336 إدارة العالقات العامة 
يتنــاول هــذا املســاق أســس البنــاء اإلداري للعالقــات العامــة  ,العوامــل املؤثــرة يف حجــم إدارة العالقــات العامــة والحجــم اإلداري 

ــتخدمة  ــة املس ــة واالتصالي ــاليب اإلداري ــيل ,األس ــا الداخ ــة ,تنظيمه ــي للمؤسس ــكل التنظيم ــا يف الهي ــا ,مكانته ــب ,موقعه املناس

فيها,خصائــص العالقــات العامــة. مهــام العالقــات العامــة ومســؤولياتها وأخالقيــات املهنــة وصفــات املديــر الناجــح , الجهــاز الداخــيل 

واملستشــار الخارجــي للعالقــات العامــة يف املؤسســات الحكوميــة واملؤسســات الصناعيــة والتجاريــة واملؤسســات االجت�عيــة 

ــة.  واملؤسســات التعليمي

١0851338 المراسم والبروتوكول واإلتيكيت
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم املختلفــة للربوتوكــول ,اختصاصــات ومهــام إدارات وأقســام املراســم يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات 

الحكوميــة والخاصــة ومراســم الزيــارات والوفــود الرســمية. ويتنــاول املســاق بروتوكــول العالقــات الدبلوماســية والعمــل الربوتوكــويل، 

ويســتعرض التاريــخ الدبلومــايس واللغــة الدبلوماســية يف رســائل رؤســاء الــدول والســفراء واملذكــرات الشــفهية واملوقعــة و¿ــاذج مــن 

تلــك الرســائل واملذكــرات.

١0851324 العالقات العامة : استراتيجيات وحمالت 
ــاول  ــة التــي تحكــم بناءهــا وتخطيطهــا وأنواعهــا ، كــ� يتن ــة العالقــات العامــة واألطــر النظري ــاول هــذا املســاق مفهــوم حمل يتن

املســاق املراحــل والخطــوات والتخطيــط واإلعــداد لحمــالت العالقــات العامــة بأهدافهــا املتخلفــة بحيــث يتمكــن الطالــب/ة مــن 

ــا. ــا وعمليً وإنجــاز حمــالت العالقــات العامــة تصميمهــا وإنجازهــا نظريً
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١0851437 تنظيم المؤتمرات وإعدادها
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األساســية يف مجــال تنظيم املؤ»ــرات وإعدادهــا بأنواعها:العلميــة, والثقافيــة, واالجت�عيــة أوالصحفية، 

عــىل املســتويات كافــة: املحــيل , والــدويل, واإلقليمــي، ويجمــع هــذا املســاق الناحيتــ� النظريــة والعمليــة §ــا يف ذلــك مجــال اإلعــداد 

والتخطيــط , واإلدارة والتنظيــم والتنفيــذ ,والتواصــل مــع وســائل اإلعالم. 

١0851443 انتاج المواد اإلعالمية وإخراجها للعالقات العامة :
يتنــاول هــذا املســاق العمليــة اإلخراجيــة مــن حيــث القواعــد واملعايــ� التــي تحكمهــا, مــع الرتكيزعــىل وســائل االتصــال التــي تنتجهــا 

العالقــات العامــة ومزاياهــا وطــرق إخراجهــا ومضامينهــا والتعــرف إىل أنــواع ورق الطباعــة املســتخدم يف العمليــة االنتاجيــة , كيفيــة 

تصميــم املطبوعــات املســتخدمة يف العالقــات العامــة , كــ� يتعــرف الطالــب إىل عمليــة تقييــم إنتــاج املــواد املطبوعــة , إضافــة إىل 

»كــ� الطالــب مــن إنتــاج بعــض املطبوعــات وإخراجهــا  بشــكل عمــيل وفــق األســس العلميــة التــي درســها الطالــب.

١0851445 إدارة الحدث 
يتنــاول هــذا املســاق التعــرف إىل الفعاليــات املتنوعــة واملتعــددة مــن حيــث التخطيــط واإلدارة والتنظيــم, الخاصــة بــإدارة الحــدث لــ] 

يتمكــن الطالــب مــن إعدادهــا وإدارتهــا. ويهــدف إىل الرتكيــز عــىل تقديــم املبــادئ واملفاهيــم واملهــارات يف مجــال العالقــات العامــة. 

مســؤوليات ومهــام مــ�رس لعالقــات العامــة مــن منظــور إدارة الحــدث والجهــود التســويقية للحــدث وإعــداد امليزانيــة الدقيقــة لــه .

١0851441 فن إعداد المشاريع وتصميمها  
ــمل  ــة ويش ــة والعملي ــ� النظري ــاق الناحيت ــذا املس ــع ه ــا. يجم ــاريع وإدارته ــداد املش ــة إلع ــس الالزم ــاق األس ــذا املس ــاول ه يتن

ــا يجــب عــىل  ــة عــىل شــكل فــردي وضمــن مجموعــات. ومــن هن ــك عــروض للطلب ــة §ــا يف ذل ــات العملي مجموعــة مــن التدريب

ــة. ــات النظــر املختلف ــكار واحــرتام وجه ــادل األف ــن وتب ــع اآلخري ــاون م ــة التع ــم كيفي ــة تعل ــات العام ــ�رس العالق م

١0851440 مشروع تخرج 
ــداد  ــي ؛ بإع ــج العلم ــىل املنه ــب ع ــة والتدري ــات العام ــال العالق ــي يف مج ــف بطــرق البحــث العلم ــذا املســاق التعري ــاول ه يتن

البحــوث والتقاريــر لتحليــل قضايــا عملية.ويتوقــع مــن الطالــب/ة أن يقــدم بحثــاً تطبيقيــاً وينصــح الطلبــة بــأن يُســهموا يف معالجــة 

القضايــا التــي تهــم املؤسســات التــي يعملــون بهــا.

١0851442 التدريب العملي
يتنــاول هــذا املســاق إىل »كــ� الطالــب مــن تطبيــق املهــارات املختلفــة التــي اكتســبها الطالــب خــالل فــرتة دراســته الســابقة يف 

بيئــة عمــل حقيقيــة عــىل أن ÷ــّر الطالــب بالتدريــب يف مؤسســة مــن مؤسســات القطــاع العــام أو الخــاص أو األهليــة ضمــن آليــة 

تقويــم ومتابعــة مــن قبــل املــرشف عــىل املســاق ويقــدم الطالــب يف نهايــة التدريــب ¿ــاذج مــن األعــ�ل التــي نفذهــا يف تلــك 

املؤسســات إىل املــرشف.

١0851327 االتصال التنظيمي والمؤسسي
ــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف االتصــال التنظيمــي. أشــكال االتصــال التنظيمــي ومســتوياته يف املؤسســات. أســاليب  يتن

ــائل  ــ�ت. وس ــال يف التنظي ــوات االتص ــط. قن ــال الهاب ــد واالتص ــال الصاع ــات. االتص ــات يف املؤسس ــات واألزم ــع النزاع ــل م التعام

ــدة. حــاالت دراســية. االتصــال داخــل املؤسســات. االتصــاالت املمت

١0851329 العالقات العامة في المؤسسات األمنية:
ــع  ــالء وم ــذات والزم ــع ال ــراد م ــة، وســلوك األف ــج االجت�عي ــة والربام ــج التوعوي ــة ، والربام ــج االتصالي ــاول هــذا املســاق الربام يتن

الرؤســاء ومــع الجمهــور إضافــة إىل مهــارات االتيكيــك, واملوضوعيــة, واملرونــة، والتواضــع, والصــرب, واملثابــرة وســعة األفــق, والعقالنية 

يف التفاعــل مــع الجمهــور. ويكســب املســاق الطالــب الثقافــة العلميــة املتعلقــة بالجرائــم, واملمتلــكات العامــة, واملــرور, واملخــدرات, 

والســالمة الشــخصية. إضافــة إىل الثقافــة االجت�عيــة املمثلــة يف الديــن والصحــة والتاريــخ والســلوك مــع الرتكيــز عــىل إظهــار الــدور 

التنمــوي للمؤسســات العلميــة يف املجتمــع.
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١0851331 العالقات العامة في المؤسسات الدولية
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية للعالقــات العامــة الدوليــة ويهــدف إىل دراســة ¿ــاذج مــن العالقــات العامــة والــرشكات 

متعــددة الجنســيات والعابــرة للقــارات إضافــة إىل إكســاب الطالــب املعــارف النظريــة والعمليــة يف كيفيــة تخطيــط حمــالت عالقــات 

عامــة دوليــة وتنفيذهــا وإنجازهــا، مــع تحليــل عــدد مــن الحمــالت الدوليــة الناجحــة وإلقــاء الضــوء عــىل القانــون الــدويل والعالقات 

الدولية.

١0851333 العالقات العامة في المؤسسات غير الربحية 
يتنــاول هــذا املســاق ســبل تطويــر العالقــات العامــة يف املنظــ�ت غــ� الربحيــة، ويركــز عــىل بنــاء أســرتاتيجية مــع القطــاع التجــاري 

مــن خــالل الجمهــور الخارجــي والداخــيل لتقديــم العــروض والخدمــات عــىل األصعــدة املحليــة والوطنيــة والدوليــة كافــة، ودراســة 

حــال الجمهــور مــن خــالل أســس علميــة مبنيــة عــىل عالقــات أســرتاتيجية.

١0851330 العالقات العامة واالستثمار
ــرشكات  ــة ال ــس وحاســم يف تهيئ ــُم  ورئي ــة ، ولعــب دور مه ــة والثابت ــاليب الصادق ــم املختصصــ� األس ــذا املســاق تعلي ــاول ه يتن

العامــة بالرتويــج والدعايــة لــألداء املــايل وتوجهاتهــم االســرتاتيجية يف ســوق االســتث�ر مــع الحــرص عــىل تحقيــق األمــان للــرشكات ، 

وتزويــد الطالــب §علومــات ماليــة أساســية وعميقــة عــن األســواق الرئيســة ووســائل االتصــال الفعــال وتقنيــات التســويق وقوانــ� 

األمــان والعوامــل التــي تؤثــر عــىل قــرارات االســتث�ر وتفســ� املعلومــات املاليــة وتحليلهــا،  وفهــم القوانــ� املاليــة املرتبطــة بذلــك 

واالســتخدام األمثــل لوســائل االتصــال واإلعــالم.

١0851336 العالقات العامة عبر الشبكة العنكبوتية :
ــة مــع وســائل  ــاء العالق ــة يف بن ــة، واســتخدام الشــبكة الدولي ــات العام ــت يف مجــال العالق ــات اإلنرتن ــاول هــذا املســاق تطبيق يتن

ــالم ,صــور عــن املؤسســة وأنشــطتها وم�رســاتها  ــات ,أف ــد االلكــرتو×، وعــرض بيان ــات، واســتخدام الربي ــم املعلوم اإلعــالم، وتقدي

والســلع والخدمــات التــي تنتجهــا. وكذلــك تطبيقــات اإلنرتنــت يف تحقيــق االتصــال التفاعــيل مــع الج�هــ� األساســية والحصــول 

ــة الراجعــة والتعامــل معهــا. عــىل التغذي

١0851332 فن الحديث والتقديم(الخطابة) 
يتنــاول هــذا املســاق  املبــادئ الحديثــة يف التقديــم العــام وأســاليب اإلقنــاع يف التعامــل مــع ج�هــ� العالقــات العامــة. تطبيقــات 

يف تقديــم املوضوعــات وإجــراء املقابــالت. تقديــم املوضوعــات للجمهــور الحــي مــن نصــوص معــدة مســبقاً حــول قضايــا مختلفــة. 

اســتخدام برامــج التقديــم املحوســبة يف عــرض املعلومــات بالنــص والصــورة والصــوت والحركــة., ويعلــم املســاق املبــادئ األساســية 

للتقديــم الفعــال، عنــارص عمليــة اإلقنــاع والتحليــل والنقــد, القــدرة عــىل تحليــل األحاديــث املقدمــة ونقدهــا مــن حيــث الشــكل 

واملضمــون.

١0851334 العالقات العامة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية:
ــة والقضائيــة) عــىل املســتوى الوطنــي واملحــيل  ــة اتخــاذ القــرارات يف الســلطات (الترشيعيــة والتنفيذي ــاول هــذا املســاق كيفي يتن

ــة  ــارات الالزم ــب امله ــة،  واكســاب الطال ــارات اتصالي ــاء مه ــا لبن ــات وتحليله ــع املعلوم ــب بطــرق جم ــزود الطال ــ� ي ــدويل. ك وال

لتطويــر العالقــات الحكوميــة وسياســاتها العامــة، ومهــارات البحــث ألغــراض تطويــر أهــداف  املؤسســات املهمــة وخططهــا، لبنــاء 

ــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة. جســور الثقــة واملصداقي

١0851226 العالقات العامة وعلم النفس االجتماعي 
ــة  ــة وإمكاني ــات ويفحــص الظواهــر النفســية واالجت�عي ــراد والج�ع ــ� األف ــادل ب ــل املتب ــاول هــذا املســاق مشــكالت التفاع يتن

قياســها علميا.اضافــة اىل دراســة النظريــات النفســية التــي تفــرس أســس التأثــ� املتبــادل بــ� الفــرد والج�عــة ونظريــة الــدور يف 

الســلوك االجت�عــي, ومفهــوم الــذات, والتعصــب, والتحيــز وديناميــات الج�عــة واالتجاهــات  كــ� يهــدف املســاق إىل توضيــح أهــم 

مفاهيــم علــم النفــس االجت�عــي ومصطلحاتــه ونظرياتــه .
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١0851224 العالقات العامة المتخصصة
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب العمــيل للعالقــات العامــة يف مختلــف املجــاالت وبعــض املنظــ�ت املتخصصــة، مــن حيــث  

االســتخدامات الخاصــة واالحتياجــات , اســتخدام وتطبيــق العالقــات العامــة يف مجــال املهنــة والشــؤون الخاصــة والعامــة كالعالقــات 

ــية يف دول  ــاالت دراس ــاق ح ــش املس ــكرية ويناق ــك العس ــة وكذل ــة واملجتمعي ــم والحكوم ــة والتعلي ــة والصحي ــات املالي يف املؤسس

ــة. ــة وأخــرى عاملي عربي

اعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرجوا منهاالرتبة العلمية االسم
رستوف الحكوميةاستاذ مساعدد. عبد الكريم رسحان

جامعة سان بطرس بورجاستاذ مساعدد. سمر الشنار

Strasbourg University-Franceمدرسأ. ياسم� شحرور

منوبة – تونس مدرسأ. اسامة عبد الله

Leedsمدرسأ. خالدة سمور
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برنامج  المحاسبة
الخطة الدراسية

 رؤية البرنامج
ــارات  ــة القســم مه ــؤدي إىل إكســاب طلب ــذي ي ــيل ال ــم املحاســبي الشــامل النظــري والعم ــة والجــودة يف التعلي ــىل النوعي ــز ع الرتكي

ــة.  ــ� الدولي ــات أحــدث املعاي ــاً ملتطلب ــة وفق ــبية عالي محاس

رسالة البرنامج
تعزيــز رســالة الجامعــة والكليــة يف التعليــم والبحــث ويف خدمــة املجتمــع. وذلــك مــن خــالل الســعي املتواصــل نحــو تحقيــق مســتويات 

تعليميــة وبحثيــة عاليــة الجــودة ومواكبــة لــكل املســتجدات العلميــة والعمليــة.

أهداف البرنامج
تلبية حاجة سوق العمل §ختلف قطاعاته لتخصص املحاسبة.• 

تعريف الطلبة باألصول العلمية للمحاسبة وفقا ملعاي� تعليمية عالية الجودة.• 

تشجيع البحث العلمي يف مجال املحاسبة.• 

تهيئة الطلبة وتطوير قدراتهم العلمية والبحثية والعملية الالزمة سواًء لسوق العمل أو ملواصلة الدراسات العليا.• 

مخرجات البرنامج
أوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب  

مخرجات املعرفة العامة • 

ــة اإلســالمية، واللغــة  ــل: دراســات فلســطينية، والثقاف ــك املخرجــات مــن خــالل دراســته ملســاقات متعــددة مث ــب تل يكتســب الطال

ــوب. ــة يف الحاس ــة، ومقدم العربي

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة  • 

ــج األخــرى ذات  ــة تطــرح ضمــن الربام ــة واختياري ــا يدرســه مــن مســاقات إجباري ــك املخرجــات مــن خــالل م ــب تل  يكتســب الطال

ــخ. ــاد --------- ال ــوس يف االقتص ــج البكالوري ــوس يف اإلدارة،   برنام ــج البكالوري ــل برنام ــبة مث ــص املحاس ــة بتخص العالق

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب عــن طريــق تكثيــف املعرفــة يف مجــال تخصــص املحاســبة، والتــي يكتســبها مــن خــالل مــا 

يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة أعــدت وفقــا ألحــدث املعايــ� العلميــة والرتبويــة ملواكبــة التطــورات والتغــ�ات 

ذات العالقــة.

ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية • 

يكتســب الطالــب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه مــن مســاقات ذات العالقــة مثــل تحليــل القوائــم املاليــة، واإلدارة املاليــة، و 

بحــوث العمليــات.

مخرجات املهارات التطبيقية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التطبيــق وامل�رســة للمعــارف واملفاهيــم اإلداريــة النظريــة التــي تََعلََّمهــا مــن 

ــاً عــىل أرض الواقــع، ويكتســب الطالــب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه يف مســاقات طرحــت  املراجــع والكتــب الدراســية عملي

خصيصــاً لهــذا الهــدف، مثــل: مســاق تدريــب ميــدا×، ومســاق املحاســبة باســتخدام الحاســوب وغ�هــ�.
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.مخرجات املهارات البحثية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تعلمــه ملنهجيــة البحــث العلمــي بــكل مراحلهــا وخطواتهــا.  ويكتســب الطالــب 

تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه يف مســاقات اإلحصــاء يف األعــ�ل 1، واإلحصــاء يف األعــ�ل 2، ومناهــج البحــث العلمــي، وحلقــة 

بحــث يف املحاســبة، إىل جانــب إىل املهــ�ت البحثيــة التــي تطلــب يف املســاقات األخــرى.

مخرجات املهارات الذهنية• 

ــه مــن خــالل اســتخدام أعضــاء هيئــة  ــزود ب ــذي ي وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� العلمــي املنظــم ال

ــة.   ــدى الطلب ــة ل ــارات الذهني التدريــس ألســاليب تدريســية تنمــي امله

ثالثا: مخرجات القيم املهنية واألخالقية 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه لقيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكياتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة. ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل 

مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاق تدقيــق الحســابات.
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تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في المحاسبة من ١٢٦ ساعة معتمدة موزعة بالشكل اآلتي:
الساعات المعتمدةنوع المساقالتصنيف

18متطلبات الجامعةأوال
93متطلبات  تخصص إجبارية  ثانيا
12متطلبات تخصص اختياريةثالثا
6مساقات حرةرابعا

129

 

أوال: متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة)
المتطلب السابقالساعات المعتمدةالمساقرقم المساق

بال3ثقافة إسالمية1000101
بال3لغة عربية1000102
332100لغة انجليزية 10001031
31000103لغة انجليزية 10003252
بال3دراسات فلسطينية1000105
بال1مهارات القيادة واالتصال1000117
بال1خدمة مجتمعية1000108
بال1مقدمة يف الحاسوب1000127

18
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ثانيا: متطلبات إجبارية (٩٣ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10861224  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 2 10861313
10861224  م.س. 1                 3تحليل قوائم مالية 10861312
10861212  م.س. 1                 3محاسبة إداريه 10861311
10861211  م.س. 1                 3محاسبة متوسطة 1 10861224
10801112  م.س. 1  10861121  م.س. 2               3املحاسبة يف القطاع العام 10861222
10861313  م.س. 1                 4تدقيق ومراجعة الحسابات 10861321
10871213  م.س. 1                 3تحليل وإدارة االستث�ر 10871320
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10861313  م.س. 1                 3محاسبة دولية 10861322
10861313  م.س. 1                 3نظم املعلومات املحاسبية 10861412
10861313  م.س. 1                 3محاسبة متقدمة 10861421
10861313  م.س. 1                 3نظرية محاسبية 10861422
10801211  م.س. 1                 2حلقة بحث يف املحاسبة 10861423
                 3تدريب ميدا× 10861425
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10861121  م.س. 1                 3املحاسبة باستخدام الحاسوب 10861221
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3قانون تجاري 11101251
10801113  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10861213
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10861121  م.س. 1                 3محاسبة رشكات 10861211
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف 10861212
10861211  م.س. 1                 3محاسبة الرضائب 10861223
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
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ثالثا: متطلبات اختيارية (يختار الطالب ١٢ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
10861321  م.س. 1                 3قراءات يف املحاسبة 10861464
10871121  م.س. 1                 3مصارف إسالمية 10871321
10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
10866111  م.س. 1                 3مبادئ يف اإلدارة ( 2) 10866120
10861322  م.س. 1                 3حاالت ومشاكل محاسبية معارصة 10861454
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املوارد الطبيعية 10861252
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
10861212  م.س. 1                 3محاسبة تكاليف زراعية 10861261
10861121  م.س. 1                 3املحاسبة الخاصة 10861251
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10801112  م.س. 1                 3مالية عامة 10801332
10801111  م.س. 1                 3نظم نقدية ومرصفية 10801228
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشات الصغ�ة ومتوسطة الحجم 10861353
10861313  م.س. 1                 3محاسبة املسئولية االجت�عية والبيئية 10861362
10861224  م.س. 1                 3معاي� املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 10861363
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشاَت املالية 10861214

رابعا: مساقات حرة ( 6 ساعات معتمدة)
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وصف المساقات

مبادئ المحاسبة المالية 1   10861111
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية للمحاســبة املاليــة. حيــث يتضمــن تعريــف املحاســبة ومبادئهــا وفروضهــا إىل جانــب أنظمــة 

القيــد والــدورة املحاســبية. كــ� يتطــرق إىل إعــداد القوائــم املاليــة األساســية (قا`ــة الدخــل ، وقا`ــة التغــ� يف حقــوق امللكيــة ، 

وقا`ــة املركــز املــايل). إىل جانــب ذلــك،  يتــم تعريــف الطالــب بكيفيــة إجــراء التســويات الجرديــة املتعلقــة بالحســابات املختلفــة 

يف نهايــة الســنة املاليــة، وذلــك اســتناًدا إىل األســاس املحاســبي املتعــارف عليــه، أســاس االســتحقاق . وكذلــك يتــم مناقشــة كيفيــة 

معالجــة األخطــاء املحاســبية املتنوعــة، التــي قــد تكتشــف عنــد إعــداد الحســابات الختاميــة أو بعدهــا .

مبادئ المحاسبة المالية 2    10861121
يعــّد هــذا املســاق مكمــال ملســاق مبــادئ املحاســبة املاليــة 1. حيــث يتــم التطــرق للمعالجــة املحاســبية لألصــول املتداولــة، واألصــول 

الثابتــة، وااللتزامــات املتداولة.

محاسبة شركات       10861211
ــا ،  ــث تكوينه ــب باملعالجــات املحاســبية الخاصــة بــرشكات التضامــن (األشــخاص)،من حي ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

وإعــداد حســاباتها الختاميــة، وتوزيــع أرباحهــا وخســائرها بــ� الــرشكاء، والتغــ� يف ملكيتهــا عنــد انفصــال رشيــك أو انضــ�م رشيــك 

آخــر، وأخــ�ا تصفيتهــا إذا مــا اتفــق الــرشكاء عــىل ذلــك.   

كــ� يغطــي هــذا املســاق املعالجــات املحاســبية لعمليــات الــرشكات املســاهمة مــن حيــث  تكوينهــا وإصــدار رأس مالهــا عــىل شــكل 

أســهم، وتوزيــع أرباحهــا عــىل املســاهم�. كذلــك احتســاب نصيــب الســهم الواحــد مــن دخــل الرشكــة بعــد التمييــز بــ� أنــواع 

األســهم املختلفــة وخصائصهــا، كــ� يغطــي أيضــا املعالجــة املحاســبية لــكل العمليــات املرتبطــة بإصــدار الســندات. وأخــ�ا يناقــش 

هــذا املســاق النواحــي القانونيــة واملحاســبية لتصفيــة الــرشكات املســاهمة.

محاسبة التكاليف       10861212
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألنظمــة املحاســبية املعمــول بهــا أساســا يف الــرشكات الصناعيــة. حيــث يتــم مناقشــة 

عنــارص التكاليــف، وتصنيفاتهــا، وســلوكها ، واملعالجــات وفقــا  لنظــام أوامــر التشــغيل ونظــام تكاليــف املراحــل. كــ� يتنــاول هــذا 

املســاق نظــام التكاليــف املعياريــة وأهميتــه يف الرقابــة عــىل عنــارص التكاليــف املتغــ�ة مــن حيــث إعــداد القوائــم املاليــة عــىل ذلــك 

األســاس.  إىل جانــب النفقــات اإلنتاجيــة الضائعــة ومعالجتهــا، والتكاليــف املشــرتكة، والتكاليــف املعياريــة.

مناهج البحث العلمي   10861213
ــراض البحــث العلمــي يف  ــي ÷كــن اســتخدامها ألغ ــم الوســائل واألدوات، الت ــب عــىل فه ــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطال يه

مجــاالت العلــوم اإلداريــة، وخاصــة حقــل املحاســبة، لــذا يتــم تعريــف الطالــب بأساســيات البحــث العلمــي مثــل اختيــار العينــة، 

وطــرق جمــع البيانــات، وتحليلهــا، وتفســ� النتائــج..

محاسبة المنشآت المالية  10861214
ــة لحســابات رشكات  ينقســم هــذا املســاق إىل موضوعــ� رئيســي� : األول هــو املحاســبة يف رشكات التأمــ�. ويشــمل دراســة كامل

التأمــ� مــن حيــث الدفاتــر، والســجالت، ومعالجــة عمليــات التأمــ� فيهــا. كــ� يشــمل دراســة وافيــة لالســتث�رات، وكيفيــة معالجتها 

محاســبيا يف الدفاتــر، إىل جانــب كيفيــة إعــداد الحســابات الختاميــة لــرشكات التأمــ�. أمــا املوضــوع الثــا× فهــو املحاســبة يف البنــوك 

ــا  ــي تقّدمه ــك الت ــات البن ــب فكــرة عامــة وشــاملة عــن املعالجــة املحاســبية لعملي ــا.  حيــث يُعطــى الطال ــة منه وخاصــة التجاري

أقســامه املتنوعــة. وكذلــك كيفيــة إعــداد الحســابات الختاميــة يف البنــوك، والعنــارص الرئيســية املكونــة لتلــك الحســابات .

المحاسبة باستخدام الحاسوب  10861221
يلــم الطالــب مــن خــالل دراســته لهــذا املســاق التطبيقــي بالربامــج املحاســبية املحوســبة املســتخدمة يف ســوق العمــل إىل جانــب 

.Excel تطبيقــات محاســبية متنوعــة باســتخدام
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المحاسبة في القطاع العام    10861222
يتنــاول هــذا املســاق دراســة اإلطــار املفاهيمــي للمحاســبة يف القطــاع الحكومــي واملحاســبة يف املؤسســات غــ� الربحيــة باســتخدام 

ــا  ــام وعالقاته ــاع الع ــات القط ــتخدمة يف مؤسس ــبية املس ــس املحاس ــد واألس ــرق إىل القواع ــث يتط ــة. حي ــوال املخصص ــة األم نظري

ــة، وتبويبهــا، ومراحــل إعدادهــا إىل جانــب دراســة مراحــل كل مــن  ــة العامــة للدول باملحاســبة املاليــة. كــ� يوضــح ماهيــة املوازن

الرقابة والداخلية والرقابة الخارجية. 
  

محاسبة الضرائب    10861223
يتنــاول هــذا املســاق دراســة خصائــص املحاســبة الرضيبيــة وعملياتهــا بشــقيها املبــارش وغــ� املبــارش. حيــث  يتــم التطــرق إىل رشوط 

خضــوع الدخــل للرضيبــة واألشــخاص والهيئــات التــي تخضــع دخولهــم للرضيبــة . كــ� يتنــاول أيضــا اإلعفــاءات، والتمييــز بــ� الدخل 

املحاســبي والدخــل الرضيبــي عــن طريــق فحــص عنــارص قا`ــة الدخــل التــي تُِعّدهــا الــرشكات ملعرفــة مــدى توافقهــا مــع أحــكام 

ــل، وســيتم  ــة املتبعــة يف االعــرتاض والتحصي ــا واإلجــراءات القانوني ــة وتحصيله ــر الرضيب ــة تقدي ــم كيفي ــي ومــن ث ــون الرضيب القان

 . (Case Studies) تغطية الجوانب املختلفة لهذا املساق من خالل إعطاء حاالت دراسية

محاسبة متوسطة 1      10861224
ــب  ــبة إىل جان ــي للمحاس ــار املفاهيم ــا واإلط ــة ومعاي�ه ــبة املالي ــات املحاس ــل موضوع ــن التفصي ــيشء م ــاق ب ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. كــ� يتعــرض بــيشء مــن التفصيــل إىل  ــة العموميــة والتدفقــات النقدي التطبيقــات املحاســبية املتعلقــة بقا`ــة الدخــل وامليزاني

املحاســبة والقيمــة الحاليــة للنقــد وتقييــم كل مــن الذمــم املدينــة واملخــزون واألصــول طويلــة األجــل ومعالجتهــا مــن حيــث االقتنــاء 

واالســتغناء إىل جانــب املعالجــات املتقدمــة الهتــالك األصــول واالنخفــاض يف قيمتهــا. وأخــ�ا يتعــرض هــذا املســاق إىل املعالجــات 

املحاســبية الخاصــة باألصــول غــ� امللموســة.

المحاسبة اإلدارية       10861311
يتضمــن هــذا املســاق  حــاالت دراســية تهــدف إىل تزويــد الطالــب باألســس املحاســبية املســتخدمة لتوفــ� املعلومــات الالزمــة لخدمة 

ــة.  ــات التقديري ــاول تحليــل العالقــة بــ� الحجــم والتكلفــة والربــح، والقــرارات قصــ�ة اآلجــل، واملوازن وظائــف اإلدارة. حيــث يتن

وأخــ�ا املعالجــات املحاســبية الخاصــة باملنتجــات الفرعيــة والرئيســة، وكيفيــة توزيــع التكاليــف املشــرتكة بينهــ�.

تحليل قوائم مالية       10861312
ــايل وأســاليبه  ــل امل ــا باســتخدام أدوات التحلي ــ� بينه ــات في ــة والعالق ــة املختلف ــم املالي ــود القوائ ــاول هــذا املســاق دراســة بن يتن

كأســاس للتحليــل املوضوعــي، لتوفــ� املعلومــات الالزمــة ملتخــذي القــرارات، حيــث ســيتم االعتــ�د عــىل الحــاالت الدراســية املناســبة 

لتغطيــة موضوعــات هــذا املســاق.

محاسبة متوسطة 2      10861313
ــود  ــة، وعق ــتث�رات املالي ــبية لالس ــة كاملعالجــات املحاس ــبية املهم ــا املحاس ــة لبعــض القضاي ــة تفصيلي ــذا املســاق دراس ــاول ه يتن

ــة. ــول الرضيبي ــات واألص ــرادات  وااللتزام ــرتاف باإلي ــرق إىل االع ــ� يتط ــد، ك ــق التقاع ــتئجار، وصنادي االس

تدقيق ومراجعة الحسابات    10861321
ــم  ــث يت ــة. حي ــق الدولي ــ� التدقي ــا ملعاي ــة وفق ــم املالي ــق القوائ ــة يف تدقي ــد املتبع ــاول هــذا املســاق دراســة األســس والقواع يتن

التعــرف خــالل هــذا املســاق إىل عمليــة التدقيــق، وبنيتهــا، وإجــراءات التحقــق مــن صحــة العمليــات املاليــة لغــرض الحكــم عــىل 

عدالــة القوائــم املاليــة. كــ� يتنــاول هــذا املســاق حــاالت تطبيقيــة يف تدقيــق الحســابات تتعلــق بتطبيــق إجــراءات التدقيــق عــىل 

حــاالت معينــة.

محاسبة دولية      10861322
ــة  ــدول املختلف ــ� امل�رســات املحاســبية يف ال ــة ب ــب املقارن ــا، إىل جان ــة ومفاهيمه ــادئ املحاســبة الدولي ــاول هــذا املســاق مب يتن

ــ�  ــح ملعاي ــم واض ــم فه ــاق إىل تقدي ــذا املس ــعى ه ــ� يس ــة، ك ــم املالي ــة القوائ ــك ترجم ــات وكذل ــذه امل�رس ــد ه ــة توحي وعملي

ــا. ــ� وتطبيقاته ــم املعاي ــع رشح أله ــة م ــة الدولي ــر املالي التقاري
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نظم المعلومات المحاسبية       10861412
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملفاهيــم األساســية لنظــم املعلومــات املحاســبية املتعلقــة بأجــزاء النظــام وقواعــد البيانــات 

وأنظمــة تنفيــذ العمليــات ومعالجــة العمليــات وأنظمــة إعــداد التقاريــر املاليــة واإلداريــة . كــ� تتضمــن تزويــد الطلبــة §هــارات 

ــع مراحــل  ــم مــن خــالل املســاق تتب ــ� يت ــر. ك ــات واملســتندات والتقاري ــق البيان ــط تدف ــة بخرائ ــك املتعلق ــم وخاصــة تل التصمي

تصميــم النظــام لغايــة تطبيــق النظــام واختبــاره ونقــل البيانــات إىل النظــام الجديــد، انتهــاءً §راحــل صيانــة النظــام ودعــم تشــغيله.

محاسبة متقدمة        10861421
يتنــاول هــذا املســاق اإلجــراءات املحاســبية للقوائــم املاليــة املوحــدة وطرقهــا، واملعالجــة املحاســبية لــكل مــن االســتث�رات وعمليات 

االندمــاج وطــرق كل منها.

نظرية محاسبية      10861422
يهــدف تدريــس هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالجوانــب واألســس النظرية ملبــادئ اإلجــراءات املحاســبية ومفاهيمهــا، فالجوانب 

النظريــة للتطبيقــات املحاســبية العمليــة تتطلــب املزيــد مــن إلقــاء الضــوء عليهــا، ال ســي� وأن هنــاك الكثــ� مــن التســاؤالت التــي 

تثــار حولهــا، وهــي تحتــاج ملزيــد مــن البحــث والتحليــل. عــىل ذلــك يشــتمل هــذا املســاق عــىل املوضوعــات اآلتيــة: نشــأة املحاســبة 

ــم  ــبة، والقوائ ــري للمحاس ــار النظ ــكل اإلط ــي تش ــبية الت ــادئ املحاس ــم واملب ــبية، واملفاهي ــات املحاس ــف بالنظري ــا، وتعري وتطوره

ــاح والخســائر، والبحــث يف طبيعــة  ــرادات والنفقــات واألرب املاليــة ”أهدافهــا وكيفيــة إعدادهــا“، ومفاهيــم الدخــل وقياســه، واإلي

املشــاكل املحاســبية املرتبطــة بعنــارص امليزانيــة العموميــة، وغ�هــا مــن املوضوعــات يف مجــال النظريــة املحاســبية.

حلقة بحث في المحاسبة      10861423
يهــدف هــذا املســاق إىل »كــ� الطالــب وتدريبــه عــىل القيــام ببحــث علمــي يف املجــال املحاســبي مــن خــالل دراســة إحدى املشــاكل 

املحاســبية الجديــرة بالبحــث وإلقــاء الضــوء عليهــا. حيــث يلــزم الطالــب بإعــداد بحــث منســجم مــع قواعــد البحــث العلمي.

تدريب ميداني    10861425
يف هــذا املســاق يقــوم الطالــب  بالتــدرب يف إحــدى املؤسســات التــي يتــم االتفــاق عليهــا ضمــن آليــة معينــة §ــا ال يقــل عــن 180 

ســاعة زمنيــة، ويتــم ذلــك تحــت إرشاف املرشــد األكاد÷ــي الــذي يتوجــب عليــه القيــام بزيــارات ميدانيــة للطالــب، عــىل أن تقــوم 

املؤسســة التــي يتــدرب فيهــا الطالــب بتعبئــة تقريــر معــد مســبقاً مــن قبــل القســم لتقييــم الطالــب املتــدرب.

المحاسبة الخاصة      10861251
ــرشكات ذات  ــة بال ــة الخاص ــات املالي ــات العملي ــة يف إثب ــبية املتبع ــراءات املحاس ــب باإلج ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

الفــروع واألقســام املختلفــة . وكذلــك §عالجــة البضاعــة املرســلة برســم األمانــة، واملؤسســات التــي ال تهــدف إىل تحقيــق الربــح، عــدا 

عــن الجهــات الحكوميــة كالجمعيــات الخ�يــة والنــوادي .

محاسبة الموارد الطبيعية    10861252
ــاريع  ــة للمش ــطة املالي ــة األنش ــة يف معالج ــبية املطبق ــراءات املحاس ــادئ واإلج ــب باملب ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

ــط. ــة للنف ــرشكات املنتج ــل ال ــتخراجية مث االس

محاسبة تكاليف زراعية     10861261
ــات  ــرق إىل املعالج ــم التط ــث يت ــة. حي ــات الزراعي ــة يف املرشوع ــف املطبق ــة التكالي ــب إىل أنظم ــرف الطال ــاق، يتع ــذا املس يف ه

املحاســبية لألنشــطة التــي تقــوم بهــا املشــاريع الزراعيــة، بفرعيهــا النبــا[ والحيــوا×، مــن حيــث كيفيــة احتســاب تكاليــف اإلنتــاج 

ــة. ــة احتســاب نتيجــة أع�لهــا وإعــداد قوا`هــا املالي وتصنيفهــا وكيفي

10861353 محاسبة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
يتنــاول هــذا املســاق تطبيــق العمليــات املحاســبية يف املشــاريع الصغــ�ة ومتوســطة الحجــم وفــق املعايــ� الخاصــة باملنشــآت الصغــ�ة 

ومتوســطة الحجــم التــي اســتحدثها يف العــام 2009 مجلــس معايــ� املحاســبة الدوليــة وذلــك لتطبيقهــا عــىل مشــاريع األعــ�ل الصغ�ة 

واســتخراج الحســابات الختاميــة املناســبة وفــق هــذه املعايــ� مــ� يعطــي مصداقيــة أكــرب لنتيجــة أعــ�ل هــذه املشــاريع.



 دليل جامعة النجاح الوطنية637

محاسبة المسؤولية االجتماعية والبيئية   10861362
ــا يف  ــم تجاهله ــي ت ــة الت ــد مــن املســائل املختلف ــة والعدي ــة للمحاســبة املالي ــار االجت�عي ــاول هــذا الفــرع مــن املحاســبة اآلث يتن

املحاســبة التقليديــة وتطوراتهــا. حيــث يتطــرق املســاق للمســؤولية البيئيــة، ومفاهيــم محاســبة املســؤولية االجت�عيــة، واالتجاهــات 

الرئيســية ملحاســبة املســؤولية االجت�عيــة، واإلفصــاح يف محاســبة املســؤولية االجت�عيــة

معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  10861363
يتنــاول هــذا املســاق معايــ� املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية الصــادرة عن هيئــة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 

املاليــة اإلســالمية. هــذه املعايــ� التــي تقــدم املعالجــة املحاســبية للعمليــات التــي تتفــق ومبــادئ الرشيعــة اإلســالمية مثــل املرابحــة 

واملشاركة.

حاالت ومشاكل محاسبية معاصرة  10861454
إن الهــدف مــن هــذا املســاق هــو تزويــد الطالــب بالتطبيقــات العمليــة والعلميــة يف املحاســبة، لبعــض القضايــا املحاســبية مثــل 

محاســبة القيمــة العادلــة  ومحاســبة املــوارد البرشيــة، وغــ� ذلــك مــن قضايــا حديثــة النشــأة يف مجــال املحاســبة املاليــة.

ات في المحاسبة  قراء  10861464
يهــدف هــذا املســاق إىل مواكبــة البحــث العلمــي يف مجــال املحاســبة، حيــث يتنــاول مجموعــة مــن املوضوعــات التــي ÷كــن التعمــق 

ــدة ومناقشــة  ــق مراجعــة دراســات وأبحــاث جدي ــك عــن طري ــا املحاســبية، وذل ــا مــن خــالل مناقشــة مجموعــة مــن القضاي فيه

أفكارهــا ونتائجهــا إىل جانــب التعريــف بالتطــورات والحلــول التــي تقدمهــا هــذه األبحــاث والدراســات مــ� يســهم يف تعميــق اإلطــار 

الفكــري املحاســبي لــدى الطلبــة.

 أعضاء الهيئة التدريسية
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جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودانأستاذ مساعدحاتم الكخن

أملانياأستاذ مساعدسائد الكو×

جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا - االردنأستاذ مساعدغسان دعاس
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برنامج إدارة األعمال
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج:
ــق  ــة  اإلدارة تســهم يف تحقي ــد يف مهن ــة كل جدي ــز يف العمــل األكاد÷ــي والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع مــن خــالل مواكب التمي

ــة. ــة اإلداري التنمي

رسالة البرنامج:
 ،äإعــداد خريــج متميــز ÷تلــك الكفــاءات الالزمــة لفعاليــة العمــل يف مجــال إدارة األعــ�ل التــي يتطلبهــا ســوق العمــل املحــيل والعــر

وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم لزيــادة فاعليتهــم يف التعليــم  والبحــث، واإلســهام يف تطويــر أنشــطة خدمــة املجتمــع §ــا يواكــب 

متطلبــات العــرص يف إطــار القيــم الوطنيــة.

أهداف البرنامج:
تنمية كفاءات الخريج� لتلبية احتياجات مختلف القطاعات يف مجال إدارة األع�ل .• 

تزويد الطلبة باملعارف الحديثة يف حقول إدارة األع�ل املرتبطة بالبيئة املحلية والعاملية .• 

ربــط الطلبــة مبــارشة مــع ســوق العمــل مــن خــالل الرتكيــز عــىل التطبيقــات امليدانيــة يف مجــال التخصــص والتدريــب العمــيل عــىل • 

تطبيــق املعــارف واملهــارات يف مجــال إدارة األعــ�ل.

تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم عىل إعداد البحوث العلمية يف مجال إدارة األع�ل .• 

إكساب الطلبة املهارات والقدرات الالزمة الستخدامات تكنولوجيا األع�ل يف املواقف املختلفة إلدارة األع�ل.• 

تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم يف االتصاالت والعمل الج�عي والتحليل والتفك� اإلبداعي وحل املشاكل وبناء الذات.• 

إكساب الطلبة مهارة استخدام اللغة االنجليزية يف مجال األع�ل.• 

تنمية مهارات وقدرات الطلبة عىل استخدام األساليب اإلحصائية والكمية ذات العالقة يف اتخاذ القرارات.• 

االرتقاء بوعي الطلبة للتجاوب مع التغ�ات البيئية املختلفة ملؤسسات األع�ل.• 

مخرجات البرنامج:
أوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب 

مخرجات املعرفة العامة • 

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل: الثقافــة اإلســالمية، 

واللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، ومهــارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة• 

ــادئ  ــل مســاقات: مب ــة مث ــة واختياري ــات إجباري ــن متطلب ــب قســم اإلدارة م ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م اكتســاب تل

ــخ. ــ�ل -------- ال ــات األع ــ�ل، رياضي ــاء يف األع ــطيني، اإلحص ــاد الفلس ــاد كيل،االقتص ــزÔ، اقتص ــاد ج ــبة، اقتص املحاس

مخرجات املعرفة التخصصية • 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم وهي »ثل الركائز األساسية لعلم اإلدارة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

ــبة  ــة، محاس ــات اإلنتاجي ــة، التســويق، إدارة العملي ــوارد البرشي ــادئ يف اإلدارة، إدارة امل ــل مســاقات: مب ــه. مث ــم اإلدارة ومبادئ أســس عل

التكاليــف، إدارة املــواد، بحــوث العمليــات، نظــم معلومــات إداريــة.
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ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية

مخرجات املهارات التحليلية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحليــل القوائــم املاليــة الصــادرة عــن املؤسســات والــرشكات خاصــة الــرشكات 

املســاهمة . ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة يف مســاق ” اإلدارة املاليــة ”  ومســاق بحــوث 

ــات. العملي

مخرجات املهارات التطبيقية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التطبيــق وامل�رســة للمعــارف واملفاهيــم اإلداريــة النظريــة التــي تعلموهــا مــن 

املراجــع والكتــب الدراســية عمليــاً عــىل أرض الواقــع.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن مســاق جامعــي إجبــاري: مســاق ” تدريــب ميــدا×“ 

بواقــع 3 ســاعات معتمــدة وبواقــع 180 ســاعة تدريــب.

مخرجات املهارات البحثية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر االلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم اإلدارة مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي 

ــه يف تخصــص اإلدارة، ومســاق اإلحصــاء يف  ــة قبول ــم الطالــب أســس البحــث العلمــي وأســاليبه ويفضــل أن يدرســه الطالــب يف بداي يعل

األعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة وأســاليب االختبــار.

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عىل التفكــ� بفلســفة علــم اإلدارة ونشــأتها ونظرياتها.

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق ” حلقــة دراســية“ ومســاق ” 

نظريــة املنظمــة“.

ثالثا: مخرجات القيم املهنية واألخالقية  

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه لقيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكاتها، التــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كلياً مثــل مســاقات” الســلوك التنظيمــي“،و“إدارة 

املكاتب“.    

عدد الساعاتالمتطلبات
18متطلبات الجامعة

87متطلبات التخصص اإلجباري

18متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

129إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج
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متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي.  
المتطلب السابقالساعاتاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة إسالمية1000101
-3 لغة عربية1000102
-3 لغة انجليزية (1)1000103
31000103 لغة انجليزية (2)1000325
-3دراسات فلسطينية1000105
-1خدمة مجتمع1000108
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1مقدمه يف الحاسوب1000127

متطلبات التخصص اإلجبارية (٨٧):
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف-مدخل إداري 10861300
10866120  م.س. 1                 3إدارة املواد 10866224
10866111  م.س. 1                 3مبادئ يف اإلدارة ( 2) 10866120
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
11000127  م.س. 1                 3مبادئ نظم املعلومات االدارية 10866217
10801113  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10866222
11000103  م.س. 1                 3اتصاالت إدارية 10866226
10221109  م.س. 1                 3إدارة العمليات اإلنتاجية 10866313
10866120  م.س. 1                 3اإلدارة اإلسرتاتيجية 10866320
10866311  م.س. 1                 3نظريات التنظيم وتصميم املنظ�ت 10866328
10866320  م.س. 1                 3حلقة دراسية يف اإلدارة 10866424
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10866320  م.س. 1                 3مهارات إدارية 10866426
10866226  م.س. 1                 3إدارة األع�ل الدولية 10866324
                 3قانون تجاري 11101251
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10876111  م.س. 1                 3إدارة التسويق 10876122
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3تدريب ميدا× 10866420
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
                 3مبادئ التسويق 10876111
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
                 3مبادئ التمويل 10871121
10866215  م.س. 1                 3السلوك التنظيمي 10866311
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متطلبات التخصص االختيارية
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10866217  م.س. 1                 3إدارة املكاتب 10866485
10866328  م.س. 1                 3إدارة التغي� والتطوير التنظيمي 10866450
10866217  م.س. 1                 3األع�ل االلكرتونية 10866467
10866313  م.س. 1                 3الرقابة اإلدارية 10866477
10866120  م.س. 1                 3حوكمة املنظ�ت 10866490
10871121  م.س. 1                 3الخطر والتأم� 10871312
10866215  م.س. 1                 3إدارة األداء والتعويضات 10866475
                 3إدارة األزمات وفن التفاوض 10806420
10866266  م.س. 1                 3إدارة محلية 10866365
10876111  م.س. 1                 3سلوك املشرتي 10876321
10801112  م.س. 1                 3االقتصاد الفلسطيني 10801226
10876111  م.س. 1                 3االتصاالت التسويقية 10876318
10866120  م.س. 1                 3الريادة وإدارة املنشات الصغ�ة 10866250
                 3اإلدارة العامة الحديثة 10866266
10866120  م.س. 1                 3إدارة املعرفة 10866273
10866120  م.س. 1                 3إدارة املنظ�ت الصحية 10866270
10866120  م.س. 1                 3إدارة الجودة الشاملة 10866353
10866215  م.س. 1                 3تنمية وتدريب املوارد البرشية 10866360
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412

مساقات حرة (٦) ساعات
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وصف المساقات 

 10866111 مبادئ في اإلدارة (1):
ــة،  ــل الحديث ــكار واملداخ ــدارس  واألف ــرز امل ــرض ألب ــالل ع ــن خ ــوره م ــل تط ــم اإلدارة ومراح ــا بعل ــاق تعريًف ــذا املس ــن ه يتضم

ويتطــرق هــذا املســاق إىل خصائــص اإلدارة وبعــض وظائفهــا املختلفــة (التخطيــط، التنظيــم القيــادة)، وكذلــك أبــرز املهــارات واألدوار 

اإلداريــة الالزمــة مل�رســة العمــل اإلداري.

مبادئ في اإلدارة (2):  10866120
ــا وإدارة  ــاإلدارة اإلســرتاتيجية ومداخله ــة ب ــة املتعلق ــم اإلداري ــاد واملفاهي ــة باألبع ــة الطلب ــاء معرف ــم هــذا املســاق إلغن ــم تصمي ت

ــز.  ــلوك والتحفي ــىل الس ــم ع ــل اإلدارة القائ ــاق إىل مدخ ــرق املس ــ� يتط ــاج  ك ــة واإلنت ــادة اإلداري ــة القي ــة ووظيف ــوارد البرشي امل

ــرق العمــل. ــم ف وتصمي

مناهج البحث العلمي:  10866222
ــر . وتتضمــن هــذه املــادة تعريــف الطالــب  ــة التقاري ــة البحــث العلمــي وكتاب يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §نهجي

ــل  ــات وتحلي ــار العين ــرق اختي ــات وط ــة الفرضي ــداف وصياغ ــر األه ــة تطوي ــه وكيفي ــه ومراحل ــي و أهداف ــث العلم ــوم البح §فه

ــق. ــاس والتوثي ــ�ها واالقتب ــات وتفس البيان

 10866411 بحوث عمليات: 
ــة يف اتخــاذ القــرار، وتهــدف هــذه املــادة  ــة املتعلقــة باســتخدام األســاليب الكمي ــة باملعرف ــد الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

بالتحديــد إىل تعريــف الطالــب §اهيــة التحليــل الكمــي واســتخداماته يف إدارة األعــ�ل وتعريفــه بنظريــة اتخــاذ القــرار ونظريــة 

ــة والنقــل والتعيــ�. االحتــ�الت والربمجــة الخطي

إدارة العمليات اإلنتاجية:   10866313
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطلبــة يف فهــم النظريــة التــي تقــوم عليهــا إدارة اإلنتــاج والعمليــات، فهــم الفرضيــات واملحــددات 

التــي يقــوم عليهــا كل ¿ــوذج مــن النــ�ذج التــي يغطيهــا املســاق إىل جانــب تطويــر قابليــة الطلبــة يف اســتخدام األســاليب الكميــة 

يف تحليــل املشــاكل اإلنتاجيــة وتحليــل العمليــات اإلنتاجيــة واتخــاذ القــرارات، والتنبــؤ بالطلــب، واالســرتاتيجيات والخطــط املتبعــة 

ــيل  ــب الداخ ــهيالت والرتتي ــع التس ــد موق ــة، وتحدي ــة والخدمي ــرشكات الصناعي ــة لل ــة اإلنتاجي ــد الطاق ــات، وتحدي يف إدارة العملي

وتخطيــط املنتجــات، والعمليــات ونظــام اإلنتــاج يف الوقــت املناســب وتصميــم العمــل ومقاييــس العمــل.

إدارة الموارد البشرية:  10866215 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة موضوعــات تخطيــط املــوارد البرشيــة، واجتــذاب العاملــ� يف الرشكــة واختيارهــم وتعيينهــم، وتحليل 

العمــل، وتقييــم أداء العاملــ�، وتدريــب العاملــ� وتنميتهــم، مكافــآت العاملــ�، وتطويــر املســتقبل الوظيفــي، والرتقيــة، والســالمة 

الصناعيــة والعالقــات الصناعيــة وعالقــات العمــل.

١0866324 إدارة األعمال الدولية:
ــف  ــذ الوظائ ــة تنفي ــة وكيفي ــارة الدولي ــم التج ــة ومفاهي ــدول املختلف ــ�ل يف ال ــة األع ــرف إىل بيئ ــاق إىل التع ــذا املس ــدف ه يه

ــيات ــددة الجنس ــرشكات متع ــة إدارة ال ــة يف حال ــة املختلف الوظيفي

اتصاالت إدارية:     10866226
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باالتصــاالت اإلداريــة وأهميتهــا وعنارصهــا ووســائلها وأســاليبها ومعوقاتهــا واســتخداماتها مــع 

الرتكيــز عــىل بعــض التطبيقــات يف مجــاالت إعــداد الرســائل املختلفــة.
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١0866217  مبادئ نظم المعلومات اإلدارية:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بأساســيات نظــم املعلومــات اإلداريــة، وعــرض عــام لنظــم املعلومــات واســتخداماتها يف مؤسســات 

ــط  ــات، وخل ــم املعلوم ــتع�ل نظ ــرق اس ــة، وط ــة يف املؤسس ــادر الحيوي ــد املص ــه أح ــات بوصف ــرص املعلوم ــ�ل، وإدارة عن األع

األساســيات الفنيــة مــع املفاهيــم اإلداريــة، اإلملــام املعــريف باملصطلحــات الفنيــة واإلداريــة الدارجــة يف هــذا الحقــل.

١0866328  نظريات التنظيم وتصميم المنظمات: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملداخــل املختلفــة لرؤيــة عمليــة التنظيــم بــدءاً بالنظريــات الكالســيكية وانتهــاء باملداخل 

الحديثــة للتنظيــم، وانعــكاس ذلــك عــىل الهيــاكل التنظيميــة للمنظــ�ت. كــ� ينمــي قــدرة الطالــب  ومهارتــه يف كيفيــة تصميــم 

املنظــ�ت وهيكلتهــا وإبــراز املشــكالت فيهــا.

١0866320  اإلدارة اإلستراتيجية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب باملعلومــات واملهــارات األساســية التــي تؤهلهــم لفهــم أساســيات عمليــة اإلدارة اإلســرتاتيجية 

مــن حيــث املفهــوم واألهميــة ابتــداًء مــن وضــع رؤيــة ورســالة واضحــة للمنظمــة مــروراً بصياغــة الغايــات واألهــداف اإلســرتاتيجية 

ــة تنفيذهــا  ــة لكيفي ــارات الفكري ــة امله ــة والعــ�ل وتنمي ــة االســرتاتيجيات عــىل مســتوى املنظم ــة املحيطــة وصياغ ــل البيئ وتحلي

ــذ الفعــال لنمــوذج اإلدارة  ــب عــىل التفكــ� االســرتاتيجي والتنفي ــدرة الطال ــا، يف ظــل منظــور شــمويل يعــزز ق ــا وتقييمه ومتابعته

اإلســرتاتيجية.

السلوك التنظيمي:      10866311
ــة يف تشــخيص  املشــكالت الســلوكية  ــارات التحليلي ــر امله يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الســلوك اإلنســا× يف املنظــ�ت وتطوي

ــم،  ــع، والتعل ــخصية، والدواف ــث : اإلدراك والش ــن حي ــردي م ــتوى الف ــىل املس ــلوك ع ــرر الس ــاول املق ــ� يتن ــا، ك ــل وحلّه يف العم

ــادة،  ــرصاع، والقي ــة، وال ــة الج�ع ــث: ديناميكي ــن حي ــي م ــتوى الج�ع ــىل املس ــلوك ع ــك الس ــات. وكذل ــم واالتجاه واإلبداع،والقي

ــة. ــر التنظيمــي، والثقافــة التنظيمي واالتصــال. وأخــ�اً الســلوك عــىل مســتوى املنظمــة نفســها مــن حيــث التصميــم التنظيمــي، والتطوي

إدارة المواد:    10866224
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنشــاط الــرشاÔ يف منشــأة األعــ�ل مــن حيــث أهميتــه وأهدافــه وعالقتــه باألنشــطة 

األخــرى والتعريــف بالعمليــة الرشائيــة ومراحلهــا، إىل جانــب كيفيــة م�رســة النشــاط الــرشاÔ بهــدف الحصــول عــىل املــواد بأقــل 

األســعار وبالجــودة املناســبة. وتهــدف املــادة إىل التعريــف بالــرشاء بالكميــة املناســبة والوقــت املناســب والجــودة املناســبة والســعر 

املناســب واملفاضلــة بــ� املورديــن وتحليــل القيمــة ورشاء املعــدات االســتث�رية، إىل جانــب املخــزون والرقابــة عليــه.

حلقة دراسية في اإلدارة    10866424
ــة يف اإلدارة ومناقشــة بعــض  ــة الحديث ــات اإلداري ــة متخصصــة يف بعــض املوضوع ــب §عرف ــد الطال ــدف هــذا املســاق إىل تزوي يه

ــري،  ــال الفك ــة، ورأس امل ــاد املعرف ــع/ اقتص ــة، مجتم ــرص: العومل ــس الح ــال ولي ــبيل املث ــىل س ــك ع ــا يف ذل ــة. § ــكالت اإلداري املش

وإدارة املعرفــة، واملنظمــة املتعلمــة، والتعليــم التنظيمــي، والتفكــ� االســرتاتيجي، والريــادة، وإدارة املســؤولية االجت�عيــة ملنظــ�ت 

األعــ�ل، وأخالقيــات اإلدارة/ املديــر، وإدارة األزمــات، ومــا يســتجد مــن قضايــا ومفاهيــم واتجاهــات فكريــة يف اإلدارة مــع عــرض 

.(Case Studies) ــع املنظــ�ت   الفلســطينية حــاالت دراســية مــن واق

١0866426 مهارات إدارية:  
يهــدف هــذا املســاق إىل تنــاول بعــض املوضوعــات واملفاهيــم اإلداريــة املهمــة التــي ال تغطيهــا املقــررات األخــرى يف الربنامــج. وهــي 

يف الغالــب موضوعــات مثــل :إدارة االجت�عــات، وإدارة الوقــت، ومهــارات كتابــة التقاريــر ومهــارات العــرض، ومهــارات التفــاوض 

وغ�هــا.
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١0866420 تدريب ميداني: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إتاحــة الفرصــة للطلبــة مل�رســة ميدانيــة للتطبيقــات واملفاهيــم والوظائــف اإلداريــة يف إحــدى املؤسســات 

أو الــرشكات والرتكيــز عــىل العمليــات اإلداريــة يف األداء الفنــي والعمــيل لهــذه املؤسســات والــرشكات، وعــىل الطالــب اســتك�ل 180 

ســاعة تدريبيــة يف إحــدى املؤسســات املحلية(بنــوك، رشكات تأمــ�، رشكات صناعيــة، خدماتيــة )، وتعطــى عالمــة ناجــح للطالــب 

ــل املرشــد  ــن قب ــك ومناقشــته م ــر الخــاص بذل ــب والتقري ــاعات التدري ــدد س ــة يف ع ــات املســاق واملتمثل ــذي يســتكمل متطلب ال

األكاد÷ــي، ويقــوم املرشــد األكاد÷ــي ِبِســت زيــارات ميدانيــة للطالــب خــالل فــرتة التدريــب للتعــرّف إىل نشــاط الطالــب ومواظبتــه 

خــالل فــرتة التدريــب ومــدى التزامــه بالقواعــد واإلرشــادات ســواء مــن قبــل املؤسســة أو مــن قبــل املرشــد األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج 

الخاصــة مــن القســم.

الريادة وإدارة المنشآت الصغيرة:  10866250
ــ�  ــا ب ــة م ــة العالق ــادي وكيفي ــخص الري ــص الش ــك خصائ ــا وكذل ــة وخصائصه ــى الريادي ــف §عن ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه

الشــخص الريــادي واملرشوعــات الصغــ�ة يف منظــ�ت األعــ�ل وخصائــص املشــاريع العائليــة كــ� يتضمــن املســاق بحــث كيفيــة 

ــة. ــب الجــدوى االقتصادي ــذه املرشوعــات إىل جان ــر خطــط أعــ�ل له ــدة وتطوي إيجــاد مرشوعــات جدي

١0866353 إدارة الجودة الشاملة: 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بطبيعــة إدارة الجــودة الشــاملة وإطارهــا العــام وتطورهــا التاريخــي كــ� يتضمــن التعريــف 

ــن  ــه املوردي ــتمر، ورشاك ــات املس ــ� العملي ــ� وتحس ــ� العامل ــن و»ك ــاء الزبائ ــادة و إرض ــاملة والقي ــودة الش ــارص إدارة الج بعن

ــف. ــك التصني ــذ ذل ــف إدارة الجــودة وطــرق تنفي ــائل تصني ــيعرض املســاق وس ــك س ــب ذل ــس األداء إىل جان ومقايي

األعمال اإللكترونية:  10866467
ــتخدام  ــة، وعرض عام الس ــة والتجارة االلكرتوني ــاهيم االع�ل االلكرتوني ــيات االولية ملف ــف باألساس ــاق إىل التعري ــذا املس ــدف ه يه

الشبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت)، يف األع�ل التجاريــة، املالحــة عبــر اإلنرتنــت وتصميــم  العمل املنجــز وعرضــه عىل الشبكة مبــارشة، 

اإللكرتو×  والنرش   (e-stock trading) اإللكرتونيــة والسنــدات  األســهم  وتجــارة   (retailing-eg) اإللكرتونيــة التجزئــة  وتجــارة 

ــا  ــة، وأمن املعامــالت وخصوصيته ــالتجارة اإللكرتوني ــة ب ــة (e-banking ، ) واملشــاكل املتعلق ــرفة اإللكرتوني (e-publishing) والصي

ــا. ــات وخارجه ــة داخل املؤسس ــاطات التجارة اإللكرتوني ــة لنش ــاطات العمل نتيج ــق بنش والتحول املتعل

تنمية وتدريب الموارد البشرية:   10866360
ــب  ــد الطال ــا، وتزوي ــة وتنميته ــوارد البرشي ــب امل ــة تدري ــول طبيع ــة ح ــة الالزم ــب باملعرف ــد الطال ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

باملهــارات الالزمــة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة، وتصميــم الربامــج التدريبيــة والتطويريــة وتنفيذهــا وتقييمهــا.  إىل 

ــة. ــه املوظفــ� الجــدد، وتصميــم املســار الوظيفــي، وسياســات الرتقي جانــب دراســة توجي

١0866475 إدارة األداء والتعويضات:
يتنــاول هــذا املســاق أداء األفــراد يف املنظــ�ت، ويــزود الطــالب بكيفيــة تصميــم نظــام إلدارة األداء وتنفيــذه، كــ� يتنــاول املداخــل 

ــا،  ــاظ به ــا، واالحتف ــاءات، وتحفيزھ ــتقطاب الكف ــىل اس ــاعد ع ــا يس ــة § ــ� املالي ــة وغ ــا املالي ــات واملزاي ــة إلدارة التعويض املختلف

ــة ــة وغــ� املالي ــاكل الرواتــب واألجــور وإداراتهــا، والحوافــز املالي ــاول املوضوعــات املتعلقــة بتقييــم الوظائــف، وتصميــم هي ويتن

١0866270 إدارة المنظمات الصحية: 
ــص  ــاته، والخصائ ــه ومؤسس ــي وخدمات ــام الصح ــول النظ ــة ح ــة: مقدم ــية اآلتي ــات الرئيس ــىل املوضوع ــاق ع ــذا املس ــوي  ه يحت

املميــزة للمؤسســة الصحيــة والتحديــات واملشــاكل التــي تواجــه إدارة هــذه  املؤسســات، واملستشــفيات بوصفهــا مؤسســات رئيســية 

وبوصفهــا نقطــة ارتــكاز للنظــام الصحــي، وظائفهــا، وإدارتهــا وتنظيمهــا، وبعــض القضايــا املعــارصة التــي تواجــه القطــاع الصحــي 

كقضيــة تصاعــد التكلفــة، والجــودة، واملنافســة، والتســويق وغ�هــا
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10866477  الرقابة اإلدارية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة الرقابــة عــىل الوظائــف املنشــأة لتحقيــق الجــودة الشــاملة ألداء املنشــأ، وذلــك 

مــن خــالل الرقابــة عــىل كفــاءة وظائــف املنشــأة التــي تشــمل التســويق واإلنتــاج و إدارة املــواد وفعاليــة هــذه املنشــأة، واملــورد 

البــرشي واملــوارد املاليــة .

إدارة التغيير والتطوير التنظيمي:    10866450
يهــدف هــذا املســاق إىل تعميــق فهــم الــدارس وإدراكــه لحتميــة التغيــ� التنظيمــي املخطــط يف ظــل التحــوالت والتغيــ�ات املبينــة 

التــي تحيــط باملنظــ�ت مــن كل حــدب وصــوب وزيــادة وعيــه بأهميــة هــذا التغيــ� التنظيمــي، وتطويــر قــدرات الــدارس ومهارتــه 

يف إدارة عمليــة التغيــ� التنظيمــي بنجــاح واختيــار اســرتاتيجيات/ مداخــل التغيــ� املناســبة الهادفــة إىل النهــوض §ســتويات األداء 

عــىل مســتوى األفــراد والج�عــات واملنظمــة، §ــا يف ذلــك إدراك حتميــة مقاومــة التغيــ� وإيجابياتــه وســلبياته وســبل التعامــل معــه 

ح. بنجا

١0866266 اإلدارة العامة الحديثة: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب الفرصــة لفهــم نظريــات اإلدارة العامــة الحديثــة، التــي ترتكــز عــىل إحــداث نقلــة نوعيــة 

خالقــة للقطــاع العــام وذلــك مــن خــالل إحــداث رشاكــة حقيقيــة بــ� القطاعــ� العــام والخــاص، ومبنيــة عــىل الشــفافية والرتكيــز 

عــىل النتائــج واملواطــن.

إدارة محلية:     10866365
ــز بشــكل  ــاå العــرä، ويرك ــا يف فلســط� والع ــة وتطبيقاته ــة اإلدارة املحلي ــف بنظري ــام إىل التعري يهــدف هــذا املســاق بشــكل ع

أســايس عــىل إدراك مفهــوم اإلدارة املحليــة ومقوماتهــا واألهــداف اإلداريــة والسياســية واالجت�عيــة والتنمويــة التــي تعمــل عــىل 

ــم ذات  ــن املفاهي ــا م ــيل وغ�ه ــم املح ــرى كالحك ــم األخ ــض املفاهي ــة وبع ــوم اإلدارة املحلي ــ� مفه ــز ب ــك التميي ــا، وكذل تحقيقه

العالقــة، وكذلــك دراســة األمــور املتعلقــة بإعفــاء املجالــس املحليــة واملوظفــ� فيهــا واألمــور املتعلقــة بتنظيــم العمــل والتمويــل 

ــا. ــة وســبل إصالحه ــي تعــرتض اإلدارة املحلي ــة إىل املشــاكل الت ــة والوصــول يف النهاي واالختصاصــات والرقاب

إدارة المعرفة:    10866273
يهــدف هــذا املســاق إىل تنــاول النظريــات واملداخــل الحديثــة يف حقــل إدارة املعرفــة ويشــمل ذلــك موضوعــات تنميــة  املعرفــة 

وإداراتهــا داخــل املنظمــة وأهميتهــا يف تحســ� األداء الفــردي والج�عــي والتنظيمــي وكذلــك كيفيــة اســتخدام املعرفــة وقياســها 

وطــرق االســتفادة منهــا داخــل التنظيــم وتأثــ� ثــورة االتصــاالت واالنرتنــت يف هــذا املجــال.

حوكمة المنظمات:    10866490
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم الحوكمــة واألســباب التــي أدت إىل مشــكالت التحكــم والتوجيــه يف املنظــ�ت، وآليــات 

التحكــم التــي تســمح §�رســة بعــض الرقابــة والســيطرة عــىل املديريــن .

إدارة المكاتب:    ١0866485
يتضمــن هــذا املســاق مفهــوم إدارة املكاتــب و طبيعــة إدارتهــا و التنظيــم اإلداري للمكتــب و أهميتــه، وتصميــم املكاتــب، والبيئــة 

املاديــة للمكتــب و أثرهــا عــىل املوظفــ� واملراجعــ�، واالتصــاالت الكتابيــة، ومكننــة املكتــب، النــ�ذج املكتبيــة، وأعــ�ل الســكرتارية 

يف املكتــب املعــارص.

10861300  محاسبة التكاليف – مدخل إداري
ــرارات املناســبة،  ــب باألنظمــة املحاســبية املســتخدمة يف مســاعدة اإلدارة عــىل اتخــاذ الق ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــاح والتكاليــف  ــة بالــرشكات املســاهمة، وتصنيــف التكاليــف، وعالقــة األرب حيــث يتــم يف هــذا املســاق التطــرق إىل القوائــم املالي

ــات. ــات واالنحراف ــب املوازن ــات التشــغيلية إىل جان ــة قصــ�ة األجــل، واملوازن ــرارات اإلداري بالحجــم، والق
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أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس
جامعة ناكبور-الهندأستاذ مساعدعبد الفتاح الشملة

جامعة النيل�-السودانأستاذ مساعديوسف غنيم

جامعة كوريا الوطنية البحريةأستاذ مساعدعبد الله محمد حسونه

جامعة ع� شمس-القاهرةمدرسنادر قريو[

جامعة النجاح الوطنية-فلسط�مدرسحس� العابد

جامعة قربصمدرسفراس حمدان

مدرسمحمد سلي�ن نجار

مدرسة ماسرتخيت-هولندامدرسرا× شهوان
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برنامج العلوم المالية والمصرفية
الخطة الدراسية 

رؤية البرنامج:
يســعى القســم لــ] يكــون القســم األول عــىل صعيــد جــودة التعليــم ومتميــزا يف البحــث العلمــي وفاعــال يف خدمــة املجتمــع والعمــل 

عــىل إيجــاد آليــات تســاعد يف تنميــة املجتمــع. 

رسالة البرنامج:
تهيئــة الطالــب للتميــز وامتــالك املعرفــة واملهــارات يف مجــال العلــوم املاليــة واملرصفيــة ليكــون قــادرا عــىل تلبيــة متطلبــات العمــل 

واملنافســة مــع الخرجــ� مــن الجامعــات األخــرى §ــا يتضمنــه ذلــك مــن تطويــر مســتمر ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم إىل جانــب 

تطويــر املناهــج العلميــة وآليــة التدريــس للوصــول بالخريجــ� إىل القيــادة والصــدارة يف القطاعــ� الخــاص والعــام.

أهداف البرنامج:
تلبية حاجات القطاعات االقتصادية في� يتعلق بحقل العلوم املالية واملرصفية. • 

تحض� الخريج للعمل أو متابعة التحصيل العلمي. • 

تطوير املهارات الفكرية والعلمية والبحثية للطالب. • 

تطوير قدرة الطالب عىل فهم املوضوعات واملعضالت املالية واالقتصادية من خالل املفاهيم   والتطبيقات العملية. • 

توف� الفرص لتطوير معرفة الطالب بقطاع البنوك واملؤسسات املالية. • 

تطوير قدرة الطالب عىل استخدام الكمبيوتر يف اتخاذ القرارات املالية وتكنولوجيا املعلومات.• 

 تطوير مهارات االتصال للطالب. • 

التدريب وتعزيز روح العمل الج�عي. • 

مساعدة الطالب لالنخراط بالدراسة والتعلم الدائم وحب املعرفة والبحث. • 

تعزيز الثقة بالنفس للخريج ^ يكون ممتنا لقيمة الشهادة الجامعية يف املجتمع• 

مخرجات البرنامج:
أوال:مخرجات املعرفة واالستيعاب

  مخرجات املعرفة العامة .• 

ــة  ــل: الثقاف ــة مث ــة إجباري ــات جامعي ــن متطلب ــل م ــب يف قســم التموي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــوب. ــارات الحاس ــة، ومه ــة اإلنجليزي ــة، اللغ ــة العربي ــالمية، اللغ اإلس

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة. • 

ــل مســاقات:  ــة مث ــة واختياري ــات إجباري ــل مــن متطلب ــب قســم التموي ــا يدرســه طال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل ويت

ــخ. ــ�ل --------- ال ــات األع ــ�ل، رياضي ــاء يف األع ــطيني، اإلحص ــاد الفلس ــاد كيل،االقتص ــزÔ، اقتص ــاد ج ــبة، اقتص ــادئ املحاس مب

  مخرجات املعرفة التخصصية .• 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم التي »ثل الركائز األساسية لعلم التمويل.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعريــف الطالــب 

ــة ، محاســبة  ــات اإلنتاجي ــل اســتث�ر، إدارة العملي ــة، تحلي ــل، إدارة مالي ــادئ التموي ــل مســاقات: مب ــه. مث ــل ومبادئ ــم التموي بأســس عل

التكاليــف ، أســواق ماليــة، املشــتقات املاليــة، نظــم معلومــات ماليــة.
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ثانيا: املخرجات العملية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تحليــل القوائــم املاليــة الصــادرة عــن املؤسســات والــرشكات خاصــة الــرشكات 

املســاهمة . ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التمويــل يف مســاق ”اإلدارة املاليــة“  ومســاق بحــوث 

العمليــات وغ�هــا

مخرجات املهارات التطبيقية • 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق املعــارف واملفاهيــم املاليــة النظريــة التــي تعلموهــا مــن املراجــع والكتــب 

الدراســية وم�رســتها عمليــاً عــىل أرض الواقــع.

ــب  ــاري: مســاق ” التدري ــي إجب ــن مســاق جامع ــل م ــب قســم التموي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــب. ــاعة تدري ــع 200 س ــدة وبواق ــاعات معتم ــع 3 س ــدا×“ بواق املي

مخرجات املهارات البحثية.• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر إلكرتونيــة مثــل اإلنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبانة واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التمويــل مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس وأســاليب البحــث العلمــي والــذي يفضــل أن يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه بتخصــص التمويــل ،ومســاق 

اإلحصــاء يف األعــ�ل الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات وأســاليبها مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة.

مخرجات املهارات الذهنية• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة علــم التمويــل ونظرياته ونشــأة تلــك النظريات.

 ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق ” حلقــة بحــث“ ومســاق ” نظريــة 

ــتث�ر“. محافظ االس

ثالثا:مخرجات القيم املهنية واألخالقية  

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه بقيــم وأخــالق وســلوكيات املهنــة ، التــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاقات  ” الســلوك التمويــيل“، ، 

و“املاليــة الدوليــة“.

مكونات الخطة للتخصص 

تتكون الخطة الدراسـية لدرجة البكالوريوس يف العلوم املالية واملرصفية من (126) ساعة معتمدة موزعة عىل النحو اآل[:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18*متطلبات الجامعة أوال

ثانياً

* متطلبات التخصص

إجباري      90

اختياري     15

105

6* حرةثالثاً
129املجموع
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متطلبات الجامعة: (١٨) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي.

المتطلب السابقالساعاتاسم المساق رقم المساق
-3ثقافة إسالمية1000101

-3 لغة عربية1000102

-3 لغة انجليزية (1)1000103

31000103 لغة انجليزية (2)1000325

-3دراسات فلسطينية1000105

-1خدمة مجتمع1000108

1مهارات القيادة واالتصال1000117

1مقدمه يف الحاسوب1000127

ثالثا: متطلبات التخصص: (١٠٥) ساعة معتمدة موزعه على النحو اآلتي.
متطلبات التخصص اإلجباري:  (٩٠ ساعة معتمدة).

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
10871121  م.س. 1                 3مصارف إسالمية 10871321
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف 10861212
10861121  م.س. 1                 3محاسبة املنشاَت املالية 10861214
10871320  م.س. 1                 3نظم املعلومات املالية 10871334
10871121  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10871111
                 3مبادئ التمويل 10871121
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801113  م.س. 1                 3اقتصاد قيايس 1 10801319
10871213  م.س. 1                 3تحليل وإدارة االستث�ر 10871320
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412
10871121  م.س. 1                 3تحليل مايل 10871310
10871213  م.س. 1                 3إدارة مصارف 10871311
10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
                 3قانون تجاري 11101251
10871121  م.س. 1                 3الخطر والتأم� 10871312
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10861121  م.س. 1                 3قضايا معارصه يف املالية 10871439
10871420  م.س. 1                 3حلقة بحث 10871421
10871411  م.س. 1                 3إدارة املحافظ االستث�رية 10871420
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3تدريب ميدا× 10871415
10876111  م.س. 1                 3تسويق مرصيف 10876224
                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية (2) 10871411
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10871213  م.س. 1                 3إدارة مالية دولية 10871410
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متطلبات التخصص االختياري: (١٥ ساعة معتمدة).

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10871121  م.س. 1                 3»ويل شخيص 10871376
10871225  م.س. 1                 3»ويل كمي 10871379
10871421  م.س. 1                 3مدخل سلو^ إىل علم التمويل 10871465
10871311  م.س. 1                 3عمليات بنوك دولية 10871388
10871121  م.س. 1                 3رياضيات مالية 10871365
10871213  م.س. 1                 3تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب 10871256
10871213  م.س. 1                 3إدارة ائت�ن مرصيف 10871464
10871121  م.س. 1                 3»ويل عقاري 10871261
10871412  م.س. 1                 3املوازنات العامة 10871489
10871310  م.س. 1                 3التخطيط والرقابة املالية 10871473
10871225  م.س. 1                 3أسواق املشتقات املالية 10871490
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
10801113  م.س. 1                 3اإلحصاء يف األع�ل 2 10801211
10801111  م.س. 1                 3النظرية االقتصادية الجزئية 10801213
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
10861212  م.س. 1                 3محاسبة إداريه 10861311
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
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وصف المساقات 
مبادئ التمويل     10871121

 هــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا، وسياســات الربــح 

ــل.  املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، وهيــكل رأس املــال األمث

الخطر والتأمين     17131208
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بالخطــر، وأنواعــه، ووظائــف التأمــ�، وأنــواع التأمــ� وسياســات األســعار، وأقســاط التأمــ�، 

ــات  ــ�، وتســوية املطالب ــ�، وإجــراءات إصــدار بوليصــات التأم ــ�، وتســويق التأم ــم اإلداري ملنشــآت التأم واالحتياطــات، والتنظي

ــادة التأمــ�. ــة عــىل منشــآت التأمــ�، وإع والتعويضــات، واإلرشاف، والرقاب

 

إدارة مصارف     10871311
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنظــام املــرصيف: أنــواع املصــارف، وأعــ�ل املصــارف التجاريــة، وخلــق النقــود، ومصــادر 

»ويــل املصــارف التجاريــة، وأوجــه التوظيــف املختلفــة ”التســهيالت االئت�نيــة املبــارشة“ وتحليــل ميزانيــة البنــك التجــاري، والتنظيــم 

ــوك  ــ� البن ــرق ب ــة. والف ــراض املتخصص ــات اإلق ــة، ومؤسس ــوك التجاري ــه بالبن ــزي وعالقت ــك املرك ــاري، والبن ــك التج ــيل للبن الداخ

التجاريــة، والبنــوك اإلســالمية.

إدارة مالية1     10871213
ــة،  ــرة املالي ــف الدائ ــات، ووظائ ــة يف املرشوع ــدور اإلدارة املالي ــي ل ــور التاريخ ــب بالتط ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه  يه

وتخطيــط الربحيــة، والتخطيــط املــايل، والتوقعــات املاليــة، والتحليــل املــايل، واســتخدام النســب املاليــة، وإدارة رأس املــال العامــل، 

ــهم  ــل (األس ــل األج ــل طوي ــادر التموي ــة، ومص ــواق املالي ــل، واألس ــ� األج ــل قص ــادر التموي ــة، وإدارة مص ــول املتداول وإدارة األص

ــندات). والس

أسواق مالية     10871225
ــة الكفــؤة، وإعطــاء ملحــة عــن ســوق   يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب §فهــوم الســوق املاليــة. وفرضيــة الســوق املالي

فلســط� لــألوراق املاليــة. وتحديــد أركان األســواق املاليــة وأنواعهــا وأدواتهــا. ومــن ثــم توضيــح األســواق النقديــة وأهميــة دور ســوق 

النقــد وأدوات االســتث�ر يف ســوق النقــد مــع الرتكيــز عــىل تلــك األدوات مــع رشح مفصــل لــكل أداة، وســيتم تنــاول العديــد مــن 

الحــاالت الدراســية (Case Study)  ليتمكــن الطالــب مــن معرفــة وظيفــة عمــل األســواق املاليــة عــىل املســتوى املحــيل واإلقليمــي 

والــدويل.

إدارة مالية دولية     10871410
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مؤسســات التمويــل الدوليــة والبنيــة االســتث�رية الدوليــة يف إطــار عوملــة االقتصــاد، وتأثــ� ذلــك 

عــىل أداء االقتصــاد القومــي مــن خــالل مــدى توفــر التمويــل الخارجــي، وأثــره يف التنميــة االقتصاديــة، وأســعار الــرصف، وعالقتهــا 

باملتغــ�ات االقتصاديــة الكليــة، وخاصــة ميــزان املدفوعــات. كــ� يركــز عــىل املنشــآت االقتصاديــة املحليــة، وطــرق التمويــل التــي 

تحصــل عليهــا مــن البنــوك املحليــة والدوليــة، وكيفيــة أداء الــرشكات ملوجوداتهــا ومطلوباتهــا يف األجــل القصــ� والطويــل.

مناهج البحث العلمي    10871111
 يهــدف املســاق إىل مســاعدة الطالــب عــىل فهــم الوســائل واألدوات، التــي ÷كــن اســتخدامها ألغــراض البحــث العلمــي يف مجــاالت 

ــة،  ــم تعريــف الطالــب بأساســيات البحــث العلمــي بالدراســات والبحــوث املالي ــذا يت ــل. ل ــة وخاصــة حقــل التموي ــوم اإلداري العل

ــات،  ــات واملعلوم ــل البيان ــات األخــرى، وتحلي ــة، وعمــل االســتبانة، وأســاليب جمــع املعلوم ــار العين ــا باختي ــق منه وخاصــة املتعل

ــرده يف مجــاالت البحــث  ــدرة عــىل العمــل §ف ــب الق ــدى الطال ــة هــذا املســاق ينبغــي أن يكــون ل ــات. ويف نهاي ــار الفرضي واختب

ــة التقاريــر. العلمــي وكتاب
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تحليل االستثمار وإدارته    17132008
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف §فهــوم االســتث�ر، والقــرارات االســتث�رية طويلــة األجــل واملخاطــرة والعائــد مــع الرتكيــز عــىل 

طريقــة احتســاب صــايف القيمــة الحاليــة، وعالقتهــا بتكلفــة رأس املــال، وتقييــم األســهم والســندات، وســيتم أيضــاً مــن خــالل هــذا 

.(Case study) املســاق إجــراء تحليــل فنــي وتحليــل أســايس لــرشكات محليــة ورشكات أجنبيــة عــىل شــكل دراســة حالــة

تحليل مالي     17132008
تنــاول هــذا املســاق دراســة أدوات التحليــل املــايل وأســاليبه، أساًســا للتحليــل املوضوعــي واملناقشــة املوجهــة لبنــود القوائــم املاليــة 

املختلفــة، وكذلــك الوقــوف عــىل العالقــات بــ� البنــود املختلفــة لهــذه القوائــم. ومقارنتهــا مــع املعايــ� التاريخيــة والنمطيــة الخاصة. 

وذلــك مــن أجــل الحكــم عــىل كفايــة إدارة املــرشوع ومركــزه املــايل قصــ� األجــل وطويــل األجــل.

قضايا معاصره في المالية   10871439
ــة  ــات العملي ــة والتطبيق ــي النظري ــىل النواح ــز ع ــب الرتكي ــل، وينص ــة بالتموي ــع رئيس ــة مواضي ــاق إىل تغطي ــذا املس ــدف ه    يه

الحديثــة للمفاهيــم التمويليــة املتعلقــة بقــرارات التمويــل واالســتث�ر كالهيــكل التمويــيل، واالندمــاج، وتقييــم املشــاريع، وتقييــم 

األوراق املاليــة، وتوزيــع األربــاح، واألســواق املالية….الــخ. ومــن منطلــق متابعــة التطــورات الحديثــة يف املجــاالت الســابقة وغ�هــا. 

 öينصــب الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل دراســة املقــاالت الحديثــة املنشــورة يف املجــالت املتخصصــة، والصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة أكــ

 Case)وســيتم مــن خــالل هــذا املســاق تنــاول العديــد مــن الحــاالت الدراســية ،Text Books) مــن تركيــزه عــىل الكتــب املقــررة

.(study

إدارة المحافظ االستثمارية   10871420
   يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف املحفظــة االســتث�رية. ومفهــوم املحفظــة االســتث�رية املثــىل، وكيفيــة بنــاء املحفظــة االســتث�رية 

ــاط  ــتث�رية، وأ¿ ــر املحفظــة االس ــؤ §خاط ــا للتنب ــل بيت ــع واســتخدام معام ــق التنوي ــن طري ــض املخاطــر ع ــة تخفي ــىل، وكيفي املث

السياســات املتّبعــة يف إدارة املحفظــة، وقيــاس أداء مديــر املحفظــة االســتث�رية واملحافــظ الدوليــة والعقــود املســتقبلية.

إدارة ائتمان مصرفي    10871464
ــروف  ــا بالظ ــة وعالقاته ــدة البنكي ــعار الفائ ــي، وأس ــرصيف النموذج ــاز امل ــكل الجه ــب بهي ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

واملتغــ�ات االقتصاديــة، وأدوات االئتــ�ن واعتبــارات االئتــ�ن (CS 5)       وال ســي� مــا يتعلــق منهــا بالض�نــات وأنواعهــا واملــالءة 

املرصفيــة.

عمليات بنوك دولية    10871388
ــز عــىل  ــة مــع الرتكي ــة وتســهيل تنشــيط التجــارة الخارجي ــة الدولي ــات املرصفي ــب بالعملي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطال

وســائل الدفــع يف العمليــات الخارجيــة كالحــواالت والشــيكات والحســابات املفتوحــة، إىل جانــب ذلــك تحويــل التجــارة الخارجيــة 

وإدارة مخاطــر أســعار الــرصف يف البنــوك.

تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب   10871256
ــة املحفظــة  ــل نظري ــة مث ــق باملــواد الكمي ــا يتعل ــة، وم ــة النظري ــق مــا »ــت دراســته مــن الناحي   يهــدف هــذا املســاق إىل تطبي

والتحليــل املــايل وتحليــل االســتث�ر وإدارتــه والقيمــة الزمنيــة للنقــود عــىل الحاســوب باســتخدام الربامــج املختلفــة خاصــة برنامــج 

اكســل.

الموازنات العامة    10871489
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهــم الجوانــب املســتخدمة يف إعــداد املوازنــة العامــة، وتحليــل عنــارص هــذه املوازنــة، 

ــدرب  ــخ، عــىل أن يت ــة الربامــج واألداء ... ال ــة، وموازن ــة الصفري ــل: املوازن ــات العامــة، مث ــواع املوازن ــل أن وبنودهــا املختلفــة وتحلي

الطلبــة عــىل إعــداد املوازنــة العامــة وتحليــل عنارصهــا وقــراءة بنودهــا.
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تمويل شخصي    10871376
ــة  ــب دراس ــل الشــخيص إىل جان ــح التموي ــك يف من ــا البن ــد عليه ــي يعتم ــية الت ــل األساس ــة العوام ــذا املســاق إىل دراس ــدف ه  يه

ــل الشــخيص. ــا التموي ــي يســتخدم فيه ــب الت ــخيص أو فشــله وأفضــل الجوان ــل الش ــاح التموي ــؤدي إىل نج ــي ت ــل الت العوام

التمويل العقاري   10871261
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أهــم العوامــل التــي يجــب عــىل البنــك أن يدرســها التخــاذ قــرار بالتمويــل العقــاري وعمــل الدراســة 

االئت�نيــة حــول هــذا املوضــوع إىل جانــب دراســة املجــاالت التــي يخدمهــا هــذا النــوع مــن التمويــل وعالقتــه مــع األنــواع األخــرى 

مــن التمويــل إىل جانــب البنــوك التــي تكــون عــىل اســتعداد ملنــح هــذا النــوع مــن التمويــل.

نظم المعلومات المالية  10871334
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم الرئيســية والبنيــة التحتيــة الرئيســية الســتخدام أنظمــة املعلومات يف املؤسســات 

ــة يف الــرشكات املســاهمة العامــة  ــة املســتخدمة يف اإلدارة املالي ــب باألنظمــة املالي ــف الطال ــة. كــ� يهــدف املســاق إىل تعري املالي

وعالقتهــا باألنظمــة اإلداريــة األخــرى ودور هــذه األنظمــة يف دعــم القــرارات اإلداريــة. كــ� يتنــاول املســاق األســاليب التكنولوجيــا 

الحديثــة املســتخدمة يف التعامــالت املاليــة عــرب االنرتنــت.

مدخل سلوكي إلى علم التمويل   10871465
ــام األفــراد واملؤسســات باتخــاذ القــرارات االســتث�رية وكيــف ÷كــن لهــذه  ــة قي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بكيفي

القــرارات أن تختلــف عــن االفرتاضــات العقالنيــة يف النظريــات املاليــة التقليديــة  واثــر ذلــك عــىل تســع� األصــول الرأســ�لية وبالتــايل 

عــىل إدارة املحافــظ االســتث�رية.

تمويل كمي    10871379
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألســاليب الكميــة املاليــة حيــث ســيتعرف الطالــب إىل النــ�ذج الرياضيــة للنظريــات 

املاليــة إىل جانــب اختبارهــا عمليــا مــن خــالل تحليــل االنحــدار الخطــي و السالســل الزمنيــة وغ�هــا مــن األســاليب املاليــة الكميــة.
 

أسواق مشتقات مالية    10871490
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأنــواع املشــتقات املاليــة واألســواق املختلفــة التــي تتعامــل مــع هــذه األدوات وتســع� 

األدوات املســتخدمة يف أســواق املشــتقات.

مصارف إسالمية     10871321
يهــدف هــذا املســاق إىل مناقشــة إدارة االســتث�ر يف البنــوك اإلســالمية مثــل املضاربــة، املرابحــة، املشــاركة، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك 

....الــخ، إىل جانــب مناقشــة األدوات املســتخدمة يف جــذب الودائــع وأنــواع هــذه الودائــع يف البنــوك اإلســالمية إىل جانــب كيفيــة 

توزيــع األربــاح بــ� البنــك واملــودع.

تدريب ميداني  10871415
ــة  ــدرب الطالــب يف إحــدى املؤسســات االقتصادي يســجل الطالــب مســاق تدريــب عمــيل بعــد أن ينهــي 90 ســاعة معتمــدة، ويت

ــإرشاف مــدرس املســاق، وتعطــى  ــدا× ب ــة، عــىل أن ينهــي الطالــب عــىل األقــل 180 ســاعة تدريــب مي ــة أو غــ� حكومي الحكومي

عالمــة ناجــح للطالــب الــذي يســتكمل متطلبــات املســاق واملتمثلــة يف عــدد ســاعات التدريــب والتقريــر الخــاص بذلــك ومناقشــته 

ــل املرشــد  ــن قب ــل املؤسســة أو م ــن قب ــواء م ــادات س ــد واإلرش ــه بالقواع ــدى التزام ــن م ــد م ــي، للتأك ــل املرشــد األكاد÷ ــن قب م

األكاد÷ــي وفقــاً للنــ�ذج الخاصــة مــن القســم.

رياضيات مالية  10871365
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الفوائــد البســيطة والفوائــد املركبــة واســتخداماتها املختلفــة يف البنــوك إىل جانــب دراســة موضــوع 

الدفعــات بــكل أنواعهــا، والطــرق املســتخدمة يف إطفــاء القــروض واملســتندات.
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إدارة مالية 2  10871411
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة عــدة أمــور متقدمــة يف اإلدارة املاليــة مثــل سياســات توزيــع األربــاح، وتكلفــة رأس املــال والهيــكل 

املــايل للرشكــة، وتقييــم الــرشكات، إىل جانــب دراســة أهــم العوامــل املســتخدمة يف تقييــم املرشوعــات، مثــل: IRR، NPV وفــرتة 

االســرتداد وغ�هــا.

حلقة بحث  10871421
مــن خــالل هــذا املســاق يتــم تدريــب الطالــب عــىل إعــداد خطــة بحــث بشــكل علمــي وتنفيــذ هــذه الخطــة بعمــل بحــث بــإرشاف 

ــارص  ــذا الغــرض، عــىل أن يحــوي البحــث العن ــم تشــكلها له ــة يت ــل لجن ــن قب ــش هــذا البحــث م ــم تُناق ــم يت مــدريس القســم، ث

األساســية مــن لحظــة صياغــة مشــكلة الدراســة إىل تحليــل النتائــج والتوصيــات.

إدارة المنشآت المالية  10871412
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األمــور األساســية يف إدارة املنشــآت املاليــة خاصــة مــا يتعلــق بــرشكات التأمــ� واملصــارف وصناديــق 

التقاعــد ومؤسســات االســتث�ر املختلفــة مثــل رشكات الوســاطة املاليــة والــرشكات الوســيطة التــي تهتــم باإلصــدارات األوليــة.

التخطيط والرقابة المالية  10871473
ــة،  ــات التقديري ــداد املوازن ــث إع ــن حي ــايل ســواء م ــط امل ــل املســتخدمة يف التخطي ــدف هــذا املســاق إىل دراســة أهــم العوام يه

ــة. ــة املتوقع ــم املالي ــداد القوائ ــب إع ــادل، إىل جان ــتخدام التع ــاح باس ــط األرب ــات وتخطي ــة االنحراف ودراس

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة برل� - أملانيا استاذ دكتورا.د.طارق الحاج

جامعة النيل� - السودان استاذ مساعدد.مفيد ظاهر 

الجامعة الوطنية املاليزية استاذ مساعدد.اسالم عبد الجواد 

ماليزيا – جامعة العلوم املاليزية استاذ مساعدد.معاذ اسمر 

جامعة النجاح الوطنية , نابلس-فلسط� مدرسأ.خالد عبد الله زيدان 

University of Texas At Arlington , Texas - USA مدرسأ.فادي سمور 

امريكا، جامعة تدالشن مدرسأ.بسام الشويل 

النكاسرت - بريطانيا مدرسأ.هال أت�ه 

بلجيكامدرسأ.رافت الجالد
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برنامج التســـويق
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج
 تتلخــص رؤيــة قســم التســويق بــأن يكــون ُمْســِه�ً حقيقيــاً يف تزويــد االقتصــاد الفلســطيني واإلقليمــي بالكفايــات املؤهلــة أكاد÷يــاً 

والقــادرة عــىل تحمــل املســؤوليات واتخــاذ القــرارات التســويقية واإلســرتاتيجية. تنطــوي هــذه الرؤيــة عــىل أن يســتمر القســم يف تطويــر 

ــا  ــة مــن مــوارد تكنولوجي ــث أســاليب التدريــس واالســتفادة الكامل ــة وتحدي ــات األكاد÷ي خططــه التدريســية واســتقطاب أفضــل الكفاي

املعلومــات.

رسالة البرنامج
انســجاماً مــع رســالة جامعــة النجــاح الوطنيــة، فــإن رســالة قســم التســويق تتضمــن الرتكيــز عــىل ثالثــة مجــاالت رئيســة هــي التعليــم، 

والبحــث، وخدمــة املجتمــع، وبالتــايل فــإن رســالة قســم التســويق تظهــر هــذه املجــاالت عــىل النحــو اآل[:

تقديــم تعليــم متميــز عــىل صعيــد البكالوريــوس ومســاعدة الطلبــة يف اكتســاب الخــربات واملهــارات التــي تؤهلهــم للحيــاة العمليــة أو 

اســتك�ل دراســتهم العليــا.

تقديم فرصة للطلبة الخرج� للقيام بأبحاث مرتبطة باملشكالت يف الواقع الفلسطيني والتميز فيها.        

تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف قسم التسويق عىل اإلسهام يف أنشطة خدمة للمجتمع الفلسطيني وأع�لها.

أهداف البرنامج
يهدف قسم التسويق إىل تحقيق األهداف التالية ليس عىل سبيل الحرص:

تأهيــل الطلبــة نظريــاً وعمليــاً يف مجــال التســويق وإكســابهم املهــارات الرضوريــة §ــا ينســجم مــع فلســفة املفهــوم التســويقي • 

الحديــث يف املنظــ�ت أيــاً كانــت طبيعــة عملهــا وذلــك مــن خــالل حصــول الخريــج عــىل كــم واف مــن املعرفــة يف مجــاالت ســلوك 

املســتهلك وإدارة املنتجــات وإدارة التوزيــع، والتســع�، والرتويــج، وبحــوث التســويق، والتخطيــط، والرقابــة يف التســويق.

إتقان الطلبة عمليات إعداد الخطط التسويقية املختلفة وتنفيذها والرقابة عليها.• 

تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم عىل تخطيط العمليات البيعية وتنفيذها ورقابتها.• 

إثراء حصيلة الطلبة من املعلومات عن السوق املحلية وكيفية تقديم املزيج التسويقي األنسب.• 

أن يكون §قدور الطلبة تطوير الخطط االتصالية الفعالة التي تشتمل عىل الحمالت اإلعالنية والعالقات العامة وغ�ها.• 

تنمية مهارات البحث العلمي وتطبيقاته يف مجال التسويق.• 

تنمية مهارات استخدام الحاسوب.• 

تأهيــل طلبــة تخصــص التســويق §ــا يزيــد مــن فرصهــم يف العمــل يف مجــاالت التدريــس التجــاري، وإدارة العالقــات العامــة، وإدارة • 

البحــوث، وإدارة التخطيــط يف مختلــف الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة غــ� الوزاريــة.

مخرجات البرنامج:
  أوالً: مخرجات املعرفة واالستيعاب

مخرجات املعرفة العامة.• 

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل: الثقافة اإلســالمية، 

واللغــة العربيــة، واللغــة االنجليزيــة، ومهارات الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة . • 

ــة مثــل مســاقات:  ــة واختياري ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن متطلبــات إجباري

ــخ. ــات األعــ�ل- ---ال ــادئ محاســبة، اقتصــاد جــزÔ، اقتصــاد كيل، االقتصــاد الفلســطيني، التســويق، رياضي مب
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مخرجات املعرفة التخصصية.• 

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصهم والتي »ثل الركائز األساسية لعم اإلدارة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب بأســس 

ــادئ اإلدارة، إدارة التســويق، التســويق العاملــي، إدارة املنتجــات، بحــوث التســويق، وإدارة  ــل مســاقات: مب ــم التســويق. مث ــادئ عل ومب

املبيعــات، وســلوك املســتهلك، 

ثانياًُ: املخرجات العملية التطبيقية.

مخرجات املهارات التحليلية.• 

ــرشكات  ــرشكات خاصــة ال ــة الصــادرة عــن مؤسســات وال ــم املالي ــل القوائ ــب مــن خــالل تحلي ــي يكتســبها الطال وهــي مخرجــات الت

ــة“ ومســاق بحــوث  ــب قســم التســويق يف مســاق ”اإلدارة املالي ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــارات م ــك امله ــم اكتســاب تل املســاهمة. ويت

ــويقية. ــاالت التس ــويق واالتص ــوث التس ــات وبح العملي

مخرجات املهارات التطبيقية.• 

وهــي مخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل تطبيــق وم�رســة املعــارف واملفاهيــم التســويقية النظريــة التــي تعلموهــا مــن 

املراجــع والكتــب الدراســية عمليــاً عــىل ارض الواقــع.

ــب  ــاري: مســاق ”التدري ــي إجب ــن مســاق جامع ــب قســم التســويق م ــا يدرســه طال ــن خــالل م ــك املخرجــات م ــم اكتســاب تل ويت

ــدة. ــاعات معتم ــع 3 س ــرج بواق ــرشوع التخ ــاق م ــب ومس ــاعة تدري ــع 200 س ــدة وبواق ــاعات معتم ــع 3 س ــدا×“ بواق املي

مخرجات املهارات البحثية .• 

وهــي مخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كيفيــة كتابــة التقاريــر والبحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: املصــادر التقليديــة 

مثــل كتــب ومراجــع ودوريــات، واملصــادر االلكرتونيــة مثــل االنرتنــت، ومصــادر ميدانيــة مثــل االســتبيان واملقابــالت.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه طالــب قســم التســويق مــن مســاقات مثــل: مســاق مناهــج البحــث العلمــي 

الــذي يعلــم الطالــب أســس وأســاليب البحــث العلمــي وان يدرســه الطالــب يف بدايــة قبولــه يف تخصــص التســويق، ومســاق اإلحصــاء يف 

اإلعــ�ل 1 الــذي يعلــم الطالــب أســس اختبــار الفرضيــات وأســاليبه مــن خــالل الربامــج اإلحصائيــة إىل جانــب مســاق مــرشوع التخــرج.

مخرجات املهارات الذهنية .• 

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل التفكــ� املنظــم املبني عــىل التسلســل يف خطــوات التفك� للوصــول إىل اســتنتاجات 

وأحــكام بصــورة منطقيــة تحفــز الطالــب عــىل التفكــ� بفلســفة ونظريات علم التســويق ونشــأتها.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه القســم مــن مســاقات تخصــص مثــل: مســاق قضايــا تســويقية معــارصة ومســاق 

ــلوك املشرتي. س

ثالثاً: مخرجات القيم املهنية واألخالقية .

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل معرفتــه قيــم املهنــة وأخالقهــا وســلوكياتها، والتــي يجــب أن يتحــىل بهــا فــرتة مــا 

بعــد تخرجــه وذلــك مــن خــالل م�رســته للمهنــة يف ســوق العمــل وذلــك للنهــوض باملهنــة.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مســاقات تتعــرض لهــذا املوضــوع جزئيــاً أو كليــاً مثــل مســاقات: ســلوك املشــرتي، ومســاق 

قضايــا تســويقية معــارصة، ومــا يحتويــه هــذا املســاق مــن أخالقيــات املهنــة التســويقية واملســؤولية االجت�عيــة.



 دليل جامعة النجاح الوطنية657

عدد الساعاتاملتطلبات

18متطلبات الجامعة

90متطلبات التخصص اإلجباري

15متطلبات التخصص االختياري

6مساقات حرة

129إج�يل الساعات املطلوبة للتخرج

متطلبات التخصص االجبارية  (18) ساعة معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3اإلحصاء يف األع�ل 1 10801113
                 3قانون تجاري 11101251
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
                 3مبادئ التمويل 10871121
10221109  م.س. 1                 3بحوث العمليات 10866411
10876111  م.س. 1                 3قضايا تسويقية معارصة وحاالت دراسية تسويقية 10876421
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215
10876111  م.س. 1                 3إسرتاتيجية التسويق 10876422
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
10876111  م.س. 1                 3إدارة املنتجات 10876442
10866111  م.س. 1                 3مبادئ يف اإلدارة ( 2) 10866120
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
10801111 Ô3مبادئ اقتصاد جز                 
10876111  م.س. 1                 3إدارة التسويق 10876122
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10876111  م.س. 1                 3تسويق الخدمات 10876231
10876111  م.س. 1                 3التسويق العاملي 10876328
10876111  م.س. 1                 3ادارة قنوات التسويق 10876427
10876222  م.س. 1  10801113  م.س. 2               3مرشوع التخرج 10876449
                 3تدريب ميدا× 10876445
10876111  م.س. 1                 3االتصاالت التسويقية 10876318
                 3مبادئ التسويق 10876111
10801113  م.س. 1  10876111  م.س. 2               3بحوث التسويق 10876322
10876111  م.س. 1                 3إدارة املبيعات 10876212
10801113  م.س. 1                 3مناهج البحث العلمي 10876222
10876111  م.س. 1                 3تسويق مرصيف 10876224
                 3الرياضيات الدارة األع�ل 10211109
10876111  م.س. 1                 3سلوك املشرتي 10876321



658  دليل جامعة النجاح الوطنية

متطلبات التخصص االختيارية
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11000103  م.س. 1                 3اتصاالت إدارية 10866226
10866120  م.س. 1                 3إدارة الجودة الشاملة 10866353
10871121  م.س. 1                 3أسواق مالية 10871225
10861121  م.س. 1                 3محاسبة التكاليف-مدخل إداري 10861300
11000127  م.س. 1                 3مبادئ نظم املعلومات االدارية 10866217
10876111  م.س. 1                 3إدارة العالمة التجارية 10876553
10876111  م.س. 1                 3تسويق زراعي 10876264
تقييم املرشوعات ودراسات 10801423

الجدوى 

10801112  م.س. 1                 3

10876111  م.س. 1                 3إدارة خدمات العمالء 10876461
10876122  م.س. 1                 3ح�ية املستهلك واملنافسة 10876555
10876111  م.س. 1                 3تسويق سياحي وفندقي 10876263
10876111  م.س. 1                 3البيع الشخيص 10876351
10876111  م.س. 1                 3عالقات عامة 10876352
                 3تسويق ريايض 10876357
10876111  م.س. 1                 3تسويق صناعي 10876363
10876111  م.س. 1                 3التسويق املستدام 10876366
10876111  م.س. 1                 3إدارة التسع� 10876368
10876111  م.س. 1                 3تسويق الخدمات الصحية 10876371
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وصف المساقات

مبادئ التسويق    ١0876111
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية يف حقــل التســويق، وتزويدهم §هــارات التحليــل االقتصادي والتســويق 

لعنــارص البيئــة التســويقية التخــاذ القــرارات املال`ــة. وإكســاب الطلبــة مهــارات إدارة عنــارص املزيــج التســويقي وفقــاً ملنهــج الجديــد 

يف إدارة األنشــطة التســويقية. وتزويــد الطلبــة باملعرفــة فيــ� يتعلــق باملوضوعــات الحديثــة يف التســويق، مثــل: تســويق الخدمــات 

غــ� الربحيــة، و التوزيــع املــادي وخدمــات العمــالء.

مبادئ المحاسبة(2)     ١0876121
يعــّد هــذا املســاق مكمــال للمســاق الســابق (م.املحاســبة 0861111)، ولــذا فــإن املوضوعــات التــي تناقــش خاللــه تبــدأ مــن حيــث 

ــة  ــة املتعلقــة بالحســابات املختلفــة يف نهاي ــة إجــراء التســويات الجردي انتهــت يف املســاق الســابق. ويتــم تعريــف الطالــب بكيفي

ــة معالجــة  ــك يتــم مناقشــة كيفي ــه، أســاس االســتحقاق. وكذل ــة، وذلــك اســتناداً إىل األســاس املحاســبي املتعــارف علي الســنة املالي

األخطــاء املحاســبية املتنوعــة، التــي قــد تكتشــف عنــد إعــداد الحســابات الختاميــة أو بعدهــا. ويناقــش أيضــا يف هــذا املســاق الطــرق 

املحاســبية املعتمــدة عمليــا وعلميــا    وال ســي� األمريكيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن دفاتــر مســاعدة وأوراق عمــل.

١0801112   مبادئ اقتصاد كلي  
املبــادئ األساســية لالقتصــاد الــكيل، وتوضيــح مفهــوم اإلنتــاج القومــي، والدخــل القومــي، وطــرق قياســه�، والتّقلبــات االقتصاديــة 

والسياســات االقتصاديــة التــي تســتخدم ملواجهــة هــذه التقلبــات، كــ� يعــرف الطالــب §بــادئ التجــارة الخارجيــة.

١0876222   مناهج البحث العلمي
يشــتمل املســاق عــىل دراســة املفاهيــم األساســية، وأدوات البحــث املطبقــة يف حقــل إدارة األعــ�ل. ويتــم الرتكيــز عــىل مســاعدة 

ــتوعب  ــد اس ــب ق ــن أن الطال ــد م ــري التأك ــا. ويج ــث وتطبيقاته ــة يف البح ــاليب العرصي ــرب لألس ــي أك ــن وع ــىل تكوي ــب ع الطال

ــة الفصــل. ــة مــن خــالل بحــث يقدمــه يف نهاي ــارات املطلوب امله

١0876122  إدارة التسويق
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة §هــارات ذات عالقــة بكيفيــة تطبيــق الوظائــف اإلداريــة عــىل النشــاط التســويقي، ومهــارة 

التخطيــط التســويقي، والتنظيــم التســويقي، والتنفيــذ لألنشــطة التســويقية، والرقابــة والتدقيــق التســويقي، وســوف يتنــاول هــذا 

املســاق حــاالت دراســية تســويقية (Case Study) عــن بعــض الــرشكات املحليــة والعامليــة.

١0866215  إدارة الموارد البشرية 
يهــدف هــذا املســاق إىل الرتكيــز عــىل اإلنســان، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة األفــراد، لكونهــا متخصصــة يف التعامــل 

مــع اإلنســان. ووضــع حــد ملشــكالته مــن خــالل وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب مــن خــالل سياســة توظيــف واضحــة 

وعادلــة. ومــن خــالل تقييــم األجــور بــ� الفــرتة واألخــرى، وترســيخ مفاهيــم املســاواة والعدالــة، ومــن خــالل الحوافــز وأهميتهــا 

وأثرهــا، كذلــك تضــع طرقــا لتقييــم أداء األفــراد.

١0876318  االتصاالت التسويقية 
ــه  ــح عالقت ــع توضي ــويقي م ــاط التس ــن النش ــه ضم ــاري وأهميت ــج التج ــوم الرتوي ــب §فه ــف الطال ــادة إىل تعري ــذه امل ــدف ه ته

التكميليــة مــع عنــارص املزيــج التســويقي األخــرى (املنتــج، الســعر، التوزيــع). كــ� يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة طبيعــة الرتويــج 

التجــاري وتحليلهــا بوصفهــا عمليــة اتصــال إقناعــي واآلليــات التــي يعمــل مــن خاللهــا. كذلــك يهــدف إىل دراســة الجوانــب اإلداريــة 

للنشــاط الرتويجــي ويتضمــن ذلــك تخطيــط الجهــود الرتويجيــة وتصميــم الحمــالت اإلعالنيــة. وضمــن هــذا الســياق فانــه يهــدف 

إىل تنميــة وتطويــر مهــارات وقــدرات الطالــب الالزمــة لذلــك. إىل جانــب ذلــك، فــان هــذا املســاق يــويل أهميــة خاصــة لدراســة 

األســاليب املختلفــة للرتويــج التجــاري وتحليلهــا، ويهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اإلعــالن التجــاري مــن حيــث طبيعتــه وخصائصــه 

وآثــاره، كــ� ســتتم دراســة الدعايــة التجاريــة والبيــع الشــخيص والعالقــات العامــة ووســائل ترويــج املبيعــات مــع تزويــد الطالــب 

§هــارات اختيــار األســلوب الرتويجــي األنســب.
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١0876212  إدارة المبيعات
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة للتنبــؤ باملبيعــات وإدارة العمليــة البيعيــة، وذلــك مــن خــالل التعــرف إىل 

األســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة يف هــذا املجــال، والطــرق املتبعــة يف إدارة عمليــات البيــع الشــخيص.

١0876224  تسويق مصرفي 
 Ôــرشا ــة، والســلوك ال ــات املرصفي ــل الخدم ــة للتســويق املــرصيف، وتحلي ــادئ العام ــة باملب ــف الطلب ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

ومحدداتــه، وســلوك املســتهلك، والبيئــة التســويقية للخدمــة املرصفيــة، وتطويــر الخدمــات املرصفيــة وابتكارهــا، وتســع� الخدمــات 

املرصفيــة، وأ¿ــاط العمــالء وطــرق التعامــل معهــم.... الــخ.

١0876421  قضايا تسويقية معاصرة وحاالت دراسية تسويقية
ــة  ــىل ضــوء امل�رس ــارصة يف التســويق وع ــا املع ــة الدارســ� يف تخصــص التســويق بالقضاي ــد الطلب ــذا املســاق إىل تزوي ــدف ه يه

ــم التســويقية  ــا باملفاهي ــة وتفســ�ها وربطه ــة املحلي ــع البيئ ــن واق ــدف إىل رشح مشــاكل تســويقية محــدده م ــ� يه ــة، ك العملي

العلميــة وحســب املســتجدات البيئيــة، واملســؤولية االجت�عيــة وأخالقيــات التســويق والتســويق األخــرض، ويتنــاول املســاق العديــد 

ــع  ــا عــىل واق ــي تعلمه ــق املناهــج التســويقية الت ــن تطبي ــب م ــن الحــاالت الدراســية التســويقية(Case Study ) لتمكــن الطال م

الحــاالت الدراســية.

١0876422  إستراتيجية التسويق 
يهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم مزيــد مــن املعرفــة املتعمقــة يف إدارة األنشــطة التســويقية عــىل أســاس مــن كيفيــة ربــط املــوارد 

ــد،  ــد األم ــارات التفكــ� بعي ــة مه ــة. وإكســاب الطلب ــي تنشــأ عــن املتغــ�ات واملســتجدات البيئي املتاحــة بالفــرص التســويقية الت

»كنهــم مــن تحليــل واقــع األنشــطة التســويقية عــىل ضــوء النتائــج املتحققــة، »هيــداً لرســم سياســة واضحــة مســتقبالً،  وتعريفهــم 

بالبدائــل اإلســرتاتيجية يف ظــل األزمــات االقتصاديــة املختلفــة.

١0876322  بحوث التسويق
هــذا املســاق يهــدف إىل تزويــد الطلبــة §هــارة توظيــف مــا اكتســبوه مــن دراســة مســاق مناهــج البحــث العلمــي يف حقل التســويق، 

ــه، وصياغــة نتائجــه، خدمــة ملتخــذي القــرارات  ــة األساســية املتعلقــة بطــرق إجــراء البحــث التســويقي، وتحليل ــة العلمي وباملعرف

التسويقية، و»كينهم من تطبيق تلك املهارات عىل دراسة مشكالت تسويقية موجودة يف البيئة الفلسطينية. 

١0866411  بحوث عمليات 
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملبــادئ األساســية لبحــوث العمليــات مــع الرتكيــز عــىل الجوانــب اإلداريــة يف املوضــوع، 

إلعطــاء الطالــب كيفيــة حســاب املعطيــات الكميــة، وإدخالهــا كعنــرص رئيــس يف عمليــة القــرار، ويســاعد عــىل الوصــول إىل القــرار 

عــن طريــق النــ�ذج الرياضيــة املطروحــة للوصــول إىل أقــىص ربــح أو أقــل التكاليــف.

١0876449  مشروع التخرج 
يهــدف هــذا املســاق إىل قيــاس مــدى قــدرة الطالــب عــىل تحليــل املشــكالت اإلداريــة والتســويقية، حيــث يختــار الطالــب موضوعــا 

باالتفــاق مــع املــرشف، ومــن ثــم يقــوم الطالــب بإعــداد خطــة البحــث، وإجــراء الدراســة، والتحليــل ومــن ثــم مناقشــة الطالــب 

بطريقــة يتفــق فيهــا مــع املــرشف.

١0876445  تدريب ميداني 
يقــوم الطالــب بإنجــاز تدريــب تحــت إرشاف أكاد÷ــي يف قســم التســويق بهــدف »كينــه مــن تفعيــل النظريــات واملفاهيــم التــي 

تعلمهــا يف مجــال التســويق، ويطلــب مــن جميــع طلبــة قســم التســويق اجتيــاز فــرتة تدريبيــة بواقــع 180 ســاعة تدريبيــة تحــت 

إرشاف أكاد÷ــي مــن القســم واملديــر أو املــرشف يف املؤسســة التــي اختارهــا الطالــب بالتنســيق مــع القســم حتــى يتســنى لــه تطويــر 

مواقــف مهنيــة فّعالــة واكتســاب املبــادئ األخالقيــة الرضوريــة يف مــكان العمــل، ويتــدرب الطالــب خــالل فــرتة التدريــب يف املؤسســة 
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: عىل

كيفية إعداد الدراسات التسويقية ملنتجات.• 

كيفية التخطيط التسويقية للمنتجات.• 

كيفية إعداد ¿اذج جمع البيانات األولية للدراسات التسويقية املختلفة.• 

تحديد السوق املستهدف، وكيفية تقسيم السوق، وكيفية »ييز املنتج بالسوق.• 

إدارة قنوات توزيع العالقات وبنائها مع العمالء وإدارة العالقات مع العمالء.• 

القدرة عىل إدارة تسع� املنتجات.• 

إدارة الحمالت اإلعالنية والرتويجية وتقييمها.• 

تقييم النشاط التسويقي للمنشأة.• 

كيفية استخدام وسائل التسويق اإللكرتو× والتسويق االجت�عي.• 

١0876322   التسويق العالمي 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالبدائــل مــن الطــرق املســتخدمة يف دخــول األســواق الخارجيــة، وكيفيــة املفاضلــة بينهــا، 

§هــارات تحليــل فــرص النجــاح واملخاطــر يف األســواق الخارجيــة ودراســتها وتقييمهــا، وكيفيــة إدارة عنــارص املزيــج التســويقي عــىل 

ــد مــن الحــاالت الدراســية(Case Study) يف موضــوع  ــاول العدي ــم تن ــة، وســوف يت ــات الخارجي ــ� البيئ ــ� ب ضــوء االختالفــات في

التســويق العاملــي.

سلوك المشتري   ١0876321
ــع والحاجــات، اإلدراك،  ــة بالســلوك اإلنســا×:التعليم، الدواف ــية املرتبط ــم األساس ــة باملفاهي ــد الطلب ــذا املســاق إىل تزوي ــدف ه يه

االتجاهــات، تأثــ�ات الثقافــة، الطبقــة االجت�عيــة، الج�عــات املرجعيــة واألرسة وأهميتــه يف دراســة الســلوك الــرشاÔ، وبالنــ�ذج 

الســلوكية املختلفــة املفــرسة للســلوك الــرشاÔ للوصــول إىل إســرتاتيجية تســويقية ناجحــة. وتزويدهــم §هــارات تطبيــق املفاهيــم 

الســلوكية املختلفــة عــىل واقــع املســتهلك الفلســطيني. والنواحــي التــي ÷كــن االســتفادة منهــا يف دراســة ســلوك املســتهلك، العوامــل 

واملتغــ�ات املحيطــة املؤثــرة عــىل ســلوك املســتهلك.

١0876421  إدارة قنوات التسويق 
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب بأهميــة ومفهــوم نشــاط التوزيــع بوصفــه أحــد وظائــف التســويق وعنــارصه إىل جانــب 

تحليــل أهــم العوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل ســلوك املنشــآت التســويقية. كــ� تهــدف إىل تعريــف الطالــب بأهــم أنــواع املنشــآت 

التســويقية ومــدى اختالفهــا ووظائفهــا ودورهــا يف النشــاط التســويقي كنشــاط الجملــة ونشــاط التجزئــة. إىل جانــب تنــاول الجوانــب 

اإلداريــة يف تخطيــط النشــاط التوزيعــي يف املؤسســات وتطبيــق مفهــوم الرقابــة عــىل أداء املؤسســات التســويقية وكيفيــة أســاليب 

ــة  ــب مجموعــة مــن املوضوعــات الحديث ــاة التســويقية وإدارة الــرصاع. كــ� يهــدف إىل إعطــاء الطال ــا داخــل القن ــادة أنواعه القي

يف إدارة القنــاة التســويقية ومنهــا إدارة القنــاة التســويقية وعنــارص املزيــج التســويقي وخدمــة العمــالء وإدارة اللوجســتية، وقنــاة 

التســويق الدوليــة وتســويق الخدمــات.

١0876231  تسويق الخدمات  
ــي  ــج القوم ــه  يف النات ــا يســهم ب ــة نظــراً مل ــة واملتقدم ــدول النامي ــة يف ال ــة واملهم ــات الحيوي ــن القطاع ــات م ــدُّ قطــاع الخدم يَُع

اإلجــ�يل. حيــث تَُعــدُّ الصناعــات مــن املجــاالت التــي تســتقطب العديــد مــن الفــرص، ومــن املجــاالت التــي تقــدم مــن خاللهــا فوائــد 

للعمــالء لتعظيــم منافعهــم.

ويــأ[ هــذا املســاق مكمــالً للفهــم الــذي يتكــون للطالــب يف مبــادئ التســويق، حيــث يضيــف للطالــب مزيــداً مــن الفهــم يف تطبيــق 

املفاهيــم التســويقية عــىل الخدمــات بشــكل عــام. حيــث يشــمل هــذا املســاق مفاهيــم أساســية حــول الخدمــات وإدارتهــا عــرب 

الرتويــج التســويقي املتعــارف عليــه.
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١0876351  البيع الشخصي 
يقــدم هــذا املســاق املهــارات األساســية يف البيــع واملهــارات التــي يتطلبهــا البيــع الفعــال لتلــك األســاليب املتعلقــة بتنظيــم طاقــم من 

املوظفــ� وتعيينــه وتحفيــز وتقييــم قــوى البيــع وتقييمهــا هــذا وستشــمل املوضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املســاق مبــادئ البيــع 

وعــروض البيــع واألشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــة البيــع كالتاجــر وعميــل خدمــات املشــرتك� كــ� يشــمل املنظــ�ت النــي تقــوم 

بعمليــة البيــع أو تنظيــ�ت ووظائــف البيــع والتنبــؤ بعواقبهــا والخيــارات املطروحــة لقــوى البيــع والتدريــب املطــروح ضمــن هــذا 

الســياق .

١0876452  تخطيط وتطوير المنتجات         
ــة  ــود الرشك ــث دور املنتجــات يف جه ــن حي ــا م ــد ومهامه ــج الجدي ــة إدارة املنت ــف الدارســ� بطبيع ــادة إىل تعري ــدف هــذه امل ته

ــد  ــج الجدي ــط املنت ــة تخطي ــتعراض عملي ــب اس ــا، إىل جان ــدة وأنواعه ــات الجدي ــص املنتج ــج وخصائ ــف املنت ــويقية وتعري التس

ومراحلــه مــن حيــث األهــداف واالســرتاتيجيات والربامــج التســويقية. وإكســاب الطالــب املعرفــة النظريــة والعمليــة ذات العالقــة 

ــة وضــع  ــك كيفي ــى اختبارهــا تســويقيّاً، وكذل ــا حت ــكار وغربلته ــد األف ــة تولي ــدة وابتكارهــا مــن مرحل ــر املنتجــات الجدي يف تطوي

الربامــج التســويقية املال`ــة عنــد طــرح املنتــج الجديــد لألســواق ألول مــرة. كــ� يتنــاول رشحــاً مفصــالً حــول كيفيــة تبّنــى املســتهلك 

للمنتجــات الجديــدة والعوامــل املؤثــرة عــىل عمليــة التبنــي، إىل جانــب إكســاب الطالــب املعرفــة يف إدارة دورة حيــاة املنتــج وقياســها 

وطبيعــة الربامــج التســويقية املال`ــة لــكل مرحلــة.

١0876352  عالقات عامة                 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات األساســية للتعامــل مــع جمهــور املؤسســة الداخــيل والخارجــي، باألســاليب املعمول 

بهــا يف دراســة الــرأي العــام وتحليلــه واتجاهاتــه، وكيفيــة تكوينــه، ومواجهتــه وتزويــد الطلبــة بالقــدرات الالزمــة لتخطيــط حمــالت 

العالقــات العامــة §ــا يعــود بالنفــع عــىل املؤسســة وســمعتها يف الســوق.

١0876461  إدارة خدمات العمالء    
ــك  ــات الزبائــن ومعالجتهــا باســتخدام الحاســوب، وإعدادهــا وتجهيزهــا وشــحنها، كذل ــة اســتقبال طلب يناقــش هــذا املســاق كيفي

ــب  ــك كل الجوان ــمل كذل ــا. ويش ــات وغ�ه ــرشاء واملعلوم ــل، وال ــتودعات، والنق ــن يف املس ــراءات التخزي ــل إج ــا مث ــش قضاي يناق

ــات. ــن الســلع والخدم ــة األساســية واملســتوى األســايس م ــة للخدم ــات املصاحب ــة بالخدم املتعلق

١0876459  رقابة تسويقية     
ــاءة  ــدارة والكف ــتوى الج ــع مس ــدف رف ــويقي، به ــاط التس ــىل النش ــا ع ــة تطبيقه ــة وكيفي ــاليب الرقابي ــاق األس ــذا املس ــش ه يناق

ــرشكات. ــويقية يف ال التس

١0876362  تسويق اجتماعي        
يناقــش هــذا املســاق كيفيــة تطبيــق املفاهيــم التســويقية يف مجــاالت مثل:خدمــات الصحــة العامــة الحكوميــة، وخدمــات مؤسســات 

الرعايــة االجت�عيــة، وخدمــات جمــع األمــوال لصالــح أعــ�ل خ�يــة، وخدمــات التعليــم املجانيــة.... الــخ.

١0801423  تقييم المشروعات ودراسات الجدوى    
يعــرف الطالــب بكيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا بقصــد التوصــل إىل 

نتائــج تحــدد صالحيــة املــرشوع مــن مختلــف الجوانــب الفنيــة، والتســويقية، واملاليــة، واالجت�عيــة. ويعــرف بأســس التحليــل املــايل، 

ومفهــوم التدفــق النقــدي، وطــرق تقييــم املرشوعــات االســتث�رية، واختيــار املــرشوع األفضــل مــع مراعــاة اختبــار الحساســية.

١0876263  تسويق سياحي وفندقي     
ــويق  ــة التس ــىل أهمي ــز ع ــياحي والرتكي ــويق الس ــية للتس ــم األساس ــده باملفاهي ــب وتزوي ــف الطال ــادة إىل تعري ــذه امل ــدف ه ته

الســياحي وتطــوره، وإكســاب الطالــب املعرفــة يف مجــال التطبيقــات التســويقية يف مجــال الســياحة وبنــاء االســرتاتجيات التســويقية 

املال`ــة. كذلــك تعريــف الطالــب بالقــرارات والسياســات املتعلقــة باملزيــج التســويقي يف مجــال الســياحة مــع إعطــاء أمثلــة عــىل 

الواقــع الســياحي يف فلســط� وغ�هــا مــن البلــدان املتقدمــة.
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١0876264  تسويق زراعي     
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة لتطبيــق املفاهيــم التســويقية عــىل املنتجــات الزراعيــة، وذلــك مــن خــالل 

دراســة ماهيــة املنتجــات الزراعيــة وتحليلهــا وطبيعتهــا، و§ــاذا يختلــف عــن املنتجــات األخــرى؟ وتأثــ� ذلــك عــىل طريقــة تســويقها 

وإدارتها. 

١0876366  التسويق المستدام     
هــذا املســاق يشــمل عــىل موضوعــات متعلقــة بفهــم البيئــة االجت�عيــة للتســويق ودور األخــالق يف التأثــ� عــىل م�رســة النشــاط 

التســويقي مــن جميــع جوانبــه، ويتضمــن هــذا املســاق تجــارب تتعلــق باالتجاهــات االجت�عيــة واألخالقيــة للتســويق عــىل ضــوء 

التطــورات االقتصاديــة واالجت�عيــة الحديثــة.

١0866217  مبادئ نظم المعلومات اإلدارية  
ــة، وفائدتهــا  يهــدف املســاق إىل التعريــف بنظــم املعلومــات، وأهميتهــا يف املنظمــة، حيــث يركــز عــىل أهميــة املعلومــات اإلداري

يف تحديــد األهــداف، وتوجيههــا بغيــة تحقيــق األهــداف بكفايــة، كــ� يتطــرق هــذا املســاق اىل املعلومــات بوصفهــا عنــرصاً مهــ�ً 

للتخطيــط والتنســيق، وللتأكــد مــن أن الخطــط تنفــذ بالطــرق الســليمة، ويشــمل أيضــاً طــرق الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة عــن 

الزبائــن واملوزعــ�، بوصفهــا عنــرصاً مهــ�V يف عمليــات الرقابــة، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل التعريــف §راحــل انســياب املعلومــات.

١0876357  تسويق رياضي               
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصه وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــو× والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد االقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

ــايض إىل  ــويق الري ــتخدمت للتس ــي اس ــة الت ــ�ذج الرياضي ــرض إىل الن ــا والتع ــة وتصنيعه ــتلزمات الرياضي ــاج املس ــات وإنت للمباري

ــة. ــب إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت رياضي جان

١0876368  إدارة تسعير     
يكمــن الهــدف مــن هــذا املســاق يف تقديــم الطلبــة لواحــدة مــن أهــم العوامــل املتعلقــة بالخليــط التســويقي فموضــوع التســع� 

دقيــق للغايــة وحــرج يؤثــر عــىل نجــاح أي منتــج أو خدمــة.

ســيعطي املســاق الطلبــة الدارســ� لــه خلفيــة متينــة فيــ� يخــص األســاليب املختلفــة للتســع� واملداخــل املختلفــة لهــذا املوضــوع 

إىل جانب تحديد الوقت الذي ÷كننا من فرض سياسة تسع�ية معينة وتحت أية ظروف يتم ذلك. 

١0861300  محاسبة التكاليف – مدخل إداري      
ــرارات املناســبة،  ــب باألنظمــة املحاســبية املســتخدمة يف مســاعدة اإلدارة عــىل اتخــاذ الق ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــف  ــاح والتكالي ــة األرب ــف، عالق ــف التكالي ــاهمة، تصني ــرشكات املس ــة بال ــم املالي ــرق إىل القوائ ــاق التط ــذا املس ــم يف ه ــث ت حي

ــات. ــات واالنحراف ــب املوازن ــغيلية إىل جان ــات التش ــل، املوازن ــ�ة األج ــة قص ــرارات اإلداري ــم، الق بالحج

١0871225  أسواق مالية  
ــة الكفــؤة، وإعطــاء ملحــة عــن ســوق  ــة الســوق املالي ــة. وفرضي ــب §فهــوم الســوق املالي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطال

فلســط� لــألوراق املاليــة. وتحديــد أركان األســواق املاليــة وأنواعهــا وأدواتهــا. ومــن ثــم توضيــح األســواق النقديــة وأهميــة دور ســوق 

النقــد وأدوات االســتث�ر يف ســوق النقــد مــع الرتكيــز عــىل تلــك األدوات مــع رشح مفصــل لــكل أداة.

١0876371  تسويق الخدمات الصحية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة لتطبيــق املفهــوم التســويقي الحديــث عــىل املؤسســات الصحيــة ســواء 

العاملــة يف القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خــالل تحليــل طبيعــة الخدمــة الصحيــة ودراســتها والبعــد االســتث�ري 

فيهــا، ومحاولــة إدارة هــذه  الخدمــة تســويقيا لتحقيــق أهــداف املؤسســة الصحيــة، وأهــداف املنتفعــ� مــن خدماتهــا.
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١0866226  االتصاالت اإلدارية       
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة قــدرة الطالــب عــىل كتابــة أنــواع الرســائل التجاريــة كافــة بالطــرق العلميــة الصحيحــة، وباللغــة 

االنجليزيــة. ويتطــرق هــذا املســاق أيضــا إىل كيفيــة كتابــة أنــواع الرســائل غــ� التجاريــة، وأشــكالها، واالتصــال، وطرحهــا، وكيفيــة 

ــاء  ــىل إعط ــه ع ــم تدريب ــالت ”Resume“  ث ــربة واملؤه ــة الخ ــة قا` ــىل كتاب ــب ع ــاعدة الطال ــم مس ــاغر، ث ــة أو ش ــدم لوظيف التق

ــة للســلعة. العــروض البيعي

١0801226  االقتصاد الفلسطيني  
دراســة املــوارد االقتصاديــة يف فلســط�، والتطــور االقتصــادي والد÷غــرايف (قبــل االحتــالل وبعــده) والقطاعــات االقتصاديــة الرئيســة، 

ودراســة مظاهــر التخلــف والتشــويه التــي يعــا× منهــا االقتصــاد الفلســطيني بتأثــ� السياســة اإلرسائيليــة االقتصاديــة  يف تعميــق 

تخلــف هــذا االقتصــاد وتبعيتــه.

١0866353  إدارة الجودة الشاملة   
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بطبيعــة إدارة الجــودة الشــاملة وإطارهــا العــام وتطورهــا التاريخــي كــ� يتضمــن التعريــف 

ــن  ــة املوردي ــتمر، ورشاك ــات املس ــ� العملي ــ� وتحس ــ� العامل ــن و»ك ــاء الزبائ ــادة و إرض ــاملة والقي ــودة الش ــارص إدارة الج بعن

ــه. ــودة وطرق ــف إدارة الج ــائل  تصني ــاق وس ــيعرض املس ــس األداء، و س ومقايي

١0876333  تسويق صناعي                     
يتضمــن املســاق مبــادئ يف تجــارة الجملــة والتبــادل الصناعــي، وتحليــل مؤسســات تجــارة الجملــة والتســويق الصناعــي، واملشــاكل 

والقضايــا املتعلقــة بالتخطيــط االســرتاتيجي للســلع واملوجــه إىل تجــارة الجملــة واملؤسســات التجاريــة

تسويق الكتروني    ١0876444
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب بجميــع الجوانــب الخاصــة بالتســويق مــن خــالل االنرتنــت وتحليــل ظــروف العمــل عليهــا 

ــويق  ــرتاتيجيات التس ــرتو×، اس ــويق االلك ــات التس ــة: عملي ــات اآلتي ــادة املوضوع ــن امل ــا. وتتضم ــرتاتيجيات وتطبيقه ــر االس وتطوي

االلكــرتو×، قواعــد التســويق االلكــرتو×، طــرق التســويق االلكــرتو× وأدواتــه، تكنولوجيــا التســويق االلكــرتو×، اإلعــالن عــرب االنرتنــت، 

ســلوك املســتهلك عــىل االنرتنــت، تطبيــق برمجيــة عالقــات الزبائــن  CRM Express So�ware وإدارتهــا.

حماية المستهلك والمنافسة          ١0876555
يتضمــن املســاق التعريــف باملســتهلك وأهميــة ح�يتــه وحقوقــه املتعــارف عليهــا دوليــاً، مثــل الحــق يف الصحــة والســالمة والحــق 

يف الضــ�ن وخدمــات مــا بعــد البيــع، والحــق يف اإلعــالم واالنضــ�م إىل جمعيــات تتــوىل الدفــاع عــن مصالحــه، والحــق يف الح�يــة 

يف مواجهــة الــرشوط املجحفــة يف العقــد، ويشــمل املســاق أيضــاً دراســة لكيفيــة ح�يــة املســتهلك وفقــاً للقانــون الفلســطيني، ســواء 

§وجــب القواعــد العامــة أو عــن طريــق القوانــ� التــي رشعــت لهــذه الغايــة، مثــل قوانــ� املنافســة وتلــك التــي هــي يف طريقهــا 

للظهــور وعــىل رأســها مــرشوع قانــون ح�يــة املســتهلك لســنة 2005.،  ومفهــوم ترشــيد االســتهالك وآلياتــه، وطــرق الحشــد والتأييــد 

واملنــارصة، للضغــط عــىل املرشعــ� إلصــدار ترشيعــات متخصصــة يف ح�يــة صحــة املســتهلك الفلســطيني وســالمته ونفقاتــه.

١0876554  إدارة العالمة التجارية 
ــن، يف هــذا املســاق  ــدة للــرشكات يف القــرن الواحــد والعرشي ــة متزاي ــة أصبحــت ذات أهمي مــن املعــرف أن إدارة العالمــة التجاري

ســوف يتــم عــرض موضــوع إدارة العالمــة التجاريــة مــن وجهــة نظــر إداريــة ووجهــة نظــر العمــالء يف الســوق. واملســاق ســوف 

ــاء قيمــة للعالمــة وإدارة القــرارات ذات العالقــة. ــة بن ــة، وكيفي ــة قوي ــاء عالمــة تجاري يتطــرق إىل اإلطــار املرشــد للعمــالء يف بن
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أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة راجستان - الهند استاذ مساعدد.مجيد منصور 

جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا – االردن استاذ مساعدد.سام الفقهاء 

جامعة كيل - أملانيا استاذ مساعدد.مصطفى الحاج عيل 

جامعة ع�ن العربية للدراسات العليا - االردن استاذ مساعدد.معتصم مسعود 

فلسط� - جامعة النجاح الوطنية مدرسأ.ناجح عبد القادر 

األردن – الجامعة األردنية مدرسأ.عبد الله س�رة 

الباكستان – جامعة بنجاب مدرس أ.معروف دويكات
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كلية الزراعة 
والطب البيطري
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بكالوريوس الطب البيطري

Credit Hours Program Requirements
18 متطلب جامعة اجباري
19 متطلب من كلية العلوم الطبيعية

124 متطلب تخصص اجباري
6  متطلب تخصص اختياري

167 املجموع

 شروط االلتحاق:
شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي• 

معدل ال يقل عن 75%• 
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رؤية الدائرة
إنشاء أقسام جديدة متخصصة ( قسم األمراض البيطرية، وقسم العلوم الرسيرية، وقسم العلوم األساسية). • 

بناء مستشفى بيطري لخدمة املجتمع املحيل الستقبال الحاالت املرضية، وتشخيصها، وعالجها. • 

إنشاء مختربات علمية متخصصة يف تقويم األدوية والعالجات البيطرية. • 

إنشاء وحدة زراعة األجنة وتحس¤ السالالت. • 

إنشاء وحدة خاصة لفحص املنتجات الغذائية من أصل حيواª لض¨ن سالمتها.• 

الرسالة:
العمل عىل تخريج أطباء بيطري¤ أكفاء علميا و مهنيا.• 

تقديم الخدمات البيطرية ألصحاب املزارع من خالل املركز الصحي البيطري التابع للكلية.• 

القيام بالزيارات امليدانية للمزارع املختلفة من اجل وضع حد النتشار اإلمراض املعدية و املشرتكة.• 

املشاركة يف املشاريع التي تنفذها الوزارات املختلفة و مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع الطبي البيطري.• 

إيجاد مرجعية علمية للطب البيطري يف فلسط¤ من خالل مختربات الكلية.• 

إقامة الدورات العلمية لتطوير األطباء البيطري¤ يف فلسط¤ من خالل برنامج التعليم املستمر.    • 

أهداف الدائرة 
تعمــل الدائــرة عــىل إعــداد أطبــاء بيطريــ¤ مؤهلــ¤ متخصصــ¤ يف رعايــة الــÀوة الحيوانيــة و الداجنــة وتنميتهــا لتوفــ¿ األغذيــة ذات 

األصــل الحيــواª الجيّــد واآلمــن لإلنســان، ولح¨يــة اإلنســان مــن األمــراض املشــرتكة وبقايــا األدويــة واملبيــدات وامللوثــات املختلفــة التــي 

تنتقــل إليــه مــن الحيوانــات والطيــور ومنتجاتهــا، وتدعيــم دور الطبيــب البيطــري يف الحفــاظ عــىل البيئــة، وخدمــة املجتمــع، وتقديــم 

الرعايــة املناســبة للحيوانــات الداجنــة والطيــور املنزليــة والربيــة.

مخرجات التعليم للبرنامج:
العمل عىل تخريج أطباء بيطري¤ أكفاء علميا و مهنيا. • 

تقديم الخدمات البيطرية ألصحاب املزارع من خالل املركز الصحي البيطري التابع للكلية. • 

القيام بالزيارات امليدانية للمزارع املختلفة من أجل وضع حد النتشار األمراض املعدية  واملشرتكة. • 

املشاركة يف املشاريع التي تنّفذها الوزارات املختلفة و مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع الطبي البيطري. • 

إيجاد مرجعية علمية للطب البيطري يف فلسط¤ من خالل مختربات الكلية. • 

إقامة الدورات العلمية لتطوير األطباء البيطري¤ يف فلسط¤ من خالل برنامج التعليم املستمر.• 

يطبق بدقة املعلومات واملهارات املهنية؛ لض¨ن صحة وإنتاج أفضل¤ للÀوة الحيوانية. • 

يتابع كل حديث يف تخصصه. • 

يقّوم املواقف بدقة متناهية. • 

يطبق املفاهيم واألساليب البحثية والتكنولوجية يف التخصص. • 

Îارس التعليم املستمر. • 

يطبق األكواد األخالقية واملهنية الدولية يف تخصصه، ويحرتم أخالقيات املهنة التي ينتمي إليها ويسعى للحفاظ عليها. • 

يتواصل مع اآلخرين ويظهر مهارات االتصال لتوضيح دور الطب البيطري لح¨ية اإلنسان والحيوان. • 

يعرف واقع قطاع الÀوة الحيوانية ويلم بأمراض الحيوان املتوطنة والوافدة. • 

يسيطر عىل األمراض املشرتكة ب¤ اإلنسان والحيوان، ويحافظ عىل الصحة العامة وصحة البيئة.• 
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متطلبات جامعة إجباري 18
الساعات المطلوبة لتسجيل المساقساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق

 3ثقافة اسالمية11000101
 3لغة عربية11000102
 3لغة انجليزية 110001031
 311000103لغة انجليزية 110003242
 3دراسات فلسطينية11000105
 1مهارات القيادة واالتصال11000117
 1خدمة مجتمع11000108
 1مقدمة يف الحاسوب11000127
10032100Ô0انجليزي استدرا

متطلبات علوم طبيعية 19
ساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق

3كيمياء عامه لدائرة الطب البيطري10231103
1كيمياء عامه عميل لدائرة الطب البيطري10231104 
3احياء عامه10201119
1احياء عامه عميل 10201120
3احصاء حيوي10225202
310201119وراثة10201232
310231103كيمياء عضوية نظري10231233
210231103كيمياء عضوية عميل10231237
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متطلبات تخصص إجبارية ١٢٤ 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               2طب باطني خيول 10901406
10901310  م.س. 1                 2الطب الرشعي 10901512
10901406  م.س. 1                 2جراحة خيول 10901510
10901404  م.س. 1  10901408  م.س. 2               2عيادة بيطرية 1 10901508
10901404  م.س. 1                 2علم األدوية الرسيرية البيطرية 10901506
10901404  م.س. 1  10901406  م.س. 2               3علم األمراض والكيمياء الرسيرية البيطرية 10901504
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2  10901316 م.س. 3             3طب وجراحة الحيوانات الصغ¿ة 10901502
10901316  م.س. 1                 3جراحة حيوانات املزرعة 10901408
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               3الطب الباطني لحيوانات املزرعة 10901404
10901401  م.س. 1                 2علم األوبئة البيطرية 10901514
                 1كيمياء عامة للطب البيطري عميل 10231104
10901310  م.س. 1  10901305  م.س. 2               3فحص وصحة اللحوم 10901410
10901401  م.س. 1                 1صحة الحيوان والتلوث البيئي 10901515
10901402  م.س. 1                 2التلقيح االصطناعي ونقل األجنة 10901516
10901508  م.س. 1                 2عيادة بيطرية 2 10901518
10901508  م.س. 1                 9تدريبات عملية 10901520
10901501  م.س. 1                 1مرشوع 10901521
10201102  م.س. 1  10201108  م.س. 2               3علم الوراثه 10201232
10231233  م.س. 1                 3الكيمياء الحيوية 10201311
10901314  م.س. 1                 3علم التناسل وأمراضه 2 10901402
                 3كيمياء عامة للطب البيطري 10231103
                 2مناهج البحث العلمي 10901501
م. س.1:  10231102أو  10231103م. س.2: 10231108  أو 10231104 3كيمياء عضوية (طب بيطري وزراعة) 10231234
                 2كيمياء عضوية عملية (طب بيطري وزراعة) 10231238
                 3أحياء عامه لطلبة العلوم 10201119
10201119  م.س. 1 10201119 أو متزامن                1أحياء عامه لطلبة العلوم عميل 10201120
10201311  م.س. 1 10201311 أو متزامن                1الكيمياء الحيوية عميل 10201310
10901207  م.س. 1                 4علم األدوية البيطرية 10901307
10901309  م.س. 1  10901217  م.س. 2               3الصحة العامة واألمراض املشرتكة 10901401
10201119  م.س. 1                 3علم األحياء الدقيقة البيطرية عام 10901209
10901102  م.س. 1                 4علم األنسجة واألجنة البيطرية 10901211
10901209  م.س. 1                 4علم الجراثيم والفطريات البيطرية 10901213
10901209  م.س. 1                 3علم الف¿وسات البيطرية 10901215
10901209  م.س. 1                 3علم الطفيليات البيطرية 1 10901217
10901207  م.س. 1  10901209  م.س. 2               3علم املناعة البيطرية 10901219
10901213  م.س. 1                 3صحة األلبان ومراقبة الجودة 10901301
10901217  م.س. 1                 3علم الطفيليات البيطرية 2 10901305
10901104  م.س. 1                 3فسيولوجيا حيوان 2 10901207
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2  10901217 م.س. 3             3امراض بيطرية معدية 10901309
10901205  م.س. 1  10901307  م.س. 2               3مقدمة يف الجراحة البيطرية والتخدير 10901316
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
                 1آداب وقوان¤ الطب البيطري 10901101
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2  10901217 م.س. 3             3علم األمراض البيطرية العام 10901303
10901207  م.س. 1                 2تغذية الحيوان 10901318
10901303  م.س. 1                 4علم األمراض البيطرية الجهازي 10901310
10201119  م.س. 1                 3فسيولوجيا حيوان 1 10901104
10901104  م.س. 1  10901102  م.س. 2               3إدارة حيوان 10901201
10901102  م.س. 1  10901104  م.س. 2               2إدارة دواجن 10901203
10901102  م.س. 1                 3ترشيح بيطري 2 10901205
10901207  م.س. 1                 3علم التناسل وامراضه1 10901314
10901303  م.س. 1                 4أمراض دواجن 10901312
10231103  م.س. 1  10201119  م.س. 2               3ترشيح بيطري 1 10901102
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متطلبات تخصص اختيارية 6
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10901508  م.س. 1                 2طب الطوارئ البيطري 10901562
10901310  م.س. 1                 2علم األورام البيطرية 10901458
10901312  م.س. 1                 1طب طيور الزينة 10901570
10901402  م.س. 1                 1التشوهات الخلقية يف الحيوانات 10901568
10901406  م.س. 1                 2طب الحيوانات الريايض 10901566
10901305  م.س. 1                 2علم الطفيليات الرسيرية 10901452
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               2طب وجراحة الج¨ل 10901572
10901303  م.س. 1                 2علم األس¨ك وأمراضه 10901352
10901307  م.س. 1  10901506  م.س. 2               1علم السموم البيطرية 10901560
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2               1 حيوانات املخترب 10901450
10201119  م.س. 1                 1البيولوجيا الجزئية 10901354
10901301  م.س. 1  10901410  م.س. 2               2صحة الغذاء 10901454
10901201  م.س. 1  10901310  م.س. 2               2إنتاج األرانب وأمراضه 10901456
10901406  م.س. 1  10901408  م.س. 2               2التشخيص بالتصوير 10901550
10901314  م.س. 1                 2التقنيات الحيوية التناسلية يف الحيوان 10901552
10901201  م.س. 1  10901203  م.س. 2               1االقتصاد البيطري 10901554
10901508  م.س. 1                 1مواضيع خاصة يف الطب البيطري 10901556
10901201  م.س. 1  10901203  م.س. 2               1الرفق بالحيوان 10901558
10901305  م.س. 1  10901213  م.س. 2  10901215 م.س. 3             2تربية النحل وأمراضه 10901350
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وصف المساقات
10901102 التشريح البيطري 1 

ــات املستأنســة  ــل والحيوان ــع األعضــاء يف الجســم  للخي ــاª  والشــكيل وموق ــارن  العي ــح املق هــذا املســاق يشــمل دراســة الترشي

االخــرى حيــث يشــمل هــذا املســاق دراســة ترشيــح العظــام, العضــالت, جهــاز القلــب الوعــاÜ, الجهــاز اللمفــاوي, الجهــاز العصبــي,  

باالضافــة اىل العــ¤ وحافــر الحصــان.

10901104 فسيولوجيا حيوان 1 
ــوي  ــاÜ الدم ــاز الوع ــي، والعضــيل والجه ــاز العصب ــة خاصــة الجه ــف أعضــاء الجســم املختلف ــق هــذا املســاق بدراســة وظائ يتعل

ــم.  ــراري للجس ــم الح ــ¨ء والتنظي ــدد الص ــية، والغ ــاء الحس ــيولوجية االعض ــة فس ــة اىل دراس ــب  باالضاف والقل

10901101 آداب وقوانين الطب البيطري
يغطــي املســاق تطــور مهنــة الطــب البيطــري خــالل الحضــارات القدÎــة و يشــمل وصــف القوانــ¤ املتعلقــة àهنــة الطــب البيطــري يف 

جميــع الحضــارات الســابقة مــع الرتكيــز عــىل امل¨رســات املتعلقــة بالحيوانــات ومنتجاتهــا عــىل املســتوى املحــيل و االقليمــي و العاملــي. 

 

10901201 إدارة حيوان
ــة  ــة الخاص ــات العلمي ــم املصطلح ــي أه ــ¨ يغط ــة، ك ــات املستأنس ــع الحيوان ــل م ــة يف التعام ــرق املختلف ــاق الط ــن املس يتضم

ــات املختلفــة وطــرق  ــات, كذالــك دراســة ســلوكيات الحيوان ــة للحيوان ــة الخارجي ــات, والتعريــف بأهــم األجــزاء الترشيحي بالحيوان

ــالالتها.  ــة س ــا ومعرف ــرق ادارته ــا وط ــا وتغذيته تكاثره

10901203 إدارة الدواجن 
يضــم هــذا املســاق معرفــة املعلومــات األساســية وتفهــم ادارة وحــدات اإلنتــاج للدواجــن الالحــم والبيــاض حيــث يتعــرف الطالــب 

ــة  ــة الصحي ــوت الدجــاج البيئي ــب العمــيل يف إدارة الدواجــن بي ــز عــىل الجان ــاج مــع الرتكي ــات اإلنت ــىل ملتطلب ــس  املث عــىل املقايي

والتغذيــة وإدارة املفقســات واملحافظــة عــىل صحــة الطيــور ونظــم التطعيــم. و كذلــك باألمــن الحيــوي ودوره يف صناعــة الدواجــن.

10901205 تشريح بيطري 2 
ــة  ــات املستانس ــل والحيوان ــم  للخي ــاء يف الجس ــع األعض ــكيل وموق ــاª والش ــارن  العي ــح املق ــة الترشي ــمل دراس ــاق يش ــذا املس ه

حيــث يشــمل هــذا املســاق دراســة ترشيــح  غشــاء الربيتونيــوم وانعكاســاته يف التجويــف البطنــي, الجهــاز الهضمــي, غشــاء الجنــب 

وانعكاســاته, الجهــاز التنفــيس, الجهــاز البــويل التناســيل, باإلضافــة إىل ترشيــح مختــرص للطيــور.  

10901207 فسيولوجيا حيوان 2 
ــف  ــد مختل ــيس عن ــي، التنف ــاز الهضم ــب الجه ــدرس الطال ــث ي ــوان 1، حي ــيولوجيا حي ــاق فس ــتمرار ملس ــرب اس ــاق يعت ــذا املس ه

ــم.  ــوائل الجس ــدم وس ــات ال ــوي ومكون ــري واالنث ــيل الذك ــويل والتناس ــاز الب ــة الجه ــم دراس ــ¨ يت ــور، ك ــات والطي الحيوان

10901209 علم األحياء الدقيقة البيطرية عام
ــاء الدقيقــة،  ــاء الدقيقــة، ويتــم بشــكل موســع دراســة تصنيــف األحي ــة األحي يتــم يف هــذا املســاق تركيــب وفســلجة وçــو وتغذي

ــات. ــل ورضاوة ومقاومــة امليكروب ــا مــع العائ ــك عالقاته وكذل

10901211 علم األنسجة واالجنة البيطرية 
يتــم يف هــذا املســاق توضيــح طريقــة تحضــ¿ الرشائــح النســيجية ووصفهــا لغــرض الدراســة باملجهــر الضــوÜ، كذلــك يتــم دراســة 

الرتاكيــب املختلفــة داخــل الخليــة ، انــواع وخصائــص مختلــف انســجة الحيــوان ودراســة كافــة أعضــاء  الجســم املختلفــة باملجهــر 

ملختلــف الحيوانــات الزراعيــة ويتعــرف الطالــب عــىل هــذه األنســجة  يف حالتهــا الطبيعيــة قبــل حــدوث أي مــرض بهــا، باإلضافــة 

لذلــك يتــم دراســة الجنــ¤ بــدءا مــن اإلخصــاب وحتــى الزراعــة داخــل الرحــم.
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10901213  علم الجراثيم والفطريات البيطرية
يف هــذا املســاق يتــم دراســة املجموعــات املختلفــة مــن الجراثيــم الهوائيــة والالهوائيــة وامليكوبالزمــا والكالميديــا والفطريــات، مــع 

الرتكيــز عــىل تشــخيصها ورضاوتهــا يف أنــواع الحيوانــات املختلفــة واألمــراض التــي تســببها ومــدى انتشــارها والســيطرة عليهــا

10901215  علم الفيروسات البيطرية 
يتنــاول هــذا املســاق تدريــس الجوانــب العامــة للف¿وســات مثــل تطورهــا واســس تصنيفهــا وخواصهــا الجزئيــة وزراعتهــا وامراضيتها، ك¨ 

يشــتمل ايضــا عــىل االمــراض الف¿وســية التــي تصيــب الحيوانــات املختلفــة ومســبباتها ووبائيتهــا وطــرق وتشــخيصها والســيطرة عليها.

10901217 علم الطفيليات البيطرية1 
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الصفــات العامــة للطفيليــات الداخليــة وتصنيفهــا ودورة حياتهــا ودرجــة وبائيتهــا وأمراضهــا وطــرق 

تشــخيصها والعــالج وطــرق الوقايــة منهــا لجميــع الحيوانــات املستأنســة.

10901219 علم المناعة البيطرية
يتنــاول هــذا املســاق دراســة خاليــا وأعضــاء الجهــاز املناعــي للحيوانــات املستأنســة وكذلــك علــم املناعــة املقــارن، ويتــم الرتكيــز 

ايضــا عــىل كيفيــة التفاعــل مابــ¤ العائــل وامليكروبــات املمرضــة آليــة االلتهــاب وتفاعــالت الحساســية، ويتــم أيضــا دراســة األمــراض 

املناعيــة الذاتيــة ونقــص املناعــة. باإلضافــة اىل تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام الطــرق املصليــة للتشــخيص.

10901220 الكيمياء الحيوية 
يتــم يف هــذا املســاق دراســة الربوتينــات، الرتكيــب العــام والوظيفــي للربوتينــات والكربوهيــدرات والدهــون واإلنزÎــات والجــدار 

ــة. ــات الجيني ــة باإلضافــة لدراســة الجزيئ ــع املــواد الغذائي ــات االيــض لجمي ــز عــىل عملي ــم الرتكي الخلــوي ويت

10901318  تغذية الحيوان 
يتضمــن هــذا املســاق دراســة االساســيات للمتطلبــات الغذائيــة لجميــع انــواع الحيوانــات املستأنســة ويتم دراســة جميــع االضطرابات 

االيضيــة ملختلــف املــواد الغذائيــة والرتكيــز عــىل تشــخيص االمــراض الغذائية واعــداد الرتاكيــب العلفية.

10901301 صحة االلبان ومراقبة الجودة
ــة  ــة النوعي ــن الغــش والقيم ــرف إىل طــرق الكشــف ع ــب والتع ــة للحلي ــة والكيميائي ــة الخــواص الفيزيائي ــن املســاق دراس يتضم

ــة للحليــب، ويبحــث يف األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الحليــب  ــة الحراري للحليــب ومصــادر التلــوث وطــرق منعهــا واملعامل

ومنتجاتــه وطــرق الكشــف عنهــا، وطــرق منعهــا، ودراســة تفصيليــة لطــرق تصنيــع منتجــات األلبــان وطــرق فحصهــا. وكذلــك  فحــص 

وجــود آثــار املــواد الكيميائيــة والدوائيــة يف الحليــب.

10901303 علم األمراض البيطرية العام
يتضمــن هــذا املســاق دراســة جميع التغــ¿ات الترشيحيــة والوظيفية الرئيســية يف الحيوانــات املريضــة، وكذلك يتم دراســة اضطرابات 

االيــض وجهــاز الــدوران والنمــو، وëييــز الخاليــا املصابة ك¨ يتم دراســة جميــع االلتهابــات واألورام.

 10901305  علم الطفيليات البيطرية 2 
يتضمــن املســاق أهــم أنــواع الطفيليــات الخارجيــة ذات األهميــة البيطريــة والطبيــة كناقلــة ومســببة لألمــراض باإلضافــة لتصنيفهــا 

,ودراســة دورة الحيــاة , ودرجــة الوبائيــة ,وطــرق ألعــدوى واألعــراض املرضيــة ,وطــرق التشــخيص والعــالج والوقايــة منهــا.

10901307  علم االدوية البيطرية
يبحــث هــذا املســاق يف مصــادر و أنــواع وتأثــ¿ األدويــة عــىل أجهــزة الجســم املختلفــة  أليــة عملهــا وطــرق إعطائهــا   و دراســة 

املســار الحــرÔ للــدواء داخــل الجســم يف الظــروف الطبيعيــة و التأثــ¿ات الجانبيــة عــىل أعضــاء الجســم املختلفــة، .
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10901309  أمراض بيطرية معدية 
يغطــي هــذا املســاق االمــراض التــي تســببها الف¿وســات والبكت¿يــا والطفيليــات والفطريــات التــي تصيــب الحيوانــات املختلفــة مــن 

حيــث العامــل املســبب واالعــراض الرسيريــة والتشــخييص والعــالج والوقايــة لــكل مــرض.

10901310 علم االمراض البيطرية الجهازي
يف هــذا املســاق يتــم دراســة التغيــ¿ات املرضيــة املصاحبــة إلمــراض مختلــف أعضــاء الجســم ويتــم فيــه الرتكيــز عــىل األمــراض ذات 

ــاً  ــة عيني ــم أيضــا فحــص التغــ¿ات املرضي ــة، ويت ــة واملناعي ــة والغذائي ــات االيضي ــة واالضطراب املنشــأ الخلقــي واملســببات الجرثومي

ومجهريــاً والتــي مــن خاللهــا Îكــن التوصــل إىل التشــخيص الســليم للمــرض. 

10901312 أمراض الدواجن: 
ــة  ــة والصفــات الترشيحي ــه عــىل مســببات أمــراض الدواجــن املختلفــة وطــرق العــدوي واألعــراض املرضي ــم التعــرف مــن خالل يت

ــي  ــة والت ــة املختلف ــة والغذائي ــة والفطري ــية والطفيلي ــة والف¿وس ــراض البكت¿ي ــن األم ــد م ــبة للح ــة املناس ــرق الوقاي ــالج وط والع

ــة. ــور الزين ــب وطي ــي واألران ــب الدجــاج والروم تصي

10901314 علم التناسل و امراضه 1 
ــور  ــوغ وتط ــل والبل ــىل التناس ــوª ع ــي والهرم ــاز العصب ــ¿ الجه ــة، وتأث ــلية األنثوي ــزة التناس ــة األجه ــاق دراس ــذا املس ــم يف ه يت

الحويصــالت وتطــور البويضــات واالباضــة  ودورة الشــياع يف مختلــف الحيوانــات. كــ¨ يتــم دراســة أســباب وعــالج نقــص الخصوبــة 

ــة. ــك. تشــخيص الحمــل والخصوب ــة والفســيولوجية وكذل ــوب الترشيحي الناتجــة عــن العي

 10901316 مقدمة في الجراحة البيطرية والتخدير
يتــم يف هــذا املســاق تدريــس األساســيات األوليــة لعلــم التخديــر والجراحــة العامــة إذ يتــم التطــرق إىل أساســيات طــرق التعقيــم 

ــف وعــالج الجــروح، والتعامــل مــع  ــة والتحكــم يف النزي ــات والتعامــل مــع أنســجة الجســم املختلف ــة العملي ــز غرف وأçــاط تجهي

اســتخدام العقاقــ¿ املســتعملة يف التخديــر عــىل الحيــوان الحــي والتدريــب عــىل اســتخدام األســاليب الجراحيــة يف كل مــن الحيــوان 

الحــي وامليــت.

10901401  الصحة العامة و االمراض المشتركة 
يركــز هــذا املســاق عــىل األمــراض املشــرتكة ذات األهميــة للصحــة العامــة. ويتــم كذلــك اســتعراض العوامــل البيولوجيــة، الجينيــة، 

االجت¨عيــة، والبيئيــة لظهــور أو إعــادة ظهــور هــذه األمــراض. يتــم كذلــك توضيــح املبــادئ التــي Îكــن اســتخدامها ملنــع ومكافحــة 

انتقــال العــدوى وح¨يــة صحــة اإلنســان.

10901402 علم التناسل و امراضه 2
يف هــذا املســاق يتــم دراســة الفســلجة وأهــم أمــراض الحمــل والــوالدة باالضافــة اىل الناحيــة العمليــة والرسيريــة لــكل مــا يتعلــق 

بهــ¨. ايضــا يتــم الرتكيــز عــىل تشــخيص ومعالجــة الحــاالت املرضيــة للجهــاز التناســيل االنثــوي ومشــاكل مــا بعــد الوضــع وطــرق 

معاملــة ومعالجــة عــرس الــوالدة. 

10901404 الطب الباطني لحيوانات المزرعة
يغطــي هــذا املســاق مبــادئ التشــخيص, العــالج, والوقايــة مــن األمــراض للمجــرتات.  يعتمــد هــذا املســاق عــىل مناقشــة االالت 

ــة أو قطعــان .     ــر مهــارات الطالــب يف عــالج مختلــف األمــراض يف املجــرتات  ســواء كانــت حــاالت فردي املرضيــة وتطوي

      

10901406 طب باطني خيول
ــة, وعــالج  ــة , وبائي ــم دراســة  مســببات, امراضي ــة  حيــث يت ــة الخيلي ــي تصيــب الفصيل يغطــي هــذا املســاق  اهــم االمــراض الت

ــول  ــة يف عــالج الخي ــق الحديث االمــراض . كــ¨ يشــمل دراســة اخــر الطري
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10901408 جراحة حيوانات المزرعة
يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة يف حيوانــات املزرعــة وكــ¨ يتضمــن هــذا 

املســاق طــرق اســتخدام األشــعة التشــخيصية وخاصــة اســتخدام أشــعة اكــس يف الكشــف عــن األمــراض عنــد حيوانــات املزرعــة.

١090410 فحص وصحة اللحوم
يتضمــن هــذا املســاق توضيــح الطــرق الحســية واملخربيــة لفحــص اللحــوم ومنتجاتهــا، ويبحــث يف اإلصابــات الجرثوميــة والطفيليــة 

وااليضيــة ومختلــف أنــواع التلــوث الكيــ¨وي والــدواÜ يف اللحــوم والدواجــن، إضافــة للبحــث يف طــرق فحــص اللحــوم ومنتجاتهــا يف 

املســالخ ومصانــع اللحــوم ومــدى صالحيتهــا لالســتهالك اآلدمــي.

 

10901501 مناهج البحث العلمي
 يف هــذا املســاق يتــم تعليــم الطــالب الطــرق الصحيحــة يف تصميــم التجــارب واجــراء البحــوث و كتابــة البحــث العلمــي و كيفيــة 

االســتفادة مــن املراجــع العلميــة و توثيقهــا يف البحــث بالطــرق العلميــة الصحيحــة .

10901502 طب وجراحة الحيوانات الصغيرة 
يغطــي هــذا املســاق الشــامل  طــرق التشــخيص والعــالج  ملختلــف االمــراض التــي تصيــب اجهــزة الجســم يف الــكالب والقطــط . 

ويتــم الرتكيــز عــىل تطويــر مهــارات  التشــخيص  واعطــاء العالجــات الالزمــة لالمــراض الباطنيــة والجراحيــة للــكالب والقطــط.

10901504 علم االمراض و الكيمياء السريرية البيطرية
ــك إجــراء فحوصــات لبعــض أعضــاء  ــة وكذل ــة لســوائل الجســم املختلف ــة إجــراء الفحوصــات املخربي يتضمــن هــذا املســاق كيفي

ــا. ــن خالله ــاÜ م ــويل لغــرض التوصــل للتشــخيص النه ــاز الب ــة والجه ــاس والكلي ــد والبنكري ــل الكب الجســم مث

10901506 علم االدوية السريرية البيطرية
يتضمــن هــذا املســاق دراســة حركــة الــدواء داخــل جســم الحيــوان يف الحــاالت املرضيــة املختلفــة ودراســة أدويــة وعــالج األمــراض 

البكت¿يــة – الف¿وســية- الطفيليــة – الفطريــة – الرسطــان –والبحــث يف منشــطات النمــو بشــكل تفصيــيل وكذلــك الســموم الدوائيــة 

والكيميائيــة وتأث¿هــا عــىل الجســم وطــرق عالجهــا.

10901508 عيادة بيطرية 1
ــواردة   ــور ال ــات والطي ــواع الحيوان ــة ان ــح املــريض لكاف ــة والترشي ــم يف هــذا املســاق فحــص وتشــخيص وعــالج الحــاالت املرضي يت

ــة. ــاالت الحقلي والح

10901510 جراحة خيول
 يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة يف املجموعــة الخيليــة، ويتــم دراســة املفاهيم 

الرئيســية للمشــكالت الجراحيــة والتــي تصيــب أي مــن أجهــزة الجســم إذ يتــم الرتكيــز عــىل التشــخيص وعــالج الحــاالت الجراحيــة 

األكــÀ شــيوعا يف املجموعــة الخيليــة.

10901512 الطب الشرعي  
ــىل الســموم  ــز ع ــع الرتكي ــوت م ــرض و امل ــيلة تشــخيصية ملســببات امل ــراض كوس ــم األم ــيات عل ــن املســاق اســتخدام أساس يتضم

ومســبباتها، أمــا الطــب العــديل فيتضمــن إيضــاح املســائل الطبيــة التــي تعــرض أمــام القانــون لتوضيــح وحــل املنازعــات التــي قــد 

.ªتنشــأ بــ¤ األفــراد أو املؤسســات املهتمــة بالقطــاع الحيــوا

10901514 علم األوبئة البيطرية 
 يتضمــن هــذا املســاق وبائيــة وطــرق الوقايــة لالمــراض املعديــة واملزمنــة التــي تصيــب الحيوانــات ، كذلــك تاث¿هــا عــىل الصحــة 

العامــة والبيئــة واالنســان والحيــوان. وكذلــك اساســيات الرصــد املــريض املتعلــق بالطــب البيطــري وانتاجيــة الحيــوان. 
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10901515 صحة الحيوان والتلوث البيئي 
يبحــث يف العالقــة مــا بــ¤ الحيوانــات والبيئــة باإلضافــة إىل اثــر الحيــوان عــىل البيئــة وبالعكــس، كذلــك أمــراض الحيوانــات الناتجــة 

مــن التغــ¿ات البيئيــة

10901516 التلقيح االصطناعي ونقل األجنة
ــة  ــات املزرع ــبق يف حيوان ــدورة الش ــة ل ــيطرة االصطناعي ــبق والس ــي ودورة الش ــح االصطناع ــة التلقي ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

وكذلــك جمــع املنــي وطــرق حفظــه وعمليــة التلقيــح, كــ¨ يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب الطــرق الحديثــة يف نقــل وزراعــة 

االجنــة، كــ¨ يركــز هــذا املســاق عــىل وظائــف االعضــاء التناســلية الذكريــة والحــاالت املرضيــة التــي تصيبهــا.

10901518 عيادة بيطرية 2
 وهذا يعترب امتداد واستمرار ملا جاء يف مساق عيادة 1.

10901520  تدريبات عملية 
ــم مــن ذوي  ــوكل اليه ــن ي ــة تحــت إرشاف املدرســ¤ او م ــات الرسيري ــارات والتطبيق ــر امله ــاء وتطوي ــز عــىل بن هــذا املســاق يرك

االختصــاص، ويتــم التطبيــق داخــل الكليــة وخارجهــا يف مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام مــع إمكانيــة إتاحــة الفرصــة للتدريــب 

خــارج الوطــن.

10901521 مشروع
ــة التدريســية، ويتــم تقييــم هــذا  ــام الطالــب بأعــداد مــرشوع تخرجــه تحــت ارشاف احــد اعضــاء الهيئ يتضمــن هــذا املســاق قي

ــة متخصصــة. ــة تحــت إرشاف هيئ ــدوه تعقــد يف الكلي املــرشوع مــن خــالل ن

10901350 تربية النحل وأمراضه
هــذا املســاق يوضــح أهميــة تربيــة بحيــث يتــم دراســة الطــرق الحديثــة املســتخدمة لرتبيــة نحــل العســل، وكذلــك األمــراض التــي 

تصيــب النحــل، ســواء البكت¿يــة، الف¿وســية، والطفيليــة. وطــرق تشــخيصها وعالجهــا والوقايــة منهــا.

10901352 علم األسماك وأمراضه
يتضمــن هــذا املســاق طــرق رعايــة األســ¨ك كــ¨ يشــمل اهــم األمــراض الف¿وســية والبكت¿يــة والطفيليــة  والفطريــة  وامــراض ســوء 

التغذيــة التــي تصيــب األســ¨ك وطــرق الحــد منهــا وعالجهــا.

10901450  حيوانات المختبر 
يغطــي هــذا املســاق أهميــة حيوانــات املختــرب ويتنــاول واهــم الطــرق املخربيــة التــي تجــرى عــىل الحيوانــات املخربيــة وأهميــة 

اســتخدامها يف البحــوث العلميــة, كــ¨ يشــمل هــذا املســاق التعــرف عــىل أنــواع حيوانــات املختــرب املختلفــة. 

10901550 التشخيص بالتصوير
يتضمــن هــذا املســاق املبــادئ األساســية للتشــخيص بالتصويــر والــذي يشــمل الطــرق الحديثــة الســتخدام أشــعة اكــس واملنظــار 

والتصويــر باألمــواج الفــوق صوتيــة للتشــخيص وعــالج واخــذ الخــزع مــن اآلفــات املختلفــة.

10901552 التقنيات الحيوية  التناسلية في الحيوان
يتضمــن هــذا املســاق دراســة الحيوانــات املعدلــة وراثيــا وطــرق التلقيــح املخــربي ونقــل األجنــة واالستنســاخ وتطبيقاتــه وبعــض 

ــات. ــة املســتخدمة يف تناســل الحيوان ــات البيولوجي التقني

10901554 االقتصاد البيطري
يتنــاول املســاق املبــادئ االقتصاديــة والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت اإلنتــاج فيهــا وعالقاتهــا باملخرجــات وكذلــك عالقتهــا باألمــراض 

املســببة للخســائر االقتصاديــة يف القطــاع الحيــواª التقييــم اإلحصــاÜ لهــا.
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10901556 مواضيع خاصة في الطب البيطري
يهــدف املســاق لتدريــس أي مــادة علميــة ذات صلــة بالطــب البيطــري يختارهــا املــدرس بعــد أن يتــم عرضهــا واملوافقــة عليهــا مــن 

مجلــس دائــرة الطــب البيطــري وبــرشط أن ال يكــون مضمونهــا مــن مســاقات الكليــة اإلجباريــة.  

10901558 الرفق بالحيوان
يغطــى هــذا املســاق اخالقيــات التعامــل مــع الحيوانــات  مــن خــالل التعامــل معهــا يف مجــال الزراعــة او الدراســة، كــ¨ يشــمل 

ــاة الحيــوان. ــه مــع املجتمــع، وطــرق التخفيــف مــن معان دراســة  ســلوكيات الحيوانــات وتفاعل

10901452 علم الطفيليات السريرية
يغطــي هــذا املســاق املــواد الكي¨ويــة والكواشــف املســتخدمة يف حفــظ وتجهيــز الطفيليــات الداخليــة والخارجيــة ,وطــرق الجمــع 

ــك معرفــة أهــم الطــرق املتبعــة يف  ــات ,وكذل ــات مــن اجهــزة الجســم املختلفــة ملختلــف الحيوان ــات الخاصــة بأخــذ العين والتقني

فحــص العينــات الطفيليــة مخربيــا مــن أجــل تحديــد الطفيليــات وحويصالتهــا ويرقاتهــا وبيضهــا مــن خــالل فحــص الــدم والــرباز 

واألنســجة الحيوانيــة ملختلــف اعضــاء جســم الحيــوان.

10901454 صحة الغذاء
يتنــاول املســاق مفاهيــم ســالمة األغذيــة وصحتهــا àــا يف ذلــك األمــراض التــي تنقــل بواســطة األغذيــة، واملعايــ¿ الصحيــة املتبعــة 

ــم،  ــة والتنظيــف والتعقي ــة بالنســبة للــرشكات الغذائي ــح الــرشوط الصحي ــم توضي ــك يت ــا، كذل ــا وتخزينه ــة وصناعته ــاج األغذي إلنت

.(HACCP) وتطبيــق نظــم تحليــل املخاطــر ومراقبــة النقــاط الحرجــة

10901560  علم السموم البيطرية
ــر عــىل  ــي تؤث ــة الت ــة والحرشي ــدات الزراعي ــة واملبي ــات الكيميائي ــي تســببها الســموم واملخلف ــراض الت يتضمــن هــذا املســاق األم

صحــة الحيــوان وطــرق الوقايــة منهــا وعالجهــا ، كذلــك طــرق التعــرف عــىل العالمــات الجنائيــة للحيوانــات النافقــة بســبب الســموم 

املختلفــة.

10901562 طب الطوارئ البيطري 
يتضمن هذا املساق اهم الحاالت املرضية الطارئة التي تصيب الحيوانات وكيفية التعامل معها. 

10901465 إنتاج األرانب وأمراضها
يتضمــن هــذا املســاق أساســيات تربيــة وإنتــاج األرانــب وطــرق العنايــة بهــا وطــرق الســيطرة عــىل األمــراض املنتــرشة يف األرانــب. 

وكذلــك تجهيــز منتجــات االرانــب و تســويقها و اهميتهــا االقتصاديــة. 

10901566 طب الحيوانات الرياضي 
يتضمــن هــذا املســاق دراســة أجهــزة الجســم  املختلفــة للحيوانــات الرياضيــة والتعــرف عــىل مســببات األمــراض املرضيــة والصفــات 

ــات  ــز الحيوان ــص وتجهي ــرق فح ــاق ط ــذا املس ــن ه ــ¨ يتضم ــي، ك ــخيص التفريق ــليم والتش ــخيص الس ــرق التش ــة وط الترشيحي

ــة. ــة املختلف للمســابقات الرياضي

10901568 التشوهات الخلقية في الحيوانات
يتضمن هذا املساق التعرف عىل تطور وçو األجنة  ومسببات التشوهات الخلقية والحد من حدوثها.

10901570 طب طيور الزينة
يتضمن هذا املساق التعرف عىل األساسيات واملهارات الرضورية لتشخيص وعالج الحاالت املرضية املختلفة يف طيور الزينة.
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 10901572 طب وجراحة الجمال 
يتــم التعــرف عــىل اهــم األمــراض املنتــرشة يف الجــ¨ل ودراســة طــرق انتشــارها وأعراضهــا املرضيــة والترشيحيــة وطــرق تشــخيصها 

والوقايــة منهــا وكذلــك الوصفــات العالجيــة ألمراضهــا ، كــ¨ يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة 

يف الجــ¨ل. 

10901354 البيولوجيا الجزيئية 
يتضمــن هــذا املســاق التعــرف عــىل املكونــات الجزئيــة واملواصفــات الفســيولوجية للــ¨دة الوراثيــة باإلضافــة اىل الطــرق املســتعملة 

للتعامــل معهــا مــن حيــث عــزل املــادة الوراثيــة.

10901458 علم األورام البيطرية
ــي تصيــب مختلــف  ــة الت ــة تشــخيص وعــالج  اهــم االمــراض الرسطاني ــا الرسطــان و وكيفي يشــمل هــذا املســاق  دراســة بيولوجي

ــات املستانســة  الحيوان

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة رساييفوا، البوسنه، 1991استاذ مساعدراتب عارف عث¨ن

جامعة اسطنبول، تركيا، 2002استاذ مساعدحاتم عطا الله

جامعة هانوفر للطب البيطري ،أملانيا، 2011استاذ مساعدçر خريم

جامعة هانوفر للطب البيطري، أملانيا،  2007استاذ مساعدد. سامح ابو س¿

جامعة بغداد، كلية الطب البيطري، العراق، 2002مدرسبالل يوسف يونس ابو هالل

جامعة كاليفورنيا- ديفس، الواليات املتحدة األمريكية،  1984مدرسمحمد حسونه

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن، 2007مدرسابراهيم محمود الزه¿

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن، 2008مدرسعدنان فياض عبد الخرض

جامعة النجاح الوطنية، فلسط¤، 2006مساعد بحث وتدريسمحمد احمد عبد الدايم

جامعة النجاح الوطنية، فلسط¤، 2013مساعد بحث وتدريسبسام ابو شنب
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دائرة االنتاج النباتي والوقاية
الخطة الدراسية

نبذة عن الدائرة :
Îنــح الربنامــج درجــة البكالوريــوس يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة، تــم إنشــاء الربنامــج يف العــام الــدرايس -1992 1993. ويقــدم الربنامــج 

برنامجــا لل¨جســت¿ يف اإلنتــاج النبــاû مــن خــالل كليــة الدراســات العليــا يف الجامعــة. يضــم الربنامــج عــدداً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 

ــات،  ــ¤ النبات ــة، وتحس ــجة النباتي ــة األنس ــرشات، زراع ــات، الح ــراض النب ــات، أم ــيولوجيا النب ــا : فس ــدة منه ــاالت ع ــ¤ يف مج املتخصص

والهندســة الوراثيــة، والرتبــة و الــري، ومحاصيــل حقــل، نباتــات زينــة ومجــاالت أخــرى يف اإلنتــاج النبــاû ووقايــة النبــات .

رؤية الدائرة :
يســعى الربنامــج للوصــول إىل مســتوى أكادÎــي وبحثــي مميــز يتــ¨ىش مــع التطــور العلمــي يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة ضمــن 

اإلمكانيــات واملــوارد املتوفــرة .

رسالة الدائرة :
توفــ¿ تعليــم جامعــي مميــز يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة لتزويــد املجتمــع املحــيل مــن املتخصصــ¤ األكفــاء واملدربــ¤ يف هــذا 

املجــال، ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف فــإن الربنامــج يعمــل عــىل املتابعــة مــن خــالل التقييــم والتطويــر املســتمر للخطــط الدراســية 

ومــن خــالل اســتقطاب املدرســ¤ والفنيــ¤ ذوي الكفايــات العلميــة العاليــة. كــ¨ أننــا ملتزمــون بتحســ¤ كفايــة التدريــس والبحــث العلمــي 

يف برنامــج املاجســت¿ الــذي يطرحــه الربنامــج والعمــل عــىل رفــع مســتواه. يســعى الربنامــج بشــكل مســتمر وحثيــث للحصــول عــىل ســمعة 

دوليــة طيبــة وأن يكــون احــد الربامــج الرائــدة يف املنطقــة.

أهداف الدائرة :
تخريــج طلبــة مدربــ¤ وذوي كفايــات علميــة يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة القادريــن عــىل مواجهة تحديــات املهنــة والقادرين • 

عــىل التنافــس مــع الطلبــة املتخرجــ¤ مــن الربامــج املناظــرة مــن جامعــات ودول أخرى.

تنشيط البحث العلمي يف اإلنتاج النباû والوقاية ونرش األبحاث العلمية.• 

خدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجال اإلنتاج النباû والوقاية.• 

تفعيل التعاون وإيجاد رشاكات جديدة مع املؤسسات املحلية واألجنبية التي تعمل يف مجال اإلنتاج النباû والوقاية.• 

مخرجات الدائرة:
اوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب

مخرجات املعرفة العامة. 1

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملهارات األساسية يف العلوم االنسانية واللغة االنجليزية • 

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملهارات األساسية يف القيادة والتواصل  • 

أن يكون الطالب قادراً عىل خدمة املجتمع و التواصل مع املجتمع املحيل • 

يتــم اكتســاب تلــك املهــارات مــن خــالل مــا يدرســه الطالــب يف برنامــج اإلنتــاج النبــاû مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل • 

الثقافــة اإلســالمية اللغــة العربيــة، وخدمــة املجتمــع، ومهــارات القيــادة واالتصــال، واللغــة االنجليزيــة وعلــم الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة . 2

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملعارف األساسية للعلوم املرتبطة بالتخصص ليتمكن من فهم التخصص عىل أساس علمي.• 

ــة •  ــوم الطبيعي ــات العل ــن متطلب ــاû م ــاج النب ــج اإلنت ــب يف برنام ــا يدرســه الطال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل يت

اإلجباريــة مثــل مســاقات الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء العامــة، والكيميــاء العضويــة، وعلــم الوراثــة، وعلــم األحيــاء الدقيقة، 

واإلحصــاء الحيــوي، والبيولوجيــا الجزيئيــة وفســيولوجيا النبــات.
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مخرجات املعرفة التخصصية . 3

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصه والتي ëثل الركائز األساسية لإلنتاج النباû والوقاية.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه الربنامــج مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

 -:ûوالوقايــة وتشــمل مــا يــأ ûاملبــادئ األساســية يف اإلنتــاج النبــا

أن يكون الطالب قادراً عىل تحس¤ إنتاجية املحاصيل الزراعية ك¨ً ونوعاً وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة يف اإلنتاج.• 

ــا •  ــا ومكافحته ــل معه ــة والتعام ــل الزراعي ــب املحاصي ــي تصي ــات الت ــراض واآلف ــخيص األم ــىل تش ــادراً ع ــب ق ــون الطال أن يك

ــة ــان والبیئ ــالمة اإلنس ــىل س ــظ ع ــي تحاف ــة الت ــرق املختلف بالط

أن يكون الطالب قادراً عىل إنشاء بسات¤ الفاكهة والعناية بها وتطبيق برامج الري والتسميد الحديثة • 

أن يكون الطالب قادراً عىل التعامل مع املزارع¤ وإرشادھم • 

 •ûأن يكون الطالب قادراً عىل معرفة واقع الزراعة يف فلسط¤ ومجاالت العمل يف اإلنتاج النبا

وذلــك مــن خــالل املســاقات اآلتيــة: علــم النبــات العــام، مبــادئ اإلنتــاج النبــاû، إنتــاج الخــرضوات، إنتــاج أشــجار الفاكهــة، إنتاج أشــجار 

ــة،  ــة، علــم الحــرشات، أمــراض النبــات، الحــرشات االقتصادي ــات الزين الفاكهــة دا~ــة الخــرضة، محاصيــل الحقــل، محاصيــل العلــف، نبات

ــات،  ــ¤ النب ــادئ تحس ــة، مب ــوت املحمي ــاتل، إدارة البي ــار واملش ــات، اإلكث ــة النب ــرصف، تغذي ــري وال ــة، ال ــم الرتب ــة، عل ــدات الزراعي املبي

والتقانــات الحيويــة، املكافحــة املتكاملــة، اآلالت الزراعيــة، االقتصــاد الزراعــي، الزراعــة يف فلســط¤

ثانياً: املخرجات العلمية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية . 1

وهي املهارات التي يكتسبها الطالب من خالل تحليل البيانات الزراعية وتصميم التجارب  

ان يكون الطالب قادراً تصميم التجارب الزراعية • 

ان يكون الطالب قادرا عىل تحليل التجارب • 

ــة:  ــة إجباري ــة مــن مســاقات جامعي ــاû والوقاي ــاج النب ــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يرســه الطالــب يف برنامــج اإلنت يت

ــوي ومــرشوع التخــرج. مســاق اإلحصــاء الحي

مخرجات املهارات التطبيقية . 2

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل تطبيق املعارف ومفاهيم اإلنتاج الزراعي والوقاية وم¨رستها.

أن يكون الطالب قادراً عىل تطبيق املفاهيم األساسية يف اإلنتاج النباû والوقاية  بشكل عميل • 

يتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه الطالــب يف برنامــج اإلنتــاج النبــاû والوقايــة مــن مســاقات جامعيــة إجباريــة: 

ــة ومــرشوع التخــرج. ــات يف اآلالت الزراعي ــات، وتدريب ــة النب ــاû، والتدريبــات يف وقاي ــاج النب ــات يف اإلنت مســاقات  التدريب

مخرجات املهارات البحثية . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كتابــة التقاريــر ومــن خــالل البحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: كتــب ومراجــع 

ودوريــات ومصــادر الكرتونيــة مثــل االنرتنت 

أن يكون الطالب قادرا عىل جمع املعلومات من خالل االنرتنت وقراءة األوراق العلمية واستنباط النتائج منها• 

أن يكون الطالب قادر عىل كتابة بحث علمي يلخص التجربة العلمية.• 

ويتــم اكتســابها مــن خــالل دراســة مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي يعلــم الطالــب أســس البحــث العلمــي ومناهجــه ومســاق 

النــدوة يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة الــذي يعلــم الطالــب طريقــة اســتنباط املعلومــات العلميــة مــن األوراق العلميــة.

المجاالت المتوقع أن يعمل بها الخريج:
مراكز ومحطات البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة املختلفة• 

 •. ûاملراكز البحثية بصفته باحث متخصص يف مجال اإلنتاج النبا

املؤسسات والرشكات التي تعنى باإلرشاد الزراعي.• 

 • .ûاملنظ¨ت الدولية التي تعنى بالتنمية الريفية واإلنتاج النبا

 •. ûاملشاريع الخاصة يف اإلنتاج النبا

الج¨رك (الحجر الزراعي)• 

وزارة شؤون البيئة• 

وزارة الرتبية والتعليم• 
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مكونات الخطة للبرنامج
تتكون الخطة من 140 ساعة دراسية موزعة ك¨ ييل:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18متطلبات الجامعة1
3مواد حرة2

3
متطلبات التخصص

(119 ساعة)

20متطلبات من العلوم الطبيعية
86إجباري تخصص

13اختياري تخصص
140المجموع

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô0انجليزي استدرا
-3ثقافة اسالمية11000101
-3لغة عربية11000102
310032100لغة انجليزية110001031
-3دراسات فلسطينية11000105
-1خدمة مجتمعية11000108
-1مهارات القيادة واالتصال11000117
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
311000103لغة انجليزية110003222

ثانيًا:  مساقات حرة (٣ ساعات معتمدة)

ثالثًا: متطلبات التخصص ١١٩ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10911406  م.س. 1 10911406 أو متزامن                0تغذية النبات عميل 10911407
                 2تدريبات يف االالت الزراعية 10911414
                 1ندوة يف اإلنتاج النباû والوقاية 10911410
10911412 û6تدريبات يف االنتاج النبا                 
10911206  م.س. 1  10911305  م.س. 2               3البيولوجيا الجزيئية 10911408
                 2تدريبات يف وقاية النبات 10911413
10911206  م.س. 1  10911305  م.س. 2               0البيولوجيا الجزيئية عميل 10911409
                 1مرشوع تخرج يف االنتاج النباû والوقاية 10911411
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
                 4علم النبات العام 10911101
10911305  م.س. 1                 3تغذية النبات 10911406
10911313  م.س. 1 10911313 أو متزامن                0أنظمة الري والرصف عميل 10911314
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
10911201 û10911101  م.س. 1                 3مبادئ االنتاج النبا
                 4علم الحيوان العام 10916101
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10911101  م.س. 1                 3علم الحرشات 10911202
10911202  م.س. 1                 3الحرشات االقتصادية 10911311
10911311  م.س. 1 10911311 أو متزامن                0الحرشات االقتصادية عميل 10911312
10911204  م.س. 1                 3أنظمة الري والرصف 10911313
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10211103  م.س. 1                 2اآلالت الزراعية 10911315
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي يف االنتاج النباû والوقاية 10911316
10911309  م.س. 1 10911309 أو متزامن                0امراض النبات عميل 10911310
10911309  م.س. 1  10911311  م.س. 2               2املكافحة املتكاملة 10911405
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10911309  م.س. 1  10911208  م.س. 2               3إدارة البيوت املحمية 10911401
10911401  م.س. 1 10911401 أو متزامن                0إدارة البيوت املحمية عميل 10911402
10911206  م.س. 1                 3مبادئ تحس¤ النبات 10911403
10911403  م.س. 1 10911403 أو متزامن                0مبادئ تحس¤ النبات عميل 10911404
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
10911201  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل الحقل 10911301
10911301  م.س. 1 10911301 أو متزامن                0إنتاج محاصيل الحقل عميل 10911302
10911201  م.س. 1                 3نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 10911303
10911303  م.س. 1 10911303 أو متزامن                0نباتات الزينة وتنسيق الحدائق عميل 10911304
10911201  م.س. 1                 3فسيولوجيا النبات 10911305
10911305  م.س. 1 10911305 أو متزامن                0فسيولوجيا النبات عميل 10911306
10911210  م.س. 1 10911210 أو متزامن                0إنتاج أشجار الفاكهة عميل 10911211
10911307  م.س. 1 10911307 أو متزامن                0اكثار النباتات واملشاتل عميل 10911308
10911202  م.س. 1 10911202 أو متزامن                0علم الحرشات عميل 10911203
10911201  م.س. 1                 3اكثار النباتات واملشاتل 10911307
10911201  م.س. 1                 3إنتاج أشجار الفاكهة 10911210
10911208  م.س. 1 10911208 أو متزامن                0إنتاج الخرضاوات عميل 10911209
10911201  م.س. 1                 3إنتاج الخرضاوات 10911208
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
10222109  م.س. 1                 3مبادئ علم الرتبة 10911204
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
10911201  م.س. 1                 3امراض النبات 10911309
10911204  م.س. 1 10911204 أو متزامن                0مبادئ علم الرتبة عميل 10911205
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ثالثًا: متطلبات التخصص االختيارية (١٣ ساعات معتمدة) يختارها الطالب من بين المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10926211  م.س. 1                 3التسويق الزراعي 10926322
10223233  م.س. 1                 3الكيمياء الحيوية لطلبة الزراعة 10916420
10911101  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل العلف 10911353
10926211  م.س. 1                 3اإلرشاد الزراعي 10926241
10911353  م.س. 1 10911353 أو متزامن                0إنتاج محاصيل العلف عميل 10911354
10916101  م.س. 1                 3تربية النحل 10911454
10911204  م.س. 1                 2استصالح االرايض 10911453
10911408  م.س. 1                 3التقانات الحيوية 10911452
10911210  م.س. 1  10911208  م.س. 2  10911303 م.س. 3             2فسيولوجيا بعد الحصاد 10911451
10911210  م.س. 1                 2إنتاج أشجار فاكهة دا~ة الخرضة 10911450
10223233  م.س. 1                 2املبيدات الزراعية 10911356
10911201  م.س. 1                 2الزراعة العضوية 10911350
10911454  م.س. 1 10911454 أو متزامن                0تربية النحل عميل 10911455
10911351  م.س. 1 10911351 أو متزامن                0علم الغابات عميل 10911352
10911201  م.س. 1                 3علم الغابات 10911351
10911201  م.س. 1                 3مواضيع خاصة 10911355
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وصف المساقات

 10911101 علم النبات العام
ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

الورقــة، الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذيــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئــة النبــات .ويشــمل الجانــب 

ــة،  العمــيل للمســاق التعــرف يف املختــرب عــىل النواحــي الترشيحيــة ألنســجة وأعضــاء النبــات àــا فيهــا األنســجة البســيطة واملركب

األساســية والثانويــة، أنــواع الســيقان، الجــذور، األوراق، األزهــار، الثــ¨ر والبــذور. 

10911201 مبادئ اإلنتاج النباتي
يتنــاول املســاق األســس العامــة لإلنتــاج النبــاû، ويشــمل عالقــة اإلنســان بالنبــات، تركيــب ووظائــف أجــزاء النبــات املختلفــة، طــرق 

التكاثــر، العوامــل البيئيــة وأثرهــا عــىل اإلنتــاج النبــاû، الرتبــة، املــاء، الحــرارة، الضــوء، التحكــم بالعوامــل البيئيــة لزيــادة اإلنتــاج، اثــر 

اآلفــات عــىل اإلنتــاج النبــاû، نظــم اإلنتــاج النبــاû، العمليــات الزراعيــة املختلفــة ووســائل اإلنتــاج.

10911202 علم الحشرات
يتنــاول املســاق دراســة الحــرشات مــن حيــث الترشيــح الداخــيل، والشــكل الخارجــي، ووظائفهــا وزوائــد الجســم، وتحوراتهــا لتناســب 

معيشــة الحــرشات، ودراســة ســلوك الحــرشات ورتبهــا والعوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل اعــداد الحــرشات كــ¨ تتنــاول هــذه املــادة 

مبــادىء التصنيــف. كذلــك دراســة االرضار الناجمــة عــن الحــرشات وطــرق مكافحتهــا. يتنــاول الجــزء العمــيل مــن املســاق مشــاهدة 

الطالــب خــالل جلســات املختــرب النــواع مختلفــة مــن قــرون االستشــعار يف الحــرشات  وتحوراتهــا، اجــزاء الفــم وتحوراتهــا، االرجــل 

وتحوراتهــا، االجنحــة واشــكالها والزوائــد البطنيــة وانواعهــا، وكذلــك قحــص بعــض االجهــزة الداخليــة للحــرشات واقســامها املختلفــة 

ومشــاهدة انــواع مختلفــة مــن يرقــات الحــرشات والرشانــق. يضــاف اىل ذلــك قيــام الطــالب بجمــع الحــرشات مــن البيئــة املحليــة 

ثــم تصنيفهــا حســب املجموعــات الرئيســية للحــرشات.

10911204 مبادىء علم التربة 
ــة  ــة، وتغذي ــظ الرتب ــاء االريض، وحف ــة وامل ــة واملعدني ــة والكي¨وي ــا الفيزيائي ــا، خواصه ــة، ومكوناته ــف الرتب ــاق تعري ــاول املس يتن

النبــات، والعنــارص الغذائيــة، املــادة العضويــة وأحيــاء الرتبــة الدقيقــة، وتقســيم األرايض، ومبــادىء عالقــة الرتبــة باملــاء والنبــات، 

ــة و تجــارب  ــة و الكيميائي ــة و الفيزيائي ــاول الجــزء العمــيل لهــذا املســاق فحوصــات الرتب ــة وقياســها ، والتبخــر. يتن ــة الرتب ورطوب

ــة. ــات يف الرتب توضــح عالقــة النب

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

الضــوء عــىل الجينــات مــن حيــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آليــة العمــل، الهنســة الوراثيــة وإســتخدامها يف الزراعــة. يف الجــزء 

العمــيل يقــوم الطالــب بالتطبيــق العمــيل عــىل اســتخالص الحمــض النــووي وتربيــة ذبابــة الفاكهــة وتنفيــذ عــدة تجــارب تتعلــق 

ــة. ــة وكذلــك اســتخدام الهندســة الوراثي ــة املندلي بالوراث

10911208 إنتاج الخضروات 
يتنــاول املســاق محاصيــل الخــرض املختلفــة مــن حيــث أهميتهــا االقتصاديــة والغذائيــة، الوصــف النبــاû، والظــروف البيئيــة املال~ــة، 

والعمليــات الزراعيــة املتعلقــة باإلنتــاج والنقــل والتخزيــن، وطــرق الزراعــة ومواعيدهــا تحــت الظــروف املطريــة واملرويــة واملحميــة. 

ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل انشــاء مــزارع الخــرضاوات ابتــداء مــن تحضــ¿ االرض للزراعــة، اختيــار االشــتال، مســافات 

ــل  ــكل محصــول، وحصــاد املحاصي ــري والتســميد وغ¿هــا، املعامــالت الخاصــة ب ــات الخدمــة الزراعــة املختلفــة كال الزراعــة، عملي

وتداولهــا، باالضافــة اىل التعــرف عــىل الرتكيــب النبــاû ملحاصيــل الخــرضاوات.
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10911210 إنتاج أشجار الفاكهة
يتنــاول املســاق املعلومــات األساســية واملهــارات الرضوريــة النتــاج الفاكهــة مــن حيــث األهــداف، اختيــار املوقــع، الرتبــة املناســبة، 

ــة، وعقــد الثــ¨ر وçوهــا ونضجهــا وقطافهــا. ومقاومــة  ــة األرض للزراعــة، ونظــم الزراعــة والرتبي ــار األصــول املناســبة، وتهيئ واختي

األعشــاب والصقيــع، والرتكيــز عــىل أشــجار الفاكهــة املزروعــة يف املنطقــة. ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل اختيــار موقــع 

البســتان، اختيــار االصــول واالصنــاف، الرتبيــة والتقليــم الشــجار الفاكهــة، زراعــة االشــجار وتخطيــط البســتان ومســافات الزراعــة، 

الرتكيــب النبــاû الشــجار الفاكهــة، وعمليــات الخدمــة الخاصــة ببســات¤ الفاكهــة.

10911212 علم االحياء الدقيقة 
ــة، تقســي¨ت  ــاء الدقيق ــم األحي ــة لعل ــة. ملحــة تاريخي ــة الزراعي ــاء الدقيق ــم األحي ــة ألساســيات عل ــة علمي ــاول املســاق مقدم يتن

األحيــاء الدقيقــة، تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل 

ــا والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة تطبيقــات  الفطريــات والبكت¿ي

ــة، املجــال الصحــي. ــاه، األمــراض النباتي ــان، املي ــة، األلب ــة، األغذي ــاء الدقيقــة يف مجــاالت الرتب ــم األحي عل

10911301 إنتاج محاصيل الحقل
يتنــاول املســاق تاريــخ املحاصيــل الحقليــة وتطورهــا يف العــا|، وإنتــاج محاصيــل الحبــوب املهمةوإنتــاج محاصيــل بقــول غذائيــة 

واملحاصيــل الصناعيــة واملحاصيــل الزيتيــة وبعــض محاصيــل االعــالف، مناطــق اإلنتــاج، واالحتياجــات البيئيــة، والقيمــة الغذائيــة، 

ــة  ــل الحقلي ــة بعــض املحاصي ــاول الجــزء العمــيل زراع ــة. يتن ــة واملروي ــة تحــت الظــروف املطري ــاءة اإلنتاجي ــع الكف وأســاليب رف

والتعــرف عــىل مراحــل çــو وطبيعــة النباتــات وëييزهــا والتعــرف عــىل طــرق الزراعــة وعمــق الزراعــة والــري والتســميد ومقاومتهــا 

للملوحــة .

10911303 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق
يتنــاول املســاق دراســة ازهــار القطــف واالصــص واالبصــال املزهــرة مــن حيــث اكثارهــا وتربيتهــا والبيئــة املال~ــة النتاجهــا وطــرق 

العنايــة بهــا مــن الزراعــة اىل التســويق وكذلــك دراســة مبــادئ تنســيق الحدائــق وتصميمهــا ودراســة نباتــات الحدائــق وتصميمهــا 

ودراســة نباتــات الحدائــق وانشــاء املســطحات الخــرضاء والعنايــة بهــا. ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل طــرق انتــاج 

ــات التنســيق الداخــيل واكثارهــا،   ــة ونبات ــات الحديق ــة بنبات ــق، العناي ــم الحدائ ــادئ وخطــوات تصمي ــق مب ازهــار القطــف، تطبي

انشــاء املســطحات الخــرضاء وصيانتهــا.

10911305 فسيولوجيا النبات
يتنــاول املســاق عالقــة الرتبــة بالنبــات مــن حيــث عمليــة االنتشــار، والخاصيــة األســموزية، وامتصــاص املــاء، وعمليــات نقــل املــاء 

والنتــح، وعمليــات البنــاء والهــدم، وعمليــة التمثيــل الضــوÜ مــن حيــث آليتهــا وكيفيــة حدوثهــا، وتغذيــة النبــات، والنمــو والهرمونات 

النباتيــة وعمليــة نقــل الغــذاء وعمليــة الســكون واالنبــات. يتنــاول الجــزء العملــس بعــض التجــارب التــي تقيــس عمليــة االمتصــاص و 

النتــح ، والتمثيــل الضــوÜ وبعــض العمليــات الفســيولوجية األخــرى، مثــل االدمــاع، شــكل الثغــور، وقيــاس فاعليــة بعــض الهرمونــات 

النباتيــة  تقديــر الشــد املــاÜ والشــد االمــوزي يف االنســجة النباتيــة . 

10911307 إكثار النباتات والمشاتل
ــر  ــا التكاث ــا فيه à ــة، والخــرضاوات ــات الزين ــة، ونبات ــار أشــجار الفاكه ــة إلكث ــارات العملي ــية وامله ــاول املســاق الطــرق االساس يتن

البــذري، والتكاثــر الخــرضي بأنواعــه املختلفــة مــن تعقيــل وتطعيــم، وترقيــد، واســتخدام االجــزاء واالعضــاء النباتيــة املختلفــة وزراعة 

االنســجة، كــ¨ يشــمل اســتخدام املنشــآت الزراعيــة، كالبيــوت الزجاجيــة، واالوســاط الزراعيــة املختلفــة لالكثــار. ويتضمــن الجانــب 

العمــيل للمســاق التطبيــق املبــارش لطــرق األكثــار املختلفــة اســبوعيا وعــىل مــدار الفصــل.
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10911309 أمراض النبات
يتنــاول املســاق دراســة األمــراض النباتيــة بصفــة عامــة، وطــرق حدوثهــا والعالقــة بــ¤ املســبب والعائــل، وتأثــ¿ الظـــروف البيئيــة 

عــىل هــذه العالقــة، كــ¨ يتــم الرتكيــز عــىل األمــراض املهمــة املختلفــة التــي تســببها الكائنــات الحيــة وتلــك التــي تســببها عوامــل 

بيئيــة للنبــات، ودورة حيــاة املــرض وطــرق مقاومتــه مــع الرتكيــز عــىل أمثلــة لهــذه األمــراض التــي تصيــب املحاصيــل الزراعيــة املهمــة 

ــة  ــواع البيئــات الصناعي ــام الطالــب خــالل جلســات املختــرب بتحضــ¿ بعــض ان ــاول الجــزء العمــيل مــن املســاق قي يف املنطقــة. يتن

املســتخدمة لزراعــة املســببات املرضيــة عليهــا بعــد عزلهــا مــن نباتــات مصابــة ، كذلــك القيامبفحــص وتشــخيص ووصــف االعــراض 

لعينــات مــن االجــزاء النباتيــة املصابــة باالمــراض النباتيــة املختلفــة مــن فطريــة، بكت¿يــة، ف¿وســية الــخ. ومــن االمــراض التــي يتــم 

فحصهــا وتشــخيصها ووصــف اعراضهــا 

10911311 الحشرات االقتصادية 
ــوان  ــا باالنســان والحي ــل املختلفــة، وعالقته ــة عــىل املحاصي ــي تســبب خســائر اقتصادي ــاول املســاق التعــرف اىل الحــرشات الت يتن

والنبــات كــ¨ يتــم دراســة طــرق مكافحتهــا باســتع¨ل طــرق املكافحــة املختلفــة خاصــة املكافحــة املتكاملــة لهــذه الحــرشات. يتنــاول 

الجــزء العمــيل مــن املســاق مشــاهدة الطالــب خــالل جلســات املختــرب النــواع مختلفــة مــن الحــرشات التــي تســبب ارضار اقتصاديــة 

عــىل املحاصيــل حيــث يتــم وصــف الحــرشة واطوارهــا الضــارة بعــد جلبهــا للمختــرب ثــم وصــف االرضار الناجمــة عــن هــذه الحــرشات 

بعــد جلــب هــذه االجــزاء النباتيــة املصابــة

10911313 أنظمة الري والصرف 
يتنــاول املســاق جريــان امليــاه يف األنابيــب والقنــوات، ومنشــآت الــري، وقيــاس ميــاه الــري، والــري الســطحي، والــري بالرشاشــات، 

ــاول املســاق يف  ــاه وملوحتهــا، وأساســيات يف الــرصف الزراعــي. يتن ــة املي ــري وادارتهــا، ونوعي ــري بالتنقيــط، وبرمجــة أنظمــة ال وال

ــح  ــارب توض ــة لتج ــة باالضاف ــري املختلف ــرق ال ــري لط ــبكات ال ــد ش ــاباتها وëدي ــة وحس ــات املائي ــات النب ــيل اجتياج ــزء العم الج

ــرصف الزراعــي. وأساســيات يف ال

10911315 اآلالت الزراعية
يتنــاول املســاق أنــواع اآلالت واملعــدات الزراعيــة، مــن حيــث تركيبهــا أهميتهــا، وكيفيــة عملهــا مــن الناحيــة النظريــة، والهيدروليــك، ونقــل 

القــدرة واألداء االقتصــادي لآللــة مــع الرتكيــز عــىل معــدات تحضــ¿ الرتبــة، الزراعــة، الحصــاد والوقايــة  ثــم كيفيــة اختيــار اآلالت واملعــدات 

الالزمــة للعمــل يف املزرعــة ونظــام الوقــود والتربيــد، والهــواء والكهربــاء والنقــل والتعــرف إىل املشــاكل الفنيــة يف الجــرار الزراعــي.

10911316 مناهج البحث العلمي في االنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق املفاهيــم األساســية للبحــث العلمــي وأدواتــه مــع تدريــب الطالــب عــىل أســاليب كتابــة البحــث العلمــي يف تخصــص 

االنتــاج النبــاû والوقاية.

10911401 إدارة البيوت المحمية
يتنــاول املســاق أهميــة الزراعــة املحميــة، وأنــواع البيــوت املحميــة مــن حيــث تصميمهــا ومكوناتهــا وتركيبهــا وصيانتهــا، والعمليــات 

ــات املختلفــة باســتخدام  ــل الدفيئ ــة محاصي ــاج، وتحســ¤ نوعي ــادة االنت ــة وأثرهــا يف زي ــة املختلفــة داخــل البيــوت املحمي الزراعي

الوســائل املتطــورة تحــت الظــروف املحميــة. ويف الجــزء العمــيل يقــوم الطالــب àتابعــة العمليــات الزراعيــة داخــل البيــوت املحميــة 

ــوت  ــع البي ــارة مصان ــة اىل زي ــات االخــرى اضاف ــري والتســميد والخدم ــث ال ــن حي ــة م ــزرع يف املزرع ــي ت ــل الت ــف املحاصي ملختل

البالســتيكية للتعــرف عــىل املــواد وطــرق االنشــاء.

10911403 مبادئ تحسين النبات
يتنــاول املســاق املبــادىء الوراثيــة املتعلقــة مبــارشة يف تربيــة النبــات وتحســينه، والطــرق واألســاليب املســتخدمة يف هــذا املجــال، 

وطــرق انتخــاب املحاصيــل ذاتيــة وخلطيــة التلقيــح بهــدف رفــع االنتــاج والوقايــة مــن األمــراض وتحســ¤ النوعيــة، التعــرف عــىل 

الوســائل الحديثــة يف انتخــاب وتحســ¤ النباتــات. ويف الجــزء العمــيل يتــم تدريــب الطالــب عــىل تنفيــذ التــزاوج بــ¤ مختلــف انــواع 

النباتــات والقيــام بعمليــات االنتخــاب ووضــع برامــج التهجــ¤ واالنتخــاب التقليــدي وغــ¿ التقليــدي باســتخدام الهندســة الوراثيــة.
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10911405 المكافحة المتكاملة
يتنــاول املســاق مبــادئ املكافحــة املتكاملــة لآلفــات. املفاهيــم واألســس البيئيــة واالقتصاديــة للمكافحــة، الطــرق والوســائل التــي تتــم 

بهــا: األســاليب الزراعيــة، البيولوجيــة، الرتشــيد يف اســتخدام املبيــدات. فهــم املتغــ¿ات التــي تتحكــم يف تعــداد اآلفــة والطرق الســليمة 

لتقديــر تعدادهــا ووضــع الخطــط املناســبة ملكافحتهــا، وكذلــك دراســة امثلــة واضحــة عــىل املكافحــة املتكاملــة.

10911406 تغذية النبات
يتنــاول املســاق عوامــل çــو النبــات، والعنــارص الغذائيــة للنبــات وعالقتهــا باالنتاجيــة وطــرق اضافتهــا وتوافرهــا للنبــات، العنــارص 

الغذائيــة (نيرتوجــ¤، وفســفور، بوتاســيوم، وكالســيوم، ومغنيســيوم، وكذلــك مختلــف العنــارص النــادرة) واالســمدة العضويــة ودورهــا 

ــيوم،  ــوم، البوتاس ــالح ،الصودي ــه يف الرتبة،األم ــاس الحموض ــرق قي ــاق ط ــاول املس ــيل يتن ــزء العم ــة. ويف الج ــة الرتب ــع خصوب يف رف

النيرتوجــ¤، الفســفور والكالســيوم، واملــادة العضويــة.

10911408 البيولوجيا الجزيئية 
يتنــاول هــذا املســاق مقدمــة يف كيميــاء االحــ¨ض النوويــة واليــاف الكروماتــ¤ وتداخــل االحــ¨ض النووية مــع الربوتينــات والعائالت 

الجينيــة  والعنــارص  املتنقلــة وتنظيــم التغيــ¿ الجينــي وتقنيــات خلــط املــادة الوراثية.

10911410 ندوة في اإلنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق تعــرف الطالــب عــىل مكونــات الورقــة العلميــة واعطــاء الطالــب الفرصــة لجمــع املعلومــات املتكاملــة عــن موضــوع 

ــم  ــن ث ــي، وم ــب علم ــا يف قال ــاالت، ووضعه ــف املج ــات، يف مختل ــط املعلوم ــىل رب ــه ع ــدف تدريب ــه، به ــط بتخصص ــ¤ مرتب مع

التدريــب عــىل االلقــاء واملناقشــة واثبــات الــذات.

10911411 مشروع التخرج في االنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق إعــداد وتنفيــذ مــرشوع تخــرج مــن قبــل الطالــب بــإرشاف أعضــاء هيئــة التدریــس يتنــاول بــه موضوعــا مــن مواضيع 

االنتــاج النبــاû والوقايــة بحيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ هــذا املــرشوع ويقــوم بجمــع النتائــج وكتابتهــا بصــورة علميــة ومــن ثــم 

يقــوم بعــرض نتائجــه ويناقشــها امــام لجنــة يشــكلها الربنامــج

10911412 تدريبات في االنتاج النباتي
 ،ûبهــدف منــح الطالــب الفرصــة لتنميــة مهــارات معينــة يف مجــال االنتــاج النبــا ûيتنــاول املســاق الجانــب العمــيل يف االنتــاج النبــا

والتطبيــق العمــيل لجميــع املعلومــات والخــربات التــي حصــل عليهــا يف علــوم االنتــاج النبــاû مــن حيــث تحضــ¿ االرض، تركيــب 

وتقييــم انظمــة الــري، تحليــل الرتبــة، طــرق الزراعــة ومتابعــة العمليــات الزراعيــة خــالل موســم النمــو، تحضــ¿ الربامــج الســ¨دية 

ملختلــف املحاصيــل، اكثــار النباتــات، تقليــم االشــجار وغ¿هــا مــن املواضيــع هــذا باالضافــة اىل القيــام بجــوالت علميــة اىل خــارج 

الكليــة بهــدف التعــرف عــىل الواقــع الزراعــي وأســاليب وتقنيــات االنتــاج النبــاû يف فلســط¤

10911413 تدريبات في وقاية النبات  
ــة  ــة املختلف ــدات الزراعي ــ¿ ورش املبي ــل وتحض ــىل التعام ــالب ع ــدف الط ــات به ــة النب ــيل يف وقاي ــب العم ــاق الجان ــاول املس يتن

(الحرشيــة، والفطريــة،و العشــبية)، كــ¨ يشــمل التعــرف عــىل االفــات واالمــراض املنــوي رشــها ومكافحتهــا ووضــع برامــج الوقايــة 

ــرش  ــتع¨ل ادوات ال ــىل اس ــرف ع ــك التع ــة وكذل ــب يف املزرع ــا الطال ــل معه ــا ويتعام ــي يزرعه ــل الت ــف املحاصي ــالج ملختل والع

ــور) ــىل الرتكت ــة ع ــة املركب ــور االريض واملرش ــة، املات ــة (الضهري املختلف

10911414  تدريبات في االالت الزراعية
يتنــاول املســاق الجانــب العمــيل يف االالت الزراعيــة بهــدف تدريــب الطلبــة عــىل قيــادة الجــرار الزراعــي وعمليــات الصيانــة اليوميــة 

والبســيطة الخاصــة بالجــرار كذلــك التــدرب عــىل االســتع¨ل الحقــيل لــالالت الزراعيــة املختلفــة وطــرق صيانتهــا ومعايرتهــا.



690  دليل جامعة النجاح الوطنية

10916101 علم الحيوان العام
يتنــاول الجــزء النظــري للمســاق دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف 

الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه وبيئتــه. ويتنــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحيــوان مــن خــالل مالحظــة الحيــوان 

ودراســة  رشائــح وçــاذج محــرضة مســبقا و ترشيــح حيوانــات مختلفــة.ً 

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.

10926226 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.

10225202 اإلحصاء الحيوي
ــادئ  ــة، مب ــة، مقاييــس التشــتت و مقاييــس ألنزعــه املركزي ــة والعددي ــات وتنظيمهــا بالطــرق البياني ــاول املســاق وصــف البيان يتن

االحتــ¨الت، املتغــ¿ات العشــوائية والتوزيعــات االحت¨ليــة، توزيــع ذات الحديــن، التوزيــع الطبيعــي، طــرق أخــذ العينــات، توزيعــات 

املعاينــة، االســتدالل اإلحصــاÜ واختبــار الفرضيــات ملجتمــع واحــد ومجتمعــ¤، وتحليــل االرتبــاط واالنحــدار.

10911350 الزراعة العضوية
ــة وإدارة  ــ¿. النشــاط البيولوجــي للرتب ــات واملعاي ــف، واألهــداف، الترشيع ــث التعاري ــن حي ــة م ــة العضوي ــاول املســاق الزراع يتن

الرتبــة. دورة الكربــون و املــواد العضويــة وادارة املتبقيــات. مبــادئ تخطيــط الزراعــة والــدورة الزراعيــة، األســمدة الخــرضاء. ح¨يــة 

ــة واملجتمــع،  ــة. الزراعــة العضوي ــة العضوي ــات واألمــراض. إصــدار الشــهادات وتســويق األغذي ــل: األعشــاب الضــارة واآلف املحاصي

وجــودة األغذيــة والبيئــة.

10911351 علم الغابات
ــة  ــة، والعوامــل البيئي ــة الحرجي ــم البيئ ــه، عل ــج وأهداف ــادىء التحري ــات، ومب ــة للغاب ــة والبيئي ــة االقتصادي ــاول املســاق األهمي يتن

ــة  ــات، وأســس ح¨ي ــاس الغاب ــج، وقي ــة، وطــرق التحري ــات وتنميتهاواملشــاتل الحرجي ــر الغاب ــات، وتطوي وتأث¿هــا عــىل çــو الغاب

ــات. الغاب

10911353 إنتاج محاصيل العلف 
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة والغذائيــة ملحاصيــل األعــالف الخــرضاء، وتاريــخ تطورهــا، ووصفهــا النبــاû، والقيمــة الغذائيــة، 

واالحتياجــات البيئيــة، وأســاليب االنتــاج، وطــرق حفــظ املحاصيــل الخــرضاء، وإنتــاج البــذور واملحاصيــل املال~ــة للزراعــة الجافــة، 

ومكننــة إنتــاج العلــف.

10911355 مواضيع خاصة 
يتنــاول املســاق عــدد مــن املواضيــع يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة وعلــم الرتبــة او العلــوم ذات العالقــة التــي ال تتطــرق لهــا مســاقات 

التخصــص األخــرى.
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10911356 المبيدات الزراعية  
ــه،  ــة، وخاصــة الطــرق الكي¨وي ــات الزراعي ــه، وطــرق مكافحــة اآلف ــدات املختلف ــة واملبي ــات الزراعي ــف االف ــاول املســاق تعري يتن

ــتع¨ل  ــن اس ــة ع ــاكل الناجم ــتع¨لها، واملش ــرق اس ــا وط ــدات، وتركيبه ــواع املبي ــة، وان ــة االقتصادي ــن الناحي ــدات م ــة املبي وأهمي

ــة ــا الجانبي ــدات وارضاره املبي

10911450 إنتاج أشجار فاكهة دائمة الخضرة
ــة، واألزهــار،  ــا للبيئ ــة هــذه األشــجار ومال~ته ــة، ودراســة أهمي ــة الخــرضة يف املنطق ــة دا~ ــاج أشــجار الفاكه ــاول املســاق إنت يتن

واأل^ــار، واألصنــاف، واألصــول املناســبة، الزراعــة الخدمــة الزراعيــة، واختيــار األصنــاف الجديــدة، واالحتياجــات املائيــة مــع الرتكيــز 

ــات، واألســكدنيا وغ¿هــا. ــون، والحمضي عــىل الزيت

10911451 فسيولوجيا بعد الحصاد
يتنــاول املســاق التغــ¿ات التــي تحــدث يف الفاكهــة والخضــار والزهــور بعــد قطفهــا. العوامــل الفيزيائيــة والفســيولوجيه االساســية 

املتبعــة يف القطــف والنقــل والتخزيــن، االحتياجــات الخاصــة بالتخزيــن وطــرق التخزيــن، أنــواع التربيــد واملعامــالت املتبعــة مــن 

الحقــل اىل املخــزن.

10911452 التقانات الحيوية 
يتنــاول املســاق التقنيــات الحديثــة واملتجــددة يف مجــال إنتــاج نباتــات أو حيوانــات محســنة وراثيــاً وذلــك لزيــادة االنتــاج و القيمــة 

الغذائيــة ،ملقاومــة االمــراض كالنباتــات التــي تقــاوم اآلفــات الحرشيــة و لتقليــل اســتخدام االســمدة والكي¨ويــات الزراعيــة . وانتــاج 

النباتــات التــي تعيــش تحــت ظــروف غايــة يف الصعوبــة ” كالصحــراء والبيئــة املالحــة“ 

10911453 إستصالح األراضي 
يتنــاول املســاق االرايض وامليــاه يف فلســط¤، وتصنيــف األرايض الفلســطينية ومســاحة االرايض القابلــة لالســتصالح وأهميتهــا، وعوامــل 

ــة  ــة والقلوي ــة الصودي ــة، وطــرق اســتصالحها، والرتب ــة امللحي ــة، والرتب ــة يف الرتب ــة األرايض، ومصــادر االمــالح الذائب انخفــاض انتاجي

وطــرق اســتصالحها، والرتبــة الغنيــة بالبــورون وطــرق اســتصالحها، وتقييــم صالحيــة ميــاه الــري.

10911454  تربية النحل  
ــل  ــة نح ــل، ودراس ــة النح ــتعملة يف تربي ــل، واألدوات املس ــة النح ــة طبيع ــل، ودراس ــل العس ــادىء نح ــس ومب ــاق أس ــاول املس يتن

العســل مــن حيــث الشــكل والترشيــح، ودراســة املفاصــل مــن حيــث االنشــاء، وأماكــن التغذيــة وتجميعــه، وتربيــة ملــكات النحــل، 

ــة للنحــل والف¿وســات التــي تصيــب نحــل العســل.  ــا النحــل، واألمــراض واالعــداء الحيوي اســتخالص عســل النحــل، وتقســيم خالي

ــة النحــل  ــة النحــل، اســتخالص العســل و تربي ــة عــىل األدوات املســتعملة يف تربي ــب الطلب ــاول الجــزء العمــيل للمســاق تدري يتن

وطــرق الوقايــة مــن االعــداء الحيويــة واالمــراض

10916321  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 
يتناول املساق دراسة املركبات الحيوية يف الخلية، ëثيل الطاقة يف الخلية وكذلك ëثيل الكربوهيدرات، الدهون،  

الربوتينــات وبقيــة العنــارص الغذائيــة يف الخليــة.

10926241 االرشاد الزراعي
يتنــاول املســاق دراســة نشــأة اإلرشــاد الزراعــي وتطــوره، ومعرفــة أهدافــه وفلســفته التــي تؤثــر عــىل فعاليتهــا وتزويــد الطالــب 

àعلومــات تســاعده يف إعــداد الربامــج اإلرشــادية وتقييمهــا ثــم يتعــرض إىل اإلرشــاد الزراعــي يف الضفــة والقطــاع تاريخــه، وأهدافــه 

ووظائفــه، ووضعــه الحــايل، والطــرق إىل زيــادة نجاعتــه.
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10926322 التسويق الزراعي
يتنــاول املســاق النشــاطات املتعلقــة بنقــل ملكيــة الســلعة مــن املنتــج إىل املســتهلك، وبالتــايل تعريــف الطلبــة إىل جميــع الجهــود 

املبذولــة يف نقــل الســلعة الزراعيــة وتخزينهــا وتعبئتهــا. وكذلــك الخدمــات التســويقية األخــرى مــن ëويــل وبيــع ورشاء، ودراســة 

األســواق الزراعيــة يف الضفــة والقطــاع والوســطاء، وإلقــاء الضــوء عــىل التكاليــف التســويقية والكفــاءة التســويقية وأغــراض التســويق 

الزراعــي النهائيــة.

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة باريس، باريس، فرنسا، 1991استاذ يعقوب بطة

جامعة الينوي، الينوي، امريكا، 1989استاذ مشاركحسان ابو قاعود

الجامعة االردنية، ع¨ن، االردن، 2010استاذ مساعدهبة الفارس

جامعة قرطبة، قرطبة، اسبانبا، 2005استاذ مساعدمنقذ اشتية

جامعة نيو مكسيكو، املكسيك، امريكا، 1985استاذ مساعدعزام طبيلة

الجامعة االردنية، ع¨ن، االردن، 1994مدرسفيصل رشيم
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دائرة االنتاج الحيواني وصحة الحيوان
الخطة الدراسية

 رؤية الدائرة: 
ــز يف مجــال  ــم جامعــي متمي ــة املشــرتكة ألقســام الجامعــة حيــث يســعى الربنامــج لتوفــ¿ تعلي ــة الربنامــج هــي جــزء مــن الرؤي رؤي

اإلنتــاج الحيــواª خدمــة للقطــاع الزراعــي يف فلســط¤ والوطــن العــر? ويســعى الربنامــج للحصــول عــىل ســمعة دوليــة طيبــة وان يكــون 

احــد األقســام الرائــدة يف املنطقــة يف مجــال التعليــم والبحــث العلمــي .

رسالة الدائرة وعالقتها مع رسالة الكلية والمؤسسة :
رســالة الربنامــج جــزء مــن الرســالة املشــرتكة ألقســام الجامعــة حيــث يســعى الربنامــج لســد حاجــات الســوق املحــيل والعــر? بتوفــ¿ 

ــم والبحــث  ــة التعلي ــع كفاي ــدف إىل رف ــزة ويه ــة املتمي ــة العلمي ــة واملعرف ــارات الفردي ــ¤ واملدرســ¤ وإكســابهم امله املتخصصــ¤ املؤهل

. Üــة  واألمــن الغــذا ــة الزراعي العلمــي يف املجــال الزراعــي الحيــواª واإلســهام يف تحقيــق التنمي

األهداف العامة والخاصة للدائرة:
1 . .ªخدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجال اإلنتاج الحيوا

2 .. Üاإلسهام يف التنمية الزراعية وتحقيق األمن الغذا

3 .. ªتنشيط البحث العلمي يف مجال اإلنتاج الحيوا

تطوير التعليم الزراعي .. 4

المخرجات التعليمية المنشودة للبرنامج :
 أ- املعرفة والفهم: 

. ªاإلملام بالعلوم املتعلقة باإلنتاج الحيوا     

 ب- املهارات الذهنية (اإلدراكية):

     املعرفة بواقع القطاع الزراعي الحيواª واملشاكل التي تواجهه واملشاركة يف وضع حلول مناسبة 

ت- املهارات العملية :

   -  اإلملام بطرق تربية حيوانات املزرعة ورعايتها وإدارتها .

   -  فهم أسس البحث العلمي ومعرفتها.

ث- املهارات املنقولة: 

     - املعرفة باللغات والقدرة عىل التواصل مع العامل¤ يف مجال الÀوة الحيوانية وتقديم اإلرشاد واالستشارات الفنية لهم .

ج- مهارات االتصال، وتقنية املعلومات : 

     القدرة عىل استخدام التكنولوجيا املتعلقة بالÀوة الحيوانية ونقلها واستخدام الحاسوب .

ح- املهارات السلوكية واألخالقية: 

     - أن يتمتع الخريج بقدرة عىل تحمل املسؤوليات املهنية واألخالقية والقدرة عىل العمل الج¨عي.

     - يظهر روح االنت¨ء للوطن واألرض والقدرة عىل تعزيز ارتباط املزارع وثباته عىل أرضه .
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تتكون الخطة من ١٤٠ ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم*
18متطلبات الجامعة 1
24متطلبات العلوم الطبيعية2
3مساقات حره3
4

متطلبات التخصص (95 ساعة)
79إجباري تخصص

16إختياري تخصص
140  املجموع

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة كما يلي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô3انجليزي استدرا
-3ثقافة اسالمية11000101
-3لغة عربية11000102
| يحدد3لغة انجليزية110001031
-3دراسات فلسطينية11000105
-1خدمة مجتمع11000108
-1مهارات القيادة واالتصال11000117
-1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
311000103لغة انجليزية110003222

ثانيا: متطلبات التخصص (٩٥ ساعة معتمدة) موزعة على النحو التالي
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10916424  م.س. 1 10916424 أو متزامن                0أمراض الدواجن عميل 10916425
10916426 ª1تطبيقات الحاسوب يف اإلنتاج الحيوا                 
10916204  م.س. 1                 2أمراض الدواجن 10916424
10916428 ª1ندوة يف اإلنتاج الحيوا                 
10911206  م.س. 1                 2بيوتكنولوجيا الحيوان 10916427
10916206  م.س. 1                 3تربية وتحس¤ سالالت 10916423
10916310  م.س. 1                 2تغذية املجرتات 10916422
10223233  م.س. 1  10231237  م.س. 2               3كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 10916321
10916204  م.س. 1                 2إدارة مزارع الدواجن 10916430
10916318  م.س. 1 10916318 أو متزامن                0صحة وأمراض الحيوان عميل 10916319
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10916203  م.س. 1                 3صحة وأمراض الحيوان 10916318
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي 10916317
10916203  م.س. 1                 2إدارة مزارع الحيوان 10916320
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- أالغنام و املاعز 10916432
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- الدواجن 10916433
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª-أعالف و تغذية الحيوان 10916434
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- صحة الحيوان 10916435
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
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10916308  م.س. 1  10916206  م.س. 2               2انتاج حيوانات اللحم 10916429
10916315  م.س. 1 10916315 أو متزامن                0فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي عميل 10916316
                 1مرشوع التخرج 10916436
10916203  م.س. 1                 3إنتاج األغنام واملاعز 10916206
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
                 4علم النبات العام 10911101
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
                 4علم الحيوان العام 10916101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
10916203 ª10916101  م.س. 1                 3مبادئ االنتاج الحيوا
10916204  م.س. 1 10916204 أو متزامن                0إنتاج الدواجن عميل 10916205
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- أبقار الحليب 10916431
10916313  م.س. 1 10916313 أو متزامن                0فسيولوجيا الحيوان عميل 10916314
10916203  م.س. 1                 3فسيولوجيا الحيوان 10916313
10916310  م.س. 1                 2تغذية الدواجن 10916312
10916310  م.س. 1 10916310 أو متزامن                0أعالف وتغذية الحيوان عميل 10916311
10916203  م.س. 1                 3 إنتاج الدواجن 10916204
10916313  م.س. 1                 3فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي 10916315
10916206  م.س. 1 10916206 أو متزامن                0إنتاج األغنام واملاعز عميل 10916207
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
10916308  م.س. 1 10916308 أو متزامن                0إنتاج أبقار الحليب عميل 10916309
10916203  م.س. 1                 3إنتاج أبقار الحليب 10916308
10916203  م.س. 1                 3أعالف وتغذية الحيوان 10916310
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ثالثا: متطلبات التخصص االختيارية ١٦ ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 1كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عميل 10916322
10921310  م.س. 1 10921310 أو متزامن                0تصنيع األلبان عميل 10921311
10911101  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل العلف 10911353
10926211  م.س. 1                 3اإلرشاد الزراعي 10926241
10911353  م.س. 1 10911353 أو متزامن                0إنتاج محاصيل العلف عميل 10911354
10916352  م.س. 1 10916352 أو متزامن                0تربية األس¨ك عميل 10916353
10916203  م.س. 1                 2اإلنتاج الحيواª العضوي 10916351
10916350 ª10916204  م.س. 1  10916206  م.س. 2               3مواضيع خاصة يف االنتاج الحيوا
10926211  م.س. 1                 3التسويق الزراعي 10926322
10911212  م.س. 1                 3تصنيع األلبان 10921310
10916203  م.س. 1                 3تربية االس¨ك 10916352
10916308  م.س. 1  10916206  م.س. 2               2سلوك الحيوان 10916354
10911454  م.س. 1 10911454 أو متزامن                3تربية النحل عميل 10911455
10916203  م.س. 1                 3منشآت زراعية حيوانية 10916455
10916318  م.س. 1                 3علم الطفيليات 10916456
10921308  م.س. 1 10921308 أو متزامن                0تكنولوجيا و تصنيع اللحوم عميل 10921309
10921202  م.س. 1                 3تكنولوجيا و تصنيع اللحوم 10921308
10916101  م.س. 1                 0تربية النحل 10911454
10916456  م.س. 1 10916456 أو متزامن                0علم الطفيليات عميل 10916457

ثالثا: مساقات حره: ٣ ساعات معتمدة
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وصف المساقات
10911101  علم النبات العام

ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

ــة النبــات . ــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئ الورقــة،  الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذي

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

ــة وإســتخدامها يف الزراعــة. ــة العمــل، الهنســة الوراثي ــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آلي ــات مــن حي الضــوء عــىل الجين

10911212 علم االحياء الدقيقة 
مقدمــة علميــة ألساســيات علــم األحيــاء الدقيقــة الزراعيــة. ملحــة تاريخيــة لعلــم األحيــاء الدقيقــة، تقســي¨ت األحيــاء  الدقيقــة، 

تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل  الفطريــات والبكت¿يا 

والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة  تطبيقــات علــم األحيــاء الدقيقــة يف 

مجــاالت الرتبــة، األغذيــة، األلبــان، امليــاه، األمــراض النباتيــة، املجــال الصحــي.

10911353  إنتاج محاصيل العلف
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة والغذائيــة ملحاصيــل األعــالف الخــرضاء، وتاريــخ تطورهــا، ووصفهــا النبــاû، والقيمــة الغذائيــة، 

واالحتياجــات البيئيــة، وأســاليب االنتــاج، وطــرق حفــظ املحاصيــل الخــرضاء، وإنتــاج البــذور واملحاصيــل املال~ــة للزراعــة الجافــة، 

ومكننــة إنتــاج العلــف.

10911454  تربية النحل  
ــل  ــة نح ــل، ودراس ــة النح ــتعملة يف تربي ــل، واألدوات املس ــة النح ــة طبيع ــل، ودراس ــل العس ــادىء نح ــس ومب ــاق أس ــاول املس يتن

العســل مــن حيــث الشــكل والترشيــح، ودراســة املفاصــل مــن حيــث االنشــاء، وأماكــن التغذيــة وتجميعــه، وتربيــة ملــكات النحــل، 

ــا النحــل، واألمــراض واالعــداء الحيويــة للنحــل والف¿وســات التــي تصيــب نحــل العســل. اســتخالص عســل النحــل، وتقســيم خالي

10916101 علم الحيوان العام
يتنــاول الجــزء النظــري للمســاق دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف 

الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه وبيئتــه. ويتنــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحيــوان مــن خــالل مالحظــة الحيــوان 

ودراســة  رشائــح وçــاذج محــرضة مســبقا و ترشيــح حيوانــات مختلفــة.ً 

10916203 مبادئ اإلنتاج الحيواني
ــار  ــواع وســالالت األبق ــض، أن ــب ، بي ــات املزرعــة، لحــوم ، حلي ــواª، منتجــات حيوان ــاج الحي ــاول املســاق االســس العامــة لالنت يتن

واألغنــام والدواجــن، العمليــات الفســيولوجية املتعلقــة بالتناســل، إنتــاج الحليــب، الهضــم يف حيوانــات املزرعــة تأقلــم الحيوانــات 

عــىل الظــروف البيئيــة وطــرق تغذيــة ورعايــة حيوانــات املزرعــة.

10916204  إنتاج الدواجن
يتنــاول املســاق صناعــة الدواجــن يف فلســط¤، الســالالت وطــرق الرتبيــة واالنتــاج ، الجهــاز الهضمــي ، الجهــاز التناســيل، الحضانــة 

والتفريــخ، و اساســيات تغذيــة الدواجــن وطــرق التغذيــة والرعايــة وإدارة املزارع،وتســويق منتجــات الدواجــن. أمــا الجــزء العمــيل 

فيتنــاول عــدد مــن التطبيقــات العمليــة الهامــة يف انتــاج الدواجــن.
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10916206  إنتاج األغنام و الماعز
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة لألغنــام واملاعــز، الســالالت املحليــة والعامليــة، إنشــاء املزرعــة و تدريــج القطيــع، الرتبيــة يف 

تســم¤  املراعي الطبيعية والرتبية املكثفة، التناسل، رعاية وتغذية األمهات أثناء الحمل و بعد الوالدة، تغذية و 

ــام واملاعــز. ــاج االغن ــة يف انت ــة ذات االهمي ــاول عــدد مــن التطبيقــات العملي ــورا<. أمــا الجــزء العمــيل فيتن ــد، طــرق التحســ¤ ال املوالي

10916308  إنتاج أبقار الحليب
يتناول املساق األهمية االقتصادية للحليب ومنتجاته، أبقار الحليب األصيلة وثنائية الغرض، خصائص çوذج حيوان  

الحليــب، دراســة منحنــى االنتــاج للفــرتات املختلفــة بعــد الــوالدة (منحنــى انتــاج الحليــب)، العوامــل املؤثــرة عــىل إنتــاج الحليــب 

ومكوناتــه، إدارة الســجالت، االنتخــاب يف أبقــار الحليــب، إنشــاء وإدارة ورعايــة قطعــان أبقارالحليــب. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول 

ــاج أالبقــار. عــدد مــن التطبيقــات العمليــة ذات االهميــة يف انت

10916310  أعالف وتغذية الحيوان
ــة،  ــة، الطاق ــررات الغذائي ــذاÜ، املق ــل الغ ــم والتمثي ــالف، الهض ــواع األع ــ¨وي وأن ــب الكي ــاق الرتكي ــري للمس ــزء النظ ــاول الج يتن

ــا الجــزء العمــيل  ــا. أم ــف وطــرق تقييمه ــز خلطــات العل ــة، تجهي ــة املختلف ــا، طــرق التغذي ــادن وأهميته ــاف،  املع ــ¤، األلي الربوت

ــا. ــالف و تحليله ــم االع ــارب يف تقيي ــات و تج ــاول جلس فيتن

10916312  تغذية الدواجن
يتنــاول املســاق دراســة عمليــات الهضــم واالمتصــاص والتمثيــل لكافــة املكونــات الغذائيــة، االحتياجــات الغذائيــة حســب حــاالت 

النمو واإلنتاج، آثار النقص الغذاÜ للعنارص الغذائية، تحض¿ العالئق للدواجن باستخدام املواد الخام املختلفة  

ــة. ــن املزرع ــة لدواج ــة املختلف ــم التغذي ــة نظ ــك دراس وكذل

10916313  فسيولوجيا الحيوان
تتنــاول املــادة النظريــة للمســاق دراســة فســيولوجيا أجهــزة جســم  الحيــوان  املختلفة:الهضمــي و التنفــيس و التناســيل و الجهــاز 

البــويل والكلــوي والغــدد الصــ¨ء، والتنظيــم العصبــي والهرمــوª واملــورد الدمــوي لهــذه األجهــزة والعالقــات الفســيولوجية بينهــا. أمــا 

الجــزء العمــيل فيتنــاول جلســات و تجــارب تتعلــق بوظائــف أعضــاء الجســم.

10916315  فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي
تتنــاول املــادة النظريــة للمســاق دراســة وظائــف الجهــاز التناســيل لحيوانــات املزرعــة، الغــدد الصــ¨ء والهرمونــات التــي تخــص 

التناســل، الــدورات التناســلية ملختلــف حيوانــات املزرعــة، طــرق التحكــم وتنظيــم فــرتات الشــياع وطــرق رفــع الكفــاءة التناســلية 

ــات  ــة حيوان ــه يف كاف ــي وتقنيات ــح الصناع ــرق التلقي ــه، وط ــة حفظ ــه وكيفي ــه، وتخفيف ــوي وفحص ــائل املن ــع الس ــان، جم للقطع

ــة. ــادة النظري ــع امل ــق àواضي ــاول جلســات و تجــارب تتعل ــيل فيتن ــا الجــزء العم املزرعة. أم

10916317 مناهج البحث العلمي
يتناول هذا املساق املفاهيم األساسية للبحث العلمي وأدواته ومنهجيته و كتابة البحث العلمي.

10916318  صحة وأمراض الحيوان
يتناول املساق عالمات الصحة واملرض، تأث¿ البيئة، وصف األمراض املنترشة يف املنطقة، أعراض املرض، طرق  

ــن.  ــ¿ الدواج ــة غ ــات املزرع ــب حيوان ــي تصي ــة الت ــية والطفيلي ــة، الف¿وس ــراض البكت¿ي ــن األم ــة م ــة والوقاي ــخيص، املعالج التش

ــة البيطريــة وتركيبهــا و التفاعــالت بينهــا و حســاب الجرعــات الدوائية.امــا الجــزء العمــيل  يتطــرق املســاق كذلــك لدراســة االدوي

ــة. ــات مختلف ــراض حيوان ــاهدات ام ــص و مش ــات فح ــاول عملي فيتن
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10916320  إدارة مزارع الحيوان
يتنــاول الســاق مواضيــع مختــارة حــول إنشــاء مــزارع الحيــوان، أنظمــة تربيــة وادارة حيوانــات املزرعــة مــن  أبقــار واغنــام وماعــز، 

حفــظ الســجالت و تســويق منتجاتهــا مــن لحــوم والبــان وغ¿هــا .

10916321  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 
يتناول املساق دراسة املركبات الحيوية يف الخلية، ëثيل الطاقة يف الخلية وكذلك ëثيل الكربوهيدرات، الدهون،  

الربوتينــات وبقيــة العنــارص الغذائيــة يف الخليــة.

10916322  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عملي 
يتنــاول املســاق دراســة تجــارب عمليــة تشــمل التعــرف عــىل الربوتينــات و الدهــون و الســكاكر و الفيتامينــات و ذللــك باســتع¨ل 

طــرق الكروماتوغرافيــا و العايــرة االنزÎيــة و تأثــ¿ العوامــل املختلفــة عــىل النشــاط االنزÎــي.

10916350  مواضيع خاصة في االنتاج الحيواني
يتناول املساق واحد او اكÀ من املواضيع العلمية واملختارة يف اإلنتاج الحيواª والتي ال تتطرق لها مواد التخصص األخرى.

10916352  اإلنتاج الحيواني العضوي
يتنــاول املســاق نبــذة عــن الزراعــة العضويــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª و معايــ¿ الزراعــة العضويــة و أنظمتها،أهميــة الزراعــة العضويــة، 

طــرق تربيــة الحيوانــات التــي تتناســب مــع هــذه النظــم و قضايــا الرفــق بالحيــوان، و دراســة أســواق منتجــات الحيوانــات العضويــة.

10916353  تربية األسماك
يتنــاول املســاق أهميــة تنميــة الــÀوة الســمكية يف فلســط¤، أنــواع األســ¨ك وخصائصهــا، أســس االســتزراع الســم=، أســس ورعايــة 

األســ¨ك، أســس التغذيــة، أســس الرتبيــة والتحســ¤ والتفريــخ، صفــات املــاء وعالقتــه بإنتــاج األســ¨ك، صيــد األســ¨ك وطــرق حفظهــا.

10916354 سلوك الحيوان
 يتنــاول املســاق موجــز للعوامــل الحيويــة ذات العالقــة بســلوك الحيــوان، ســلوكيات حيوانــات املزرعــة، التغذيــة ، املســكن والبيئــة 

املحيطــة، األمــراض التغذويــة ذات العالقــة بالســلوكيات املختلفــة وتأث¿هــا عــىل إنتــاج حيوانــات املزرعــة.

10916422  تغذية المجترات 
يتنــاول املســاق دراســة فســيولوجيا الهضــم واالمتصــاص يف املجــرتات، التخمــر الالهــواÜ يف الكــرش وعمليــات التمثيــل، ëثيــل   

 Üــذا ــص الغ ــار النق ــة للمجــرتات، آث ــة املجــرتات، االحتياجــات الغذائي ــارة، األعــالف املســتخدمة يف تغذي ــة الطي األحــ¨ض الدهني

ــة. ــة املختلف ــم التغذي ــة ونظ ــات العلفي ــ¿ الخلط ــة، تحض ــارص الغذائي للعن

10916423  تربية وتحسين سالالت
ــن  ــة التباي ــة، تجزئ ــة املختلف ــ¿ات الجيني ــ¿غ، التأث ــرة فيه،قاعــدة هــاردي - واينب ــل املؤث ــي والعوام ــاول املســاق التكــرار الجين يتن

املظهــري إىل مكوناتــه الوراثيــة وغــ¿ الوراثية،مفهــوم القيمــة الوراثيــة و القيمــة الرتبويــة، املعــا| الوراثيــة  للعشــائر، تقديــر القيــم 

الرتبويــة للحيوانــات، االنتخــاب وطرقــه وحســاب التحســ¤ الــورا< املتوقــع، طــرق التــزاوج املختلفــة، الرتبيــة الداخليــة وتأث¿اتهــا، 

الرتبيــة الخارجيــة والتهجــ¤ و برامــج التحســ¤ الــورا< لحيوانــات املزرعــة املختلفــة.

10916424 أمراض الدواجن
يتنــاول املســاق أهــم إمــراض الدواجــن، الســيطرة والعــالج لألمــراض الف¿وســية و البكت¿يــة و الطفيليــات الداخليــة و الخارجيــة، و 

اإلدارة الصحيــة ملــزارع الدواجــن. يتطــرق املســق كذلــك لدراســة االدويــة البيطريــة املســتخدمة يف عــالج امــراض الدواجــن وتركيبهــا 

و التفاعــالت بينهــا وحســاب الجرعــات الدوائيــة. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول مشــاهدات للتعــرف عــىل أمــراض الدواجــن,
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10916426  تطبيقات الحاسوب في اإلنتاج الحيواني
يتنــاول املســاق اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة و برامــج الحاســوب املتخصصــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª كتحضــ¿ خلطــات األعــالف 

و إدارة الســجالت وتحليــل البيانــات.

10916427  بيوتكنولوجيا الحيوان
ــا وأهميتهــا  ــة وراثي ــات املعدل ــاج الكائن ــواª، االستنســاخ وإنت ــاج الحي ــة يف مجــال االنت ــاول املســاق تطبيقــات الهندســة الوراثي يتن

يف املجــال العالجــي وتحســ¤ االنتاج,التقنيــات الحديثــة الكتشــاف الجينــات املؤثــرة يف الصفــات اإلنتاجيــة واألمــراض، كــ¨ يتطــرق 

املســاق للجوانــب األخالقيــة ونظــرة املجتمعــات لهــذه التطبيقــات ومــدى ســالمة اســتهالك اللحــوم و األغذيــة املعدلــة وراثيــا. 

10916428  ندوة في اإلنتاج الحيواني
ــة  ــط بدراســته و تقدÎــه أمــام جمهــور مــن املســتمع¤ بهــدف تنمي ــاول املســاق جمــع معلومــات عــن موضــوع معــ¤ مرتب يتن

ــب ــدى الطال ــاء واملناقشــة ل ــارات اإللق مه

10916429  إنتاج حيوانات اللحم
يتنــاول املســاق الســالالت املتخصصــة يف انتــاج اللحــم خاصــة األبقــار و أنظمــة االنتــاج و طــرق التســم¤، أهميــة إنتــاج اللحــم عــىل 

املســتوى املحــىل و العاملــي ، كــ¨ يغطــي املســاق مواصفــات الذبيحــة الجيــدة والعوامــل املؤثــرة عــىل جــودة الذبيحــة وكذالــك 

طــرق التحســ¤ الــورا< لحيوانــات اللحــم.

10916430  إدارة مزارع الدواجن
يتنــاول املســاق مواضيــع مختــارة حــول إنشــاء مــزارع الدواجــن ، أنظمــة تربيــة وادارة الدواجــن خاصــة الدجــاج الالحــم والبيــاض 

والحبــش ،وحفــظ الســجالت وادارة تصنيــع و تســويق منتجاتهــا.

10916431  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-أبقار الحليب
يتيــح املســاق فرصــة الكتســاب الخــربة العمليــة عــن طريــق تطبيــق مــا تعلمــه يف املســاقات الســابقة عــىل ارض  الواقــع يف مــزارع 

الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة أبقــار الحليــب مــن رعايــة و ادارة  للســجالت و يســلم الطلبــة 

تقاريــر باألعــ¨ل التــي Îارســونها.

10916432  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-أالغنام و الماعز
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة أالغنــام و املاعــز مــن رعايــة و ادارة للســجالت 

ــي Îارســونها. ــر باألعــ¨ل الت ــة تقاري و يســلم الطلب

10916433  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-الدواجن
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة دجــاج البيــض و دجــاج اللحــم مــن رعايــة و 

الطلبــة تقاريــر باألعــ¨ل التــي Îارســونها. اداره للسجالت و يسلم  

10916434  تدريبات في اإلنتاج الحيواني- أعالف و تغذية الحيوان
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام بتحضــ¿ و تركيــب اعــالف االبقــار و االغنــام و الدواجــن و كذلــك التعــرف 

ــا ــة املــوايش والدواجــن àختلــف اتواعه عــىل نظــم تغذي
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10916435  تدريبات في اإلنتاج الحيواني- صحة الحيوان
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطلب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة ومتابعــة تشــخيص االمــراض و الوقايــة منهــا و اجــراء العــالج املالئــم 

10916436 مشروع تخرج
Îكــن هــذا املســاق الطالــب مــن اختيــار موضــوع يف احــدي مجــاالت االنتــاج الحيــواª و يكتــب خطــة مــرشوع تناقــش مــع مدرســه 

و يقــوم بتنفيــذ الــرشوع عمليــا و يكتــب و يناقــش هــذا الــرشوع مــن قبــل لجنــة يشــكلها القســم

10916455  منشآت زراعية حيوانية
يتنــاول املســاق تأثــ¿ات البيئــة عــىل الحيوانــات، األبنيــة والحظائــر الخاصــة بحيوانات املزرعــة ورشوط كل منهــا، واملنشــآت واألدوات 

الالزمــة لرتبيــة حيوانــات املزرعــة وإدارتهــا مــن محالــب ومعالــف ومشــارب وأدوات تعقيم وغ¿هــا مــن اآلالت واألدوات.

10916456 علم الطفيليات
يتنــاول املســاق أنــواع الطفيليــات، عالقــة الطفيليــات بالتغذيــة، األمــراض الطفيليــة، األعــراض املرضيــة والترشيحيــة لهــذه األمــراض 

باإلضافــة إىل طــرق الوقايــة واملعالجــة و طــرق الفحــص أملخــربي. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول دراســة عينــات طفيليــات و مشــاهدات 

متعلقــة باصابــات الطفيليــات.

10921308 تكنولوجيا و تصنع اللحوم
يتنــاول املســاق تركيــب ومكونــات اللحــوم املختلفــة. التغــ¿ات الكيميائيــة والفيزيائيــة التــي تحصــل بعــد الذبــح والعوامــل املؤثــرة 

فيهــا. تلــف اللحــوم وطــرق الوقايــة منــه وطــرق تصنيــع اللحــوم واالدوات واملعــدات املســتخدمة فيهــا. 

10921310 تصنيع األلبان
يتنــاول املســاق مكونــات الحليــب املختلفــة والخــواص الفيزيائيــة والكي¨ويــة لــكل منهــا، دراســة البادئــات البكت¿يــة واســتع¨لها 

يف تصنيــع منتجــات االلبــان، تصنيــع الحليــب الســائل، اللــ; الرايــب، اللبنــة االجبــان ومنتجــات الحليــب األخــرى ويشــمل الجــزء 

العمــيل تطبيــق ملــا ســبق ذكــره.

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.

10926226 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.96241 اإلرشــاد الزراعــي 

10926241 االرشاد الزراعي
دراســة نشــأة اإلرشــاد الزراعــي وتطــوره، ومعرفــة أهدافــه وفلســفته التــي تؤثــر عــىل فعاليتهــا وتزويــد الطالــب àعلومــات تســاعده 

يف إعــداد الربامــج اإلرشــادية وتقييمهــا ثــم يتعــرض إىل اإلرشــاد الزراعــي يف الضفــة والقطــاع تاريخــه، وأهدافــه ووظائفــه، ووضعــه 

الحــايل، والطــرق إىل زيــادة نجاعتــه.
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10926322 التسويق الزراعي
النشــاطات املتعلقــة بنقــل ملكيــة الســلعة مــن املنتــج إىل املســتهلك، وبالتــايل تعريــف الطلبــة إىل جميــع الجهــود املبذولــة يف نقــل 

الســلعة الزراعيــة وتخزينهــا وتعبئتهــا. وكذلــك الخدمــات التســويقية األخــرى مــن ëويــل وبيــع ورشاء، ودراســة األســواق الزراعيــة يف 

الضفــة والقطــاع والوســطاء، وإلقــاء الضــوء عــىل التكاليــف التســويقية والكفــاءة التســويقية وأغــراض التســويق الزراعــي النهائيــة.

أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج فيهاالرتبة العلمية        االسم

جامعة والية كولورادو / الواليات املتحدةأستاذا.د ج¨ل أبو عمر

جامعة والية كارولينا / الواليات املتحدةأستاذ مساعدد جهاد عبدا لله

جامعة والية تنيس / الواليات املتحدةأستاذ مساعدد معن س¨ره

جامعة النجاح / فلسط¤مدرسا احمد زعزع
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دائرة التغذية والتصنيع الغذائي
الخطة الدراسية

رؤية الدائرة :
ــزة.  ــة متمي ــة جامعي ــز يف بيئ ــم متمي ــ¿ تعلي ــي تهــدف إىل توف ــة املشــرتكة لربامــج الجامعــة الت ــة الربنامــج هــي جــزء مــن الرؤي رؤي

ــي . ــي والعامل ــتوى اإلقليم ــىل املس ــذاÜ ع ــع الغ ــة والتصني ــج التغذي ــ¤ برام ــزاً ب ــداً ومتمي ــاً رائ ــون برنامج ــج إىل أن يك ــعى الربنام ويس

رسالة الدائرة :
ــة يف هــذا املجــال، كــ¨  ــة مؤهل ــوادر علمي ــ¿ ك ــة بتوف ســد حاجــات الســوق املحــيل واإلقليمــي لقطــاع الغــذاء والصناعــات الغذائي

يهــدف الربنامــج إىل اإلســهام يف ربــط اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النبــاû والحيــواª بقطــاع التصنيــع الغــذاÜ ملــا يف ذلــك مــن أهميــة اقتصاديــة 

واإلســهام يف التنميــة الزراعيــة وتحقيــق األمــن الغــذاÜ عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي .

أهداف الدائرة:
 •.Üخدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجايل التغذية والتصنيع الغذا

 •. Üاإلسهام يف التنمية الزراعية وتحقيق األمن الغذا

 •Üتنشيط البحث العلمي يف مجاالت التغذية والتصنيع الغذا

تطوير الوعي الصحي الغذاÜ يف املجتمع .• 

تأهيل متخصص¤ يف مجايل التصنيع الغذاÜ  وتغذية اإلنسان باملعرفة واملهارات املناسبة لسوق العمل.• 

تأليف الكتب والنرشات اإلرشادية إلغناء املكتبة العربية يف مجاالت التخصص املتنوعة بالربنامج.• 

مصفوفة األهداف التعليمية ومخرجات التعلم املتوقعة يف برنامج التغذية والتصنيع الغذاÜ / كلية الزراعة و الطب البيطري • 

 مواصفات خريجي دائرة التغذية و التصنيع الغذائي:
أن يكون الطالب قادرا عىل معرفة األسس و املبادىء املتعلقة بالغذاء والتغذية وفهمها وعالقة الغذاء بصحة اإلنسان• 

أن يكون الطالب قادرا عىل املعرفة و اإلملام بطرق التصنيع الغذاÜ وحفظ األغذية• 

أن يكــون الطالــب قــادرا عــىل إجــراء الفحوصــات الكي¨ئيــة والغذائيــة والبيولوجيــة األساســية الالزمــة لضبــط جــودة الغــذاء يف • 

املصانــع

 •Üأن يكون الطالب قادرا عىل معرفة األنظمة والقوان¤ املتعلقة بجودة األغذية وعالقتها بالتصنيع الغذا

أن يكــون الطالــب قــادرا عــىل التحليــل الذهنــي والتفكــ¿ الناقــد وإدراك واقــع قطــاع الصناعــات الغذائيــة ومشــاكلها واملشــاركة • 

يف وضــع الحلــول

أن يكون الطالب قادرا عىل تطبيق األسس واملعارف املتعلقة بالتغذية وطرق التصنيع الغذاÜ يف مجال العمل وإدارتها• 

أن يكون الطالب قادرا عىل التواصل والعمل مع اآلخرين وتقديم النصح واإلرشاد ونقل املعرفة• 

أن يكون الطالب قادرا عىل مواكبة التكنولوجيا واستخدامها ونقلها• 

ــة الناتجــة عــن التقصــ¿ يف هــذا •  ــر املخاطــر الصحي ــة وتقدي ــة واألخالقي ــادرا عــىل تحمــل املســؤولية املهني ــب ق أن يكــون الطال

املجــال
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المجاالت المتوقع أن يعمل بها الخريج:
مصانع األغذية بصفه مراقب جودة وسالمة األغذية  .• 

املستشفيات  وإدارة التغذية يف مجال التغذية العالجية .• 

املراكز البحثية باحثاً متخصصاً يف مجال التغذية وعلوم األطعمة .• 

املؤسسات التي تقدم الرعاية التغذوية مثل ( دور املسن¤ – دور الحضانة - املصانع الغذائية) .• 

اإلعالم يف مجال التثقيف الغذاÜ و الصحي.• 

وزارة الرتبية والتعليم.• 

املؤسسات الرياضية بوصفه أخصاÜ تغذية رياضية .• 

قطاعات صناعة األغذية الخاصة.• 

هيئة املواصفات واملقاييس.• 

الهيئات الرقابية الوطنية.• 
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تتكون الخطة من 140 ساعة دراسية موزعة ك¨ ييل:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18متطلبات الجامعة 1
3مواد حرة2
3

متطلبات التخصص (113 ساعة)
24متطلبات من العلوم الطبيعية

82إجباري تخصص
13اختياري تخصص

140المجموع  

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô0انجليزي استدرا-
-3ثقافة اسالمية 10001011
-3لغة عربية10001021
310032100لغة انجليزية100010311
311000103لغة انجليزية100032212
-3دراسات فلسطينية10001051
-1مهارات القيادة واالتصال10001171
-1خدمة مجتمعية10001081
1مقدمة يف علم الحاسوب10001271

ثانيًا: مساقات حرة (٣ ساعات معتمدة)

ثالثًا: متطلبات التخصص االجبارية (١١٩ ساعة)
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10921310  م.س. 1 10921310 أو متزامن                0تصنيع األلبان عميل 10921311
10921304  م.س. 1  10921201  م.س. 2               3ضبط جودة االغذية 10921405
10921306  م.س. 1 10921306 أو متزامن                0تخطيط وجبات الطعام عميل 10921307
10921402  م.س. 1 10921402 أو متزامن                0األحياء الدقيقة يف األغذية عميل 10921403
10921308  م.س. 1 10921308 أو متزامن                0تكنولوجيا و تصنيع اللحوم عميل 10921309
10921401 Ü10916420  م.س. 1                 3التمثيل الغذا
10911212  م.س. 1                 3تصنيع األلبان 10921310
10921303  م.س. 1                 3اإلرشاد والتثقيف التغذوي 10921407
10921202  م.س. 1                 3تكنولوجيا و تصنيع اللحوم 10921308
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10911212  م.س. 1                 3األحياء الدقيقة يف األغذية 10921402
10921404  م.س. 1  10921303  م.س. 2               3املعالجة باالغذية 10921408
10921408  م.س. 1 10921408 أو متزامن                0املعالجة باالغذية عميل 10921409
10921410 Ü1ندوة يف التغذية والتصنيع الغذا                 
                 4تدريبات عملية يف التغذية 10921411
10921412 Ü4تدريبات عملية يف التصنيع الغذا                 
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
                 1كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عميل 10916322
10921413 Ü1 مرشوع التخرج يف التغذية والتصنيع الغذا                 
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10921303  م.س. 1                 3تخطيط وجبات الطعام 10921306
10921303  م.س. 1                 3األمراض ذات العالقة بالتغذية 10921404
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10916101  م.س. 1                 3مبادئ علم التغذية 10921101
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
                 4علم النبات العام 10911101
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
                 4علم الحيوان العام 10916101
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي 10916317
10223233  م.س. 1 10223233 أو متزامن                1كيمياء عضوية (عميل) 10223237
10921405  م.س. 1 10921405 أو متزامن                0ضبط جودة االغذية عميل 10921406
10223211  م.س. 1  10921101  م.س. 2               4كيمياء وتحليل األغذية 10921304
10916321  م.س. 1  10921101  م.س. 2               3تغذية اإلنسان 10921303
10921101  م.س. 1  10916321  م.س. 2               3فسيولوجيا انسان 10921302
10911206  م.س. 1                 3التقنيات الحيوية يف االغذية 10921301
10223233  م.س. 1  10231237  م.س. 2               3كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 10916321
10921102  م.س. 1                 3حفظ وتصنيع األغذية 10921201
10911101  م.س. 1                 3مبادئ علم الغذاء 10921102
10921304  م.س. 1 10921304 أو متزامن                0كيمياء وتحليل األغذية عميل 10921305
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
10921201  م.س. 1 10921201 أو متزامن                0حفظ وتصنيع األغذية عميل 10921202

متطلبات التخصص االختيارية: ١٣ ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10926401 Ü10926211  م.س. 1                 2األمن الغذا
10911202  م.س. 1 10911202 أو متزامن                0علم الحرشات عميل 10911203
10921452  م.س. 1 10921452 أو متزامن                0صحة وسالمة األغذية عميل 10921453
10921352  م.س. 1 10921352 أو متزامن                0تصنيع الخضار والفواكه عميل 10921353
10921303  م.س. 1                 2تغذية الرياضي¤ 10921351
10921201  م.س. 1                 2تصنيع زيوت و دهون 10921350
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10921201  م.س. 1                 3تصنيع الخضار والفواكه 10921352
10921303  م.س. 1                 2تقييم الحالة الغذائية 10921354
10916203  م.س. 1                 2اإلنتاج الحيواª العضوي 10916351
10911101  م.س. 1                 3علم الحرشات 10911202
10921102  م.س. 1                 2املواد املضافة لالغذية 10921450
10921451 Ü3مواضيع خاصة يف التغذية والتصنيع الغذا                 
10921201  م.س. 1                 3صحة وسالمة األغذية 10921452



 دليل جامعة النجاح الوطنية707

وصف المساقات
10916101 علم الحيوان العام

دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه 

ــح وçــاذج محــرضة  ــوان ودراســة رشائ ــوان مــن خــالل مالحظــة الحي ــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحي ــه. يتن وبيئت

مســبقا.ً 

10911101 علم النبات العام
ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

الورقــة، الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذيــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئــة النبــات .ويشــمل الجانــب 

ــة،  العمــيل للمســاق التعــرف يف املختــرب عــىل النواحــي الترشيحيــة ألنســجة وأعضــاء النبــات àــا فيهــا األنســجة البســيطة واملركب

األساســية والثانويــة، أنــواع الســيقان، الجــذور، األوراق، األزهــار، الثــ¨ر والبــذور. 

10911212 علم االحياء الدقيقة 
ــاء الدقيقــة،  ــاء الدقيقــة، تقســي¨ت األحي ــاء الدقيقــة الزراعيــة. ملحــة تاريخيــة لعلــم األحي مقدمــة علميــة ألساســيات علــم األحي

تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل الفطريــات والبكت¿يــا 

والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة تطبيقــات علــم األحيــاء الدقيقــة يف 

مجــاالت الرتبــة، األغذيــة، األلبــان، امليــاه، األمــراض النباتيــة، املجــال الصحــي

 10921101 مبادئ علم التغذية
ــة، اســتقالب العنــارص الغذائيــة يف جســم اإلنســان و  ــة، مقدمــة يف العنــارص الغذائي ــاول املســاق املفاهيــم األساســية يف التغذي يتن

التمثيــل الغــذاÜ لهــا، التمثيــل الحيــوي للعنــارص الغذائيــة املختلفــة و مص¿هــا داخــل الجســم والعــوارض املرضيــة املرافقــة لســوء 

التغذيــة.

10921102 مبادئ علم الغذاء
أساســيات ومكونــات الغــذاء مــن املصــادر املختلفــة وأهميــة هــذه العنــارص الغذائيــة لإلنســان. إنتــاج األغذيــة الطازجــة واملصنعــة 

وتداولهــا ومــا يؤثــر عليهــا.

10921201 حفظ وتصنيع األغذية
الطــرق املســتخدمة يف حفــظ وتصنيــع األغذيــة، مســببات فســاد األغذيــة وســبل منــع الفســاد.  عمليــات حفــظ األغذيــة بالحــرارة، 

التكثيــف، التخمــ¿، التشــعيع، التربيــد والتجميــد، اســتخدام املــواد الكي¨ويــة واســتخدام الضغــط املرتفــع وعالقــة هــذه الوســائل 

مــع بعضهــا. و تطبيــق مــا يتعلــق بالناحيــة العمليــة يف املختــرب مــن حــف و تصنيــع و تحليــل.

10225202 اإلحصاء الحيوي
ــادئ  ــة، مب ــة، مقاييــس التشــتت و مقاييــس ألنزعــه املركزي ــة والعددي ــات وتنظيمهــا بالطــرق البياني ــاول املســاق وصــف البيان يتن

االحتــ¨الت، املتغــ¿ات العشــوائية والتوزيعــات االحت¨ليــة، توزيــع ذات الحديــن، التوزيــع الطبيعــي، طــرق أخــذ العينــات، توزيعــات 

املعاينــة، االســتدالل اإلحصــاÜ واختبــار الفرضيــات ملجتمــع واحــد ومجتمعــ¤، وتحليــل االرتبــاط واالنحــدار.

02312111 كيمياء تحليلية
 ،Üــا ــزان الكيمي ــذري، االت ــل الحجمــي وال ــل التحلي ــة مث ــل التقليدي ــاء، وطــرق التحلي ــة يف الكيمي يشــمل دراســة الطــرق االحصائي

ــزال. ــة التأكســد واالخت ــرة بشــكل عــام، ونظري املعاي
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10231215 كيمياء تحليلية عملية:
مساق يتضمن تجارب تتناسب مع ك 10231211، ويركز عىل التحليل الكيمياÜ الكمي.

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

الضــوء عــىل الجينــات مــن حيــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آليــة العمــل، الهنســة الوراثيــة وإســتخدامها يف الزراعــة. يف الجــزء 

العمــيل يقــوم الطالــب بالتطبيــق العمــيل عــىل اســتخالص الحمــض النــووي وتربيــة ذبابــة الفاكهــة وتنفيــذ عــدة تجــارب تتعلــق 

ــة. ــة وكذلــك اســتخدام الهندســة الوراثي ــة املندلي بالوراث

10916317 مناهج البحث العلمي
يتناول املساق املفاهيم األساسية للبحث العلمي وأدواته مع تدريب الطالب عىل أساليب كتابة البحث العلمي.

10921301 التقنيات الحيوية في التغذية
مفهــوم التقنــات الحيويــة لالغذيــة وتطورهــا. التخمــر والهندســة الوراثيــة واالستنســاخ والتطــورات الحديثــة يف التقانــات الحيويــة. 

اســتخدام التقنــات الحيويــة النتــاج االغذيــة املخمــرة وانتــاج االنزÎــات والفيتامينــات والربوتينــات، معالجــة فضــالت مصانــع األغذيــة.

10921302 فسيولوجيا االنسان
دراســة فســيولوجيا أجهــزة جســم  االنســان  املختلفة:الهضمــي و التنفــيس و التناســيل و الجهــاز البــويل والكلــوي والغــدد الصــ¨ء، 

والتنظيــم العصبــي والهرمــوª واملــورد الدمــوي لهــذه األجهــزة والعالقــات الفســيولوجية بينهــا.

10921303 تغذية اإلنسان
ــة حســب املراحــل الفســيولوجية  ــا يف جســم اإلنســان، االحتياجــات الغذائي ــة وëثيله ــارص الغذائي ــة، العن ــادئ التغذي ــة ملب مراجع

املختلفــة، نقــص التغذيــة حســب املراحــل الفســيولوجية املختلفــة، نقــص التغذيــة يف اإلفــراد واملجتمعــات، واملجموعــات الغذائيــة 

املختلفــة. برامــج تغذيــة املجتمــع لحــل مشــاكل التغذيــة عنــد فئــات املجتمــع املختلفــة.

10921304 كيمياء وتحليل األغذية
دراســة املــاء والغرويــات وعالقتهــا باالغذيــة. كذلــك مكونــات االغذيــة وتركيبهــا وتصنيعهــا ووظائفهــا والتفاعــالت املرافقــة للتخزيــن 

ــل  ــة. تحلي ــة لألغذي ــواد املضاف ــاغ وامل ــة واالصب ــواد النكه ــة كاالنزÎــات وم ــات الطبيعي ــة. وعــرض للمكون ــع االغذي وحفــظ وتصني

ــات  ــاف الضــوÜ، تطبيق ــن األشــعة الســنية، املطي ــة م ــل املختلف ــة، طــرق التحلي ــات املختلف ــة وطــرق اخــذ العين ــة املختلف األغذي

الهندســة الوراثيــة يف تحليــل األغذيــة، تطبيقــات الرنــ¤ املغناطيــيس النــووي يف التحليــل. و يف الناحيــة املتعلقــة باملختــرب يتــم اجــراء 

جميــع الفحوصــات املتعلقــة بتحليــل االغذيــة مــن اجــل دراســة مكوناتهــا املختلفــة و مــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــ¿ات خــالل الحفــظ 

و التصنيــع. 

10921307 تخطيط وجبات الطعام 
أســس تخطيــط وتحضــ¿ وتقديــم لوائــح وجبــات الطعــام عــىل مســتوى الفــرد واآلرسة واملجموعــات واملؤسســات الغذائيــة.  كذلــك 

دراســة مراحــل çــو االنســان املختلفــة و االحتياجــات املرتبطــة يف كل مرحلــة. و تطبيــق ذلــك يف املختــرب مــن خــالل برنامــج ســوفت 

ويــر مصمــم مــن اجــل اعــداد برامــج تغذيــة مختلفــة 

10921308 تكنولوجيا و تصنيع اللحوم
ــالت  ــا واملعام ــات ووظائفه ــة الربوتين ــن ناحي ــن م ــ¨ك والدواج ــوم واألس ــات اللح ــع منتج ــاق تصني ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

الحراريــة والتمليــح والتقديــد والتدخــ¤ وتلــف البضائــع أثنــاء التخزيــن. كــ¨ يتعــرف الطالــب عــىل عمليــات الخلــط واملــزج وكيفيــة 

صياغــة املنتــج بســعر تكلفــة زهيــد، والتطــورات الحديثــة مثــل املنتجــات املعــاد بناؤهــا وتركيبهــا واملنتجــات املحتويــة عــىل مــادة 
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ــة  ــع الصح ــارض م ــا ال يتع à ــة يف منتجــات اللحــوم ــل امليكروبيولوجي ــب طــرق التحالي ــم الطال ــرب يتعل ــة ”الجــل“.و يف املخت صلب

العامــة. يقــوم الطالــب باجــراء ëاريــن يف قــص لحــوم الحيوانــات اىل أجــزاء صغــ¿ة وتشــفيتها ودراســة التغــ¿ات التــي تطــرأ عــىل 

بنيتهــا وخصائصهــا الكيميوحيويــة املتعلقــة يف نوعيــة اللحــوم، والتقييــم الكيميــاÜ والحــيس للحــوم. وتعتــرب الرحــالت اىل املســالخ 

واملصانــع الغذائيــة الخاصــة àنتجــات اللحــوم جــزء هــام يف هــذا املســاق.

10921310 تصنيع االلبان
التعــرف àكونــات الحليــب املختلفــة والخــواص الفيزيائيــة والكي¨ويــة لــكل منهــا، دراســة البادئــات البكت¿يــة واســتع¨لها يف تصنيــع 

ــب األخــرى ويشــمل الجــزء العمــيل  ــان ومنتجــات الحلي ــة االجب ــب، اللبن ــ; الراي ــب الســائل، الل ــع الحلي ــان، تصني منتجــات االلب

تطبيــق ملــا ســبق ذكــره. و يف الجانــب املتعلــق باملختــرب يتــم اجــراء فحوصــات الحليــب الخــام و تصنيــع االلبــان و االجبــان، و عمــل 

الفحوصــات الالزمــة للكشــف عــن جــودة و ســالمة املنتــج.

10921401 التمثيل الغذائي
الغــذاء ومكوناتــه مــن العنــارص املختلفــة، هضــم وامتصــاص العنــارص الغذائيــة، ëثيــل هــذه العنــارص مثــل الربوتينــات والدهــون 

والكربوهيــدرات الذائبــة، إضافــة إىل ëثيــل املــاء والطاقــة ، ودراســة مفصلــة لتمثيــل املعــادن والفيتامينــات، دراســة املشــكالت ذات 

العالقــة بالغــذاء.

10921402 األحياء الدقيقة في االغذية
دراســه لالحيــاء الدقيقــة التــي لهــا عالقــة بالغــذاء وأثرهــا عــىل ســالمة االغذيــة. العوامــل املؤثــرة عــىل االحيــاء الدقيقــة وçوهــا يف 

االغذيــة. االحيــاء الدقيقــة ذات االهميــة الخاصــة بالنســبة لنوعيــة وســالمة االطعمــة. التصنيــع الغــذاÜ وعالقتــه باالحيــاء الدقيقــة 

يف العديــد مــن األغذيــة. طــرق عدهــا وعزلهــا يف األغذيــة. و يف الجانــب العمــيل يتــم اجــراء الفحوصــات املايكروبيولوجيــة املتعلقــة 

بســالمة املنتــج و كذلــك اثارهــا عــىل االنســان.

10921404 األمراض ذات العالقة بالتغذية  
ــان  ــمنة والرسط ــة كالس ــة بالتغذي ــارصة ذات العالق ــراض املع ــة. االم ــوء التغذي ــة لس ــة مرافق ــراض مرضي ــة. أع ــلوكيات التغذي س

ــات االمــراض  ــة. بيئ ــة الصحي ــوي. االنظمــة الغذائي ــل الكل ــة والخل ــة الدموي والســكري والنقــرس وامــراض القلــب وانســداد االوعي

ــا. ــة منه وطــرق الوقاي

10921405 ضبط جودة االغذية   
ــة واملؤسســات  ــات االغذي ــ¤ ومواصف ــف بقوان ــزة الرســمية. التعري ــة واالجه ــع االغذي ــش الغــذاÜ يف مصان ــة والتفتي انظمــة الرقاب

املختصــة àتابعــة مراحــل انتــاج االغذيــة املختلفــة. التغــ¿ات التــي تؤثــر عــىل جــودة األغذيــة. و يف الجانــب العمــيل يتــم تصميــم 

ــزو، و  ــة (االي ــة العاملي ــع االنظم ــا م ــع الغــذاء و مناقشــة مال~ــة هــذا النظــام و مقارنته ــق و فحــص نظــام الجــودة ملصان و تطبي

الهســب). 

10921407 اإلرشاد والتثقيف التغذوي 
العوامــل التــي تؤثــر عــىل الســلوك الغــذاÜ وçــط اســتهالك الغــذاء للفــرد واملجتمــع. وســائل وأدوات وبرامــج اإلرشــاد التغــذوي 

للفــرد واملجتمــع. التعريــج عــىل مهــارات االتصــال و التواصــل بــ¤ اخصــاÜ التغذيــة و الفئــات املســتهدفة مــن املجتمــع.

10921408 المعالجة باألغذية  
يف هــذا املســاق يتــم دراســة االمــراض امنتــرشة يف املجتمعــات املختلفــة، دراســة املــرض مــن ناحيــة اســبابه و  اعراضــه كذلــك اثــاره 

و مضاعفاتــه عــىل االنســان، و يف كل مــرض يذكــر االثــار املرتتبــة عــىل التغذيــة و دراســة املعاجــة باالغذيــة يف الحــاالت املختلفــة و 

التغيــ¿ات الواجــب احداثهــا يف حيــاة املريــض مــن اجــل التعايــش مــع املــرض. و يف املختــرب يتــم التعريــج عــىل الطــرق املختلفــة 

املســتخدمة يف تقييــم الحالــة الغذائيــة و الصحيــة. 
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10921410 ندوة في التغذية والتصنيع الغذائي  
إعطــاء الطالــب الفرصــة، لجمــع املعلومــات املتكاملــة عــن موضــوع معــ¤ مرتبــط بدراســته، بهــدف تدريبــه عــىل ربــط املعلومــات، 

يف مختلــف املجــاالت، ووضعهــا يف قالــب علمــي، والتدريــب عــىل اإللقــاء واملناقشــة واثبــات الــذات.

10921411 تدريبات عملية في التغذية
تدريــب ميــداª لطلبــة الربنامــج يف املستشــفيات وبعــض املؤسســات ذات العالقــة ومدتــه أربعــة أشــهر (فصــل درايس) يعطــى بعــد 

إنهــاء الطالــب الســنة الثالثــة أو الرابعــة.

10921412 تدريبات عملية في التصنيع الغذائي
ــه أربعــة أشــهر (فصــل درايس)  ــة ذات العالقــة ومدت ــة واملؤسســات الحكومي ــع الغذائي ــة الربنامــج يف املصان ــداª لطلب تدريــب مي

ــة أو الرابعــة. يعطــى بعــد إنهــاء الطالــب الســنة الثالث

 10921413 مشروع تخرج  في التغذية و التصنيع الغذائي
  يقوم الطالب باعداد مرشوع تخرج بارشاف اعضاء هيئة التدريس، و يناقش هذا املرشوع من قبل لجنة يشكلها  الربنامج. 

10921350 تصنيع زيوت و دهون
ــالت  ــا واملعام ــات ووظائفه ــة الربوتين ــن ناحي ــن م ــ¨ك والدواج ــوم واألس ــات اللح ــع منتج ــاق تصني ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

الحراريــة والتمليــح والتقديــد والتدخــ¤ وتلــف البضائــع أثنــاء التخزيــن. كــ¨ يتعــرف الطالــب عــىل عمليــات الخلــط واملــزج وكيفيــة 

صياغــة املنتــج بســعر تكلفــة زهيــد، والتطــورات الحديثــة مثــل املنتجــات املعــاد بناؤهــا وتركيبهــا واملنتجــات املحتويــة عــىل مــادة 

ــة يف منتجــات اللحــوم àــا ال يتعــارض مــع الصحــة العامــة.  ــل امليكروبيولوجي ــم الطالــب طــرق التحالي ــة ”الجــل“. كــ¨ يتعل صلب

يقــوم الطالــب باجــراء ëاريــن يف قــص لحــوم الحيوانــات اىل أجــزاء صغــ¿ة وتشــفيتها ودراســة التغــ¿ات التــي تطــرأ عــىل بنيتهــا 

وخصائصهــا الكيميوحيويــة املتعلقــة يف نوعيــة اللحــوم، والتقييــم الكيميــاÜ والحــيس للحــوم. وتعتــرب الرحــالت اىل املســالخ واملصانــع 

الغذائيــة الخاصــة àنتجــات اللحــوم جــزء هــام يف هــذا املســاق.

10921351 تغذية الرياضيين 
احتياجــات الريــايض، التغذيــة يف فــرتة التمريــن، التغذيــة مــا قبــل وأثنــاء ومــا بعــد فــرتة التنافــس الريــايض. ســوف يتــم التطــرق إىل 

احتياجــات الرياضيــ¤ يف الرياضــات املختلفــة كرياضــات التحمــل والقــوة، مــع النظــر بشــكل مبســط لفيزيولوجيــا هــؤالء الرياضيــ¤ 

لفهــم ســبب هــذه االختالفــات. ســوف يتــم عــرض أهميــة الرياضــة كجــزء مــن الحيــاة الصحيــة والســليمة ومواضيــع أخــرى.

10921352 تصنيع الخضار والفواكه
يشــمل املســاق دراســة طــرق التصنيــع املختلفــة مــن التخمــ¿، والتجفيــف والتربيــد والتخزيــن عــىل درجــات حــرارة متدنيــة إضافــة 

إىل اإلشــعاعات والضغــط واســتخدام املضافــات خــالل عمليــات التصنيــع.

10921354 تقييم الحالة الغذائية 
ــة و  ــة و التغذوي ــة والصحي ــة واالقتصادي ــة االجت¨عي ــة الغذائي ــم الحال ــرات تقيي ــة. مؤث ــة الغذائي ــر عــىل الحال ــي تؤث العوامــل الت

ــة.  ــم االنÀوبيومرتي ــس الجس ــة ومقايي ــة و املخربي الرسيري

10921450 المواد المضافة لالغذية
أنــواع وتركيــب ومكونــات املــواد املضافــة، فوائــد ومضــار هــذه املــواد والطــرق املتبعــة يف تقييــم ســالمتها اضافــة اىل الترشيعــات 

ذات العالقــة باســتخدامها.
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10921451 مواضيع خاصة في التغذية والتصنيع الغذائي
ــا مســاقات التخصــص  ــي ال تتطــرق له ــة الت ــوم ذات العالق ــم الصحــة او العل ــع الغــذاÜ وعل ــة والتصني ــع خاصــة يف التغذي مواضي

األخــرى.

10921452 صحة وسالمة األغذية
مفهــوم ســالمة األغذيــة واألمــراض التــي تنتقــل لالنســان بواســطة الغــذاء . معايــ¿ صحيــة خــالل مراحــل إنتــاج وتخزيــن األغذيــة. 

ســبل تجنــب التلــوث والفســاد لألغذيــة. اإلجــراءات الالزمــة ملنــع تســمم األغذيــة. الســالمة العامــة يف مؤسســات ومصانــع االغذيــة

10911202 علم الحشرات
ــب  ــا لتناس ــم، وتحوراته ــد الجس ــا وزوائ ــي، ووظائفه ــكل الخارج ــيل، والش ــح الداخ ــث الترشي ــن حي ــرشات م ــاق الح ــاول املس يتن

معيشــة الحــرشات، ودراســة ســلوك الحــرشات ورتبهــا والعوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل اعــداد الحــرشات كــ¨ تتنــاول هــذه املــادة 

ــا. ــك دراســة االرضار الناجمــة عــن الحــرشات وطــرق مكافحته ــف. كذل ــادىء التصني مب

10931242 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.

10916325 اإلنتاج الحيواني العضوي
يــدرس الطالــب نبــذة عــن الزراعــة العضويــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª و معايــ¿ الزراعــة العضويــة و أنظمتهــا، أهميــة الزراعــة 

العضويــة، طــرق تربيــة الحيوانــات التــي تتناســب مــع هــذه النظــم و قضايــا الرفــق بالحيــوان ودراســة أســواق منتجــات الحيوانــات 

العضويــة.

10926401 االمن الغذائي 
العنــارص االســرتاتيجية لالمــن الغــذاÜ ، مداخــل االمــن الغــذاÜ ، سياســات التغذيــة واالمــن الغــذاÜ وادواتهــا، خطــة الغــذاء املتكاملة، 

قوانــ¤ التكاثــر الســكاª ، امليزانيــة الغذائيــة ، الثــورة الخــرضاء واالمــن الغــذاÜ ، املســاعدات الغذائيــة ، اساســيات االعتــ¨د عــىل 

ــم  ــة ، التضخ ــارب عاملي ــر، تج ــذاء والفق ــطيني ، الغ ــر? والفلس ــذاÜ الع ــن الغ ــدويل ، االم ــور ال ــذاÜ يف املنظ ــن الغ ــذات ، االم ال

االقتصــادي والتغذيــة.

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.
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أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج فيهاالرتبة العلمية        االسم

جامعة لف¿ة التكنولوجية ، انجلرته ، 1984 أستاذ مشاركد. سلي¨ن إبراهيم الخليل

جامعة غرناطة ، اسبانيا ، 2011أستاذ مساعدد. مي حمدان

 جامعة ريدنج / انجلرتا/2005 أستاذ مساعد د. محمد التميمي

جامعة اندونيسيا ، 2011/2012مدرسمحمد صبّاح 

جامعة أبو ديس ، 2007مدرسسامر مدلل
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كلية الشريعة
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برنامج الفقه والتشريع
رؤية برنامج الفقه والتشريع:

تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج الفقه والتشريع:
يســعى برنامــج الفقــه والترشيــع إىل تخريــج طالــب متميــز علميــاً ودعويــاً وتربويــاً وأخالقيــاً، �تلــك خلفيــة معرفيــة رشعيــة أساســية 

جيــدة يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف علــوم الفقــه وأصولــه بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة 

وظيفــة تدريســية أو دعويــة، أو قضائيــة يف املحاكــم الرشعيــة. 

ــة  ــاس الديني ــاء بحاجــات الن ــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، واإليف ــة الالزم ــاءات العلمي ــع بالكف ــداد املجتم ــج إىل إم ــ´ يســعى الربنام ك

ــع بشــكل خــاص. ــه والترشي ــام، ومجــال الفق ــك يف املجــال الرشعــي بشــكل ع ــة، وذل والعلمي

أهداف برنامج الفقه والتشريع:
أوالً: يهدف الربنامج إىل تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

�تلــك خلفيــة معرفيــة أساســية يف شــتى النواحــي العلميــة الدينيــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، يف الفقــه وأصولــه وعلومهــ´، • 

ــم  ــة أو املحاك ــاء أو الخطاب ــس أو اإلفت ــة يف التدري ــة وظيف ــويل أي ــه لت ــا يؤهل ــالت، � ــخصية واملعام ــوال الش ــادات واألح كالعب

ــة.  ــف الديني ــن الوظائ ــة، وغ®هــا م الرشعي

ــَة الفقهيــة الالزمــة، لالجتهــاد واســتنباط األحــكام الفقهيــة واإلفتــاء والقضــاء عــىل أســاس فقهــي صحيــح، يف شــتى •  لََك يتمتــع باملـَ

مجــاالت الفقــه اإلســالمي وأصولــه. 

القــدرة عــىل التفكــ® الســليم وفــق منهجيــة علميــة رشعيــة، يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا املناظــرة والحــوار واإلقنــاع بشــخصية • 

علميــة موضوعيــة.

ربط الفقه بالواقع، وإخراجه من دائرة النظرية إىل واحة التطبيق وامل´رسة الفسيحة.• 

ثانيــاً: إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات النــاس الدينيــة 

والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ويف مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه بشــكل خــاص.

ثالثــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه. 

ــك يف  ــات واملشــكالت املعــارصة، وذل ــب عــن التحدي ــة تســتجيب وتجي ــة ، أصيل ــة رشعي ــاً: اإلســهام يف إشــاعة وعــي ومعرف رابع

ــه.  ــه وأصول ــوم الفق ــام، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل ــة بشــكل ع املجتمــع الفلســطيني عــىل وجــه الخصــوص، ويف األم

ــة يف  ــة يف الداخــل والخــارج، لالســتفادة املتبادل ــة ذات العالق ــات والجامعــات واملؤسســات األكاد�ي خامســاً: التواصــل مــع الجه

ــه.  ــوم الفقــه وأصول املعــارف والخــربات، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل

سادســاً: تنميــة مجموعــة مــن القيــم اإليجابيــة والقضايــا املجتمعيــة واإلنســانية املحوريــة لــدى الطالــب، مثــل: احــرتام حقــوق 

ــدأ الســلم االجت´عــي. ــة واالختــالف، وتكريــس مب ــدأ التعددي ــول �ب ــة، واحــرتام اآلخــر، والقب اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج الفقه والتشريع:
يتوقع من خريج برنامج الفقه والترشيع أن يكون قادراً عىل:

الدعوة إىل اإلسالم بأسلوب عرصي وعرضه �نهج وسطي تيس®ي، وخاصة يف مجال تخصصه يف علوم الفقه وأصوله.• 

إلقاء موعظة أو درس ديني يف جمهور من الناس، وخاصة يف موضوع من موضوعات تخصصه يف علوم الفقه وأصوله.• 

إلقــاء خطبــة دينيــة مؤثــرة، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه، مــع أقــل قــدر ممكــن مــن • 

األخطــاء اللغويــة والنحويــة.

القيــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم الفقــه وأصولــه، مــع الرجــوع إىل املراجــع • 

واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا فيهــا مــن أفــكار وأحــكام.

اإلجابة عن أسئلة الناس الدينية والرشعية واإلفتاء، خاصة يف مجال تخصصه يف علوم الفقه وأصوله. • 

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

تويل منصب القضاء الرشعي وأي منصب ديني آخر يف األوقاف وغ®ها.• 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة واملصــادر الحديثــة للبحــث العلمــي يف علــوم الرشيعــة، خاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم الفقــه • 

وأصوله. 

ــة، وخاصــة يف مجــال •  ــاس يف قضاياهــم الديني ــة يف التواصــل مــع الن ــة الحديث اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجي

ــه وعلومهــ´. الفقــه وأصول
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خطة برنامج الفقه والتشريع

توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج الفقه والتشريع
18إجباري جامعة

95إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة
129مجموع كيل

المساقات االجبارية
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3الحقوق الشخصية والعينية 10401117
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
                 2أصول البحث العلمي 10401111
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
                 3املواريث 10401215
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
                 3عقود التربعات والتوثيقات 10401218
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
                 3العقيدة اإلسالمية1 10406160
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
11000127  م.س. 1                 1استخدام الحاسوب يف العلوم الرشعية 10406265
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
                 2الخطابة وفن اإللقاء 10406366
10406263  م.س. 1                 3دراسات نحوية2 10406364
11000102  م.س. 1                 3دراسات نحوية1 10406263
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل1 10406155
                 3فقه الرشكات 10401319
                 3القواعد الفقهية 10401234
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
10401130  م.س. 1                 3دالالت النصوص 10401432
                 3فقه الدعوى والبينات 10401423
10401322 ã3الترشيع الجنا                 
                 3الفقه السيايس يف اإلسالم 10401321
                 3مبادئ الفقه املقارن وتطبيقاته املعارصة 10401420
10406143  م.س. 1                 3أصول تخريج الحديث 10406258
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المساقات االختيارية

متطلب سابقس.ماسم الساقرقم المساق
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها املعارصة 10411278
                 3العالقات الدولية يف اإلسالم 10401325
10401226 æ3حقوق اإلنسان والبيئة يف اإلسالم والقانون الدويل اإلنسا                 
                 3أصول املحاك´ت الرشعية 10401427
                 3الوصايا والوقف 10401328
                 3مسائل فقهية يف الحظر واإلباحة 10401329
                 3تاريخ الترشيع اإلسالمي 10401135
                 3التأمÃ التجاري والتكافيل 10411377
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
                 3أساليب تدريس الدين 10401337
                 3الس®ة النبوية 10406254
                 3فقه آيات وأحاديث األحكام 10401224
                 3علم االجت´ع اإلسالمي 10406273
10406248 æ3القصص القرآ                 
                 3إعجاز القرآن الكريم 10406453
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
                 2مبادىء العقيدة االسالمية 11000143
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وصف المساقات 

أصول البحث العلمي  10401111
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

علوم القرآن الكريم  10406142
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

علوم الحديث ومصطلحه  10406143
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

 10401130مباحث الحكم الشرعي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، األهليــة وعوارضهــا.

أدلة التشريع    10401231
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

فقه الصالة والصيام   10401112 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

فقه الزكاة والحج   10401113 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.
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فقه الزواج والطالق   10401114 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

المواريث   10401215
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

عقد البيع واإلجارة   10401116 
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179    مدخل إلى المصارف اإلسالمية 
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

 10411175فقه معامالت مالية معاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

تالوة وحفظ1   10406245
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

تالوة وحفظ2   10406246
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

تالوة وحفظ3   10406247
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

مشروع التخرج   10401438
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي يف مجــال أصــول الديــن، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث 

ــار  ــة اختي ــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفي ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل يف مجــال التخصــص يكــون تقوي

موضــوع البحــث ووضــع خطتــه والكتابــة فيــه.
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 10401117الحقوق الشخصية والعينية  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الحــق الشــخيص والحــق العينــي، مصــادر الحقــوق الشــخصية، العقــد: تعريفــه. 

تقســي´ته ومراتبــه. أحــكام اإليجــاب والقبــول. األهليــة وعيــوب الرضــا. محــل العقــد. ســبب العقــد. آثــار العقــد. انتهــاء العقــد. 

التــرصف بــاإلرادة املنفــردة. الفعــل الضــار. الفعــل النافــع. حــق امللكيــة: تعريفــه وخصائصــه ومحلــه والقيــود الــواردة عليــه. أحــكام 

امللكيــة الشــائعة. أســباب كســب امللكيــة: إحــراز املباحــات، الضــ´ن، املــ®اث، الوصيــة، االتصــال، العقــد، الشــفعة، الحيــازة، الحقــوق 

املتفرعــة عــن حــق امللكيــة: حــق التــرصف، حــق االنتفــاع، حــق االســتع´ل والســكنى واملســاطحة، الوقــف، حقــوق االرتفــاق.

عقود التبرعات والتوثيقات   10401218
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــود الهبــة والوديعــة والعاريــة والوكالــة والكفالــة والحوالــة والرهــن، مــن حيــث أركانهــا 

ورشوطهــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا. أحــكام الحجــر والتفليــس والصلــح.

فقه الشركات   10401319
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الرشكــة، أركان عقــد الرشكــة العامــة والخاصــة، أنــواع الــرشكات، رشوط حصــص 

الــرشكاء، قواعــد توزيــع األربــاح والخســائر، أســباب انقضــاء الــرشكات وتصفيتهــا، دراســة مفصلــة ألهــم أنــواع الــرشكات الفقهيــة، 

ــل:  ــة، مث ــة الحديث ــواع الــرشكات التجاري ــة ألهــم أن ــة واملزارعــة، دراســة مفصل مثــل: رشكات األمــوال واألعــ´ل والوجــوه واملضارب

رشكــة التوصيــة البســيطة ورشكــة املحاصــة ورشكــة التضامــن ورشكــة املســاهمة.

10401420   مبادئ الفقه المقارن وتطبيقاته المعاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: االختــالف الفقهــي واتجاهاتــه وأســبابه، منهــج االجتهــاد يف القضايــا الفقهيــة املســتجدة 

وأسســه وخصائصــه، دراســة تفصيليــة لقضايــا فقهيــة طبيــة معــارصة، مثــل: أحــكام التــداوي والرقيــة والحجــر الصحــي، بــدء الحيــاة 

ــا،  ــاء ونقله ــكام زرع األعض ــاخ، أح ــم، االستنس ــل الرحي ــه، القت ــي وأحكام ــوت الدماغ ــه، امل ــاض وأحكام ــا، اإلجه ــانية ونهايته اإلنس

التلقيــح الصناعــي وأطفــال األنابيــب، أحــكام وجــود طــرف ثالــث يف التلقيــح الصناعــي (اســتئجار الرحــم أو البويضــة أو املنــي)، 

إســقاط العــدد الزائــد مــن األجنــة امللقحــة صناعيــا، تحســÃ النســل  بطــرق جينيــة، أحــكام تحديــد جنــس الجنــÃ، أحــكام التعقيــم 

ــة،  ــوص الجيني ــه بالفح ــب أو نفي ــات النس ــم إثب ــكارة، حك ــاء الب ــق غش ــكام رت ــا، أح ــل وأحكامه ــات التجمي ــل، عملي ــع الحم ومن

ــام (القطــرة،  ــة يف الصي ــة، أحــكام املفطــرات الطبي ــة والرشعي ــة الطبي ــزواج، الحيــض والنفــاس مــن الناحي ــل ال ــي قب الفحــص الطب

املنظــار، حقنــة التغذيــة)، األحــكام الرشعيــة املتعلقــة �ــرض اإليــدز (زواج املريــض باإليــدز، فســخ نــكاح املريــض باإليــدز، إجهــاض 

املــرأة املصابــة باإليــدز)، األخطــاء الطبيــة ومســؤولية الطبيــب املدنيــة والجنائيــة.

10401321   الفقه السياسي في اإلسالم   
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســس النظــام الســيايس يف اإلســالم وخصائصــه، نقــض العل´نيــة، مفهــوم البيعــة ومفهــوم 

العقــد االجت´عــي وااللتزامــات املتبادلــة الناشــئة عــن كل منهــ´، ويل االمــر وحقوقــه وواجباتــه، العــدل وأسســه، الشــورى وأسســها، 

مفهــوم الد�قراطيــة والليرباليــة واملواطنــة وموقــف اإلســالم مــن كل منهــا، الحقــوق والحريات السياســية العامــة يف الدولة اإلســالمية، 

حقــوق األقليــات يف املجتمــع اإلســالمي، األحــزاب السياســية وموقــف اإلســالم منهــا، االنتخابــات وإفرازاتهــا، مفهــوم الدولــة املدنيــة 

واملجتمــع املــدæ وموقــف اإلســالم مــن ذلــك، الســلطة الترشيعيــة، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة.

10401322   التشريع الجنائي 
 ãــا ــام الجن ــول النظ ــبهات ح ــم الش ــه، أه ــه وخصائص ــالمي أسس ــاã اإلس ــام الجن ــة: النظ ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــة  ــزõ والقــذف والحراب ــÃ. أحــكام حــدود ال ــا دون النفــس وعــىل الجن ــات عــىل النفــس وم اإلســالمي ومناقشــتها. أحــكام الجناي

والرسقــة والبغــي والــردة، عقوبــة شــارب الخمــر، نظــام التعزيــر يف الفقــه اإلســالمي. مــع مقارنــة يف دراســة املوضوعــات املذكــورة 

ــة. ــÃ الوضعي ــÃ الفقــه اإلســالمي والقوان ب
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10401423   فقه الدعوى والبينات 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم القضــاء وتاريخــه وتطــور مؤسســاته، القضــاء الرشعــي والقضــاء النظامــي. 

رشوط تــويل القضــاء، آداب القــايض، ض´نــات العــدل يف القضــاء، االختصــاص املــكاæ والزمــاæ للقضــاة، طــرق اإلثبــات يف اإلســالم 

واألحــكام املتعلقــة بهــا، إلــزام القضــاة �ذهــب معــÃ، تعريــف عــام بأصــول الدعــاوى واملرافعــات الرشعيــة. 

10401432    دالالت النصوص 
ــه،  ــان: تعريف ــامها. البي ــدالالت وأقس ــث ال ــاظ. مباح ــام األلف ــة وأقس ــث اللفظي ــة: املباح ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــوص. ــÃ النص ــح ب ــارض والرتجي ــع التع ــرق رف ــح وط ــارض والرتجي ــامه. التع وأقس

االجتهاد ومقاصد الشريعة   10401433
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401234    القواعد الفقهية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقواعــد الفقهيــة، موضوعهــا، أهميتهــا، نشــأتها وتطورهــا، مصادرهــا، الفــرق 

ــة.  ــد املذهبي ــا والقواع ــق عليه ــد املتف ــا، القواع ــا، مجاالته ــة فيه ــا القد�ــة والحديث ــة، أهــم مؤلفاته ــدة األصولي ــÃ القاع ــا وب بينه

ــة الخمــس الرئيســة ولغ®هــا يف املجــاالت املتعــددة. ــة والتطبيقــات للقواعــد الفقهي ــة مــع األمثل دراســة تفصيلي

العقيدة اإلسالمية1   10406160
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: معنــى العقيــدة اإلســالمية وخصائصهــا وآثارهــا عــىل الفــرد واملجتمــع، أســلوب القــرآن 

الكريــم يف بنــاء العقيــدة، دالالت وجــود الخالــق، الصــوارف التــي تــرصف النــاس عــن اإل�ــان باللــه تعــاىل، معنــى التوحيــد وأنواعــه 

ومســتلزماته ونواقضــه، بيــان موجــز ألركان اإل�ــان االخــرى: اإل�ــان باملالئكــة والكتــب والرســل واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر.

تفسير تحليلي1   10406149
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

10406155 حديث تحليلي1 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة ثالثــÃ حديثــاً تختــار مــن كتــاب جامــع العلــوم والحكــم، وفــق املنهــج التحليــيل، 

وعــىل وجــه الخصــوص يتــم تنــاول األحاديــث املتعلقــة بـــ: النيــة، اإل�ــان، البدعــة، الشــبهات، النصيحــة، األخــوة، التوبــة، نفــخ الــروح 

يف الجســد.

10406258 أصول تخريج الحديث  
ــج مــن  ــة، طريقــة التخري ــار مــن مصــادر الســنة األصلي ــج األحاديــث واآلث ــة: طــرق تخري ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الحاســوب، كيفيــة جمــع طــرق الحديــث وترتيبهــا، كيفيــة رســم شــجرة الحديــث، وخطــوات الحكــم عــىل الحديــث ســنداً ومتنــاً 

بتوظيــف مــا درســه الطــالب يف مســاق علــوم الحديــث. بحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات 

املســاق.

10406263 دراسات نحوية1 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الــكالم وأقســامه، االســم، الفعــل، الحــرف، املبنــي واملعــرب، املعــارف والنكــرات، املرفوعات: 

املبتــدأ والخــرب، اســم كان وأخواتهــا، خــرب إن وأخواتهــا، األفعــال وأقســامها وإعرابهــا وبناءهــا، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص 

القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب.
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10406364 دراسات نحوية2 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املنصوبــات: املفاعيــل الخمســة، االســتثناء، الحــال، التمييــز. املجــرورات. العــدد وكناياتــه. 

التوابــع: العطــف، البــدل، التوكيــد، الصفــة، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب. إعــراب 

ســورة الكهــف واســتظهار القواعــد النحويــة فيهــا. 

10406265 استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية   
ــة عــن  ــه مــن الوصــول إىل املعلومــة الرشعي ــي øكن ــة الت ــب باملهــارات واملعــارف الرضوري ــد الطال  يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

طريــق الحاســوب واألقــراص املدمجــة وســواها، وتســاعده يف الوصــول إىل مواقــع البحــث املختصــة بالعلــوم الرشعيــة وتلــك التابعــة 

لــدور اإلفتــاء واملجامــع الفقهيــة ومراكــز البحــث ذات االهتــ´م باملؤسســات املاليــة اإلســالمية. ويتضمــن املســاق تكليــف الطلبــة 

بإجــراء بحــث يف واحــدة مــن مســائل العلــوم الرشعيــة باســتخدام الحاســوب دون ســواه مــن الوســائل التعليميــة.

10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية   
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

10406366 الخطابة وفن اإللقاء 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهميــة الخطابــة ودورهــا يف التوعيــة والتوجيــه، كيفيــة إعــداد الخطبــة الناجحــة، خصائــص 

الخطبــة الناجحــة، أســس اختيــار موضــوع الخطبــة، صفــات الخطيــب الناجــح، ســلبيات يجــب تجنبهــا يف الخطيــب والخطبــة. كــ´ 

يتنــاول املســاق موضوعــات التدريــس: أهميــة الــدرس، الفــرق بــÃ الــدرس والخطبــة، كيفيــة إعــداد الــدرس الناجــح، كيفيــة تخطيــط 

الــدروس املتسلســلة. كــ´ يتــم يف املســاق عــرض ûــاذج معــارصة لخطبــاء ومدرســÃ مشــهورين مــن خــالل اليوتيــوب والفيديــو. 

ويشــتمل املســاق أيضــاً عــىل تدريــب عمــيل وتطبيــق واقعــي مــن الطلبــة، ويشــكل الجانــب العمــيل مــا نســبته 70% مــن املســاق.

10401224 فقه آيات األحكام وأحاديثها 
ــة، عــرض ألهــم  ــاً مــن النصــوص الترشيعي ــة انطالق ــة دراســة املوضوعــات الفقهي ــة: أهمي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

املؤلفــات يف آيــات األحــكام ويف أحاديــث األحــكام ومناهجهــا، دراســة فقهيــة تحليليــة لعــدد مختــار مــن النصــوص الترشيعيــة مــن 

القــرآن والســنة، مثــل: آيــات الظهــار والكاللــة والقتــل الخطــأ وتوثيــق الّديــون وحــد الحرابــة، ومثــل: أحاديــث الحيــض واالســتحاضة 

والعرايــا ووضــع الجوائــح وحــد الرسقــة والطــالق البدعــي وطاعــة ويل األمــر واألقضيــة.

10401325 العالقات الدولية في اإلسالم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم العالقــات الدوليــة، مفهــوم القانــون الــدويل، أهــم املؤلفــات الفقهيــة يف العالقــات 

الدوليــة، العالقــات الدوليــة وقــت الســلم: أهــل الذمــة، األمــان، املســتأمن، دار اإلســالم ودار الكفــر. العالقــات الدوليــة وقــت الحــرب: 

الجهــاد، األرسى، التحكيــم، آثــار الحــرب، املعاهــدات يف اإلســالم، أنواعهــا، ورشوطهــا، طــرق انعقادهــا ومراحلهــا، إنهــاء املعاهــدات، 

 .æونقضهــا. اإلســالم والقانــون الــدويل اإلنســا

10401226 حقوق اإلنسان والبيئة في اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني 
ــة  ــة تفصيلي ــة، دراس ــوق البيئ ــان وحق ــوق اإلنس ــن حق ــالمية م ــة اإلس ــف الرشيع ــة: موق ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

لحقــوق اإلنســان، مثــل حقــه يف الحيــاة والتنقــل وحريــة التعبــ®، وذلــك يف الرشيعــة اإلســالمية مــع املقارنــة بالترشيعــات واملواثيــق 

الدوليــة املتعلقــة بذلــك، دراســة واقعيــة لحقــوق اإلنســان وحرياتــه العامــة يف املجتمعــات العربيــة، حقــوق بعــض رشائــح املجتمــع 

كالطفــل واملــرأة، نظــرة اإلســالم إىل البيئــة واألحــكام املتعلقــة باملحافظــة عليهــا، مفهــوم القانــون الــدويل اإلنســاæ، حقــوق اإلنســان 

 .æاإلســالم والقانــون الــدويل اإلنســا Ãحــال الحــرب، مقارنــة بــ
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10401427 أصول المحاكمات الشرعية 
ــم أصــول املحاكــ´ت:  ــاء، عل ــÃ اإلفت ــه وب ــم القضــاء وأنواعــه والفــرق بين ــة: تعريــف بعل ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم القضــاã (املحاكــم واالختصــاص):  ــه، وتكييفــه الرشعــي. التنظي ــه، ومبادئ ــه، وغايت ــه، خصائصــه، أهميت ــه، مجال تعريفــه، طبيعت

ــة  ــم. األحــكام القضائي ــق املحاك ــم. أعــوان القضــاة ومراف ــا. القضــاة وأحكامه ــا وســلطاتها وأحكامه درجــات املحاكــم واختصاصاته

وطــرق الطعــن فيهــا. تطبيــق عمــيل يشــمل: دراســة ûــاذج مكتوبــة مــن أصــول املحاكــ´ت الرشعيــة تتعلــق �ــا ســلف مــن أحــكام، 

وتقديــم أبحــاث وتقاريــر حولهــا. حضــور عمــيل لجلســات واقعيــة يف املحاكــم – جلســتÃ كحــّد أدõ – وتســجيل مــا جــرى مــن 

أعــ´ل يف تلــك الجلســات.

10401328 الوصايا والوقف 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الوصيــة، تعريفهــا، حكمهــا، حكمتهــا، أركانهــا، رشوطهــا، بطــالن الوصيــة والرجــوع عنهــا، 

ــة اســتث´ر أمــوال  ــه، اســتبداله، دعــاوى الوقــف. كيفي ــا. الوقــف: تعريفــه، أنواعــه، رشوطــه، مبطالت قبولهــا وردهــا، أنــواع الوصاي

الوقــف وتنميتهــا يف الوقــت الحــارض.

10401329 مسائل فقهية في الحظر واإلباحة: 
ــة: مفهــوم الحظــر واإلباحــة، منهــج الفقهــاء يف عــرض مســائل الحظــر واإلباحــة يف كتــب  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفقــه، دراســة عــدة مســائل فقهيــة مســتجدة يف الحظــر واإلباحــة، مثــل الصــالة يف الطائــرة،  املخــدرات، اللحــوم املســتوردة (معلبــة 

ومثلجــة ومجففــة)، األ�ــان والنــذور. 

10401135 تاريخ التشريع اإلسالمي   
ــالمي وأدواره  ــه اإلس ــأة الفق ــ´، نش ــص كل منه ــع وخصائ ــه والترشي ــف بالفق ــة: التعري ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــرأي والحديــث وخصائــص كل مدرســة،  ــة الفقــه اإلســالمي، الخــالف الفقهــي وأســبابه، نشــأة مدرســة ال وخصائــص كل دور، أصال

ــا  ــا وأصوله ــة: أصحابه ــة املتبوع ــب الفقهي ــف باملذاه ــة، التعري ــة املندرس ــب الفقهي ــÃ، املذاه ــة والتابع ــاء الصحاب ــاه® فقه مش

 ،Ãوخصائــص كل مذهــب وأهــم املؤلفــات والفقهــاء فيــه، دراســة فقهيــة نصيــة ملوضوعــات مختــارة مــن كتــب الفقهــاء املتقدمــ

التعريــف باملجامــع واملؤسســات الفقهيــة املعــارصة، التعريــف بأهــم الفقهــاء املعارصيــن ومناهجهــم، التعريــف بأهــم كتــب الفقــه 

ــا. املعــارصة ومناهجه

10411376 فقه األسواق المالية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411377 التأمين التجاري والتكافلي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التأمــÃ وأنواعــه، عقــد التأمــÃ وأركانــه وخصائصــه القانونيــة والفقهيــة، حكــم 

ــه، ومحاســبته، رشكات التأمــÃ التكافــيل،  ــه، وخصائصــه، وأهدافــه، وإجراءات التأمــÃ التجــاري، التأمــÃ التكافــيل اإلســالمي، ومبادئ

وهيكلهــا، وطــرق عملهــا، دراســة تطبيقيــة لنظــام رشكــة تأمــÃ تكافــيل.

10411278 اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مدخــل فقهــي عــام إىل الــزكاة وأحكامهــا ورشوطهــا ووعائهــا ومصارفهــا. تطبيقــات الــزكاة 

ــزكاة: موقعهــا يف  ــات ال ــزكاة. زكاة األســهم والســندات. زكاة املســتغالت. زكاة األصــول االســتث´رية. اقتصادي املعــارصة: محاســبة ال

ــة،  ــزكاة عــىل: االســتث´ر، االســتهالك، االدخــار، التوزيــع، البطال ــار ال ــة. آث ــزكاة والرضيب النظــام املــايل ونظــام التوزيــع اإلســالمي. ال

التضخــم، التنميــة والنمــو االقتصــادي.
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10411286 المالية العامة في اإلسالم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: وأهدافهــا 

وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة اإلســالمية.

10406254 السيرة النبوية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406272 علم النفس اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس االســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.

10406273 علم االجتماع اإلسالمي   
ــه، أهميــة علــم االجتــ´ع  ــة: مفهــوم علــم االجتــ´ع ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ في ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم  ــات عل ــم نظري ــه، أه ــث في ــج البح ــه ومنه ــه ومجاالت ــه وموضوع ــالمي وأهداف ــ´ع اإلس ــم االجت ــوم عل ــة، مفه ــا~ والداعي للع

االجتــ´ع املعــارصة وموقــف اإلســالم منهــا، أســس بنــاء املجتمــع مــن منظــور إســالمي، مفهــوم املجتمــع املــدæ ومؤسســاته، مفهــوم 

الســلم االجت´عــي وأسســه، البيــت واملســجد والســلطة الحاكمــة ودور كل منهــا يف املجتمــع اإلســالمي، الســنن االجت´عيــة يف القــرآن 

والســنة، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها مــن منظــور إســالمي، دراســة ألهــم املشــكالت االجت´عيــة يف املجتمعــات املعــارصة، 

وخاصــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وعــالج اإلســالم لهــا، مثــل: الجرائــم واإلدمــان عــىل املخــدرات واألميــة والخالفــات الزوجيــة 

والتفــكك األرسي والنزاعــات الطائفيــة والعنــف االجت´عــي واملحســوبية والرشــوة والفســاد املــايل والســيايس.

10406248 القصص القرآني 
ــا، أهــم  ــا وخصائصه ــة، أهدافه ــوم القصــة القرآني ــى القصــة لغــة واصطالحــاً، مفه ــة: معن ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

ــوح  ــل قصــة آدم ون ــة لنــ´ذج مــن القصــص القــرآæ، مث ــرد عليهــا. دراســة تفصيلي ــة وال الشــبهات املعــارصة حــول القصــة القرآني

ــوت وأصحــاب الكهــف. ــارون وطال ــل قصــة ق ــاء مث ــم الصــالة والســالم، وûــاذج مــن قصــص غــ® األنبي ومــوىس وداود وســلي´ن عليه

10406453 إعجاز القرآن الكريم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف  املعجــزة ومعنــى اإلعجــاز وأهميتــه، تاريــخ البحــث يف اإلعجــاز وتطــوره، مقارنــة 

بــÃ معجــزات األنبيــاء، أنــواع اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم البيــاæ والترشيعــي والعلمــي والعــددي وغــ® ذلــك.

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها  
يصــف هــذا املســاق اإلطــار النظــري للوســائل التعليميــة مــن حيــث: مفهومهــا وأهميتهــا وخصائصهــا ومعايــ® اســتخدامها وأســس 

تصميمهــا وإنتاجهــا. كــ´ يتنــاول املســاق مفهــوم عمليــة االتصــال وعنارصهــا. ويتــوج املســاق بتصميــم وســيلة تعليميــة وإنتاجهــا يف 

مجــال التخصــص، انســجاماً مــع اإلطــار النظــري للمســاق، واســتفادًة مــن التقنيــة الحديثــة يف التصميــم واإلنتــاج.

10401337 أساليب تدريس الدين   
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: طــرق تدريــس موضوعــات الديــن اإلســالمي وهــي: القــرآن الكريــم وتفســ®ه، الحديــث 

ــه،  ــرة في ــل املؤث ــدريس والعوام ــاج امل ــوم املنه ــة، مفه ــالت املالي ــالمي واملعام ــاد اإلس ــه، االقتص ــالق، الفق ــدة، األخ ــوي، العقي النب

ــة.  ــية املختلف ــل املدرس ــس للمراح ــاليب التدري ــس، أس ــة يف التدري ــات الحديث النظري
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أعضاء هيئة التدريس

الجامعةالرتبةاالسم

جامعة القرآن الكريم/السودان/1997استاذ مساعدد. ج´ل حشاش

السعودية/1982استاذ مشاركد. مروان عيل قدومي

مرص/2007استاذ مساعدد.محمد عيل الصليبي

مانشسرت/1999استاذ مساعدد.نارص الدين الشاعر

الخرطوم/1995استاذ مساعدد.مأمون الرفاعي

 ماليزيا/2009استاذ مساعدد.صايل أماره

الجامعة اإلسالمية/بغداداستاذ مساعدد.عبدالله أبو وهدان

السودان/1998استاذ مساعدد. حسن خرض

السودان/1996مدرسد.عالء مقبول
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برنامج أصول الدين

رؤية برنامج أصول الدين:
تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج أصول الدين:
يســعى برنامــج أصــول الديــن إىل تخريــج طالــب متميــز علميــاً ودعويــاً وتربويــاً وأخالقيــاً، �تلــك خلفيــة معرفيــة رشعيــة أساســية جيدة 

يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف علــوم القــرآن والتفســ® والحديــث الرشيــف والعقيــدة بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة واملؤهــالت 

العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة تدريســية أو دعويــة.

ــة  ــاس الديني ــاء بحاجــات الن ــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، واإليف ــة الالزم ــاءات العلمي ــع بالكف ــداد املجتم ــج إىل إم ــ´ يســعى الربنام ك

ــدة بشــكل خــاص. ــث والعقي ــرآن والتفســ® والحدي ــوم الق ــام، ومجــال عل ــك يف املجــال الرشعــي بشــكل ع ــة، وذل والعلمي

أهداف برنامج أصول الدين:
أوالً: تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

ــث •  ــرآن والحدي ــوم الق ــه يف عل ــال تخصص ــة يف مج ــة، وخاص ــة الديني ــي العلمي ــتى النواح ــية يف ش ــة أساس ــة معرفي ــك خلفي �تل

ــة.  ــف الديني ــن الوظائ ــا م ــاد، وغ®ه ــظ واإلرش ــاء أو الوع ــس أو اإلفت ــة يف التدري ــة وظيف ــويل أي ــه لت ــا يؤهل ــدة، و� والعقي

يتمتــع بالقــدرة عــىل الوعــظ املؤثــر والتدريــس وخاصــة يف حقــول املعرفــة الدينيــة املتعلقــة بتخصصــه، وإبــداء الــرأي الرشعــي يف • 

القضايــا الفكريــة والســلوكية التــي تشــغل املجتمــع.

ثانيــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة.

ثالثــاً: اإلســهام يف إشــاعة وعــي ومعرفــة رشعيــة تجيــب عــن التحديــات واملشــكالت املعــارصة، وذلــك يف املجتمــع الفلســطيني عــىل 

وجــه الخصــوص، ويف األمــة بشــكل عــام، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة.

رابعــاً: تخريــج طلبــة لديهــم قــدرة عــىل التفكــ® الســليم وفــق منهجيــة علميــة رشعيــة يســتطيع الطالــب مــن خاللهــا اســتنباط 

األحــكام الرشعيــة والقــدرة عــىل املناظــرة والحــوار واإلقنــاع.

خامســاً: ربــط الديــن بالواقــع، وإخراجــه مــن دائــرة النظريــة إىل التطبيــق وامل´رســة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن 

والحديــث والعقيــدة.

سادساً: إظهار عظمة الكتاب والسنة، باعتباره´ منبعاً تستقى منه كل علوم الرشيعة وما اتصل بها من علوم الدين.

ــل: احــرتام حقــوق  ــب، مث ــدى الطال ــة ل ــة واإلنســانية املحوري ــا املجتمعي ــة والقضاي ــم اإليجابي ــة مجموعــة مــن القي ســابعاً: تنمي

ــي. ــدأ الســلم االجت´ع ــس مب ــالف، وتكري ــة واالخت ــدأ التعددي ــول �ب ــر، والقب ــة، واحــرتام اآلخ اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج أصول الدين:
يتوقع من خريج برنامج أصول الدين أن يكون قادراً عىل:

الدعــوة إىل اإلســالم بأســلوب عــرصي وعرضــه �نهــج وســطي تيســ®ي، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث • 

ــدة. والعقي

إلقــاء موعظــة أو درس دينــي يف جمهــور مــن النــاس، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث • 

والعقيــدة.

إلقــاء خطبــة دينيــة مؤثــرة، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة، مــع أقــل قــدر • 

ممكــن مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة.

القيــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة، مــع الرجــوع • 

إىل املراجــع واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا فيهــا مــن أفــكار وأحــكام.

اإلجابة عن أسئلة الناس الدينية والرشعية، وخاصة يف مجال تخصصه يف علوم القرآن والحديث والعقيدة. • 

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

ــوم •  ــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف عل ــوم الرشيع ــة للبحــث العلمــي يف عل ــة واملصــادر الحديث ــا الحديث اســتخدام التكنولوجي

ــدة.  ــث والعقي ــرآن والحدي الق

اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجيــة الحديثــة يف التواصــل مــع النــاس يف قضاياهــم الدينيــة واملعيشــية والدعــوة • 

إىل اللــه.
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توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج أصول الدين
18إجباري جامعة

95إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة
129مجموع كيل

خطة برنامج أصول الدين
المساقات االجبارية

متطلب سابقس. عاسم المساقرقم المساق
10406263  م.س. 1                 3دراسات نحوية2 10406364
                 3املواريث 10401215
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
                 3العقيدة اإلسالمية1 10406160
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل1 10406155
                 3مقارنة األديان 10406462
11000102  م.س. 1                 3دراسات نحوية1 10406263
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل2 10406250
10406142  م.س. 1                 3مناهج املفرسين 10406351
10406142  م.س. 1                 3تفس® موضوعي 10406452
10406143  م.س. 1                 3حديث تحلييل2 10406256
10406357 Ã10406143  م.س. 1                 3مناهج املحدث
10406160  م.س. 1                 3العقيدة اإلسالمية2 10406361
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10406143  م.س. 1                 3أصول تخريج الحديث 10406258
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3إعجاز القرآن الكريم 10406453
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3الس®ة النبوية 10406254
10406248 æ3القصص القرآ                 
                 2الخطابة وفن اإللقاء 10406366
                 2أصول البحث العلمي 10401111
11000127  م.س. 1                 1استخدام الحاسوب يف العلوم الرشعية 10406265
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
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 المساقات االختيارية
متطلب سابقس.م اسم المساقرقم المساق

                 3السنة ومكانتها يف الترشيع 10406368
                 3حديث موضوعي 10406359
                 3دراسات يف التاريخ اإلسالمي 10406371
                 3الهدي النبوي يف األدب والرقائق 10406367
                 3البالغة القرآنية 10406274
                 3اإلعالم اإلسالمي 10406375
                 3أساليب الدعوة 10406370
                 3تاريخ الترشيع اإلسالمي 10401135
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
                 3علم االجت´ع اإلسالمي 10406273
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
                 3أساليب تدريس الدين 10401337
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
                 3الفقه السيايس يف اإلسالم 10401321
                 3فرق إسالمية ومذاهب فكرية معارصة 10406469
                 3فقه آيات وأحاديث األحكام 10401224
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2مبادىء العقيدة االسالمية 11000143
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وصف المساقات

10401111 أصول البحث العلمي 
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

10406142 علوم القرآن الكريم 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

10406143 علوم الحديث ومصطلحه 
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

10401130 مباحث الحكم الشرعي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، األهليــة وعوارضهــا

10401231  أدلة التشريع:  ثالث ساعات
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

 10401112 فقه الصالة والصيام 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

 10401113 فقه الزكاة والحج 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.
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 10401114 فقه الزواج والطالق 

يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

10401215 المواريث 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

 10401116 عقد البيع واإلجارة 
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179 مدخل إلى المصارف اإلسالمية 
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

10411175 فقه معامالت مالية معاصرة 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

10406245 تالوة وحفظ1 
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

10406246 تالوة وحفظ2 
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

10406247 تالوة وحفظ3 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

10401438 مشروع التخرج 
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث يف مجــال التخصــص 

يكــون تقويــم املــدرس لــه معتمــداً عــىل مــدى التــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفيــة اختيــار موضــوع البحــث ووضــع 

خطتــه والكتابــة فيــه.
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10406248 القصص القرآني
ــا، أهــم  ــا وخصائصه ــة، أهدافه ــوم القصــة القرآني ــى القصــة لغــة واصطالحــاً، مفه ــة: معن ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

ــوح  ــل قصــة آدم ون ــة لنــ´ذج مــن القصــص القــرآæ، مث ــرد عليهــا. دراســة تفصيلي ــة وال الشــبهات املعــارصة حــول القصــة القرآني

ــوت وأصحــاب الكهــف. ــارون وطال ــل قصــة ق ــاء مث ــم الصــالة والســالم، وûــاذج مــن قصــص غــ® األنبي ومــوىس وداود وســلي´ن عليه

10406149 تفسير تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

10406250 تفسير تحليلي2
ــاول املســاق عــرض القــرآن املــدæ لألحــكام  ــاً، ويتن ــور تفســ®اً تحليلي ــة: تفســ® ســورة الن ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الترشيعيــة، بيــان حــد الزنــا، وقــذف املحصنــات، تفصيــل حادثــة اإلفــك والــدروس منهــا، األحــكام الرشعيــة التــي تحصــن املجتمــع 

ــزء  ــ® ج ــ® تفس ــة بتحض ــف الطلب ــم تكلي ــة، ث ــاس والزين ــكام اللب ــتئذان، وأح ــان آداب االس ــراف، بي ــن االنح ــه م ــلم وتحفظ املس

ــة. املجادل

10406351 مناهج المفسرين 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالتفســ® والتأويــل والفــرق بينهــ´، رشوط املفــرس، التفســ® باملأثــور، تعريفــه، 

مصــادره، دراســة ûــاذج مــن التفســ® املأثــور، التفســ® بالــرأي، تعريفــه ودراســة ûــاذج منــه، التعــرض لتفاســ® الفــرق املنحرفــة، 

دراســة لبعــض مناهــج املفرسيــن املعارصيــن.

10406452 تفسير موضوعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف التفســ® املوضوعــي، الفــرق بينــه وبــÃ التفســ® التحليــيل، أهميتــه يف واقعنــا 

املعــارص، دراســة تفصيليــة لنــ´ذج مــن التفســ® املوضوعــي مــع الرتكيــز عــىل موضوعــات معــارصة، مثــل: الحريــة، املــرأة، منهجيــة 

البحــث واملعرفــة، الحــوار، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها، أخــالق الحــرب، الشــورى.

10406453 إعجاز القرآن الكريم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف  املعجــزة ومعنــى اإلعجــاز وأهميتــه، تاريــخ البحــث يف اإلعجــاز وتطــوره، مقارنــة 

بــÃ معجــزات األنبيــاء، أنــواع اإلعجــاز يف القــرآن الكريــم البيــاæ والترشيعــي والعلمــي والعــددي وغــ® ذلــك.

10406254 السيرة النبوية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406155 حديث تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة ثالثــÃ حديثــاً تختــار مــن كتــاب جامــع العلــوم والحكــم، وفــق املنهــج التحليــيل، وعــىل 

وجــه الخصــوص يتــم تنــاول األحاديــث املتعلقــة بـــ: النيــة، اإل�ــان، البدعــة، الشــبهات، النصيحــة، األخــوة، التوبــة، نفــخ الــروح يف الجســد.

10406256 حديث تحليلي2 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة أحاديــث مــن كتــاب نيــل األوطــار أو ســبل الســالم، وفــق املنهــج التحليــيل، وذلــك 

مــن أبــواب: اللبــاس، عــرشة النســاء، األطعمــة والصيــد والذبائــح، األرشبــة، األ�ــان والنــذور، األقضيــة واألحــكام، الجنائــز، الجهــاد.
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10406357 مناهج المحدثين
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة مناهــج املحدثــÃ وطرقهــم يف التأليــف يف الحديــث مــن كتــب: الجوامــع، والبخــاري 

ومســلم، وكتــب الســنن األربعــة وســنن الدارمــي، والبيهقــي، والــدار قطنــي، ثــم كتــب املســانيد، كمســند أحمــد، ثــم كتــب املصنفــات 

كمصنــف عبــد الــرزاق، وابــن أí شــيبة، ثــم كتــب املســتدركات كالحاكــم، ثــم املســتخرجات، ثــم كتــب الطبقــات كطبقــات ابــن ســعد.

10406258 أصول تخريج الحديث 
ــج مــن  ــة، طريقــة التخري ــار مــن مصــادر الســنة األصلي ــج األحاديــث واآلث ــة: طــرق تخري ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الحاســوب، كيفيــة جمــع طــرق الحديــث وترتيبهــا، كيفيــة رســم شــجرة الحديــث، وخطــوات الحكــم عــىل الحديــث ســنداً ومتنــاً 

بتوظيــف مــا درســه الطــالب يف مســاق علــوم الحديــث. بحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات 

املســاق.

10406160 العقيدة اإلسالمية1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: معنــى العقيــدة اإلســالمية وخصائصهــا وآثارهــا عــىل الفــرد واملجتمــع، أســلوب القــرآن 

الكريــم يف بنــاء العقيــدة، دالالت وجــود الخالــق، الصــوارف التــي تــرصف النــاس عــن اإل�ــان باللــه تعــاىل، معنــى التوحيــد وأنواعــه 

ومســتلزماته ونواقضــه، بيــان موجــز ألركان اإل�ــان االخــرى: اإل�ــان باملالئكــة والكتــب والرســل واليــوم اآلخــر والقضــاء والقــدر.

10406361 العقيدة اإلسالمية2
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دراســة تفصيليــة لإل�ــان باملالئكــة، اإل�ــان باألنبيــاء والرســل، اإل�ــان بالكتــب الســ´وية، 

اإل�ــان باليــوم اآلخــر، عالمــات الســاعة، البعــث، عــذاب القــرب، عــذاب النــار، نعيــم الجنــة.

10406462 مقارنة األديان
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف علــم مقارنــة األديــان، ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، وواقــع هــذا العلــم 

يف العــرص الحديــث. ودراســة تفصيليــة لليهوديــة وللنرصانيــة، مــن حيــث تاريــخ كل منهــ´ وأصــول عقائدهــا وفرقهــا وأهــم رشائعهــا 

وطقوســها الدينيــة وأعيادهــا ونصوصهــا الدينيــة املقدســة وواقعهــا املعــارص، مــع دراســة نصيــة ملوضوعــات مــن الكتــاب املقــدس 

مقارنــة مــع مواضــع مقابلــة لهــا مــن نصــوص القــرآن الكريــم. دراســة موجــزة لألديــان غــ® الســ´وية بهــدف التعريــف اإلجــ´يل بهــا. 

10406263 دراسات نحوية1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الــكالم وأقســامه، االســم، الفعــل، الحــرف، املبنــي واملعــرب، املعــارف والنكــرات، املرفوعات: 

املبتــدأ والخــرب، اســم كان وأخواتهــا، خــرب إن وأخواتهــا، األفعــال وأقســامها وإعرابهــا وبناءهــا، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص 

القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب.

10406364 دراسات نحوية2
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املنصوبــات: املفاعيــل الخمســة، االســتثناء، الحــال، التمييــز. املجــرورات. العــدد وكناياتــه. 

التوابــع: العطــف، البــدل، التوكيــد، الصفــة، مــع الشــواهد التطبيقيــة مــن النــص القــرآæ والحديــث الرشيــف ولغــة العــرب. إعــراب 

ســورة الكهــف واســتظهار القواعــد النحويــة فيهــا. 

10406265 استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية  
ــة عــن  ــه مــن الوصــول إىل املعلومــة الرشعي ــي øكن ــة الت ــب باملهــارات واملعــارف الرضوري ــد الطال  يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

طريــق الحاســوب واألقــراص املدمجــة وســواها، وتســاعده يف الوصــول إىل مواقــع البحــث املختصــة بالعلــوم الرشعيــة وتلــك التابعــة 

لــدور اإلفتــاء واملجامــع الفقهيــة ومراكــز البحــث ذات االهتــ´م باملؤسســات املاليــة اإلســالمية. ويتضمــن املســاق تكليــف الطلبــة 

بإجــراء بحــث يف واحــدة مــن مســائل العلــوم الرشعيــة باســتخدام الحاســوب دون ســواه مــن الوســائل التعليميــة.
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10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية  
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

10406366 الخطابة وفن اإللقاء 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهميــة الخطابــة ودورهــا يف التوعيــة والتوجيــه، كيفيــة إعــداد الخطبــة الناجحــة، خصائــص 

الخطبــة الناجحــة، أســس اختيــار موضــوع الخطبــة، صفــات الخطيــب الناجــح، ســلبيات يجــب تجنبهــا يف الخطيــب والخطبــة. كــ´ 

يتنــاول املســاق موضوعــات التدريــس: أهميــة الــدرس، الفــرق بــÃ الــدرس والخطبــة، كيفيــة إعــداد الــدرس الناجــح، كيفيــة تخطيــط 

الــدروس املتسلســلة. كــ´ يتــم يف املســاق عــرض ûــاذج معــارصة لخطبــاء ومدرســÃ مشــهورين مــن خــالل اليوتيــوب والفيديــو. 

ويشــتمل املســاق أيضــاً عــىل تدريــب عمــيل وتطبيــق واقعــي مــن الطلبــة، ويشــكل الجانــب العمــيل مــا نســبته %70 مــن املســاق.

10406367  الهدي النبوي في األدب والرقائق
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحاديــث نبويــة منتقــاة تتعلــق بــاآلداب اإلســالمية، وأحاديــث ترقيــق القلــوب، وأحاديــث 

الفضائــل التــي تــرí يف املســلم مــكارم األخــالق. 

10406368 السنة ومكانتها في التشريع
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الســنة، مرتبــة الســنة يف الترشيــع، منكــري حجيــة الســنة قد�ــاً وحديثــاً، ظاهــرة 

ــة  ــع املعتزل ــنة م ــة، الس ــة الصحاب ــوارج، عدال ــيعة والخ ــع الش ــنة م ــا، الس ــدي له ــ´ء يف التص ــود العل ــث وجه ــع يف الحدي الوض

ــواردة عــىل الســنة وردهــا، ضوابــط لفهــم الســنة. واملتكلمــÃ، الســنة واملســترشقون، الشــبه ال

10406469 فرق إسالمية ومذاهب فكرية معاصرة
ــف  ــا واملوق ــرق اإلســالمية وأصوله ــرق اإلســالمية وأســبابها. دراســة ألهــم الف ــة: نشــأة الف ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

منهــا يف ضــوء القــرآن والســنة: أهــل الســنة، املعتزلــة، املاتريديــة، األشــاعرة، املرجئــة، الخــوارج، الشــيعة، الصوفيــة. دراســة لبعــض 

الفــرق املعــارصة املنحرفــة، مثــل القاديانيــة واألحمديــة والنص®يــة. كــ´ يتنــاول املســاق دراســة لعــدد مــن املذاهــب واالتجاهــات 

الفكريــة املعــارصة وآثارهــا وموقــف اإلســالم منهــا، مثــل العل´نيــة والليرباليــة والرأســ´لية والقوميــة والعوملــة والصهيونيــة. ويتنــاول 

أيضــاً دراســة ألهــم االتجاهــات اإلســالمية املعــارصة وأصولهــا واملوقــف منهــا، مثــل: اإلصالحيــÃ والتجديديــÃ، واإلخــوان املســلمون، 

والســلفية املعــارصة، والســلفية الجهاديــة والقاعــدة، وحــزب التحريــر.

10406370 أساليب الدعوة
ــة الناجــح،  ــص الداعي ــوة واملوعظــة، خصائ ــاليب الدع ــا، أس ــوة وأهميته ــة: موضــوع الدع ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املعــارف الدينيــة واملعــارصة الالزمــة للداعيــة، أهميــة فهــم الداعيــة للواقــع وخصوصياتــه وللمجتمــع ومشــكالته املعــارصة، أهميــة 

ــث،  ــاليب األدب الحدي ــالل أس ــن خ ــوة م ــة، والدع ــلوك واملعامل ــالل الس ــن خ ــوة م ــل الدع ــاليبها، مث ــارشة وأس ــ® املب ــوة غ الدع

كالقصــة والشــعر والخاطــرة واملقالــة، والدعــوة مــن خــالل النشــاطات االجت´عيــة والخ®يــة، كيفيــة االســتفادة يف الدعــوة من وســائل 

االتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة، مثــل شــبكات التواصــل االجت´عــي عــىل النــت، واملواقــع اإللكرتونيــة والقنــوات الفضائيــة، وجهــاز 

العــرض (الربوجكــرت). ويشــتمل املســاق عــىل جانــب عمــيل تدريبــي للطــالب عــىل الدعــوة وأســاليبها، ويشــكل الجانــب العمــيل مــن 

املســاق مــا نســبته %30.

10406371 دراسات في التاريخ اإلسالمي
 Ãيتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التاريــخ، علــم التاريــخ وفلســفة التاريــخ، نظــرة القــرآن إىل التاريــخ، أهــم املؤرخــ

يف التاريــخ اإلســالمي، مصــادر التاريــخ اإلســالمي ومناهجهــا، مناهــج املســترشقÃ يف دراســة التاريــخ اإلســالمي وأهــم شــبهاتهم حولــه 

ومناقشــتها، دراســة وصفيــة تحليليــة لخــط األحــداث املهمــة يف التاريــخ اإلســالمي منــذ الخالفــة الراشــدة وحتــى ســقوط الخالفــة 

العث ´نيــة وبدايــات العــرص الحديــث.
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10406272 علم النفس اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس االســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.

10406273 علم االجتماع اإلسالمي 
ــه، أهميــة علــم االجتــ´ع  ــة: مفهــوم علــم االجتــ´ع ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ في ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــم  ــات عل ــم نظري ــه، أه ــث في ــج البح ــه ومنه ــه ومجاالت ــه وموضوع ــالمي وأهداف ــ´ع اإلس ــم االجت ــوم عل ــة، مفه ــا~ والداعي للع

االجتــ´ع املعــارصة وموقــف اإلســالم منهــا، أســس بنــاء املجتمــع مــن منظــور إســالمي، مفهــوم املجتمــع املــدæ ومؤسســاته، مفهــوم 

الســلم االجت´عــي وأسســه، البيــت واملســجد والســلطة الحاكمــة ودور كل منهــا يف املجتمــع اإلســالمي، الســنن االجت´عيــة يف القــرآن 

والســنة، عوامــل نشــوء الحضــارات وســقوطها مــن منظــور إســالمي، دراســة ألهــم املشــكالت االجت´عيــة يف املجتمعــات املعــارصة، 

وخاصــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، وعــالج اإلســالم لهــا، مثــل: الجرائــم واإلدمــان عــىل املخــدرات واألميــة والخالفــات الزوجيــة 

والتفــكك األرسي والنزاعــات الطائفيــة والعنــف االجت´عــي واملحســوبية والرشــوة والفســاد املــايل والســيايس.

10406274 البالغة القرآنية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم البالغــة، اإلعجــاز البيــاæ يف القــرآن الكريــم: مفهومــه وأهميتــه وخصائصــه 

ــاً، بالغــة الكلمــة يف القــرآن الكريــم، علــم املعــاæ وعلــم البيــان وعلــم البديــع مــع تطبيقــات  وأهــم الكتابــات فيــه قد�ــاً وحديث

عمليــة ملباحــث كل علــم مــن آيــات القــرآن الكريــم، التصويــر الفنــي يف القــرآن الكريــم.

10406375 اإلعالم اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف اإلعــالم وأهميتــه ووظائفــه وخصائصــه وتأثــ®ه، تطــور وســائل االتصــال يف العــا~ 

املعــارص، الضوابــط الرشعيــة لإلعــالم يف اإلســالم، تأثــ® اإلعــالم يف املجتمــع، خصائــص التصــور اإلســالمي لإلعــالم، أهــداف اإلعــالم يف 

اإلســالم، دور اإلعــالم اإلســالمي يف تنميــة املجتمــع، مــدى الحريــة املمنوحــة لإلعــالم يف اإلســالم، دور املــرأة يف اإلعــالم مــن منظــور 

اإلســالم، دراســة لنــ´ذج واقعيــة مــن وســائل اإلعــالم املؤثــرة مــن منظــور إســالمي، مثــل القنــوات الفضائيــة واملجــالت والصحــف، 

الــدور املنشــود لإلعــالم اإلســالمي بــÃ الواقــع والطمــوح. دراســة لنــ´ذج واقعيــة مــن وســائل اإلعــالم اإلســالمية املعــارصة.

10406359 حديث موضوعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الحديــث  املوضوعــي، الفــرق بينــه وبــÃ الحديــث التحليــيل، أهميتــه يف واقعنــا 

ــرشات بانتصــار  ــل: املب ــات معــارصة، مث ــز عــىل موضوع ــع الرتكي ــي م ــث املوضوع ــن الحدي ــ´ذج م ــة لن ــارص، دراســة تفصيلي املع

ــي يف  ــرف الدين ــو والتط ــرة الغل ــة ظاه ــف، معالج ــث الرشي ــم يف الحدي ــة والتعلي ــاليب الرتبي ــف، أس ــث الرشي ــالم يف الحدي اإلس

الحديــث الرشيــف، الرتبيــة الجنســية يف الحديــث الرشيــف، قضايــا طبيــة يف الحديــث الرشيــف، حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة 

يف الحديــث الرشيــف.

10401224 فقه آيات األحكام وأحاديثها
ــة، عــرض ألهــم  ــاً مــن النصــوص الترشيعي ــة انطالق ــة دراســة املوضوعــات الفقهي ــة: أهمي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

املؤلفــات يف آيــات األحــكام ويف أحاديــث األحــكام ومناهجهــا، دراســة فقهيــة تحليليــة لعــدد مختــار مــن النصــوص الترشيعيــة مــن 

القــرآن والســنة، مثــل: آيــات الظهــار والكاللــة والقتــل الخطــأ وتوثيــق الّديــون وحــد الحرابــة، ومثــل: أحاديــث الحيــض واالســتحاضة 

والعرايــا ووضــع الجوائــح وحــد الرسقــة والطــالق البدعــي وطاعــة ويل األمــر واألقضيــة.
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10401135 تاريخ التشريع اإلسالمي  
ــالمي وأدواره  ــه اإلس ــأة الفق ــ´، نش ــص كل منه ــع وخصائ ــه والترشي ــف بالفق ــة: التعري ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــرأي والحديــث وخصائــص كل مدرســة،  ــة الفقــه اإلســالمي، الخــالف الفقهــي وأســبابه، نشــأة مدرســة ال وخصائــص كل دور، أصال

ــا  ــا وأصوله ــة: أصحابه ــة املتبوع ــب الفقهي ــف باملذاه ــة، التعري ــة املندرس ــب الفقهي ــÃ، املذاه ــة والتابع ــاء الصحاب ــاه® فقه مش

 ،Ãوخصائــص كل مذهــب وأهــم املؤلفــات والفقهــاء فيــه، دراســة فقهيــة نصيــة ملوضوعــات مختــارة مــن كتــب الفقهــاء املتقدمــ

التعريــف باملجامــع واملؤسســات الفقهيــة املعــارصة، التعريــف بأهــم الفقهــاء املعارصيــن ومناهجهــم، التعريــف بأهــم كتــب الفقــه 

ــا. املعــارصة ومناهجه

10401433 االجتهاد ومقاصد الشريعة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401321 الفقه السياسي في اإلسالم  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســس النظــام الســيايس يف اإلســالم وخصائصــه، نقــض العل´نيــة، مفهــوم البيعــة ومفهــوم 

العقــد االجت´عــي وااللتزامــات املتبادلــة الناشــئة عــن كل منهــ´، ويل االمــر وحقوقــه وواجباتــه، العــدل وأسســه، الشــورى وأسســها، 

مفهــوم الد�قراطيــة والليرباليــة واملواطنــة وموقــف اإلســالم مــن كل منهــا، الحقــوق والحريات السياســية العامــة يف الدولة اإلســالمية، 

حقــوق األقليــات يف املجتمــع اإلســالمي، األحــزاب السياســية وموقــف اإلســالم منهــا، االنتخابــات وإفرازاتهــا، مفهــوم الدولــة املدنيــة 

واملجتمــع املــدæ وموقــف اإلســالم مــن ذلــك، الســلطة الترشيعيــة، الســلطة التنفيذيــة، الســلطة القضائيــة.

10411376 فقه األسواق المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411286 المالية العامة في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: 

وأهدافهــا وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة 

اإلســالمية.

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها 
يصــف هــذا املســاق اإلطــار النظــري للوســائل التعليميــة مــن حيــث: مفهومهــا وأهميتهــا وخصائصهــا ومعايــ® اســتخدامها وأســس 

تصميمهــا وإنتاجهــا. كــ´ يتنــاول املســاق مفهــوم عمليــة االتصــال وعنارصهــا. ويتــوج املســاق بتصميــم وســيلة تعليميــة وإنتاجهــا يف 

مجــال التخصــص، انســجاماً مــع اإلطــار النظــري للمســاق، واســتفادًة مــن التقنيــة الحديثــة يف التصميــم واإلنتــاج.

10401337 أساليب تدريس الدين  
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: طــرق تدريــس موضوعــات الديــن اإلســالمي وهــي: القــرآن الكريــم وتفســ®ه، الحديــث 

ــه،  ــرة في ــل املؤث ــدريس والعوام ــاج امل ــوم املنه ــة، مفه ــالت املالي ــالمي واملعام ــاد اإلس ــه، االقتص ــالق، الفق ــدة، األخ ــوي، العقي النب

ــة.  ــية املختلف ــل املدرس ــس للمراح ــاليب التدري ــس، أس ــة يف التدري ــات الحديث النظري
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أعضاء هيئة التدريس 

الجامعةالرتبةاالسم

أم القرى/ السعودية/1983استاذ د.محمد حافظ الرشيدة

اإلمام محمد بن سعود/السعودية/1985استاذ مشاركد. خرض سوندك

الجامعة اإلسالمية العاملية/ماليزيا/2003 استاذ مشاركد.عودة عبد الله

جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية/السودان/1995استاذ مشاركد.محسن الخالدي

جامعة أم درمان/السودان/1996استاذ مساعدد. خالد علوان

جامعة أم القرى/مكة املكرمة/1991استاذ مساعدد.حسÃ النقيب

الجامعة األردنية/1988مدرسأ. غسان بدران

الجامعة األردنية/1993مدرسأ. رايق الصعيدي
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برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية

رؤية برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
تنبــع رؤيــة الربنامــج مــن اإل�ــان العميــق بتميــز األمــة اإلســالمية بدينهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، وحاجــة األمــة اإلســالمية خاصــة والبرشية 

عامــة، إىل انبعــاث هــذه الحضــارة لتشــع مــن جديــد، ويف شــتى مجــاالت الحيــاة.

وذلــك �ــا تقدمــه هــذه الحضــارة مــن رؤيــة متميــزة، و�ــا تشــتمل عليــه مــن رحمــة للنــاس وتكريــم لإلنســان، و�ــا تســتند إليــه مــن 

الوحــي اإللهــي، لتقديــم حلــول لهــا قــدرة كبــ®ة عــىل الحــد مــن معظــم املشــكالت التــي تواجــه اإلنســان اليــوم، يف شــتى مياديــن الحيــاة، 

العلميــة والفكريــة واالجت´عيــة واالقتصاديــة وغ®هــا.

رسالة برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
ــة  ــة معرفي ــك خلفي ــاً، �تل ــاً وأخالقي ــاً وتربوي ــاً ودعوي ــز علمي ــب متمي ــج طال يســعى برنامــج الرشيعــة واملصــارف اإلســالمية إىل تخري

رشعيــة أساســية جيــدة يف علــوم الرشيعــة بشــكل عــام، ويف العلــوم املاليــة واملرصفيــة التقليديــة واإلســالمية بشــكل خــاص، و�تلــك القــدرة 

واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة تدريســية أو دعويــة أو ماليــة ومرصفيــة، يف املؤسســات املاليــة اإلســالمية. 

كــ´ يســعى الربنامــج إىل إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات 

النــاس الدينيــة والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ومجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية بشــكل خــاص.

أهداف برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية:
أوالً: يهدف الربنامج إىل تخريج طالب �تاز باملواصفات اآلتية:

يعتز بدينه وبثقافته، وينتمي إىل حضارته وأمته.• 

يكون مثاالً يحتذى به يف إ�انه وأخالقه وسلوكه وتعامله.• 

�تلــك خلفيــة معرفيــة أساســية يف شــتى النواحــي العلميــة الدينيــة، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، يف فقــه املعامــالت املاليــة والعلــوم • 

املرصفيــة واالقتصاديــة اإلســالمية املعــارصة، ويف علــوم التمويــل واملرصفيــة الحديثة.

�تلــك القــدرة واملؤهــالت العمليــة الالزمــة، لتــويل أيــة وظيفــة ماليــة أو مرصفيــة، يف املؤسســات املاليــة اإلســالمية، أو غ®هــا مــن • 

املؤسســات املاليــة، وكذلــك مــا يؤهلــه لتــويل أيــة وظيفــة يف التدريــس أو اإلفتــاء وغ®هــا مــن الوظائــف الدينيــة واملاليــة.

ــا •  ــا املاليــة، وذلــك عــىل أســاس فقهــي صحيــح، وخاصــة يف القضاي ــَة الفقهيــة الالزمــة، لالجتهــاد واإلفتــاء يف القضاي لََك يتمتــع باملـَ

ــة املســتجدة. ــة واالقتصادي املالي

ثانيــاً: إمــداد املجتمــع بالكفــاءات العلميــة والعمليــة الالزمــة، وباملتخصصــÃ والخــرباء، لســوق العمــل ولحاجــات النــاس الدينيــة 

والعلميــة، وذلــك يف املجــال الرشعــي بشــكل عــام، ومجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية بشــكل خــاص.

ثالثــاً: اإلســهام يف التأصيــل اإلســالمي املعــارص للعلــوم، وطــرح البدائــل اإلســالمية يف مجــاالت الحيــاة واملعرفــة كافــة، وخاصــة يف 

مجــال تخصصــه، مجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية واملعامــالت املاليــة املعــارصة.

ــكالت  ــات واملش ــن التحدي ــب ع ــتجيب وتجي ــة تس ــالمية، أصيل ــة إس ــة واقتصادي ــة رشعي ــي ومعرف ــاعة وع ــهام يف إش ــاً: اإلس رابع

ــال  ــه، مج ــال تخصص ــة يف مج ــام، وخاص ــكل ع ــة بش ــوص، ويف األم ــه الخص ــىل وج ــطيني ع ــع الفلس ــك يف املجتم ــارصة، وذل املع

ــارصة. ــة املع ــالت املالي ــالمية واملعام ــارف اإلس ــالمي واملص ــاد اإلس االقتص

ــة يف الداخــل والخــارج، لالســتفادة  ــة ذات العالق ــة واالقتصادي ــات والجامعــات واملؤسســات األكاد�ي خامســاً: التواصــل مــع الجه

املتبادلــة يف املعــارف والخــربات، وخاصــة يف مجــال تخصصــه، مجــال االقتصــاد اإلســالمي واملصــارف اإلســالمية واملعامــالت املاليــة 

املعــارصة.

ــدى الطالــب، مثــل: احــرتام حقــوق  ــة ل ــة واإلنســانية املحوري ــا املجتمعي ــة والقضاي سادســاً: تنميــة مجموعــة مــن القيــم اإليجابي

ــدأ الســلم االجت´عــي. ــس مب ــالف، وتكري ــة واالخت ــدأ التعددي ــول �ب ــة، واحــرتام اآلخــر، والقب اإلنســان والبيئ
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مخرجات التعلم في برنامج المصارف اإلسالمية:
يتوقع من خريج برنامج املصارف اإلسالمية أن يكون قادراً عىل:

الدعــوة إىل اإلســالم بأســلوب عــرصي وعرضــه �نهــج وســطي تيســ®ي، وخاصــة يف مجــال تخصصــه يف علــوم املعامــالت الفقهيــة • 

املعــارصة والقضايــا االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة. 

إلقــاء درس دينــي يف جمهــور مــن النــاس، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف علــوم املعامــالت الفقهيــة املعــارصة • 

والقضايــا االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة. 

ــا •  ــة املعــارصة والقضاي ــوم املعامــالت الفقهي ــام ببحــث علمــي رشعــي، وخاصــة يف موضــوع مــن موضوعــات تخصصــه يف عل القي

االقتصاديــة واملرصفيــة اإلســالمية املعــارصة، مــع الرجــوع إىل املراجــع واملصــادر الرتاثيــة واملعــارصة والتعامــل معهــا، وتحليــل مــا 

فيهــا مــن أفــكار وأحــكام ووقائــع.

ــة •  ــة املالي ــاء خاصــة يف مجــال تخصصــه يف املعامــالت الفقهي ــة، والقــدرة عــىل اإلفت ــة والرشعي ــاس الديني ــة عــن أســئلة الن اإلجاب

ــارصة.  ــة اإلســالمية املع ــة واملرصفي ــا االقتصادي ــارصة والقضاي املع

تالوة القرآن الكريم مع تطبيق أحكام التالوة والتجويد.• 

اإلمامة بالناس يف الصالة.• 

تدريس مساق الرتبية اإلسالمية يف املدارس، مع اتباع أساليب التدريس الرتبوية الحديثة.• 

تويل أية وظيفة مالية أو مرصفية، يف املؤسسات املالية اإلسالمية أو غ®ها من املؤسسات املالية.• 

إظهار مزايا التمويل اإلسالمي وخصائصه، والفروق األساسية بÃ املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.• 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة واملصــادر الحديثــة للبحــث العلمــي يف علــوم الرشيعــة، وخاصــة يف املعامــالت الفقهيــة والعلــوم • 

املاليــة واملرصفيــة واالقتصاديــة اإلســالمية املعــارصة.

ــة، وخاصــة يف مجــال •  ــاس يف قضاياهــم الديني ــة يف التواصــل مــع الن ــة الحديث اســتخدام وســائل التواصــل االجت´عــي التكنولوجي

ــة اإلســالمية املعــارصة. ــة واالقتصادي ــة واملرصفي ــوم املالي ــة والعل املعامــالت الفقهي
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توزيع ساعات الخطة الدراسية لبرنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية
18إجباري جامعة

94إجباري تخصص 

12اختياري تخصص

4حرة

128مجموع كيل

خطة برنامج الشريعة والمصارف اإلسالمية 
المساقات االجبارية

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مدخل إىل املصارف اإلسالمية 10411179
10406144  م.س. 1                 1تالوة وحفظ1 10406245
10406245  م.س. 1                 1تالوة وحفظ2 10406246
10861111  م.س. 1                 3مبادئ املحاسبة املالية 2 10861121
10406246  م.س. 1                 1تالوة وحفظ3 10406247
10401111  م.س. 1                 1مرشوع التخرج 10401438
                 3عقود التربعات والتوثيقات 10401218
                 3فقه الرشكات 10401319
                 3فقه معامالت مالية معارصة 10411175
10411179  م.س. 1                 3الرقابة واملعاي® الرشعية 10411480
                 3النظرية النقدية واملرصفية اإلسالمية 10411381
10411179  م.س. 1                 3مخاطر التمويل يف املصارف اإلسالمية 10411382
                 2تدريب عميل يف املؤسسات املالية 10411483
10871121  م.س. 1                 3إدارة مالية 1 10871213
10801111  م.س. 1                 3مبادئ اقتصاد كيل 10801112
                 3مبادئ املحاسبة املالية 1 10861111
                 3مبادئ التمويل 10871121
                 3عقد البيع واإلجارة 10401116
10801111 ã3مبادئ اقتصاد جز                 
                 2أصول البحث العلمي 10401111
                 3املواريث 10401215
10871213  م.س. 1                 3إدارة ائت´ن مرصيف 10871464
10801112  م.س. 1                 3تقييم املرشوعات ودراسات الجدوى 10801423
                 3التأمÃ التجاري والتكافيل 10411377
                 3فقه األسواق املالية 10411376
                 2الرتبية العملية للرتبية اإلسالمية 10401436
                 3اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها املعارصة 10411278
                 3علوم القرآن الكريم 10406142
                 3علوم الحديث ومصطلحه 10406143
                 3التالوة والتجويد 10406144
                 3مباحث الحكم الرشعي 10401130
10401130  م.س. 1                 3أدلة الترشيع 10401231
                 3فقه الصالة والصيام 10401112
                 3فقه الزكاة والحج 10401113
                 3فقه الزواج والطالق 10401114
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مبادئ التسويق 10876111
                 3تاريخ الفكر االقتصادي واملرصيف يف اإلسالم 10411290
10871213  م.س. 1                 3تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب 10871256
10871121  م.س. 1                 3إدارة املنشآت املالية 10871412
10411179  م.س. 1                 3تحديات املصارف اإلسالمية 10411491
10876111  م.س. 1                 3تسويق مرصيف 10876224
                 3االقتصاد الدويل والعا~ اإلسالمي 10411389
                 3اقتصاديات الوقف 10411388
                 3التنمية االقتصادية يف اإلسالم 10411387
10861111  م.س. 1                 3محاسبة مؤسسات مالية اسالمية 10411384
                 3املالية العامة يف اإلسالم 10411286
                 3الس®ة النبوية 10406254
                 3علم النفس اإلسالمي 10406272
10406142  م.س. 1                 3تفس® تحلييل1 10406149
                 3االجتهاد ومقاصد الرشيعة 10401433
                 3الحقوق الشخصية والعينية 10401117
                 3القواعد الفقهية املالية 10411285
                 2الس®ة النبوية 11000144
                 2نظام األرسة يف االسالم 11000142
                 2مبادىء العقيدة االسالمية 11000143
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وصف المساقات  

10401111 أصول البحث العلمي
ــة، وتحقيــق  ــد الطلبــة �هــارات خاصــة يف مجــال إعــداد البحــوث ورشوطهــا ومواصفاتهــا العلمي مســاق تدريبــي يهــدف إىل تزوي

ــزام  ــه معتمــداً عــىل مــدى الت ــم املــدرس ل ــم بحــث يف مجــال التخصــص يكــون تقوي ــة. ويتضمــن تقدي املخطوطــات وفــن الكتاب

ــب �واصفــات البحــث العلمــي. الطال

10406142 علوم القرآن الكريم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بالقــرآن الكريــم مقارنــة بــÃ القــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف، أهــم العلــوم 

املتعلقــة بالقــرآن الكريــم، مثــل: الوحــي وكيفيــة نزولــه، جمــع القــرآن وتدوينــه، أســباب النــزول، املــé واملــدæ، القــراءات الســبع، 

إعجــاز القــرآن، التفســ® والتأويــل، طبقــات املفرسيــن ومناهجهــم.

 

10406143 علوم الحديث ومصطلحه
ــث ونشــأته واملصطلحــات  ــم الحدي ــف بعل ــا، التعري ــا وحجيته ــة الســنة وأهميته ــة: مكان ــات اآلتي ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املتعلقــة بــه، أهــم املؤلفــات يف علــوم الحديــث وروايتــه، املــë والســند، تحمــل الحديــث وأداءه، روايــة الحديــث باملعنــى، الجــرح 

والتعديــل ومراتبــه وطبقــات الــرواة، تقســي´ت الحديــث إىل املتواتــر واملشــهور واآلحــاد والصحيــح والحســن والضعيــف، الوضــع يف 

الحديــث.

 

10406144 التالوة والتجويد
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: آداب التــالوة وفضلهــا ومراتبهــا، معنــى التجويــد وحكمــه، أحــكام االســتعاذة والبســملة. 

أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، أحــكام امليــم الســاكنة، حــروف االســتعالء، أحــكام الــراء، أحــكام القلقلــة، أحــكام املــدود، مخــارج 

ــزة  ــاء الســاكنÃ، هم ــة والشمســية، الهمــس، التق ــالم القمري ــة، وال ــظ الجالل ــه، الم لف ــام وأنواع ــا، أحــكام اإلدغ الحــروف وصفاته

القطــع والوصــل، رمــوز الوقــف يف الرســم القــرآæ. كل ذلــك مــع التطبيــق العمــيل لهــذه األحــكام خطــوة خطــوة للتأكــد مــن إتقــان 

الطلبــة لــكل ذلــك عمليــاً. وبحيــث تشــكل املحــارضات العمليــة نســبة %70 مــن مجمــوع محــارضات املســاق.

10401130 مباحث الحكم الشرعي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف بعلــم أصــول الفقــه وموضوعــه وتاريخــه وأهــم املؤلفــات فيــه، الحكــم الرشعــي 

وأقســامه، الحكــم التكليفــي وأقســامه، الحكــم الوضعــي وأقســامه، الحاكــم، املحكــوم فيــه، املحكــوم عليــه، االهليــة وعوارضهــا.

10401231  أدلة التشريع
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أدلــة األحــكام: القــرآن، الســنة، اإلجــ´ع، القيــاس، املصلحــة املرســلة، االستحســان، ســد 

ــا. الذرائــع، العــرف، االســتصحاب، فعــل الصحــاí، رشع مــن قبلن

 10401112 فقه الصالة والصيام
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الطهــارة: أقســام امليــاه والنجاســات، الوضــوء، الغســل، التيمــم، أحــكام الحيــض 

ــن  ــة والعيدي ــافر والجمع ــالة املس ــل ص ــة، مث ــوات الخاص ــا، الصل ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، كيفيته ــالة: مواقيته ــكام الص ــة. أح والجناب

واالستســقاء والخــوف والجنــازة. أحــكام الصيــام: تعريفــه، رشوطــه، أركانــه، أنواعــه، املفطــرات وأنواعهــا، القضــاء والكفــارة. أحــكام 

صدقــة الفطــر. 

 

 10401113 فقه الزكاة والحج
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أحــكام الــزكاة: رشوط وجوبهــا، األمــوال الزكويــة، مقاديــر الــزكاة، مســائل مســتجدة يف 

الــزكاة. أحــكام الحــج: رشوط وجوبــه، مناســكه، أركانــه، واجباتــه، الهــدي والدمــاء.
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فقه الزواج والطالق  10401114 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــد الــزواج، الخطبــة، الواليــة يف الــزواج، الحقــوق الزوجيــة. آثــار عقــد الــزواج، مثــل: 

املهــر، النفقــة، املســكن الرشعــي. الطــالق والخلــع والتفريــق، وآثــار ذلــك مــن حضانــة ونفقــة وتعويــض وغ®هــا. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

المواريث  10401215
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أســباب اإلرث، رشوطــه، موانعــه، أصحــاب الفــروض، العــول والــرد، مــ®اث ذوي األرحــام، 

التخــارج، املناســخات، اإلرث بالتقديــر، الوصيــة الواجبــة، املــ®اث االنتقــايل املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة. مــع رضورة التطــرق 

تفصيليــاً إىل مــواد قانــون األحــوال الشــخصية التــي تتنــاول تلــك املســائل.

 10401116 عقد البيع واإلجارة
ــة، مراتــب العقــد (اللــزوم، الوقــف،  ــة: مفهــوم العقــود املســ´ة، تقســي´ت العقــود املالي ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

الفســاد، الصحــة، البطــالن). عقــد البيــع: أركانــه، آثــاره، العقــود املتفرعــة عــن عقــد البيــع، كالــرصف والســلم واالســتصناع. عقــد 

ــة ذلــك بالقوانــÃ املعمــول بهــا بخصــوص املالكــÃ واملســتأجرين. ــاره، مــع مقارن ــه، أنواعــه، آث اإلجــارة: أركان

10411179 مدخل إلى المصارف اإلسالمية
ــة: نشــأة املصــارف اإلســالمية وتطورهــا، أسســها، أهدافهــا، خصائصهــا، دورهــا االجت´عــي  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــل يف  ــغ التموي ــا، صي ــل فيه ــغ االســتث´ر والتموي ــا، صي ــة، مصــادر أمواله ــوك التقليدي ــزي والبن ــك املرك ــا بالبن واالقتصــادي، عالقته

املصــارف اإلســالمية: املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، املضاربــة املشــرتكة، املشــاركة املنتهيــة بالتمليــك، اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، الســلم 

املــوازي، االســتصناع املــوازي، الخدمــات املرصفيــة التــي تقدمهــا، معايــ® توزيــع األربــاح فيهــا، إدارة املصــارف اإلســالمية، الرقابــة 

ــة. ــة الرشعي ــة للرقاب ــة يف املصــارف اإلســالمية، تطبيقــات عملي الرشعي

  

10411175 فقه معامالت مالية معاصرة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: قضايــا فقهيــة ماليــة معــارصة، مثــل: أحــكام ربــا البيــوع والــرصف، صــور بيعتــÃ يف بيعــة، 

القبــض: أحكامــه وصــوره املعــارصة، بيــع الديــن وتطبيقاتــه املعــارصة، أحــكام بطاقــات االئتــ´ن، أحــكام تغــ® قيمــة النقــود الورقيــة، 

التــورق وتطبيقاتــه املعــارصة، فقــه املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، فقــه األوراق التجاريــة.      

10406245 تالوة وحفظ1
ــع  ــاً. م ــالوة وحفظ ــم ت ــرآن الكري ــن الق ــÃ م ــزء الثالث ــن والج ــع والعرشي ــزء التاس ــة: الج ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــد. ــكام التجوي ــيل ألح ــق العم التطبي

 

10406246 تالوة وحفظ2
يتناول هذا املساق املوضوعات اآلتية: سورة البقرة تالوة وحفظاً. مع التطبيق العميل ألحكام التجويد.

 

تالوة وحفظ3  10406247
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: الجــزء الســابع والعرشيــن والجــزء الثامــن والعرشيــن مــن القــرآن الكريــم تــالوة وحفظــاً. 

مــع التطبيــق العمــيل ألحــكام التجويــد.

مشروع التخرج  10401438
وهــو مســاق تطبيقــي يهــدف إىل تدريــب الطالــب عــىل إنجــاز بحــث علمــي، حيــث يتضمــن تقديــم بحــث يف مجــال التخصــص 

يكــون تقويــم املــدرس لــه معتمــداً عــىل مــدى التــزام الطالــب مواصفــات البحــث العلمــي وكيفيــة اختيــار موضــوع البحــث ووضــع 

خطتــه والكتابــة فيــه.
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عقود التبرعات والتوثيقات  10401218
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: عقــود الهبــة والوديعــة والعاريــة والوكالــة والكفالــة والحوالــة والرهــن، مــن حيــث أركانهــا 

ورشوطهــا واآلثــار املرتتبــة عليهــا. أحــكام الحجــر والتفليــس والصلــح.

فقه الشركات  10401319
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الرشكــة، أركان عقــد الرشكــة العامــة والخاصــة، أنــواع الــرشكات، رشوط حصــص 

الــرشكاء، قواعــد توزيــع األربــاح والخســائر، أســباب انقضــاء الــرشكات وتصفيتهــا، دراســة مفصلــة ألهــم أنــواع الــرشكات الفقهيــة، 

ــل:  ــة، مث ــة الحديث ــواع الــرشكات التجاري ــة ألهــم أن ــة واملزارعــة، دراســة مفصل مثــل: رشكات األمــوال واألعــ´ل والوجــوه واملضارب

رشكــة التوصيــة البســيطة ورشكــة املحاصــة ورشكــة التضامــن ورشكــة املســاهمة.

10411376 فقه األسواق المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم األســواق املاليــة وأهميتهــا ووظائفهــا وأنواعهــا وأدواتهــا وطــرق التــداول فيهــا، 

الضوابــط الرشعيــة املتعلقــة باألســواق املاليــة، الســوق املاليــة اإلســالمية، األســهم وخصائصهــا وأنواعهــا وأحكامهــا الرشعية، الســندات 

ــارات واملســتقبليات  ــة، الخي ــا الرشعي ــة، ســندات املقارضــة والصكــوك اإلســالمية وضوابطه ــا الرشعي ــا وأنواعهــا وأحكامه وخصائصه

والبيــع بالهامــش وعقــود تبــادل العمــالت، وأحكامهــا الرشعيــة.

10411377 التأمين التجاري والتكافلي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم التأمــÃ وأنواعــه، عقــد التأمــÃ وأركانــه وخصائصــه القانونيــة والفقهيــة، حكــم 

ــه، ومحاســبته، رشكات التأمــÃ التكافــيل،  ــه، وخصائصــه، وأهدافــه، وإجراءات التأمــÃ التجــاري، التأمــÃ التكافــيل اإلســالمي، ومبادئ

وهيكلهــا، وطــرق عملهــا، دراســة تطبيقيــة لنظــام رشكــة تأمــÃ تكافــيل.

10411278 اقتصاديات الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مدخــل فقهــي عــام إىل الــزكاة وأحكامهــا ورشوطهــا ووعائهــا ومصارفهــا. تطبيقــات الــزكاة 

ــزكاة: موقعهــا يف  ــات ال ــزكاة. زكاة األســهم والســندات. زكاة املســتغالت. زكاة األصــول االســتث´رية. اقتصادي املعــارصة: محاســبة ال

ــة،  ــزكاة عــىل: االســتث´ر، االســتهالك، االدخــار، التوزيــع، البطال ــار ال ــة. آث ــزكاة والرضيب النظــام املــايل ونظــام التوزيــع اإلســالمي. ال

التضخــم، التنميــة والنمــو االقتصــادي.

10411480 الرقابة والمعايير الشرعية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الرقابــة الرشعيــة وأهميتهــا وأهدافهــا وضوابطهــا وأدواتهــا، معايــ® الضبــط الصادرة 

عــن هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية (املعايــ® رقــم 4 ،3 ،2 ،1)، ûــاذج تطبيقيــة للرقابــة الرشعيــة، املعايــ® 

ــة  ــك واملشــاركة املنتهي ــة بالتملي ــة املشــرتكة، واإلجــارة املنتهي ــرشاء، واملضارب ــر بال ــبية للمرابحــة لآلم ــا املحاس ــة وتطبيقاته الرشعي

بالتمليــك والســلم املــوازي واالســتصناع املــوازي والصكــوك اإلســالمية، واألوراق املاليــة والخدمــات املرصفيــة.

10411381 النظرية النقدية والمصرفية اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف النقــود، نشــأتها، وظائفهــا، تطورهــا، القواعــد النقديــة، نظــرة اإلســالم إىل النقــود، 

النظريــات النقديــة عنــد علــ´ء املســلمÃ، احــكام الربــا والــرصف، النظريــات االقتصاديــة النقديــة وموقــف اإلســالم منهــا، الســوق 

ــك املركــزي،  ــا، البن ــا وأدواته ــة وأهدافه ــا، السياســات النقدي ــوك ووظائفه ــدة، النقــود والتضخــم، نشــاة البن النقــدي وأســعار الفائ

البنــوك التجاريــة واإلســالمية وعالقتهــا بالسياســة النقديــة. 
 

10411382 مخاطر التمويل في المصارف اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املخاطــرة وعالقتــه بالغــرر واملقامــرة يف الفقــه اإلســالمي، املخاطــرة املرصفيــة، أنــواع 

املخاطــر املرصفيــة، معايــ® لجنــة بــازل ومــدى انطباقهــا عــىل البنــوك اإلســالمية، دراســة يف أزمــة الرهــن العقــاري وعالقتهــا باملخاطــر 

املرصفيــة، مخاطــر املضاربــة املشــرتكة، ضــ´ن يــد األمانــة بالــرشط يف الفقــه اإلســالمي، مخاطــر املرابحــة لآلمــر بالــرشاء، مخاطــر 

اإلجــارة املنتهيــة بالتمليك...إلــخ، طــرق التوقــي مــن املخاطــر املرصفيــة، صنــدوق مخصــص مخاطــر االســتث´ر.
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10801111 مبادئ اقتصاد جزئي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف علــم االقتصــاد، عالقــة علــم االقتصــاد بالعلــوم األخــرى، الطلــب والعــرض وتــوازن 

ــوق  ــل، س ــدى الطوي ــف يف امل ــ®، التكالي ــدى القص ــف يف امل ــج، التكالي ــلوك املنت ــتهلك، س ــلوك املس ــا، س ــة وأنواعه ــوق، املرون الس

املنافســة الكاملــة، ســوق االحتــكار التــام، ســوق املنافســة االحتكاريــة، ســوق احتــكار القلــة، ســوق عنــارص اإلنتــاج.

  

10801112 مبادئ اقتصاد كلي
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم االقتصــاد الــكيل واملقارنــة بينــه وبــÃ االقتصــاد الجــزã، حســابات الدخــل القومــي 

وطــرق قياســها، البطالــة: طــرق حســابها، أنواعهــا، آثارهــا االقتصاديــة، التضخــم: طــرق حســابه، أنواعــه، آثــاره االقتصاديــة، تــوازن 

ســوق الســلع والخدمــات، االســتهالك، االســتث´ر، الطلــب الــكيل، العــرض الــكيل، آليــة عمــل املضاعــف، تــوازن ســوق النقــد، ســعر 

ــات،  ــزان املدفوع ــا، مي ــة وأدواته ــة النقدي ــوم السياس ــا، مفه ــة وأدواته ــة املالي ــوم السياس ــكيل، مفه ــاد ال ــدة ودوره يف االقتص الفائ

دراســة أهــم نظريــات التجــارة الخارجيــة، دراســة أهــم نظريــات النمــو االقتصــادي. 

                      

10871121 مبادئ التمويل
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف القيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة العالقــة بــÃ العائــد واملخاطــرة، ودراســة األســس 

التمويليــة املناســبة للــرشكات، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا، وسياســات الربــح املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، 

وهيــكل رأس املــال األمثــل.

مبادئ المحاسبة المالية1  10861111
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف املحاســبة ومبادئهــا وفروضهــا، أنظمــة القيــد والــدورة املحاســبية، إعــداد القوائــم 

املاليــة األساســية (قا[ــة الدخــل، قا[ــة التغــ® يف حقــوق امللكيــة، قا[ــة املركــز املــايل)، كيفيــة إجــراء التســويات الجرديــة املتعلقــة 

بالحســابات املختلفــة يف نهايــة الســنة املاليــة، األخطــاء املحاســبية وكيفيــة اكتشــافها ومعالجتهــا.

10861121 مبادئ المحاسبة المالية2
ــة، املعالجــة املحاســبية لألصــول الثابتــة، املعالجــة  يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املعالجــة املحاســبية لألصــول املتداول

ــة. املحاســبية لاللتزامــات املتداول

إدارة مالية1  10871213 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: دور اإلدارة املاليــة يف املرشوعــات، وظائــف اإلدارة املاليــة، تخطيــط الربحيــة، التخطيــط 

املــايل، التوقعــات املاليــة، التحليــل املــايل، اســتخدام النســب املاليــة، إدارة رأس املــال العامــل، إدارة األصــول املتداولــة، إدارة مصــادر 

التمويــل قصــ® األجــل، األســواق املاليــة، إدارة مصــادر التمويــل طويــل األجــل (األســهم والســندات). 

إدارة ائتمان مصرفي  10871464
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: هيــكل الجهــاز املــرصيف النموذجي، أســعار الفائــدة البنكيــة وعالقاتهــا بالظــروف واملتغ®ات 

االقتصاديــة، أدوات االئتــ´ن واعتبــارات االئتــ´ن وال ســي´ مــا يتعلــق منهــا بالض´نــات وأنواعها واملــالءة املرصفية.

10801423 تقويم المشروعات ودراسات الجدوى
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: كيفيــة اســتخدام األســس العلميــة يف تجميــع البيانــات حــول املــرشوع، ودراســتها، وتحليلهــا 

ــة. ويعــرف  ــة واالجت´عي ــة والتســويقية واملالي ــب الفني ــف الجوان ــة املــرشوع مــن مختل ــج تحــدد صالحي بقصــد التوصــل إىل نتائ

بأســس التحليــل املــايل، ومفهــوم التدفــق النقــدي، وطــرق تقويــم املرشوعــات االســتث´رية واختيــار املــرشوع األفضــل.
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10401436 التربية العملية للتربية اإلسالمية  
ــدرس. مشــاهدة  ــم ال ــرات الحصــص وخطــوات تصمي ــذ مذك ــدرب عــىل إعــداد خطــط دراســية. تنفي يهــدف هــذا املســاق إىل الت

حصــص ملدرســÃ يف مــدارس املرحلتــÃ األساســية العليــا والثانويــة. الربــط بــÃ الرتبيــة النظريــة والرتبيــة العمليــة والواقــع الرتبــوي 

املــدريس. تقديــم الطــالب حصصــاً دراســية فعليــة يف املــدارس، ثــم يتــم تقويــم الطالــب مــن قبــل املعلــم املــرشف واملديــر ومعلــم 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس املختلفــة. ويتضمــن املســاق تنوعــا مــن الســياقات النظريــة والتطبيقيــة، حيــث يرصــد للجانــب النظري 

16 محــارضة، ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل التــدرب يف املــدارس بواقــع 60 ســاعة تدريــب.

تدريب عملي في المؤسسات المالية  10411483
مســاق تدريبــي حيــث يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل يف إحــدى املؤسســات املاليــة اإلســالمية وفــق خطــة معــدة ومعتمــدة. 

وبواقــع مائــة ســاعة فعليــة.

10411384 محاسبة مؤسسات مالية اسالمية
ــبة  ــالمي (محاس ــرصف اإلس ــام امل ــبة أقس ــبة. محاس ــد املحاس ــة يف قواع ــات عام ــة: مقدم ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

قســم الخزينــة «الصنــدوق»، محاســبة قســم الودائــع، محاســبة قســم الكمبيــاالت). محاســبة صيــغ التمويــل يف املصــارف اإلســالمية 

(محاســبة املرابحــة واملرابحــة لآلمــر بالــرشاء، محاســبة التمويــل باملضاربــة، محاســبة التمويــل باملشــاركة، محاســبة الســلم والســلم 

املــوازي، محاســبة اإلجــارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك، محاســبة االســتصناع واالســتصناع املــوازي، محاســبة البيــع اآلجــل). املعايــ® 

املحاســبية اإلســالمية وهيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية (AAOIFI)، أســس محاســبة األربــاح يف املصــارف 

اإلســالمية وتوزيعهــا. إعــداد القوائــم املاليــة والحســابات الختاميــة يف املصــارف اإلســالمية: (قا[ــة املركــز املــايل، قا[ــة الدخــل، قا[ــة 

التغــ®ات يف حقــوق امللكيــة، قا[ــة التدفقــات النقديــة).

القواعد الفقهية المالية  10411285
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم القاعــدة الفقهيــة ومصادرهــا وحجيتهــا وأهميتهــا، øييــز القاعــدة الفقهيــة عــن 

القاعــدة األصوليــة وعــن الحكــم الرشعــي، دراســة ألهــم القواعــد الفقهيــة املتعلقــة بفقــه املعامــالت املاليــة مــع تطبيقاتهــا، مثــل 

ــراج  ــدة (الخ ــاæ)، وقاع ــاظ واملب ــاæ ال لأللف ــد واملع ــود للمقاص ــربة يف العق ــدة (الع ــة)، وقاع ــالت اإلباح ــل يف املعام ــدة (األص قاع

بالضــ´ن)، وقاعــدة (يغتفــر يف التوابــع مــا ال يغتفــر يف غ®هــا)، وقاعــدة (كل قــرض جــر نفعــاً فهــو ربــا)، ومثــل القواعــد الفقهيــة 

املاليــة املتعلقــة بالعــرف (مثــل: املعــروف عرفــاً كاملــرشوط رشطــاً). والقواعــد الفقهيــة املاليــة املتعلقــة برفــع الــرضر (مثــل: الــرضر 

ــة  ــزل منزل ــة تن ــة العام ــل: الحاج ــع الحــرج (مث ــة برف ــة املتعلق ــة املالي ــد الفقهي ــايف الضــ´ن)، والقواع ــي ين ــواز الرشع ــزال، الج ي

الــرضورة).

المالية العامة في اإلسالم  10411286
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم املاليــة العامــة، النظــام املــايل، اإليــرادات والنفقــات، السياســة املاليــة يف اإلســالم: 

وأهدافهــا وخصائصهــا، بيــت املــال، موازنــة الدولــة اإلســالمية التمويليــة واالســتث´رية، النفقــات االســتهالكية واالســتث´رية يف الدولــة 

اإلســالمية.

10411387 التنمية االقتصادية في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهوم التنميــة، أســس التنميــة يف اإلســالم وأهدافهــا، منظومــة القيــم اإلســالمية ودورهــا 

اإليجــاí يف التنميــة، نظريــات التنميــة وموقــف اإلســالم منهــا، øويــل التنميــة، معوقــات التنميــة يف دول العا~ اإلســالمي، مفهــوم 

التخطيــط االقتصــادي وأنواعــه وأدواتــه، املنظــور اإلســالمي للتخطيــط االقتصــادي.

10411388 اقتصاديات الوقف
ــة: مدخــل فقهــي يف الوقــف ومفهومــه وأحكامــه وأنواعــه، أهــم مؤسســات الوقــف عــرب  ــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتي يتن

ــة  ــÃ الرفاهي ــر، يف تأم ــن مشــكلة الفق ــة، يف الحــد م ــة: يف التنمي ــاة االقتصادي ــار الوقــف يف الحي ــت املعــارص. آث ــخ ويف الوق التاري

ــف. ــات املعــارصة يف مجــال الوق ــة، أهــم التطبيق االجت´عي
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10411389 االقتصاد الدولي والعالم اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: العالقــات االقتصاديــة الدوليــة، النظريــة النقديــة الدوليــة، نظريات التجــارة الدوليــة، امليزان 

ــة  ــات االقتصادي ــة عــىل العــا~ اإلســالمي، االتفاقي ــة وآثارهــا االقتصادي ــة الدولي ــزان املدفوعــات، املنظــ´ت االقتصادي التجــاري ومي

الدوليــة، العوملــة االقتصاديــة وآثارهــا عــىل العــا~ اإلســالمي، الــرشكات متعــددة الجنســيات وآثارهــا عــىل العــا~ اإلســالمي، التجــارة 

البينيــة يف العــا~ اإلســالمي، املنظــ´ت االقتصاديــة اإلقليميــة اإلســالمية، التكامــل االقتصــادي للعــا~ اإلســالمي، انتقال العمــل ورأس 

املــال يف العا~ اإلســالمي. األزمــات املاليــة واالقتصاديــة العامليــة مــن منظــور إســالمي.

10411290 تاريخ الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: نشــأة علــم االقتصــاد والبنــوك، مفهــوم الفكــر االقتصــادي اإلســالمي ومصــادره وخصائصــه، 

بدايــات الفكــر املــرصيف اإلســالمي املعــارص، رواد االقتصــاد واملرصفيــة اإلســالمية املعارصيــن، نشــأة البنــوك اإلســالمية وواقعهــا اليــوم 

ــات  ــن الكتاب ــاذج م û ،ــة اإلســالمية ــات االقتصادي ــن الكتاب ــاذج م û ،ــة اإلســالمية املعــارصة ومشــكالتها، أهــم املؤسســات املرصفي

املعــارصة يف مجــال الص®فــة اإلســالمية.

10411491 تحديات المصارف اإلسالمية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: أهــم املعيقــات واملشــكالت التــي تواجــه املصــارف اإلســالمية وطــرق تجاوزهــا، مــع الرتكيــز 

عــىل الواقــع الفلســطيني. وذلــك بالوصــف اآل`: ظــروف نشــأة املصــارف اإلســالمية األوىل والصعوبــات التــي واجهتهــا، املشــكالت 

الفقهيــة (عــدم اكتــ´ل التنظــ® الفقهــي، تحديــد املرجعيــات املعتمــدة). املعيقــات القانونيــة، املشــكالت املتعلقــة باملتعاملــÃ مــع 

ــكالت  ــة، مش ــوك التقليدي ــع البن ــة م ــكالت العالق ــالمية، مش ــارف اإلس ــÃ يف املص ــة بالعامل ــكالت املتعلق ــارف اإلسالمية، املش املص

العالقــة مــع البنــك املركــزي. مشــكالت توزيــع  األربــاح، املشــكالت االســتث´رية (مشــكلة الســيولة. ارتفاع مخاطــر العمــل املــرصيف 

ــة  ــة الفكري ــة اإلســالمية)، مــؤرشات األداء يف املصــارف اإلســالمية، مشــكلة املحارب ــر  األســواق واألوراق املالي اإلســالمي، عــدم  تواف

والواقعيــة للمصــارف اإلســالمية.

 10401433 االجتهاد ومقاصد الشريعة
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: التعريــف باالجتهــاد وأهميتــه وأنواعــه وتطبيقاتــه وغاياتــه. التعريــف باملقاصــد الرشعيــة 

وأهميتهــا وأنواعهــا ومراتبهــا وكيفيــة املحافظــة عليهــا. تطبيقــات فقهيــة معــارصة عــىل االجتهــاد وفــق مقاصــد الرشيعــة.

10401117 الحقوق الشخصية والعينية 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الحــق الشــخيص والحــق العينــي، مصــادر الحقــوق الشــخصية، العقــد: تعريفــه. 

تقســي´ته ومراتبــه. أحــكام اإليجــاب والقبــول. األهليــة وعيــوب الرضــا. محــل العقــد. ســبب العقــد. آثــار العقــد. انتهــاء العقــد. 

التــرصف بــاإلرادة املنفــردة. الفعــل الضــار. الفعــل النافــع. حــق امللكيــة: تعريفــه وخصائصــه ومحلــه والقيــود الــواردة عليــه. أحــكام 

امللكيــة الشــائعة. أســباب كســب امللكيــة: إحــراز املباحــات، الضــ´ن، املــ®اث، الوصيــة، االتصــال، العقــد، الشــفعة، الحيــازة، الحقــوق 

املتفرعــة عــن حــق امللكيــة: حــق التــرصف، حــق االنتفــاع، حــق االســتع´ل والســكنى واملســاطحة، الوقــف، حقــوق االرتفــاق.

10406254 السيرة النبوية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الســ®ة، ومصادرهــا، وأهميتهــا، وفائدتهــا، ومميزاتهــا، أهــم الشــبهات املعــارصة 

حــول القصــة القرآنيــة والــرد عليهــا. دراســة أحــداث الســ®ة النبويــة منــذ ميــالد الرســول الكريــم محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم 

وحتــى وفاتــه، دراســة تفصيليــة تحليليــة مــع التعــرض إىل الــدروس والعــرب فيهــا.

10406272 علم النفس اإلسالمي 
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: املشــكلة النفســية، مفهــوم علــم النفــس ونشــأته وجهــود علــ´ء املســلمÃ فيــه، أهميــة 

علــم النفــس للعــا~ والداعيــة، مفهــوم علــم النفــس اإلســالمي، أســس علــم النفــس اإلســالمي، أهــم النظريــات النفســية املعــارصة 

وموقــف اإلســالم منهــا، النفــس يف القــرآن الكريــم: أنواعهــا، أمراضهــا، عالجهــا، دراســة ألهــم املشــكالت النفســية املعــارصة وعالجهــا 

مــن منظــور إســالمي، مثــل االكتئــاب والكبــت والشــذوذ الجنــيس وانفصــام الشــخصية وامليــل إىل العنــف والتســلط. دراســة ألهــم 

املشــكالت النفســية املتعلقــة باملتدينــÃ وعــالج اإلســالم لهــا.



 دليل جامعة النجاح الوطنية223

10406149 تفسير تحليلي1
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تفســ® (ســورة األنعــام)، تفســ®اً تحليليــاً، وإظهــار نواحــي البيــان واإلعجــاز يف اآليــات، مــع 

بيــان عــرض الســورة ملوضــوع العقيــدة، وكيفيــة محاجــة الكفــار، والحكمــة مــن تركيــز القــرآن املــé عــىل العقيــدة دون التفصيــالت 

الترشيعية.

 

10871256 تطبيقات مالية باستخدام الحاسوب
يهــدف هــذا املســاق إىل تطبيــق مــا øــت دراســته مــن الناحيــة النظريــة، ومــا يتعلــق باملــواد الكميــة مثــل التحليــل املــايل وتحليــل 

وإدارة االســتث´ر والقيمــة الزمنيــة للنقــود عــىل الحاســوب باســتخدام الربامــج املختلفــة خاصــة برنامــج إكســل.

10871412 إدارة المنشآت المالية
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: األمــور األساســية يف إدارة املنشــآت املاليــة، خاصــة مــا يتعلــق بــرشكات التأمــÃ واملصــارف 

ــم باإلصــدارات  ــي تهت ــة والــرشكات الوســيطة الت ــق التقاعــد ومؤسســات االســتث´ر املختلفــة، مثــل رشكات الوســاطة املالي وصنادي

األوليــة.

 10876111 مبادئ التسويق
يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات اآلتيــة: تعريــف الطلبــة باملفاهيــم األساســية يف حقــل التســويق، وتزويدهــم �هــارات التحليــل 

ــج  ــارص املزي ــارات إدارة عن ــة مه ــاب الطلب ــة. وإكس ــرارات املال[ ــاذ الق ــويقية التخ ــة التس ــارص البيئ ــويق لعن ــادي والتس االقتص

ــة يف  ــق باملوضوعــات الحديث ــ´ يتعل ــة في ــة �عرف ــد الطلب ــد يف إدارة األنشــطة التســويقية. وتزوي ــاً للمنهــج الجدي التســويقي وفق

ــات العمــالء. ــادي وخدم ــع امل ــة، التوزي ــات غــ® الربحي ــل: تســويق الخدم التســويق، مث

 10876224 تسويق مصرفي
 ãــرشا ــلوك ال ــة، الس ــات املرصفي ــل الخدم ــرصيف، تحلي ــويق امل ــة للتس ــادئ العام ــة: املب ــات اآلتي ــاق املوضوع ــذا املس ــاول ه يتن

ــات  ــع® الخدم ــا، تس ــة وابتكاره ــات املرصفي ــر الخدم ــة، تطوي ــة املرصفي ــويقية للخدم ــة التس ــلوك املســتهلك، البيئ ــه، س ومحددات

ــخ. ــل معهم...ال ــرق التعام ــالء وط ــاط العم ûــة، أ املرصفي
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أعضاء هيئة التدريس 

الجامعةالرتبةاالسم

æجامعة القرآن الكريم/1994م استاذ مشاركد.ج´ل الكيال

الجامعة األردنية/األردن/2003ماستاذ مساعدد.أ�ن الدباغ

جامعةUSA/2010/(Texas tech) محارضأ.عالء رزية

جامعة النيلÃ/السودان/2003ممدرسد.محمود ارشيد
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كلية الطب 
وعلوم الصحة
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برنامج بكالوريوس الطب البشري
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        4علم األدوية 1                                                                   7309201
        4علم األدوية 2                                                                   7309202
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102

10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
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اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
10231239  م.س.   1  10231330  م.س.   2 10231330أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 2                                           10231334
10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        3علم األجنة                                                                      7101205
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322
        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        3علم الدم                                                                        7103318
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        2برصيات الع±                                                                    7229301
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323
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إجباري تخصص - علوم طبية سريرية

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402

8الجراحة العامة املتقدمة                                                         7222601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

8الطب الباطني املتقدم                                                            7221601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      2الطب الرشعي                                                                     7227502

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      6مرشوع البحث العلمي                                                              7000603

4طب الطوارىء                                                                     7221501

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

        2وسائل البحث يف الطب الرسيري                                                     7000401

5طب االرسة واملجتمع                                                              7227501

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7226502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

8النسائية والتوليد املتقدمة                                                      7224601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8طب عظام واصابات وطوارئ جراحية                                                   7225502
        2اقتصاديات الصحة                                                                 7227403
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8العلوم العصبية الرسيرية و املواضيع املتعلقة بها                                 7226503
        12الطب الباطني                                                                    7221401
        12الجراحة العامة                                                                  7222401
        8النسائية و التوليد                                                              7224401
        4الطب النفيس                                                                     7227401
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      12طب االطفال                                                                      7223501
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3      4التخصصات الجراحية االختيارية                                                    7225501
7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2       4التخصصات الباطنية االختيارية                                                    7226501
7222401  م.س.   1  7221401  م.س.   2  7224401م.س.   3      8التخصصات الباطنية املختارة                                                      7226502

8طب االطفال املتقدم                                                              7223601

7221401  م.س.   1  7222401  م.س.   2  7224401م.س.   3  

7227401  م.س.   4  7223501  م.س.   5  7226503  م.س.   6  

7225502  م.س.   7  7226502  م.س.   8   
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وصف المساقات
مساقات السنوات السريرية / الطب البشري / برنامج دكتور في الطب

ــث  ــم العمــيل بحي ــم النظــري و التعل ــ± التعل ــل ب ــة التكام ــا املســاقات بصف ــام 2012-2011 يف طرحه ــدة للع تتصــف الخطــة الجدي

تحصــل كل فئــة مــن املجموعــات املنتظمــة ضمــن تخصــص معــ± عــىل فرصــة التعلــم النظــري يف نفــس الوقــت الــذي تنــدرج فيــه تحــت 

برنامــج التــدرب العمــيل للمســاق، هــذا التوجــه يجعــل كل فئــة تســتقل بفرصــة الحصــول عــىل امكانيــة التواصــل املبــارش االكــ³ كفــاءة مع 

الهيئــة التدريســية مــن خــالل العــدد القليــل يف قاعــات التدريــس و يهيــئ هــذا التوجــه الجــو املناســب الدارة حلقــات النقــاش و االنــدراج 

يف نشــاطات التعلــم املتميــز مــن خــالل املشــاركة الفاعلــة. 

يف نفــس الوقــت فــان الطــالب يتعرضــون للــµدة النظريــة و النقــاش االكادÔــي الداعــم للتــدرب العمــيل يف وقــت يتــµىش بتــوازي و 

اضطــراد معــه فتكــون املعلومــات املســتقاة حديثــة العهــد بالطالــب و يســتطيع باملقابــل طــرح االشــكاليات التــي يواجهــا يف فهــم و تحليــل 

االمــور التــي تشــكل عليــه مبــارشة مــع الهيئــة التدريســية. 

لقــد تــم التخطيــط لهــذه املســاقات بحيــث يكــون التــدرب العمــيل يف الفــرتة الصباحيــة و يكــون الجــزء النظــري بعــد الظهــر، اال ان 

هــذا ال يعنــي بحــال مــن االحــوال االســتغناء عــن حلقــات النشــاط الدوريــة التــي يقــوم بهــا و يكلــف بهــا الطــالب خــالل فــرتة تدربهــم. 

هنــاك مســاقات تــم تســميتها Ýســاقات  - فئــة أوىل و هــي املســاقات الرئيســية الكــربى التــي ال Ôكــن االنتقــال مــن مســتوى ســنتها 

اىل مســتوى الســنة التــي تليهــا اال بعــد اجتيازهــا. و فيــµ يتعلــق باملســاقات الحرصيــة بالســنة الثالثــة فيجــب عــىل الطالــب ان يكــون 

قــد اجتــاز جميــع مســاقات الفئــة االوىل الســابقة قبــل تســجيله الي مــن هــذه املســاقات الحرصيــة و التــي ايضــا وصفــت بالفئــة االوىل.

   و هنــاك مســاقات – فئــة ثانيــة و هــي املســاقات التــي Ôكــن اخذهــا يف اكــ³ مــن مســتوى ســنة رسيريــة و ال يشــرتط النجــاح فيهــا 

لالنتقــال ملســتوى الســنة التاليــة  

مساقات مستوى السنة السريرية االولى
الطب الباطني – للسنة االولى (7221401) (12 ساعة معتمدة) 

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوع و يتنــاول الطــب الباطنــي والتخصصــات الفرعيــة املتعلقــة بــه. يتــم تدريــس الجــزء النظــري 

مــن هــذا املســاق يف الســنة االوىل الرسيريــة يف برنامــج الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± 

ــارات  ــم امله ــن هــذا املســاق ســوف يّدع ــه . الجــزء النظــري م ــا الطــالب في ــي ينتظــم به ــرتة الت ــس الف ــم النظــري و يف نف التعل

املكتســبة يف الســنة الثالثــة ويؤكــد أهميــة العلــوم الطبيــة األساســية يف املجــال الرسيــري.

يقــدم هــذا املســاق مبــادئ الفيزيولوجيــا اإلمراضيــة الالزمــة لفهــم نشــوء االعــراض املرضيــة إضافــة لفهــم أســباب ظهــور العالمــات • 

املرضيــة. يهيــئ املســاق الطلبــة الســتكµل العلــوم الرسيريــة عــن طريــق تطويــر املهــارات واكتســاب معلومــات رسيريــة غزيــرة. 

ســوف يتــم أيضــا الرتكيــز عــىل العنــارص األساســية الرضوريــة للوصــول للتشــخيص املــريض.

ــلم •  ــارش، يتس ــاé املب ــت ارشاف االخص ــ±. و تح ــد البالغ ــة عن ــاكل الطبي ــع املش ــل م ــىل التعام ــاص ع ــيل خ ــب عم ــدم تدري يق

الطلبــة دور الطبيــب ويقومــون بأخــذ التاريــخ املــريض للمريــض و إجــراء الفحــص الطبــي و كتابــة التشــخيص التفريقــي  وطلــب 

ــة. ــة املرضي ــة بالحال ــة واملتعلق الفحوصــات الروتيني

يشــتمل املســاق عــىل تحضــ«ات كتابيــة وشــفوية متسلســلة عــن املــرىض وأهميــة عمــل الطالــب وشــعوره بانــه يعمــل ضمــن • 

فريــق طبــي واحــد.

يشــارك الطالــب يف اللقــاءات والنــدوات واملحــارضات ضمــن الدائــرة التــي يتــدرب فيهــا ويأخــذ مناوبــات ليليــة مــع الفريــق الــذي • 

يعمــل معــه.
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يتــم تشــجيع الطلبــة للتفكــ« بشــكل تحليــيل جــاد، لتطويــر وانشــاء التشــخيص التفريقــي، طــرق الوصــول اىل التشــخيص، وخطــط • 

معالجــة املريــض التــي يجــب اتباعهــا.

يتعلــم الطلبــة كذلــك كيفيــة التعامــل مــع املــرىض خــارج اقســام املبيــت يف املستشــفيات ضمــن البيئــة املوجــود فيهــا املريــض، • 

و كيفيــة التعامــل مــع املريــض واكتســاب الخــربة الرسيريــة Ôكــن ان تتــم يف عيــادة املستشــفى، عيــادة الطبيــب يف املستشــفى، 

عيــادة تابعــة للخدمــات املجتمعيــة، أقســام الطوارئ،الــخ.

ــر الخدمــات الصحيــة والوقايــة مــن االمــراض وتقويــة وتجميــع •  اكتســاب الخــربة يجــب ان يتــم عــن طريــق الرتكيــز عــىل تطوي

املفاهيــم التــي يتــم تعلمهــا يف الجــزء النظــري .

الجراحة العامة – للسنة االولى (7222401) (12 ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوع حيــث ُصّمــم لتهيئــة الطلبــة ملعرفــة التشــخيص وطــرق معالجــة املشــاكل الجراحيــة. يتــم 

تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة االوىل الرسيريــة يف برنامــج الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± 

التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه . الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق ســوف 

يّدعــم املهــارات املكتســبة يف الســنة الثالثــة.

ــلم •  ــارش، يتس ــاé املب ــت ارشاف االخص ــ±. و تح ــد البالغ ــة عن ــاكل الطبي ــع املش ــل م ــىل التعام ــاص ع ــيل خ ــب عم ــدم تدري يق

الطلبــة دور الطبيــب ويقومــون بأخــذ التاريــخ املــريض للمريــض و إجــراء الفحــص الطبــي و كتابــة التشــخيص التفريقــي  وطلــب 

ــة. ــة املرضي ــة بالحال ــة واملتعلق الفحوصــات الروتيني

يشــتمل املســاق عــىل تحضــ«ات كتابيــة وشــفوية متسلســلة عــن املــرىض وأهميــة عمــل الطالــب وشــعوره بانــه يعمــل ضمــن • 

فريــق طبــي واحــد.

يشــارك الطالــب يف اللقــاءات والنــدوات واملحــارضات ضمــن الدائــرة التــي يتــدرب فيهــا ويأخــذ مناوبــات ليليــة مــع الفريــق الــذي • 

يعمــل معــه.

ســيتم تقديــم برنامــج شــامل يتضمــن القواعــد األساســية الفيزيولوجيــة للعنايــة الجراحيــة، التشــخيص التفريقــي، واتخــاذ القــرار • 

واملبــادئ االساســية يف التدبــ« الجراحــي.    

ســوف يتــم الرتكيــز كذلــك عــىل املشــاركة الفاعلــة يف العنايــة باملــرىض املتواجديــن داخــل املستشــفيات ومــرىض العيــادات الخارجية • 

و غــرف الطــوارئ إضافــة لدخــول غــرف العمليــات ومعرفــة طــرق التعقيــم يف غــرف العمليــات والتــي تُكســب الخــربة العمليــة يف 

تنفيــذ املهــارات الجراحية.

أمراض النساء والوالدة – للسنة االولى (7224401) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

مــدة هــذا املســاق 8 أســابيع ومخصــص لطلبــة الســنة االوىل، يتــم تدريــس الجــزء النظــري منــه مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± 

التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه يتعــرض الطلبــة ملبــادئ العنايــة باملــرىض 

الصغاروالكبــار مــن النســاء ويتــم ذلــك داخــل املستشــفى.

يتم تعليم الطلبة كيفية أخذ القصة املرضية وتدب« املشاكل النسائية ومشاكل الوالدة.

ــة و غــرف  ــادات الخارجي ــة وتكليفهــم مــن خــالل الجــوالت عــىل املــرىض يف أجنحــة املستشــف و داخــل العي ــم تأســيس الطلب يت

ــة. ــدوات التعليمي ــة للمحــارضات والن ــات، إضاف ــوالدة والعملي ال
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الطب النفسي (7227401)  (4 ساعات معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

- مساق فئة ثانية لالنتقال ملستوى السنة الثانية• 

- مساق فئة أوىل لالنتقال ملستوى السنة الثالثة• 

 éيتشــكل هــذا املســاق مــن 4 اســابيع و هــو مخصــص لطلبــة الســنة االوىل. الطلبــة لديهــم مســؤولية أوليــة تحــت إرشاف األخصــا

للوصــول اىل التشــخيص، والعنايــة باملــرىض يف املصحــات النفســية العامــة أو املستشــفيات. 

ســوف يتــم التاكيــد عــىل غــرف الطــوارئ، تفســ«ٍ األزمــات الطارئــة، املعرفــة واإلملــام باألدويــة النفســية والتدريــب داخــل املستشــفى 

ــرتة قص«ة. لف

الهدف هو تحس± املهارات يف التعامل مع املرىض والوصول إىل معلومات كافية عن حالة املريض

مساقات مستوى السنة السريرية الثانية
طب األطفال (7223501) (12 ساعة معتمدة) 

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل • 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 12 اســبوعا حيــث يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة الثانيــة الرسيريــة يف برنامــج 

ــي ينتظــم بهــا  ــم النظــري و يف نفــس الفــرتة الت ــ± التعل ــ± التــدرب العمــيل و ب الطــب البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل ب

الطــالب فيــه.

يشــارك الطــالب اثنــاء التــدرب العمــيل يف اللقــاءات الصباحيــة و التقاريــر اليوميــة و كذلــك يف التحضــ« لحلقــات النقــاش و املشــاركة 

الفاعلــة. و معلــوم داóــا ان التعلــم النظــري املرافــق ال يغنــي عــن النشــاطات اليوميــة املرتبطــة بالتــدرب الرسيــري

  املســاق مخصــص لطلبــة الســنة الثانيــة ويحتــوي عــىل جــزء نظــري عــام  يف طــب األطفــال و جراحــة األطفــال وفــرتة الوليــد إضافــة 

ملفاهيــم أساســية يف املســائل األدبيــة املتعلقــة بطــب األطفــال.

و مــن خــالل كامــل الفــرتة التدريبيــة العمليــة يســتعرض الطلبــة كيفيــة العنايــة بالطفــل و التعامــل مــع املــرىض األطفــال داخــل 

ــة املعتمــدة. ــة للمؤسســات التعليمي ــادات الخارجي املستشــفيات ويف العي

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل أخــذ القصــة املرضيــة والفحــص الرسيــري مــع التعــرف عــىل آليــة و فــن التعامــل مــع االدوات التشــخيصية 

التــي يعتــرب اهــم عنــرص فيهــا هــي مهــارات الطبيــب املعالــج و انطالقــا اىل حرفيــة طلــب تحريــات الفحــص املســاندة.

  تعلــم الطلبــة يتضمــن جــوالت يف اجنحــة املستشــفى مــع االخصــاé املــرشف و زيــارة العيــادات الخارجيــة و نــدوات و محــارضات 

. تعليمية

علوم االعصاب السريرية و المواضيع ذات العالقة ( 7226503) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

 •

يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق يف الســنة االثانيــة الرسيريــة يف برنامــج الطــب 

البــرشي مــن خــالل الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه.

يشــارك الطــالب اثنــاء التــدرب العمــيل يف اللقــاءات الصباحيــة و التقاريــر اليوميــة و كذلــك يف التحضــ« لحلقــات النقــاش و املشــاركة 

الفاعلــة. و معلــوم داóــا ان التعلــم النظــري املرافــق ال يغنــي عــن النشــاطات اليوميــة املرتبطــة بالتــدرب الرسيــري

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:
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أ - علوم االعصاب و جراحاتها (اربعة اسابيع)
حيــث يتعلــم الطلبــة التمييــز بــ± التشــخيصات التفريقيــة لالشــكاليات العصبيــة مــن خــالل تاث«اتهــا عــىل االجهــزة العضويــة مــن • 

التغــ«ات التــي تطــرأ عليهــا اثــر تأثــر الجهــاز العصبــي املركــزي او الطــريف باالمــراض و االصابــات و انعكاســات ذلــك عــىل الســلوك 

الشــخيص و االعتــالالت يف وظائــف االعضــاء

ــري •  ــخ املــريض وإجــراء الفحــص الرسي ــم الطلبــة خاللهــا أخــذ التاري ــة يتعل ــدورة التدريبي Ôــيض الطــالب اربعــة اســابيع  مــن ال

ــة. ــم ومعالجــة األمــراض العصبي ــة تقيي ــة ملعرف إضاف

التعليــم يتضمــن العنايــة باملــرىض يف أقســام املستشــفى والعيــادات الخارجيــة تحــت إرشاف اإلخصــاé املبــارش و مناقشــة الحــاالت 

واملحــارضات وحضــور النــدوات العلميــة.

هــذه املعلومــات يتــم اكتســابها مــن خــالل جــوالت عــىل أجنحــة األمــراض العصبيــة، جراحــة األعصــاب، وجراحــة أعصــاب األطفــال 

يف املستشــفيات او العيــادات الخارجيــة.

ــن •  ــم هذي ــم ض ــد ت ــي فق ــاز العصب ــون بالجه ــراض العي ــرة و ام ــف و االذن و الحنج ــراض االن ــ± ام ــارش ب ــاط املب ــرا لالرتب و نظ

ــة ــع ذات العالق ــات و املواضي ــن االختصاص ــ± ضم االختصاص

ب – جراحة األذن واألنف والحنجرة (أسبوعان) 
 µوالتــي مــن خاللهــا يتعــرض الطلبــة للمشــاكل الشــائعة يف أمــراض األذن واألنــف والحنجــرة والتــي تواجــه الطبيــب املبتــدئ. كــ

و يتعلــم الطــالب كيفيــة اقامــة العالقــة بــ± تشــخيصات بعــض االمــراض املتعلقــة يف هــذه االجهــزة و بــ± االعتــالالت العصبيــة. 

ج – طب و جراحة العيون (أسبوعان): 
ُصّمــم لتعريــف الطلبــة بأساســيات أمــراض العيــون. يتــم تعليــم الطلبــة كيفيــة إجــراء الفحــص العينــي ومعرفــة أمــراض العيــون 

ــالالت  ــ± االعت ــ± العــ± و ب ــة ب ــ± تشــخيصات بعــض االمــراض املتعلق ــة ب ــة العالق ــة اقام ــم الطــالب كيفي الشــائعة. كــµ و يتعل

ــة. العصبي

 

علم الرضوض واالصابات و جراحات الجهاز الحركي و الطوارئ الجراحية (7225502)  (8 ساعات معتمدة)

شروط خاصة بالمساق:
مساق فئة أوىل• 

يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع مخصصــة لطلبــة الســنة الثانيــة. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق مــن خــالل 

الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه. 

ــاش و  ــات النق ــ« لحلق ــك يف التحض ــة و كذل ــر اليومي ــة و التقاري ــاءات الصباحي ــيل يف اللق ــدرب العم ــاء الت ــالب اثن ــارك الط   يش

ــري.  ــدرب الرسي ــة بالت ــة املرتبط ــاطات اليومي ــن النش ــي ع ــق ال يغن ــري املراف ــم النظ ــا ان التعل óــوم دا ــة. و معل ــاركة الفاعل املش

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:

أ - أمراض و جراحات الجهاز الحركي (ما يعرف عامة ب: جراحة العظام و المفاصل) و الرضوض و االصابات
 مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع.• 

ــد •  ــة باســم اختصــاص جراحــة العظــام و املفاصــل تع ــة العربي ــة اختصــاص Orthopedics اىل اللغ ــا ان ترجم ــت النظــر هن يلف

قــارصة بهــذا اللفــظ للتعريــف عــن مجــاالت هــذا االختصــاص و الــذي علينــا تعريفــه حقيقــة باختصــاص امــراض و جراحــة الجهــاز 

ــل العضــالت و  ــف و الرخــوة مث ــالالت االنســجة شــبه الرخــوة كالغضاري ــة اعت ــذي يشــمل العظــام و املفاصــل و كاف الحــر÷ ال

ــار و االربطــة و االعصــاب الطرفيــة و جراحاتهــا  االوت

 يتعلــم الطلبــة خــالل هــذه املــدة كيفيــة أخــذ القصــة املرضيــة وإجــراء الفحــص الجســمي لكامــل الجهــاز الحــر÷ مــن خــالل • 

انتظامهــم مــع االختصــايص املــرشف يف العيــادات الخارجيــة و املــرور عــىل املــرىض يف االقســام و حضــور اللقــاءات الصباحيــة حيــث 

يســتعرض الطلبــة كيفيــة تشــخيص ومعالجــة املشــاكل املرضيــة املتعلقــة بالعظــام و املفاصــل و الغضاريــف و االنســجة الرخــوة 

كالعضــالت و االربطــة و االوتــار العضليــة و االغشــية املفصليــة و مــا اىل ذلــك.
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يتعلــم الطلبــة كذلــك كيفيــة التعامــل مــع الرضــوض و االصابــات الشــائعة عنــد األطفــال والبالغــ± و ذلــك مــن خــالل متابعــة • 

ــك متابعــة املــرىض يف اقســام املبيــت يف املستشــفى. ــ±  و كذل ــة و تحــت ارشاف االختصاصي ــادات الخارجي املــرىض يف العي

ب- الطوارئ الجراحية: 
مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع• 

ــة اســتقبال •  ــوا عــىل آلي ــاك ليتعرف ــة الطــوارئ تحــت ارشاف املســؤول± هن يتواجــد الطــالب يف هــذا الجــزء مــن املســاق يف غرف

الحــاالت الطارئــة الجراحيــة و كيفيــة التعامــل معهــا و توزيــع اولوياتهــا و كيفيــة عمــل الفحــص الرسيــري للحــاالت الطارئــة مــن 

خــالل الفحــص االويل ثــم الفحــص الثانــوي، و مــن ثــم آليــة نقــل املــرىض املصابــ± مــن و اىل غرفــة الطــوارئ و تحديــد اولويــات 

الفحوصــات الطبيــة لهــم.

ــاء حــاالت •  ــر و مشــاهدة مµرســة التواصــل الحقيقــي مــع املــرىض و ذويهــم اثن ــا يف االوضــاع الحقيقــة للتوت ــة هن يوضــع الطلب

الخــوف و القلــق و احتــµالت املضاعفــات و كيفيــة التعامــل مــع ذلــك بهــدوء حــذر و مهنــي مــع التواجــد يف اعــىل حــاالت االنتبــاه 

و اتخــاذ القــرارات املص«يــة يف هــذه االحــوال. 

عــىل الطلبــة القيــام بتقديــم تقاريــر مكتوبــة و القــاء تقدمــات فيــµ يتعلــق Ýــا اكتســبوه مــن خــربات يوميــة ممــن خــالل هــذا • 

التــدرب. 

ينبــه الطــالب هنــا اىل رضورة االلتــزام بتعليــµت املرشفــ± بدقــة و مــن غــ« نقــاش اثنــاء الوضــع الطــارئ كــµ انــه عليهــم ايضــا • 

احتــµل انفعــاالت العاملــ± و املرشفــ± و عــدم التدخــل يف عملهــم و عــدم التوجــه باالســئلة و االستفســارات اال بعــد ان يكــون 

هنــاك اســتقرار يف وضــع القســم يســمح بالنقــاش العلمــي. 

4. التخصصات الباطنية المختارة (7226502) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل • 

   يتشــكل هــذا املســاق مــن 8 اســابيع مخصصــة لطلبــة الســنة الثانيــة. يتــم تدريــس الجــزء النظــري مــن هــذا املســاق مــن خــالل 

الربنامــج التكامــيل بــ± التــدرب العمــيل و بــ± التعلــم النظــري و يف نفــس الفــرتة التــي ينتظــم بهــا الطــالب فيــه. 

ــاش و  ــات النق ــ« لحلق ــك يف التحض ــة و كذل ــر اليومي ــة و التقاري ــاءات الصباحي ــيل يف اللق ــدرب العم ــاء الت ــالب اثن ــارك الط   يش

ــري. ــدرب الرسي ــة بالت ــة املرتبط ــاطات اليومي ــن النش ــي ع ــق ال يغن ــري املراف ــم النظ ــا ان التعل óــوم دا ــة. و معل ــاركة الفاعل املش

  يف هــذا املســاق يســتطيع الطالــب اختيــار االنتظــام ملــدة اربعــة اســابيع يف احــد اجزائــه الثالثــة و اســبوع± لــكل مــن الجزئــ± 

املتبقيــ± و ذلــك حســب اهتµماتــه و تفضيلــه. 

 

ُصّمم هذا املساق إلعطاء طلبة السنة الثانية املعلومات الرسيرية األساسية يف:

أ. األمراض الجلدية: 
يكتســب الطــالب مــن خــالل انتظامهــم يف هــذا املســاق الخــربة الرسيريــة الواســعة يف األمــراض الجلديــة. الرتكيــز يتــم عــىل تشــخيص 

مــرىض العيــادات الخارجيــة ومعالجــة األمــراض الجلديــة الشــائعة إضافــة ملعرفــة املظاهرالجلديــة الخاصــة باألمــراض الجهازية.

ب. علم األشعة: 
الهــدف االســايس هــو تعلــم الطــالب املهــارات الرئيســية لقــراءة صــور االشــعة العاديــة و االلكرتونيــة و االهتــµم مــن التأكــد مــن • 

االطــالع عــىل كافــة معرفاتهــا مــن االتجــاه و اســم املريــض و الجنــس و التاريــخ الــخ.... 

يقــوم الطــالب باالطــالع عــىل املهــارات التشــخيصية يف قســم االشــعة و يتــم تعريفهــم عــىل املهــارات االساســية يف التعــرف اوال • 

عــىل االشــعة الطبيعيــة العاديــة لكافــة اجــزاء الجســم و بعــد ذلــك التعــرف عــىل االشــعة العاكســة لالعتــالالت املرضيــة املختلفــة 

ــة حياتهــم  ــة يف بداي ــة يف تشــخيص االشــكاليات الشــائعة يف كافــة اجهــزة الجســم و اكتســاب املهــارة الكافي التــي تســاعد الطلب

املهنيــة للتفريــق بــ± مــا يرونــه مــن اجــزاء الصــورة الطبيعيــة و بــ± مــا يرونــه مــن التغــ«ات املرضيــة. كــµ و يتعــرف الطــالب 

عــىل باقــي آليــات التصويــر الشــعاعي مثــل التصويــر طبقــي و صــور ملونــه و آليــات التصويــر االخــرى مثــل الرنــ± املغناطيــيس 

و التصويــر فــوق الصــو¶

يتعــرف الطــالب عــىل آليــات اســتخدام اجهــزة التصويــر املختلفــة و املبــادئ امليكانيكيــة و االلكرتونيــة و الكهربيــة و الصوتيــة و • 

املغناطيســية االساســية مــع التعــرف عــىل ايجابياتهــا و ســلبياتها و مخاطرهــا عــىل العاملــ± و عــىل املــرىض 
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ج- علم التخدير: 
 يتواجــد الطــالب يف غــرف العمليــات مــع االختصاصيــ± املرشفــ± يف اختصــاص التخديــر حيــث يتعلــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع • 

املريــض مــن بدايــة مرحلــة التخديــر حتــى االنتهــاء مــن االفاقــة و اهليــة املريــض لالنتقــال اىل قســم املبيــت بامــان او يف حــاالت 

خاصــة احتيــاج املريــض للنقــل اىل العنايــة املكثفــة الحثيثيــة

يتعــرف الطــالب عــىل بدائــل التخديــر و خيارتــه مــن تخديــر كيل و نصفــي و موضعــي و تخديــر منطقــة معينــة مــن الجســم و • 

الخيــارات االخــرى مــع ايجابيــات و ســلبيات كل نــوع منهــا. 

ــكيل •  ــر ال ــة التخدي ــض اىل مرحل ــل املري ــة نق ــوج يف عملي ــة الول ــه و كيفي ــوب الحنجــرة و بدائل ــة وضــع انب ــرى الطــالب كيفي  ي

بسالســة و مراحلهــا املتعــددة و االدويــة املســتخدمة لجعــل املريــض جاهــزا للجراحــة مــن مثبطــات االú و مرخيــات العضــالت و 

ادويــة التخديــر و غ«هــا مــن مســتحرضات دوائيــة عرقيــة و غازيــة. 

 يتعلــم الطــالب ايضــا  كيفيــة مراقبــة و متــا بعــة العالمــات الحيويــة للمريــض اثنــاء نومــه مــن خــالل االجهــزة املرتبطــة بــه و • 

القوانــ± الفســيولوجية الدقيقــة للحفــاظ عــىل ســوائل املريــض الحيويــة االعتياديــة او يف حــاالت النــزف و مــا يليــه مــن اســتعاضة 

للســوائل و الــدم للحفــاظ عــىل الرتكيــز املناســب لحيــاة املريــض مــن محتويــات الــدم و محتويــات مصــل الــدم امللحيــة و الســكرية 

و غ«هــا.

تعتــرب هــذه فرصــة كبــ«ة ايضــا للتعــرف و التعامــل مــع فســيولوجية الجســم تحــت الظــروف الطبيعيــة و تحــت ظــروف الضغــط • 

الجراحــي و التخديــري

يطلع الطالب عىل حاالت الطوارئ التخديرية.• 

طب االسرة و المجتمع (7227501) (5 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يسجل يف مستوى السنة الثانية يف جزئها االخ« و بعد اجتياز كافة مساقات الفئة االوىل منها بنجاح• 

يشــرتط عــىل الطالــب الــذي يريــد التســجيل ملســاقات الفئــة االوىل ملســتوى الســنة الرسيريــة الثالثــة ان يكــون قــد ســجل هــذا • 

املســاق ســابقا و لكــن ال يشــرتط النجــاح فيــه

ــة ملµرســة طــب  ــة الطلب ــم لتهئي ــا. ُصم ــة يف نهايته ــة الثاني ــة الســنة الرسيري ــدم لطلب ــابيع ويق ــة أس ــدة هــذا املســاق أربع    م

املجتمــع. يقــوم الطلبــة بجــوالت يف عيــادات وأماكــن صحيــة مختلفــة مثــل مراكــز العنايــة بالألمومــة والطفولــة، مراكــز التطعيــم، 

ــع ومعالجــة الغــذاء، والطــب الصناعــي تصني

طب طوارئ الباطني (7221501) (4 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يسجل يف مستوى السنة الثانية يف جزئها االخ« و بعد اجتياز كافة مساقات الفئة االوىل منها بنجاح• 

يشــرتط عــىل الطالــب الــذي يريــد التســجيل ملســاقات الفئــة االوىل ملســتوى الســنة الرسيريــة الثالثــة ان يكــون قــد ســجل هــذا • 

املســاق ســابقا و لكــن ال يشــرتط النجــاح فيــه

   مدة هذا الجزء من املساق هي 4 أسابيع• 

ــة اســتقبال •  ــوا عــىل آلي ــاك ليتعرف ــة الطــوارئ تحــت ارشاف املســؤول± هن يتواجــد الطــالب يف هــذا الجــزء مــن املســاق يف غرف

الحــاالت الطارئــة الباطنيــة و كيفيــة التعامــل معهــا و توزيــع اولوياتهــا و كيفيــة عمــل الفحــص الرسيــري للحــاالت الطارئــة مــن 

خــالل الفحــص االويل ثــم الفحــص الثانــوي، و مــن ثــم آليــة نقــل املــرىض املصابــ± مــن و اىل غرفــة الطــوارئ و تحديــد اولويــات 

الفحوصــات الطبيــة لهــم.

ــاء حــاالت •  ــر و مشــاهدة مµرســة التواصــل الحقيقــي مــع املــرىض و ذويهــم اثن ــا يف االوضــاع الحقيقــة للتوت ــة هن يوضــع الطلب

الخــوف و القلــق و احتــµالت املضاعفــات و كيفيــة التعامــل مــع ذلــك بهــدوء حــذر و مهنــي مــع التواجــد يف اعــىل حــاالت االنتبــاه 

و اتخــاذ القــرارات املص«يــة يف هــذه االحــوال. 
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عــىل الطلبــة القيــام بتقديــم تقاريــر مكتوبــة و القــاء تقدمــات فيــµ يتعلــق Ýــا اكتســبوه مــن خــربات يوميــة ممــن خــالل هــذا • 

التــدرب. 

ينبــه الطــالب هنــا اىل رضورة االلتــزام بتعليــµت املرشفــ± بدقــة و مــن غــ« نقــاش اثنــاء الوضــع الطــارئ كــµ انــه عليهــم ايضــا • 

احتــµل انفعــاالت العاملــ± و املرشفــ± و عــدم التدخــل يف عملهــم و عــدم التوجــه باالســئلة و االستفســارات اال بعــد ان يكــون 

هنــاك اســتقرار يف وضــع القســم يســمح بالنقــاش العلمــي.   

الطب الشرعي (7227502) (2ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

يجب تسجيله يف مستوى السنة الثانية• 

ال يسمح ملن ú يرتقي اىل مستوى السنة الثانية تسجيل هذا املساق• 

ال يوجد لهذا املساق فراغ مستقل باالسابيع بل يتم االنتظام به بعد الظهر• 

   هــذا املســاق مخصــص لطلبــة الســنة الثانيــة، ويعتــرب جــزء خــاص مــن علــم األمــراض والــذي يتعامــل ليــس فقــط مــع نتائــج 

املــرض وبشــكل خــاص دوره يف حــدوث الوفــاة املفاجئــة، ولكنــه أيضــا يفحــص نتائــج العوامــل الخارجيــة املختلفــة ( الســالح النــاري، 

الســموم، الرضــوض الــخ) عــىل الجســم البــرشي.

إضافــة لذلــك ســوف يناقــش الوضعيــات الخاصــة والتــي تتطلــب اشــعار املحقــق يف أســباب الوفيــات، االســتجابة لطلــب ترشيــح 

الجثــة، إصــدار شــهادة الوفــاة، والخطــوات الالزمــة للتحضــ« للمحاكمــة يف حــال رضورتهــا. 

  يتخلل هذا املساق جزء نظري و تعطى الفرصة للطالب ان يطلعوا عىل الحاالت املوجودة يف ح± انتظامهم به. 

مشروع البحث (7000603) ( 6 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

عىل الطالب تسجيل املساق مع بداية مستوى السنة الثانية • 

ال يستطيع الطالب التخرج قبل االنتهاء من مرشوعه كامال و تاما• 

ال يوجد اسابيع تفرغ خاصة و لكن يتم االداء خالل السنة.• 

يبــدأ الطالــب بالتحضــ« و انجــاز مــا Ôكــن مــن االطروحــة مــع بدايــة عامــه الثــا� و يتقــدم بطلــب املوافقــة عــىل االطروحــة • 

و كذلــك التقــدم ملوافقــة لجنــة املراجعــات للمؤسســة (اللجنــة االخالقيــة) و يبــدأ و بــارشاف مديــر البحــث بــاداء النشــاطات و 

املتطلبــات املرتبطــة بهــذا النشــاط البحثــي

ال يسمح للطالب البدء و الرشوع بنشاط البحث امليدا� او املتعلق باالنسان اال بعد اخذ املوافقات املالóة و الالزمة. • 

يخصــص للمــرشوع 8 اســابيع مســتقلة بعــد نهايــة امتحانــات الســنة الثانيــة يســتفيد منهــا الطالــب يف تنســيق و ترتيــب مرشوعــه • 

و عمــل مــا فاتــه منــه، و Ôتــد نشــاطه حتــى الوقــت النهــاé املســموح بــه يف الســنة الثالثــة

ــكان •  ــة. بإم ــا خصوصــا Ýســائل الصحــة العام ــق مواضيعه ــة تتعل ــة الجــراء بحــوث طبي ــة الطلب الهــدف مــن هــذا املســاق تهيئ

الطلبــة أيضــا اختيــار موضــوع علمــي رسيــري بحــت أ و موضــوع علمــي طبــي مــن العلــوم الطبيــة األساســية. تصمــم املشــاريع 

لطالــب او طالبــ± و يف حــاالت خاصــة جــدا ممكــن الحــاق ثالثــة طــالب . بإمــكان الطلبــة اختيــار مشــاريعهم البحثيــة الخاصــة او 

اختيــار موضــوع البحــث مــن خــالل قاóــة تحددهــا الدائــرة املعنيــة أو الكليــة يف بدايــة الســنة الثانيــة.

مواضيــع البحــث املميــزة ســوف يتــم نرشهــا يف املجــالت العلميــة املحليــة أو الدوليــة. يوجــد لــكل طالــب (أو طالبــ±) مــرشف • 

واحــد و ممكــن مشــاركة اختصــايص اخــر بصفــة مشــارك الكتســاب الخــربة البحثيــة و املشــاركة فيهــا.

يعترب الطالب داóا الكاتب االول ملرشوع البحث• 

عىل الطالب االطالع عىل التعليµت و امللحقات املتعلقة بهذا املرشوع• 
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مساقات مستوى السنة السريرية الثالثة

الطب الباطني (متقدم) (7221601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة . الرتكيــز ســوف يتــم عــىل اكتســاب املهــارات والســلوك املســتحب مــن الطبيــب 

ــة اىل التشــخيص  ــة اضاف ــات املخربي ــة، املعلوم ــة، الفحــوص الفيزيائي ــة ســوف يســجلون القصــة املرضي ــن والعطــوف. الطلب الفِط

وخطــط املعالجــة. ســوف يتعلــم الطلبــة كيفيــة تطويــر التبــرص الرسيــري وتحمــل املســؤولية خــالل كامــل مــدة العمــل للعنايــة 

باملريــض Ýــا يف ذلــك اســتدعاؤه خــالل فــرتات املناوبــة الليليــة. كل طالــب ســوف يعمــل مــع طبيــب مقيــم وتحــت ارشافــه.

جراحة عامة (متقدم) (7222601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

 

    هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ُصمــم هــذا املســاق إلعطــاء الفرصــة لتحســ± مهاراتهــم يف أخــذ القصــة 

ــز  ــة. الرتكي ــة يف تقييــم ومعالجــة أ}ــاط مختلفــة مــن األمــراض الجراحي ــاé وتزويدهــم بالخــربة الرسيري ــة والفحــص الفيزي املرضي

ســوف يتــم عــىل تعليــم الطلبــة ]ييــز وتدبــ« املشــاكل االساســية يف الجراحــة.

ــل  ــراء العم ــد إج ــالل وبع ــل وخ ــا قب ــرىض م ــة امل ــي ويف متابع ــق الجراح ــ± يف الفري ــاء فاعل ــوا كأعض ــة أن يكون ــة الطلب    وظيف

الجراحــي. يشــارك الطلبــة يف الجــوالت عــىل املــرىض، املحــارضات، العيــادات الخارجيــة، والعمليــات ويشــاركون يف املناوبــات الليليــة 

ــة. تحــت إرشاف مقيمــي األقســام الجراحي

األطفال (متقدم) (7223601) ( 8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

ســن الطلبــة مهاراتهــم يف أخــذ القصــة املرضيــة، الفحــص الرسيــري      هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ســوف يحِّ

وحــل املشــاكل التــي تواجــه األطفــال يف األعــµر املختلفة.

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل معرفــة التشــخيص التفريقــي والوســائل التشــخيصية الرضوريــة لحــل مشــاكل األطفــال، وذلــك يتــم مــن 

خــالل جــوالت عــىل األطفــال املــرىض، وحــدات العنايــة املكثفــة باألطفــال، والعيــادات الخارجيــة. ســوف يشــارك الطلبــة يف املتابعــة 

اليوميــة للمــرىض وأيضــا خــالل املناوبــات الليليلــة.

قد يخصص أسبوعان من ضمن االسابيع الثµنية كجوالت يف املراكزوالعيادات الصحية التي تُعنى باألطفال

ســن الطلبــة مهاراتهــم يف أخــذ القصــة املرضيــة، الفحــص الرسيــري وحــل املشــاكل التــي تواجــه  مــن خــالل هــذا املســاق ســوف يحِّ

األطفــال يف األعــµر املختلفــة.

الرتكيــز ســوف يتــم عــىل معرفــة التشــخيص التفريقــي والوســائل التشــخيصية الرضوريــة لحــل مشــاكل األطفــال، وذلــك يتــم مــن 

خــالل جــوالت عــىل األطفــال املــرىض، وحــدات العنايــة املكثفــة باألطفــال، والعيــادات الخارجيــة. ســوف يشــارك الطلبــة يف املتابعــة 

اليوميــة للمــرىض وأيضــا خــالل املناوبــات الليليلــة.
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أمراض النساء والوالدة (متقدم) (7224601) (8 ساعات معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة أوىل• 

   هــذا املســاق مقــدم لطلبــة الســنة الرسيريــة الثالثــة. ُصمــم هــذا املســاق لتزويــد الطلبــة باملهــارات واملعلومــات الالزمــة للعنايــة 

Ýــرىض املشــاكل الوالديــة والنســائية الشــائعة. الفحــص الدقيــق للنســاء، والحمــل مــن الفــرتة املمتــدة مــا قبــل الــوالدة وخاللهــا 

ــد  ــرق التولي ــة، وط ــوالدة املهبلي ــل، ال ــ« الحم ــري، تدب ــص الرسي ــي، الفح ــخ الطب ــذ التاري ــىل أخ ــم ع ــوف يت ــز س ــا. الرتكي وبعده

النســائية الشــائعة. يشــارك الطلبــة يف الجــوالت عــىل املــرىض، النقاشــات يف املحــارضات، مــرىض العيــادات الخارجيــة، وغــرف املخــاض 

والــوالدة والعمليــات.

إضافة لذلك يشارك الطلبة في محاضرات علمية ونقاشات ضمن مجموعات

مساقات يمكن اخذها في مستويات مختلفة

 اقتصاديات الصحة (7227403) (2 ساعة معتمدة)
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ال يوجد اسابيع تدريب عميل• 

ــات  ــىل اقتصادي ــرىض ع ــة امل ــس لصح ــ« املعاك ــ«  و التأث ــن التأث ــاملة ع ــرة ش ــب فك ــة الط ــاء طلب ــاق باعط ــذا املس ــى ه     يعن

ــة احتياجــات املــرىض  ــة يف تغطي ــة دول ــة اي ــي تواجــه امكاني ــة الت ــµ و يســلط الضــوء عــىل االشــكاليات التمويلي ــم, ك مجتمعاته

ــة  ــا و ماهي ــة التعامــل بينهــم مالي ــة مــع املــرىض و كيفي ــة مقدمــي الخدمــة الصحي ــات كاف ــة. يناقــش املســاق ايضــا عالق الصحي

ــل.   ــم هــذا التعام ــي تحك ــط الت الضواب

مساق: اهتمامات في صحة المرأة ( 7405402) (2 ساعة معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ال يوجد اسابيع تدريب عميل • 

ــة  ــة وحال ــف مــن 30 محــارضة علمي ــوى تعليمــي مؤل ــا بشــكل محت ــم تنظيمه ــا باملــرض. يت ــة وعالقته    يركــز االول عــىل التغذي

دراســية. صمــم هــذا املســاق لتطويــر املهــارات يف اســتعµل الغــذاء الرسيــري يف الوقايــة مــن األمــراض وعــالج املشــاكل الصحيــة 

ــة، والســكري، الضغــط، وأمــراض الكليــة. ــة الدموي املتعلقــة بالغــذاء، مثــل أمــراض القلــب واالوعي

    امــا الثــا� ف«كــز عــىل االمــور الصحيــة الخاصــة باملــرأة بكافــة فئاتهاالعمريــة. حيــث ان هنــاك اشــكاالت مرضيــة تخــص املــرأة 

فقــط حســب التكويــن الفســيولوجي الخــاص بهــا. و يناقــش هــذا املســاق باهتــµم بالــغ ايضــا العالقــات بــ± الشــؤون و املتغــ«ات 

الصحيــة الخاصــة باملــرأة و بــ± الثقافــة املجتمعيــة التــي تحيــط بهــا و كيفيــة تفاعــل هــذه املؤثــرات مــع صحتهــا. و يجــري الرتكيــز 

هنــا عــىل ان اســاليب الوقايــة النفســية و املفاهيــم الصحيحــة االجتµعيــة و البعــد عــن ســوء الفهــم االديولوجــي لــه بالــغ االثــر يف 

حµيــة صحــة املــرأة يف كل جوانبهــا.  

يتشكل املساقان من محارضات، حوارات، ندوات، ....... و ال يوجد هناك اسابيع تدريب عملية.  
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مساقي: جراحة اختيارية (7225501) وطب باطني اختياري(7226501)
شروط خاصة بكل من المساقين:

 مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

يشمل أي من فروع الطب الجراحية او الباطنية• 

 • .µيتشكل املساق± من ^انية اسابيع، اربعة لكل منه

Ôكــن لطلبــة الطــب اختيــار دورتــ± ]تــد كل منهــا لجــوالت عــىل مــدى أربــع أســابيع إحداهــا يف الجراحــة  أو اي مــن تخصصاتهــا • 

الرئيســية او الفرعيــة واألخــرى يف الطــب الباطنــي او اي مــن تخصصاتــه الرئيســية او الفرعيــة ( و يشــمل كالهــµ مــا يتعلــق يف 

االطفــال ايضــا). 

Ôكن االنتظام بهذين املساق± متتابع± او منفردين• 

Ôكن االنتظام يف الثµنية اسابيع يف مجال واحد فقط حسب رغبة الطالب• 

عــىل الطالــب ان يقــوم باالختيــار بنفســه و لــه الحــق ان ينســق لهــذا التدريــب االختيــاري الدائــه يف الخــارج يف مؤسســات صحيــة • 

توافــق عليهــا الكليــة و الجامعــة، او يف الداخــل و لكــن بعــد موافقــة هــذه املؤسســات. 

وسائل البحث في الطب السريري (7000401) (2ساعة معتمدة) 
شروط خاصة بالمساق:

مساق فئة ثانية• 

Ôكن تسجيله يف اي من مستويات السنوات الرسيرية• 

ــات والصحــة العامــة ويعطــي  ــوي والوبائي ــي أعطيــت يف اإلحصــاء الحي هــذا املســاق ســوف يؤكــد عــىل املالحظــات واألفــكار الت

ــاس يف األبحــاث. ــة بادخــال املــرىض والن ــة الحساســة املتعلق ــري واملســائل األخالقي ــة يف البحــث الرسي ــة وســائل مختلف الطلب
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برنامج بكالوريوس الصيدلة
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
7301301  م.س.   1        4علم االدوية 2                                                                   7301302

10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7303306  م.س.   1 7303306  أو متزامن       1مخترب عقاق« طبية                                                               7303307
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
7304302  م.س.   1        1مراقبة الجودة للصيدله                                                           7303505
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
7004001  م.س.   1        3صيدلة فيزيائية 1                                                                7304201
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
7304201  م.س.   1        2صيدله فيزيائية 2                                                                7304202
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        4علم االدويه 1                                                                   7301301
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7304201  م.س.   1        2حسابات صيدالنية                                                                 7304504
7304301  م.س.   1  7301301  م.س.   2       3حركة دوائية                                                                     7304501
7304301  م.س.   1        3صيدلة صناعية                                                                    7304401
7304301  م.س.   1 7304301  أو متزامن       1صيدالنيات عميل 1                                                                7304303
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
7304301  م.س.   1        4صيدالنيات 2                                                                     7304302
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
7301302  م.س.   1        3صيدلة رسيرية1                                                                   7301406

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
7304201  م.س.   1        1صيدلة فيزيائية عميل                                                             7304204

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
7104101  م.س.   1        3علم الترشيح للصيدله                                                             7101204
        3مرشوع بحث صيدال�                                                               700502

7301302  م.س.   1        3حاالت يف علم السموم الرسيري                                                     7301408
        1االسعافات األولية                                                               7227102
7301302  م.س.   1        2معلومات دوائية                                                                  7301504
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302

10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
7301301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       3تدريب صيدال�                                                                   7302505
7301301  م.س.   1        2ادوية بدون وصفه طبية                                                            7302507
7303306  م.س.   1        3كيمياء العقاق« الطبية                                                          7303304
7004002  م.س.   1        3عقاق« طبية                                                                     7303306

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
7304202  م.س.   1        4صيدالنيات 1                                                                     7304301
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7304302  م.س.   1        1ترشيعات صيدالنية                                                                7302501
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7104201  م.س.   1        2دراسة حاالت يف الكيمياء الحيوية الرسيرية                                        7103406

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239

 اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

7104101  م.س.   1  7104102  م.س.   2       4علم الدم                                                                        7103305
7103305  م.س.   1        3علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103306
        3علم األجنة                                                                      7101205
        2التخطيط االرسي ومنع الحمل                                                       7405403
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
7304302  م.س.   1        3منتجات التكنولوجيا البيولوجية                                                   7304505
7303405                                                                     é7303302  م.س.   1        3تخليق دوا
        2الصيدلية الخرضاء                                                                7303407
7304301  م.س.   1        2مواد تجميل                                                                      7304304
7304303  م.س.   1        1مواد تجميل عميل                                                                 7304305
7304302  م.س.   1        2السواغات الصيدالنية                                                             7304403
7304302  م.س.   1        2التعقيم الصيدال�                                                               7304404
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402
7304501  م.س.   1        1حركة دوائية عميل                                                                7304502
7004003  م.س.   1        2أطياف وكيمياء املجموعات الوظائفية                                               7303402
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
7301302  م.س.   1        3العالج الحيوي                                                                   7304405
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202
        1صيدلة صناعية عميل                                                               7304402
        2الطب البديل                                                                     7232301
7301302  م.س.   1        3رعاية صيدالنية                                                                  7301403
7301406  م.س.   1        3صيدلة رسيرية 2                                                                  7301503
7303306  م.س.   1        3البحث العلمي يف املنتجات الطبيعية                                               7303404
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7303301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       2ايض االدوية                                                                     7303403
        1تعليم وارشاد املرىض                                                             7302302
        1تسويق ودعاية صيدالنية                                                           7302502
        3االقتصاد الدواé واالرشاد يف استخدام االدوية                                    7302503
7301302  م.س.   1        2املستحرضات الطبية البيطرية                                                      7302504
        1كيمياء العقاق« الطبية عميل                                                     7303305
        3املستحرضات الصيدالنية الطبيعية                                                  7303401
        2علم الوراثة                                                                     7104203
7301301  م.س.   1        3االدوية اثناء الحمل والرضاعه                                                    7301506
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
7104201  م.س.   1        3الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104202
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دكتور صيدلي
اجباري تخصص

المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
7004001  م.س.   1        4كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    7004004
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7004004  م.س.   1        4تحليل آيل                                                                       7303303
        4علم االدويه 1                                                                   7301301
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102
7301301  م.س.   1        4علم االدوية 2                                                                   7301302
        2العالج النبا¶                                                                  7303406

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214

10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
7004001  م.س.   1        3صيدلة فيزيائية 1                                                                7304201
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
        1االسعافات األولية                                                               7227102
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اختياري تخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        3علم األجنة                                                                      7101205
7103305  م.س.   1        3علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103306
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
7004002  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                7004003
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
7104201  م.س.   1  7104202  م.س.   2       4كيمياء رسيرية                                                                   7103405
7105301  م.س.   1        3علم الف«وسات                                                                   7105305
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
7105301  م.س.   1        3علم الفطريات الطبي                                                              7105401
        2برصيات الع±                                                                    7229301
        4علم الطفيليات                                                                   7105304
7103305  م.س.   1        2التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103304
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
7105301  م.س.   1  7104201  م.س.   2       4سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103203
7104101  م.س.   1  7104102  م.س.   2       4علم الدم                                                                        7103305
7105301  م.س.   1        4تشخيص بكت«يا                                                                   7105303
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اجباري مرحلة التخصص
المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق

7104201  م.س.   1        2دراسة حاالت يف الكيمياء الحيوية الرسيرية                                        7103406
7304301  م.س.   1        3صيدلة صناعية                                                                    7304401
7304301  م.س.   1        4صيدالنيات 2                                                                     7304302
7304202  م.س.   1        4صيدالنيات 1                                                                     7304301
7301401                                                                    1 é3عالج دوا        
7301301  م.س.   1        2ادوية بدون وصفه طبية                                                            7302507
7301301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       3تدريب صيدال�                                                                   7302505
7301302  م.س.   1        3حاالت يف علم السموم الرسيري                                                     7301408
7301302  م.س.   1        2معلومات دوائية                                                                  7301504
7304201  م.س.   1        2حسابات صيدالنية                                                                 7304504
        2وسائل البحث يف الطب الرسيري                                                     7000401
7304302  م.س.   1        1ترشيعات صيدالنية                                                                7302501
        2حركة الدواء الرسيرية ومتابعة تركيز األدوية                                      7304503
7304302  م.س.   1        3منتجات التكنولوجيا البيولوجية                                                   7304505
        8تطبيق رسيري صيدال� 4                                                           7302602
        8تطبيق رسيري صيدال� 3                                                           7302601
        8تطبيق رسيري صيدال� 2                                                           7302509
        8تطبيق رسيري صيدال� 1                                                           7302508
        6مرشوع بحثي د.صيديل                                                              7000601
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        2رعاية صيدالنية 2                                                                7301404
        3املستحرضات الصيدالنية الطبيعية                                                  7303401
7301302  م.س.   1        3رعاية صيدالنية                                                                  7301403
        3صيدلة املستشفى                                                                  7302506
        1مخترب تركيب ورصف األدوية                                                        7304406
7304301  م.س.   1  7301301  م.س.   2       3حركة دوائية                                                                     7304501
7301501                                                                    3 é3عالج دوا        
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        1تعليم وارشاد املرىض                                                             7302302
        1تسويق ودعاية صيدالنية                                                           7302502
7301502                                                                    4 é3عالج دوا        
7301402                                                                    2 é3عالج دوا        
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المتطلب السابقس.مرقم المساقاسم المساق
7304302  م.س.   1        2التعقيم الصيدال�                                                               7304404
7304302  م.س.   1        1مراقبة الجودة للصيدله                                                           7303505
        3العالج عىل أساس دليل علمي                                                       7301505
7302401                                                             é3علم األوبئة الدوا        
7303608                                                              (SAR)  3كيمياء طبية        
        3تكنولوجيا صيدالنية متقدمة                                                       7304601
7303405                                                                     é7303302  م.س.   1        3تخليق دوا
        2التخطيط االرسي ومنع الحمل                                                       7405403
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402
        2الطب البديل                                                                     7232301
7301301  م.س.   1        3االدوية اثناء الحمل والرضاعه                                                    7301506
        3االقتصاد الدواé واالرشاد يف استخدام االدوية                                    7302503
7004003  م.س.   1        2أطياف وكيمياء املجموعات الوظائفية                                               7303402
7304501  م.س.   1        1حركة دوائية عميل                                                                7304502
7303306  م.س.   1        3البحث العلمي يف املنتجات الطبيعية                                               7303404
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        2الصيدلية الخرضاء                                                                7303407
7304301  م.س.   1        2مواد تجميل                                                                      7304304
7304303  م.س.   1        1مواد تجميل عميل                                                                 7304305
7304302  م.س.   1        2السواغات الصيدالنية                                                             7304403
        1صيدلة صناعية عميل                                                               7304402
7301302  م.س.   1        3العالج الحيوي                                                                   7304405
7301302  م.س.   1        2املستحرضات الطبية البيطرية                                                      7302504
7303301  م.س.   1  7301302  م.س.   2       2ايض االدوية                                                                     7303403

اختياري مرحلة التخصص
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برنامج بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية
Program of Bachelor of Biomedical Sciences

مقدمة:
يســمى هــذا الربنامــج بربنامــج البكالوريــوس يف العلــوم  الطبيــة الحيويــة ويتــم تنظيمــه تحــت مســؤولية كليــة الطــب وعلــوم الصحــة 

يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ويســتطيع طلبــة الربنامــج الذيــن ينهــون الســنة الثالثــة بنجــاح واســتكµل متطلبــات هــذا الربنامــج الحصــول 

عــىل شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة ســواء يف حــال رغبتهــم باالســتمرار يف الربنامــج املــؤدي للحصــول عــىل شــهادة دكتــور 

يف الطــب أو دكتــور صيدلــة او مــا يســتحدث يف حالــة عــدم ]كنهــم مــن أو عــدم رغبتهــم يف االســتمرار يف الربنامــج املــؤدي للحصــول عــىل 

شــهادة دكتــور يف الطــب مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة.

تــّدرس املســاقات املطلوبــة لنيــل هــذه الشــهادة مــن هــذا الربنامــج اقســام دائــرة العلــوم الطبيــة الحيويــة يف كليــة الطــب وعلــوم 

الصحــة ومســاقات تــدرس مــن كليــة العلــوم وهنــاك مســاقات الجامعــه تــدرس مــن الكليــات املختلفــه.

يكــون متطلــب التخــرج كــµ هــو يف خطــة هــذا الربنامــج التفصيليــة املرفقــة, وبشــكل مختــرص يتخــرج الطالــب مــن هــذا الربنامــج 

بعــد انهــاء 130 ســاعة معتمــدة مــن املســاقات مقســمة كاآل¶: 18 ســاعة معتمــدة متطلبــات جامعــة اجبــاري,  87ســاعة متطلبــات علــوم 

طبيــة حيويــة عامــة اجباريــة و 25 معتمــدة متطلبــات علــوم طبيــة حيويــة عامــة اختياريــة. 

Ôكــن قبــول الطلبــة مــن برامــج الصيدلــة ودكتــور صيدلــة والطلبــة املحولــ± مــن برامــج العلــوم الحياتيــة يف الجامعــة بــرشط اســتيفاء 

رشوط االنضــµم اليــه بــرشط ان يكــون دخولهــم اىل الجامعــة Ýعــدل %90 بالحــد االد`/ الفــرع العلمــي وبعــد امتحــان قبــول للربنامــج.

Ýجرد قبول الطالب يف هذا الربنامج يع± له مرشد اكادÔي يتابع تقدم الطالب للربنامج حتى تخرجه.

يرتبط هذا الربنامج بربنامج دراسات عليا (ماجست« يف العلوم الطبية الحيوية ودكتوراه) الحقا.

يســتطيع الطالــب التحويــل مــن هــذا الربنامــج اىل أي تخصــص يف الدوائــر التابعــة لكليــة الطــب وعلــوم الصحــة أو الكليــات األخــرى يف 

الجامعــة حســب الــرشوط واملتطلبــات املعمــول بهــا يف الجامعــة.

يســتطيع الطالــب بعــد التخــرج مــن هــذا الربنامــج اكــµل دراســته يف دائــر¶ الطــب والصيدلــة وبرنامــج البرصيــات ضمــن الــرشوط 

التــي تحددهــا هــذه الدوائــر واألقســام.

رؤية الدائرة: 
توسيع نطاق املعرفة يف العلوم الطبية الحيوية واثرائها لخدمة صحة املجتمع.

رسالة الدائرة:
اإلســهام يف تقــدم العمــل يف العلــوم الطبيــة مــن اجــل تزويــد املجتمــع بكــوادر شــابه لالنطــالق اىل تخصصــات متعــددة يف املجــاالت 

الطبيــة.

األهداف:
ايجاد كوادر ملواكبة التطور يف العلوم الطبية.• 

تحفيز التطور البحثي يف املجاالت الطبية• 

تخريج كوادر متخصصة تربط ب± العلوم الطبية التطبيقية والرسيرية.• 
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تعليمات منـح شهادة 
 BBMS بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية

مادة (1): 

تســمى هــذه التعليــµت "تعليــµت منــح شــهادة- بكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة –مــن كليــة الطــب وعلــوم الصحــة يف 

جامعــة النجــاح الوطنيــة ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بــدء العــام الجامعـــي 2014-2013

مادة (2):

يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل شــهادة بكالوريــوس يف العلــوم الطبيــة الحيويــة  بتوصيــة . 1

مــن مجلــس كليــة الطــب وعلــوم االصحــة.

ــة العامــة الفلســطينية الفــرع العلمــي بشــكل . 2 ــة الحاصلــ± عــىل شــهادة الدراســة الثانوي يقبــل يف هــذا الربنامــج الطلب

تنافــيس وÝعــدل ال يقــل عــن %85 وكذلــك الطلبــة الحاصلــ± عــىل شــهادات تعّدهــا الجامعــة معادلــة ســواء مــن الــدول 

العربيــة او غ«هــا. 

مادة (3) :

ــور يف  ــة للدخــول اىل برامــج دكت ــة الخطــوة االوىل والرضوري ــة الحيوي ــوم  الطبي ــوس يف العل ــدُّ الحصــول عــىل شــهادة البكالوري يَُع

ــابهة  ــج املش ــن الربام ــتحدث م ــد يس ــا ق ــنان وم ــور االس ــُل, دكت ــدم والكاح ــور الق ــاُت, دكت ــور برصي ــُة, دكت ــور صيدل ــُب, دكت الط

ــج. ــا كل برنام ــي يتطلبه ــرشوط الت ــك حســب ال ــوم الصحــة وذل ــة الطــب وعل ــة يف كلي ــوم الصحي ــا يف مجــال العل والدراســات العلي

مادة (4): 

ــدة  ــاعة معتم ــة130   س ــة الطبي ــوم الحيوي ــوس يف العل ــل شــهادة البكالوري ــدة لني ــدد الســاعات املعتم ــون الحــد األد` لع أ-  يك

ــكل اآل¶ :- ــة بالش موزع

متطلبـــات الجامعـــة اإلجباريــة ( 18 ســاعة معتمــدة) : تنطبــق متطلبــات جامعــة النجــاح اإلجباريــة عــىل طلبــة كليــة . 1

الطــب وتســتن« بفلســفتها .

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية 87 ساعة معتمدة. . 2

متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية 25 ساعة معتمدة. 3

مادة (5):-

املتطلبات االختيارية 

ــاه  ــواء باتج ــج س ــذا الربنام ــول يف ه ــن الدخ ــاé م ــه النه ــق هدف ــاعده يف تحقي ــث تس ــة بحي ــواد االختياري ــب امل ــار الطال   يخت

الدرراســات العليــا االساســية او الرسيريــة وعليــه االطــالع منــذ البدايــة عــىل متطلبــات الدخــول اىل هــذه الربامــج بحيــث تحقــق 

ــة  ــدر مــن الفاعلي ــه بأكــرب ق توجهات

مادة (6):- 

مــدة الدراســــة والعـــبء الدراســـــــي

تنظِّــم شــهادة البكالوريــوس يف العلــوم  الطبيــة الحيويــة كليــة الطــب وعلــوم الصحة-دائــرة العلــوم الطبيــة االساســية- ( أ ). 

يف جامعــة النجــاح الوطنيــة.

تنظم عملية التدريس عىل مدى ثالث سنوات كحد اد` والحد األقىص إلنهاء متطلباتها خمس سنوات.( ب ). 

ــدرايس للفصــل ( ج ).  ــدرايس للســنة الواحــدة ( 52) ســاعة معتمــدة وال يتعــدى العــبء ال يكــون الحــد األعــىل للعــبء ال

ــي (10) ســاعات معتمــدة . ــدرايس الواحــد (21) ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيف ال

ــة العــام ( د ).  ــوم الصحــة يف بداي ــة الطــب وعل ــة  يف كلي ــة و الطبي ــوم الحيوي ــدأ الدراســة يف برنامــج البكالوريــوس للعل تب

ــم الجامعــي العامــة. ــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام الجامعــي وتتبــع متغــ«ات التقوي الجامعــي وتنتهــي  يف نهاي
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مادة (7):- 

االمتحانــات والعالمــات واملعـدالت

أوال:-

أ- تنظــم األمــور املتعلقــة بإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وإجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا بتعليــµت خاصــة يصدرهــا مجلــس كليــة 

الطــب وعلــوم الصحــة.

ب- يشــكل مجلــس الكليــة بتنســيب مــن العميــد لجنــة تســمى( لجنــة ممتحنــي بكالوريــوس العلــوم  الطبيــة الحيويــة ) تحــال إليهــا 

حــاالت التظلــم والطعــن يف االمتحانــات ســواء مــن الطلبــة أو مــن أي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو اإلدارة األكادÔيــة يف 

الجامعــة وترفــع توصياهــا للعميــد .

د-

 1- العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد التــي يدرســها الطالــب Ýــا فيهــا متطلبــات الجامعــة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان 

ــارات واألعــµل الفصليــة. النهــاé وعالمــات االختب

2- تســجل نتيجــة مســاقات اإلســعاف األويل واألخالقيــات الطبيــة وتاريــخ الطــب (ناجــح) أو (راســب) دون عالمــات وال تدخــل يف 

حســاب املعــدل للســنة كذلــك مســاق الحاســوب وخدمــة املجتمــع مــن متطلبــات الجامعــة.

ثانيــاً : -

يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها  لنيل شهادة البكالوريوس يف العلوم  الطبية الحيوية عىل النحو اآل¶:-

أ-  توزيع العالمات ورصدها  يف العلوم األساسية والطبية األساسية:-

1 . 25% µل الفصــل %50 مــن العالمــة النهائيــة للمســاق عــىل أن يجــري اختبــارات فصليــات كتابيــات لــكل منهــµيخصــص ألعــ

مــن العالمــة  أو اختبــار واحــد يخصــص لــه %25 مــن العالمــة وتخصــص بقيــة العالمــة %25 لالختبــارات القصــ«ة أو العمليــة 

أو األعــµل الفصليــة األخــرى وذلــك Ýوجــب أســس تضعهــا الكليــة.

ــمل االمتحــان . 2 ــة تدريــس املســاق ويشتـ ــة للمســاق ويجــرى بعــد نهاي يخصــص لالمتحــان النهــاé %50 مــن العالمــة النهائي

النهــاé عــىل امتحــان عمــيل للمســاقات  التــي تتضمــن جــزءاً عمليــاً ويخصــص لالمتحــان العمــيل عالمــة تتناســب مــع حجــم 

ذلــك الجــزء مــن املســاق.

ب- 

ــا . 1 ــكل مــن الفصــول الدراســية عــىل أســاس مجمــوع الســاعات املعتمــدة للمســاقات Ýــا فيه يحســب املعــدل الفصــيل ل

ــادة 7 أوال - د2-  ــا ورد يف م ــتثناء م ــة باس ــات الجامع متطلب

ــد إجــراء . 2 ــة كل فصــل جامعــي مواعي ــوم الصحــة يف بداي ــة الطــب وعل ــس كلي ــة يحــدد مجل ــات الجامع باســتثناء متطلب

ــن  ــا أمك ــي م ــم الجامع ــع التقوي ــق م ــل بالتواف ــك الفص ــدرس يف ذل ــاق يُ ــكل مس ــة ل ــات النهائي ــارات واالمتحان االختب

ــجيل.  ــول والتس ــد القب ــع عمي ــيق م وبالتنس

ج- يف حالــة املســاقات املشــرتكة بــ± أكــ³ مــن دائــرة واحــدة يشــكل مجلــس الكليــة  يف بدايــة كل عــام جامعــي الوحــدة التعليميــة 

للمســاق وتتألــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يدرســون املســاق ويختــار املجلــس مــن بينهــم منســقاً تكــون مهمتــه التنســيق 

بــ± أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يشــاركون يف تدريــس املســاق فيــµ يخــص تحضــ« برنامــج املحــارضات أو النــدوات أو حلقــات 

النقــاش ومتابعــة تنفيــذ ذلــك الربنامــج وكذلــك اإلعــداد لالمتحانــات والتقييــم وتصحيــح االمتحانــات ورصــد العالمــات .

د- إذا ُعدَّ الطالب راسبا يف أي من املساقات املقررة  فعليه إعادة التسجيل للمساق حسب األصول املعتمدة يف الجامعة . 

مادة (8): 

 •. D  %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االجبارية

 •. D  %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات العلوم العامة والطبية الحيوية االختيارية

 •D %60 الحد األد` لعالمة النجاح يف متطلبات الجامعة –باستثناء ما يقرره مجلس العمداء

يحــق للطالــب إعــادة دراســة املســاقات التــي يختارهــا بهــدف رفــع معدلــه الرتاكمــي يف كل املــواد التــي يحصــل فيهــا عــىل • 

تقييــم اقــل مــن 75% (2.5)  ويف هــذه الحــال تحســب العالمــة الجديــدة للمســاقات.                                                          
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املادة (9): 

عــىل الطالــب اجتيــاز كل املســاقات املقــررة يف للحصــول عــىل بكالوريــوس العلــوم  الطبيــة الحيويــة  يف مــدة زمنيــة أقصاهــا • 

خمســة ســنوات .

الرســوب يف أي مــن املســاقات املقــررة يعنــي إعــادة التســجيل لهــا مــن جديــد والرســوب ثــالث مــرات متتاليــة يف نفــس املســاق • 

يــؤدي إىل فصــل الطالــب مــن الربنامــج. 

يشــرتط لقبــول الطالــب يف اي مــن برامــج الدراســات العليــا او الرسيريــة (باســتثناء برنامــج دكتــور يف الطــب) أن يكــون معدلــه • 

الرتاكمــي العــام 70%(2 ) يف حــده األد` وان يحقــق املتطلبــات الخاصــة املتعلقــة بالربنامــج املحــدد 

ــق •  ــده األد` وان يحق ــام  75%(2.5 ) يف ح ــي الع ــه الرتاكم ــون معدل ــب أن يك ــج د يف الط ــب يف برنام ــول الطال ــرتط لقب يش

ــج  ــة بالربنام ــة املتعلق ــرى الخاص ــات األخ املتطلب

 املادة (10):

تــرسي تعليــµت جامعــة النجــاح عــىل الطالــب يف هــذا الربنامــج أســوة بــكل برامــج البكالوريــوس يف الجامعــة باســتثناء التوضيحــات 

الــواردة يف النصــوص اعــاله 
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الخطة الدراسية

للحصــول عــىل بكالوريــوس يف  العلــوم الطبيــة الحيويــة عــىل الطالــب إنهــاء 130 ســاعة معتمــدة تشــمل متطلبــات جامعــة ومتطلبــات 

تخصــص إجباريــة واختياريــة . 
18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري

87 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اجبارية
25 ساعة معتمدةمتطلبات علوم طبية حيوية عامة اختيارية 

130املجموع

بكالوريوس علوم طبية حيوية 
المواد االجبارية

المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
  7104212      2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
7101101  م.س.   1        3"ترشيح "صدر، بطن، حوض                                                           7101102
        4علم وظائف االعضاء الطبي 1                                                       7102201
7102201  م.س.   1        4علم وظائف االعضاء الطبي 2                                                       7102202
7103101  م.س.   1        2علم االنسجة 2                                                                   7103102
        5علم االمراض 1                                                                   7103301
7103301  م.س.   1 7103301  أو متزامن       5علم االمراض 2                                                                   7103302
7105301  م.س.   1        4علم االحياء الدقيقة الطبي                                                       7105302
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201

3طرق ووسائل املختربات                                                            7105307

7104202  م.س.   1 7104202  أو متزامن 7105301  م.س.   

2 7105301أو متزامن 7105302م.س.   3 7105302  أو 

متزامن 7105306  م.س.   4 7105306  أو متزامن     

7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        4علم األدوية 1                                                                   7309201
        3علم النفس الرسيري                                                               7227301
        4علم األدوية 2                                                                   7309202

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2مقدمة ترشيح                                                                     7101101
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
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اختياري تخصص
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

        1األخالقيات الطبية                                                               7227202
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313

10231214  م.س.   1  10231313  م.س.   2 10231313أو متزامن       1تحليل آيل عميل                                                                  10231314
10231213  م.س.   1        3تحليل آيل                                                                       10231313
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  م.س.   2       1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
        3علم األجنة                                                                      7101205
        3"ترشيح "ظهر واطراف                                                              7101201
        1تاريخ البرصيات                                                                  7227207
        2"ترشيح "رأس ورقبة                                                               7101202
        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
        1اخالقيات ومهنية الصيدلة                                                         7227206
        1تاريخ الطب والصيدلة                                                             7227208
7101203  م.س.   1        3علم االعصاب                                                                     7102301
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
        3االستعµل الرسيري للمضادات الحيوية                                              7301407
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        0استدرا÷ فيزياء                                                                 7001002
        2ترشيح الع± وبنية الع±                                                         7101301
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        4فسيولوجيا وهندسة البرصيات                                                       7229302
        2برصيات الع±                                                                    7229301

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
        2العالج النبا¶                                                                  7303406
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
7303301  م.س.   1        4كيمياء طبية 2                                                                   7303302
7004002  م.س.   1        4كيمياء طبية 1                                                                   7303301
        1مهارات االتصال                                                                  7302301
        2فسيولوجيا الع± وبنية الع±                                                     7102302

10231239  م.س.   1  10231330  م.س.   2 10231330أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 2                                           10231334
        3الترشيح العصبي                                                                  7101203
        4علم وفن الطب الرسيري                                                            7220301
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3علم الدم                                                                        7103318
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
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برنامج التمريض

نبذة عن برنامج التمريض :
علــم التمريــض هــو املوضــوع الرئيــس للربنامــج، وتًُعــدُّ املشــاركة بــ± مفاهيــم اإلنســان الصحيــة والبيئيــة عامــالً مهµً ورئيســياً. فمهنــة 

التمريــض تركــز عــىل حاجــة الفــرد وقدراتــه ومــدى عالقتــه بالصحــة وحســن الحــال، وهــذا يشــمل مســاعدة الفــرد الــذي يتمتــع بصحــة 

جيــدة أو الفــرد املريــض بهــدف اإلبقــاء واملحافظــة عــىل الصحــة ومســاعدته ملواجهــة الحــوادث.

ينظــر ملفهــوم الصحــة الجيــدة بأنهــا حالــة ديناميكيــة (ذات حركــة) يتفاعــل مــن خاللهــا الفــرد مــع البيئــة املحيطــة بــه بشــكل عــام، 

وكل تغيــ« يف حالتــه الصحيــة يؤثــر عــىل الفــرد بكاملــه وهــذه النظــرة مســتندة إىل النظــرة الشــمولية.

وإن العمــل يف مجــال مهنــة التمريــض يَدعــم الفــرد يف البقــاء وتطويــر املعرفــة والقــدرات واملهــارات لــ; يصــل إىل درجــة صحيــة جيــدة 

ونوعيــة حيــاة جيــدة بــأرسع مــا Ôكــن.

  

 رؤية برنامج التمريض
أن يكــون مــن الربامــج الرائــدة يف الــرشق األوســط  لتقديم برامــج متميــزة يف التعليــم التمريــيض  يف املجــاالت األكادÔيــة و الرسيريــة 

للمرحلــة الجامعيــة والدراســات العليــا .

رسالة برنامج التمريض
 إعداد ممرضــات وممرضــ±  ذوي كفايــة عاليــة مــع املهــارات األساســية للبحــث العلمــي لتوفــ« الرعايــة التمريضيــة اآلمنــة و الفعالــة 

يف املرافــق الصحيــة املختلفــة يف املجتمــع.

األهداف :
اىل جانــب ان الربنامــج يــزود الطــالب باملعرفــة و املهــارات فإنــه يجــب أن يــزود الطلبــة بالقــدرة عــىل اتخــاذ القــرار باســتقاللية و القدرة 

عــىل الحكــم البنــاء و القــدرة عــىل حــل املشــاكل بشــكل مســتقل و متابعــة التطــورات ضمــن نطــاق تعليمهــم و تدريبهــم. و الربنامــج 

يجــب  أن يعمــل عــىل تطويــر قــدرات الطــالب يف تبــادل املعلومــات لتحســ± املســتوى العلمــي .

 

ومــن أجــل الحصــول عــىل البكالوريــوس يف علــم التمريــض يجــب أن يكــون لــدى الطالــب القــدرة عــىل اكتســاب املعرفــة واملهــارات 

اآلتية(مواصفــات الخريــج):

اكتساب املعرفة واملهارات ل; يكون قادراً عىل العمل بشكل مستقل يف مراكز الرعاية الصحية العامة.• 

اكتساب املعرفة يف مجال الرعاية التمريضية العامة والخاصة.• 

تطويــر املعرفــة الذاتيــة وقــوة البصــ«ة ويظهــر ذلــك مــن خــالل نظــرة أخالقيــة وصــورة شــمولية لإلنســان ]كنــه مــن التطــور يف • 

بنــاء عالقــات جيــدة مــع املــرىض وعائالتهــم.

اكتساب املعرفة حول الظروف االجتµعية التي Ôكن أن يكون لها تأث« عىل صحة األفراد (الذكور واإلناث)• 

اكتساب القدرة واملبادرة يف البدء واملشاركة يف رفع املستوى الصحي والعناية الوقائية.• 

اكتساب املعرفة التي تتعلق باالقتصاد ومنظµت الرعاية الصحية.• 

اكتساب املعرفة التي لها عالقة بالتخطيط والقدرة عىل القيادة والتنسيق يف مجال الرعاية الصحية.• 

القدرة عىل التطور املهني، كالقدرة عىل العمل الجµعي والتعامل مع الزمالء يف مختلف املجاالت.• 

اكتساب القدرة عىل تعليم املرىض وعائالتهم.• 

القدرة عىل اإلرشاف عىل موظفي الرعاية الصحية.• 
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شروط القبول في قسم التمريض:
توجيهي 75 % فµ فوق.• 

شهادة الثانوية العامة للفرع العلمي.• 

ــج تخصــص •  ــه للدخــول يف برنام ــب/ة ومالءمت ــة الطال ــم خلفي ــا تقيي ــن خالله ــم م ــي يت ــة الشــخصية الت ــة للمقابل نتيجــة مقنع

ــض. التمري

معرفة مرضية باللغة اإلنجليزية.• 

 الخطة الدراسية
للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف علــم التمريــض عــىل الطالــب انهــاء مــا مجموعــه 133  ســاعة  معتمدة موزعــة حســب الرتتيــب 

اآل¶ :

الساعات المطلوبة المتطلب
18 متطلبات جامعة اجبارية
82 (متطلبات تخصص علم التمريض (اجبارية
33 متطلبات العلوم األساسية

133 املجموع

المساقات االجبارية
المتطلب السابقس.عاسم المساقرقم المساق

7000408  م.س.   1 7000408  أو متزامن       3مرشوع التخرج                                                                    7000402
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        0استدرا÷ أحياء عامة                                                             7001001
        0استدرا÷ كيمياء عامة                                                            7001003
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3الكيمياء الحيوية والكيمياء للتمريض                                              7104204
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        1اخالقيات ومهارات مهنة التمريض                                                   7227203
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

3اساسيات مهنة التمريض االكليني; 2                                               7401104
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401124  م.س.   2 

7401124أو متزامن       
        2مخترب أساسيات مهنة التمريض 1                                                    7401115
        1مخترب أساسيات مهنة التمريض 2                                                    7401116
7401301  م.س.   1 7401301  أو متزامن       4العناية التمريضية املكثفة االكلني;                                             7401120
7401125  م.س.   1        1مخترب التقييم الصحي                                                             7401121
        2مقدمة يف التمريض                                                                7401122
        3أساسيات مهنة التمريض 1                                                          7401123

2أساسيات مهنة التمريض 2                                                          7401124
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401115  م.س.   2 

7401115أو متزامن       
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        2التقييم الصحي                                                                   7401125
7401124  م.س.   1 7401124  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية 1                                                        7401202
7401202  م.س.   1 7401202  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية االكلينيكية 1                                            7401203
7401202  م.س.   1  7401203  م.س.   2       3صحة البالغ± التمريضية 2                                                        7401204
7401204  م.س.   1 7401204  أو متزامن       3صحة البالغ± التمريضية االكلينيكية 2                                            7401205

3العناية التمريضية املكثفه                                                       7401301
7401204  م.س.   1 7401204  أو متزامن 7401205  م.س.   2 

7401205أو متزامن       

7401204  م.س.   1        2العناية بالشيخوخه                                                               7401303

6تدريب ]رييض مكثف                                                               7401401

7401104  م.س.   1  7401203  م.س.   2  7401205م.س.   3  

7404302  م.س.   4  7405304  م.س.   5  7401302  م.س.   6  

7403302  م.س.   7  7402402  م.س.   8  7402407  م.س.   9 

7401401  م.س.   1 7401401  أو متزامن       0االمتحان الشامل                                                                 7401402
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202

2صحة املجتمع التمرييض                                                            7402401
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7405303  م.س.   2 

7405303أو متزامن       

7402401  م.س.   1 7402401  أو متزامن       2صحة املجتمع التمرييض االكليني;                                                 7402402
7402407  م.س.   1 7402407  أو متزامن       2االدارة والريادة التمريضية االكليني;                                           7402406
        2اإلدارة والريادة التمريضية                                                      7402407
        2لغة انجليزية للتمريض                                                            7402409
  7403305  م.س.   2 7403305أو متزامن       3صحة االطفال واملراهق± التمريضية                                                7403301

3صحة االطفال واملراهق± التمريضية االكلينيكية                                    7403302
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7403305  م.س.   2 

7403305أو متزامن       

        2علم النمو والتطور خالل مراحل الحياه                                             7403305
7227201  م.س.   1        3الصحه النفسية التمريضية                                                         7404301
7404301  م.س.   1 7404301  أو متزامن       3الصحة النفسية التمريضية االكليني;                                              7404302
7401204  م.س.   1        3صحة االمومه التمريضية                                                           7405303
7405303  م.س.   1 7405303  أو متزامن       3صحة االمومه التمريضية االكلينيكية                                               7405304

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
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برنامج القبالة

المقدمة:
ــة  ــات الصحي ــة االحتياج ــل تلبي ــن أج ــة، م ــات الصحي ــدد التخصص ــق متع ــل يف فري ــات للعم ــالت القانوني ــج القاب ــذا الربنام ــّد ه يُع

وتوف«هــا لألفــراد، وتحســ± نوعيــة الرعايــة الصحيــة يف مختلــف البيئــات الصحيــة لجميــع مراحــل الحيــاة مقرتنــا بوجــود النهــج العلمــي 

ــة  ــع التطــور املســتمر يف املعرف ــل م ــزة تتفاع ــر خريجــة متخصصــة متمي ــة يوف ــج القبال ــة النظرية.   برنام ــب الخلفي ــ; إىل جان اإلكليني

العلميــة ومســتلزمات العــرص والتطــور، لتكــون قــادرة عــىل تطويــر التقنيــة وإمكانيــة تطبيــق تلــك املعرفــة. 

رؤية برنامج القبالة:
مــرت فلســط± منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن وحتــى اآلن Ýرحلــة اجتµعيــة وسياســية مكثفــة، وغــ« مســتقره مرتبطــة بالصحه 

ــ«اً عــىل الصحــة  ــراً كب ــ« املســتقر أث ــرك االقتصــاد غ ــدة، وت ــة الجدي ــة الصحي ــد أوجــد حاجــات ملحــة للرعاي فالوضــع الســيايس الجدي

واضطــراب األمــن كذلــك لــه أثــر عــىل الرفاهيــة لألفــراد واألرسة واملجتمــع.

إّن كليــة التمريــض يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ملتزمــة بتعزيــز مهنــة القبالــة يف فلســط±، وإعــداد خريجــات مؤهــالت مــن الناحيــة 

الرسيريــة والتكنولوجيــه واإلداريــة والنفســية والتقنيــة.

ومهمتنــا هــي تقديــم }ــوذٍج للتفــوق والقيــادة يف القبالــة، مــن خــالل املناهــج املبتكــرة واســتخدام أحــدث األســاليب يف التدريــس، 

ــث إىل  ــعي الحثي ــة، والس ــة والتكنولوجي ــة واإلبداعي ــ«ات العاملي ــن للمتغ ــن  وتهيئته ــات وتنميته ــم الطالب ــة، وتعلي ــاركة املجتمعي واملش

ــة. ــة التخصصي ــة القاóــة عــىل البحــث العلمــي وتراكــم الخــربة والقــدرات، واملعرفــه العلمي التفــوق واملهني

رسالة برنامج القبالة:  
ــع •  ــات املجتم ــة حاج ــن لتلبي ــات وتهيئته ــتقالت املتمكن ــات املس ــات القانوني ــالت املحرتف ــداد القاب ــم إلع ــج مصم ــذا الربنام ه

الفلســطيني ومتطلباتــه، والتغيــ«ات الرسيعــة يف التكنولوجيــا اإلبداعيــة واملســتجدات يف إطــار املهنــة.

بكالوريــوس علــم القبالــة برنامــج يعــد القابــالت القانونيــات والكفايــات العاليــة لتلبيــة احتيــاج الرعايــة الصحيــه وإعــداد األفــراد • 

للدخــول يف مµرســة املهنــة ويزودهــن بأســس أدوار القيــادة والدراســات لخدمــة املجتمــع، ونحــن ملتزمــون لتخريــج قابــالت عــىل 

درجــة عاليــة مــن الكفايــة واملؤهــالت علميــاً مــن النواحــي النظريــة واالكلينيكيــة التــي تســتجيب الحتياجــات الرعايــة الصحيــة، 

وتطلعــات األرس واألفــراد واملجتمــع و املهنــة.

بكالوريوس علم القبالة Ôنح الطالبة القدرة عىل التفك« الناقد يف اتخاذ القرار الحاسم والعمل بفعالية من خالل الفريق.• 

األهــداف العامة للبرنامج :
تطوير مهنة القبالة يف فلسط± وتحسينها ورفع كفايتها.• 

تحس± الرعاية الصحية الشاملة يف فلسط± من خالل املشاركة يف زيادة فاعلية هذه املهنة قبل الوالدة وبعدها.• 

تأهيل الشابات يف القبالة، و]كينهن من تقديم خدمات عالية الجودة والكفاية.• 

ــىل •  ــح ع ــد املنفت ــ« الناق ــاب التفك ــة، واكتس ــة للمهن ــة واملنهجي ــة بالنظري ــية املتعلق ــة األساس ــة واملعرف ــة املهني ــق الكفاي تحقي

ــة. ــة للمهن ــتويات العاملي ــوالً إىل املس ــه وص ــره وتقييم ــاص وتطوي ــال االختص ــداد مج ــاركة يف إع ــ«ات، واملش التغي

 

األهداف المحددة للبرنامج:
تطوير املفاهيم الرئيسية ملµرسة القبالة واستيعابها والعمل Ýهنية وقدرة عالية.• 

تحليل التطورات يف القبالة من منظور املµرسة.• 

إجراء التحليل النظري لدور القابله داخل الهيكل املتغ« للرعاية الصحية يف املواقع املتنوعة.• 

تزويد الطالب باملعرفه الرضورية، والربنامج األكادÔي وأساسيات املهنة، لرفد املجتمع بقدرات عالية الجودة.• 

توف« األجواء والفرص للطالبة لتوظيفها يف املؤسسات الصحية كافًة، وكذلك املشاركة يف التدريس، والوظائف اإلدارية.• 
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األهداف المرجوه من برنامج القبالة: (مواصفات الخريج):
 االستفاده من نظريات العلوم والفنون والقبالة، ووضع برنامج شامل ومتكامل لالهتµم بالتوليد.• 

 تطبيــق نتائــج البحــوث ونقدهــا وتطويرهــا لتوفــ« الرعايــة الصحيــة الجيــدة، والبــدء بالتغيــ« نحــو األفضــل وتحســ± مµرســة • 

القبالــة.

االستفاده من نظريات الرعاية الصحية ومبادئها وتنظيم الشؤون املاليه، وإدارة املوارد البرشية.• 

 النقد والتقييم الدقيق، وتقييم التجارب الصحية Ýا فيها الصحة واملرض فيµ يتعلق باألفراد، واألرس واملجتمعات املحلية.• 

 استخدام املبادئ القانونية واألخالقية، لتوجيه صناع القرار يف مµرسة املهنة.• 

اســتخدام مهــارات االتصــال، والتواصــل، وتســهيل العالقــات، والتعــاون بــ± األفــراد، وأرسهــم، وفريــق الرعايــة الصحيــة، والثقــه • 

املتبادلــة.

وضع اإلطار األخالقي لتوجيه القابالت وتعزيز دور القيادة والنمو املستمر ضمن مهنة القبالة.• 

تطوير التفك« النقدي، واكتساب إبداء الرأي، واتخاذ القرارات الحاسمة.• 

تخريج قابلة مؤهلة ذات أخالق مهنية عالية قادرة عىل توف« الرعاية اآلمنة لألم والطفل واألرسة واملجتمع.• 

توف« الرعاية الصحية األولية لصحة املرأة من سن املراهقه حتى سن ما بعد اإلنجاب.• 

رعاية صحة املرأة خالل عملية الحمل، واملخاض، وما بعد الوالدة.• 

رصد }و الجن± يف فرتة الحمل، واتخاذ االقرارات املناسبة.• 

تقييم وضع الرضيع للتكيف مع الحياة خارج الرحم.• 

القيام بالتقييم الشامل لحديثي الوالدة، وتوف« االرشادات املتعلقة برعاية الرّضع.• 

إدارة مراكز الرعاية والتعامل مع الحمل الخِطر.• 

توف« الرعاية الطارئة املناسبة عند الحاجة.• 

تطبيق اإلدارة السليمة، والقيادة الحكيمة، والتدريس األشمل إلحداث التغي« اآلمن داخل الرعاية الصحية.• 

مµرسة املهنة بكفاية وأمان وفعالية أك³، للحد من خطر الوفاة املبكرة لحديثي الوالدة.• 

تلبية احتياجات املجتمع املحيل عن طريق توف« قابالت قانونيات متخصصات وذوات كفاية وجودة عالية.• 

ــوا¶ •  ــالت املســتقالت الل ــة  القاب ــل مــن خــالل تهيئ ــة الســليمة للطف ــة الصحي ــ« الرعاي ــا، وتوف ــع مســتوى وعــي األم ونضجه رف

ــن. ــة وإعدادّه ــة والعالجي ــة الوقائي ــة يف الرعاي ــن بكفاي يعمل

 

معايير القبول لبرنامج البكالوريوس في القبالة :
القبول خاص بالطالبات فقط.• 

التوجيهي 75 ٪ أو أك³. • 

استكµل التعليم الثانوي العلمي .• 

النتيجة املرضية للمقابلة الشخصية .• 

اتقان اللغة االنجليزية . • 
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الخطة الدراسية
للحصول عىل درجة البكالوريوس يف القبالة عىل الطلبة انهاء ما مجموعه  ساعة معتمدة موزعة عىل الرتتيب اآل¶ :

عدد الساعات المتطلب
18 متطلبات جامعة إجبارية

87 متطلبات تخصص (إجبارية)

37 متطلبات العلوم الطبية الحيوية العامة

142 المجموع

متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق
- 3 ثقافة إسالمية 10101
- 3 لغة عربية 10102
- 3 لغة انجليزية (1) 10103
- 3 لغة انجليزية (2) 10322
- 3 الدراسات الفلسطينية 10105
- 1 مهارات القيادة واالتصال 10117
- 1 خدمة مجتمع 10108
- 1 مقدمة يف علم الحاسوب 10100

18 المجموع

المساقات االجبارية
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

7000408  م.س.   1 7000408  أو متزامن       3مرشوع التخرج للقباله                                                            7000403
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3الكيمياء الحيوية والكيمياء للتمريض                                              7104204
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        2علم التغذية الطبية                                                              7106301
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
        1االسعافات األولية                                                               7227102
        3علم السلوك الطبي                                                                7227201
        1الجوانب االخالقية واملهنية للقباله                                              7227204
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

3اساسيات مهنة التمريض االكليني; 2                                               7401104
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401124  م.س.   2 

7401124أو متزامن       
        2مخترب أساسيات مهنة التمريض 1                                                    7401115
        1مخترب أساسيات مهنة التمريض 2                                                    7401116
7401125  م.س.   1        1مخترب التقييم الصحي                                                             7401121
        3أساسيات مهنة التمريض 1                                                          7401123

2أساسيات مهنة التمريض 2                                                          7401124
7401123  م.س.   1 7401123  أو متزامن 7401115  م.س.   2 

7401115أو متزامن       

        2التقييم الصحي                                                                   7401125
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن       2القباله املجتمعية                                                               7402403
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7402403  م.س.   1 7402403  أو متزامن       1القبالة املجتمعية االكليني;                                                    7402404
7402407  م.س.   1 7402407  أو متزامن       2االدارة والريادة التمريضية االكليني;                                           7402406
        2اإلدارة والريادة التمريضية                                                      7402407
        2لغة انجليزية للتمريض                                                            7402409
  7403305  م.س.   2 7403305أو متزامن       3صحة االطفال واملراهق± التمريضية                                                7403301

3صحة االطفال واملراهق± التمريضية االكلينيكية                                    7403302
7403301  م.س.   1 7403301  أو متزامن 7403305  م.س.   2 

7403305أو متزامن       

        2علم حديثي الوالدة                                                               7403303
        2علم النمو والتطور خالل مراحل الحياه                                             7403305
7403303  م.س.   1        1علم حديثي الوالدة االكليني;                                                    7403307
7227201  م.س.   1        2الصحه النفسية يف القبالة                                                        7404303
7401103  م.س.   1 7401103  أو متزامن       4صحة البالغ± التمريضية للقبالة                                                  7405201
7405201  م.س.   1 7405201  أو متزامن       2صحة البالغ± التمريضية للقبالة االكلينيكية                                      7405202
        3علم القبالة1                                                                    7405203
7405203  م.س.   1 7405203  أو متزامن       3علم القبالة 1 االكليني;                                                        7405204
7405203  م.س.   1 7405203  أو متزامن       3علم القبالة 2                                                                   7405301
7405301  م.س.   1 7405301  أو متزامن       4علم القبالة 2 االكليني;                                                        7405302
        2علم االمراض النسائية                                                            7405307
7405307  م.س.   1 7405307  أو متزامن       1علم االمراض النسائية االكليني;                                                 7405308
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
7405305  م.س.   1 7405305  أو متزامن       5علم القبالة املتقدم                                                             7405405
7405405  م.س.   1 7405405  أو متزامن       4علم القبالة املتقدم االكليني;                                                  7405406
7402406  م.س.   1 7402406  أو متزامن       6التدريب املكثف للقباله                                                          7405407
7405407  م.س.   1 7405407  أو متزامن       0االمتحان الشامل للقبالة                                                         7405408
        3علم القبالة 3 وتنظيم األرسة                                                     7405409
7405409  م.س.   1        2علم القبالة 3 وتنظيم األرسة االكليني;                                          7405410
        1مقدمة يف القبالة                                                                7405411

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235
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برنامج العلوم الطبية المخبرية
رؤية البرنامج  

استحداث املعرفة والتعلم املتقدم لن³ي بها صحة األفراد واملجتمعات املحلية والوطنية والعاملية.

رسالة ابرنامج 
ــد  ــل تزوي ــن أج ــربي م ــب املخ ــال الط ــر يف مج ــم والتطوي ــز التعل ــاث وتحفي ــة واألبح ــة الطبي ــات املخربي ــدم التطبيق ــهام يف تق اإلس

املجتمــع بالنخبــة مــن فنيــي املختــربات لتحقيــق مســتوى ريــادي متقــدم يف مجــال الطــب املخــربي وملواكبــة التطــور يف املجــاالت العلميــة 

والصحيــة والتقنيــة خاصــة إدراج األبحــاث التطبيقيــة يف مجــال الفحوصــات الطبيــة.

أهداف البرنامج
ايجاد فّنيي مختربات ملواكبة التقدم العلمي يف مجال الطب املخربي• 

تخريج كوادر مؤهلة من الناحية العملية والعملية قادرة عىل التعامل مع األجهزة والتقنيات املخربية الحديثة.• 

تحفيز البحث العلمي يف مجاالت الطب املخربي • 

شروط التخصص في برنامج العلوم الطبية المخبرية بكلية الطب وعلوم الصحة
الحصول عىل معدل توجيهي العلمي 85 % فأعىل.  

الخطة الدراسية
للحصــول عــىل بكالوريــوس يف  العلــوم الطبيــة املخربيــة عــىل الطالــب إنهــاء 130 ســاعة معتمــدة والتــي تشــمل متطلبــات جامعــة 

ــة .  ــة واختياري ــات تخصــص إجباري ومتطلب

18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري
29 ساعة معتمدةمتطلبات يف العلوم العامة والطبية

75 ساعة معتمدةمتطلب تخصص إجباري

8 ساعة معتمدةمتطلب تخصص اختياري

130المجموع
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المساقات االجبارية

المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
        2علم الف«وسات                                                                   7105326
        1علم الدم املناعي وبنك الدم                                                      7103322

        3كيمياء عامة للعلوم الصحية                                                       10231114
        1مخترب تشخيص بكت«يا                                                             7105313
        1مخترب علم الطفيليات                                                             7105315
        3علم الطفيليات                                                                   7105314
        3تشخيص بكت«يا                                                                   7105312
        1مخترب التخ³ واالتزان الدموي                                                    7103321
        1التخ³ واالتزان الدموي                                                          7103320
        1مخترب سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                               7103213
        1مخترب علم الدم املناعي وبنك الدم                                                7103323

10231114  م.س.   1 10231114  أو متزامن       1كيمياء عامة للعلوم الصحية عميل                                                  10231115
7103216  م.س.   1 7103216  أو متزامن       1أجهزة وتشخيص عميل                                                               7103217
        3سوائل الجسم يف الصحة واملرض                                                     7103212
        3وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية                                            7000408
        3الصحة العامة وعلم الوبائيات                                                     7106201
        1إدارة املخترب وضبط الجودة                                                       7103410
7105301  م.س.   1        3علم املناعة                                                                     7105306
7103413  م.س.   1  7103412  م.س.   2       1أجهزة وتشخيص                                                                    7103216
        1مخترب علم الدم                                                                  7103319
7104102  م.س.   1 7104102  أو متزامن       1تحض« مجهري                                                                     7103214
7103214  م.س.   1        1تحض« مجهري عميل                                                                7103215
7105306  م.س.   1 7105306  أو متزامن       1علم األمصال                                                                     7103210

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 1                                                10231236
7104214  م.س.   1 7104214  أو متزامن       1علم الوراثة عميل                                                                7104215
        2مصطلحات طبية                                                                    7101103

        3االحصاء الحيوي لطلبة الطب والعلوم الصحية                                        10216235

1كيمياء تحليلية للعلوم الصحية عميل                                               10231214
10231213  م.س.   1 10231213  أو متزامن 10231115  

م.س.   2       

10231114  م.س.   1  10231115  م.س.   2       3كيمياء تحليلية للعلوم الصحية                                                    10231213
10231236  م.س.   1 10231236  أو متزامن       1الكيمياء العضوية للعلوم الصحية عميل 1                                           10231239
7103210  م.س.   1 7103210  أو متزامن       1علم األمصال عميل                                                                7103211
        2علم االنسجة 1                                                                   7103101
7104101  م.س.   1 7104101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 1                                  7102101
        2علم الوراثة االنسا�                                                            7104214
        1االسعافات االولية                                                               7227101
        3علم الدم                                                                        7103318
        1اخالقيات مهنة العلوم الطبية املخربية                                            7227205
        1مرشوع تخرج                                                                      7103407
7104101  م.س.   1        3علم االمراض                                                                     7103201
7104101  م.س.   1        2علم الخلية                                                                      7104102
7102101  م.س.   1 7102101  أو متزامن       3علم الترشيح وعلم وظائف االعضاء للعلوم الصحية 2                                  7102102
        6التدريب العميل                                                                  7103403
        3علم االحياء العام للعلوم الصحية                                                 7104101
        3فيزياء حيوية                                                                    7108101
10231114  م.س.   1        3مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                                  7104210
        1مخترب مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية                            7104211
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المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق
        2الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                       7104212
        1مخترب الكيمياء الحيوية الجزيئية                                                 7104213
7104101  م.س.   1        3علم األحياء الدقيقة العام                                                       7105403
7105403  م.س.   1 7105403  أو متزامن       1مخترب علم األحياء الدقيقة العام                                                 7105404
        3كيمياء رسيرية                                                                   7103412
        1مخترب كيمياء رسيرية                                                             7103413
        3علم الطب الرشعي                                                                 7227402

المساقات االختيارية
المتطلب السابقس.عرقم المساقاسم المساق

        2تحليل املعلومات للعلوم الصحية                                                   7106401
7105418  م.س.   1        1كائنات دقيقة األغذية عميل                                                       7105419
7103101  م.س.   1        3اساسيات الغدد الصµء                                                            7103303
        3علم األدوية لطلبة العلوم الصحية                                                 7109301
7105403  م.س.   1 7105404  أو متزامن 7105404  م.س.   2       2كائنات دقيقة األغذية                                                            7105418
        3علم األجنة                                                                      7101205
        2التواصل والتثقيف الصحي                                                          7402202

10231236  م.س.   1        3الكيمياء العضوية للعلوم الصحية 2                                                10231330
        2علم السموم البيئي                                                               7106402
        3رياضيات للعلوم الصحية                                                           7004006
        1مخترب علم الفطريات الطبي                                                        7105321
        2علم الفطريات الطبي                                                              7105320
        2اساسيات املحاسبة                                                                7004007
        3موضوعات خاصة                                                                    7103404
        2قضايا يف صحة املرأة                                                             7405402
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برنامج  البصريات

التعريف
ــة بإضافــة دائــرة البرصيــات إىل قاóــة األقســام األخــرى فيهــا يف عــام  ــة الطــب وعلــوم الصحــة يف جامعــة النجــاح الوطني قامــت كلي

2011، ويبلــغ عــدد طــالب قســم البرصيــات حاليــاً 89 طالــب وعــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية  5 مــن االختصاصيــ± يف مجــال العيــون 

ــات  ــد املجتمــع الفلســطيني بأخصائيــ± بكفــاءة وأخالقي ــاء لتزوي ــم وتدريــب أخصائيــ± أكّف ــزم بتعلي ــات ملت ــات. قســم البرصي والبرصي

عاليــة ليقدمــوا خدمــات الرعايــة األوليــة  لصحــة النظــر والعينــ±.

شــِهد برنامــج البرصيــات يف جامعــة النجــاح الوطنيــة تطــوراً وتوســعاً ملحوظــاً يف املرافــق التعليميــة والخدمــات الرسيريــة منــذ طرحــه 

وإنشــائه عــام 2004 وقــد فتحــت الجامعــة أبوابهــا لعيــادة البرصيــات التعليميــة ، التــي تعتــرب منشــأة للرعايــة الصحيــة األوليــة بالعــ± مــن 

خــالل توفــ« خدمــات الرعايــة األساســية ألكــ³ مــن 20 ألــف طالــب وللموظفــ± وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة. 

يقــوم الطــالب يف قســم البرصيــات وتحــت إرشاف مجموعــة مــن أخصائيــي برصيــات مرخصــ± وأطبــاء عيــون بفحــص وتطبيــق اإلجــراءات 

الرسيريــة وبأحــدث املعــدات لتشــخيص وعــالج مجمعــة متنوعــة مــن الحــاالت املرضيــة الوافــدة إىل العيــادة. يف خريــف 2013 تــم افتتــاح 

ــري ،  ــم الرسي ــاً للتعلي ــذي ســيوفر مــورداً إضافي ــة، األمــر ال ــون متقدمــة يف املستشــفى التعليمــي يف جامعــة النجــاح الوطني ــادات عي عي

حيــث ســتتوفر الفرصــة للطــالب للتدريــب وتقديــم الرعايــة النوعيــة للمجتمــع الفلســطيني يف املنطقــة.

 قســم البرصيــات  يف جامعــة النجــاح هــو الربنامــج الوحيــد يف فلســط± الــذي  يقــدم "درجــة البكالوريــوس يف البرصيــات"، والربنامــج 

الوحيــد يف منطقــة الــرشق األوســط عضــو يف "املجلــس العاملــي للبرصيــات". نحــن يف دائــرة البرصيــات نفخــر بالتزامنــا بتوفــ« الخــربات 

التعليميــة املميــزة مــن خــالل تدريــس املســاقات بشــكل دقيــق وشــامل للعلــوم الرسيريــة، وتقديــم الخــربات الواســعة لتوفــ« الرعايــة 

ــثىل للمرىض.  الصحيــة املُـ

 

ــة جاهــداً ليكــون أول برنامــج يتوافــق مــع مجــال عمــل  ــد يف جامعــة النجــاح الوطني ــات الجدي ــوس البرصي يســعى برنامــج بكالوري

البرصيــات الواســع يف منطقــة الــرشق األوســط. مــن خــالل هــذا الربنامــج ســيخضع الطــالب إىل مناهــج تعليميــة صارمــة بهــدف تخريــج 

ــون كاستشــاري± ملشــاكل  ــم، يعمل ــادة يف مجاالته ــ± ليصبحــوا ق ــة مؤهل ــ± املµرســ± للمهن ــ± واألخصائي وإعــداد مجموعــة مــن املهني

الرؤيــة والنظــر يف مجتمعاتهــم، و كعوامــل محفــزة لتغيــ« السياســات والربامــج واملµرســات التــي ســتفيد هــذه املهنــة. هــذه املناهــج 

التعليميــة ســتأ¶ بالتزامــن مــع التدريــب الرسيــري العمــيل و التعامــل مــع املــرىض الــذي  ســوف يســتمر عــىل نطــاق واســع و ســيوفر 

ــة املــرىض وهــذا ســيجعلهم جــزءاً مــن مهنــة اختصــايص البرصيــات املتطــورة باســتمرار. تجــارب للطــالب يف رعاي

رؤية الجامعة
ــىل  ــات يف داخــل الوطــن وع ــات البرصي ــروزا يف كلي ــ³ ب ــون االك ــات تســعى اىل ان تك ــرة البرصي ــوم الصحية/دائ ــة الطــب و العل كلي

ــرشق األوســط. مســتوى ال

رؤيتنا هي:
االعرتاف بالربنامج وطنياً ودولياً من أجل التميز واالبتكار.• 

املــيض قدمــاً يف العلــم واملµرســة يف علــم البرصيــات و إدخــال  تحســينات هامــة وداóــة يف مجــاالت الصحــة والرعايــة البرصيــة • 

يف املنطقــة.

إنشاء الربنامج التعليمي املبتكر، مع املنهج الذي يتيح للطالب الفرصة للرتكيز عىل تحس± البرص.• 

إعــادة تصميــم نظــام تقديــم الرعايــة للعــ± عــن طريــق تزويــد الطــالب باملعايــ« الفنيــة الالزمة مــن خــالل التدريب يف املستشــفى • 

الجامعي.
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المهمة
مهمــة برنامــج بكالوريــوس البرصيــات يف جامعــة النجــاح هــي توفــ« بيئــة ابتكاريــة يكــون فيهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 

يعملــون معــاً باحــرتام متبــادل لتبــادل املعــارف والخــربات الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات البرصيــة للجمهــور مــن خــالل التعليــم واألبحــاث 

ــة  ــن النزاه ــتوى م ــىل مس ــىل أع ــول ع ــات للحص ــي البرصي ــب أخصائي ــج بتدري ــزم الربنام ــة. ويلت ــات املجتمعي ــرىض والخدم ــة امل ورعاي

ــة. والكفــاءة املهني

األهداف
هــدف الربنامــج هــو تخريــج قــادة املســتقبل املهنــي لتحقيــق أعــىل مســتوى مــن الكفــاءة يف مجالهــم للمســاعدة يف التخلــص مــن 

أســباب فقــدان البــرص التــي Ôكــن الوقايــة منهــا يف االرايض الفلســطينية املحتلــة. ســيكون الخريجــون Ýثابــة قــادة يف مواقــع صنــع القــرار 

وتنفيذهــا يف أماكــن عملهــم، وترجمــة التوجيهــات العلميــة  النظريــة إىل التنفيــذ الرسيــري فيــµ يصــب بالنهايــة إىل تقديــم أفضــل رعايــة 

للمــرىض وتحســ± }ــاذج تقديــم العنايــة بهــم وتوفــ« التقــدم األكادÔــي للبرصيــات يف فلســط±.

ــن خــالل  ــة م ــة الكلي ــذ رســالة ورؤي ــة بتنفي ــدة يف مستشــفى الجامعــي ملتزم ــون الجدي ــادة العي ــة اىل عي ــات باالضاف ــرة البرصي دائ

ــة: ــات واالهــداف التالي ــق الغاي تحقي

انشــاء برنامــج برصيــات مــع املــوارد املاليــة الكافيــة والتســهيالت التــي مــن شــأنها ]كــ± الكليــة لتصبــح رائــدة يف مجــال التعليــم • 

البــرصي يف الــرشق األوســط .

توف« برامج تعليمية ممتازة شاملة ومتطورة.• 

تعزيز سالمة وجودة تقديم الرعاية الطبية للعيون.• 

انشاء وحدة متخصصة لتكون معهداً لألبحاث يف البرصيات وعلوم الرؤية والتطبيق الرسيري.• 

توحيــد مجــال مµرســة مهنــة البرصيــات يف فلســط± واملنطقــة بعــد تحديــد نطــاق اختصــاص العمــل Ýــا يناســب مــا هــو معمــول • 

بــه عامليــاً.

وصف البرنامج
وضعــت لجنــة مراجعــة املناهــج البرصيــة يف قســم العلــوم الطبيــة الحيويــة يف جامعــة النجــاح مؤخــراً منهــج بكالوريــوس البرصيــات، 

هــذه الدرجــة ســتكون مكافئــة لدرجــة البكالوريــوس وفقــاً للربامــج األخــرى يف جميــع أنحــاء العــاú. يجــب أن تشــمل املناهــج الدراســية 

عــىل الحــد األد` مــن 25 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات العلــوم الطبيــة الحيويــة,14 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات العلــوم البرصيــة، 

10ســاعات معتمــدة مــن متطلبــات أمــراض العيــون، 2 ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات إدارة للبرصيــات ، و 6 ســاعة معتمــدة مــن البحــث 

العلمــي. وقــد اعتمــدت دائــر البرصيــات هــذه التوصيــات وســيتم تنفيــذ املناهــج الجديــدة يف خريــف عــام 2013.

منهــج برنامــج بكالوريــوس البرصيــات مــوزع عــىل ثالثــة ســنوات (بالحــد األد`) ويهــدف إىل تعليــم مبــادئ املهنــة للمµرســة اآلنيــة، 

وإعــداد الطــالب ليكونــوا جــزءا مــن برنامــج التعليــم املســتمر. الهــدف األســايس مــن الربنامــج هوتثقيــف املتدربــ± الكتســاب املعرفــة 

واملهــارة بحيــث يكونــوا قادريــن عــىل التحليــل النقــدي للمعلومــات واملهــارات الجديــدة لتقديــم خدمــة فعالــة للمــرىض. إن الطالــب الــذي 

ينضــم لهــذا الربنامــج ســوف يكــون قــادراً عــىل اكتســاب املعــارف والخــربات الالزمــة للعمــل كمستشــار للنظــر يف املــدارس واملؤسســات 

ــة،  ــة واالقتصادي ــة واالجتµعي ــم املراحــل القانوني ــج للطــالب الكتســاب فه ــم الربنام ــم تصمي ــك، ت ــة إىل ذل ــة والخاصــة. باإلضاف الحكومي

للمµرســة املهنيــة البرصيــة، فضــالً عــن دور أخصــاé البرصيــات يف الصحــة العامــة ودوره يف املجتمــع والوطــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة.
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هيكلية البرنامج
يجــب عــىل الطــالب إكــµل ثــالث ســنوات بنجــاح للحصــول عــىل درجــة بكالوريــوس البرصيــات. يجــب عــىل الطالــب دراســة 36 ســاعة 

ــم دراســة 76 ســاعة معتمــدة مــن برنامــج بكالوريــوس  ــة األساســية BBMS.  و مــن ث ــوم الطبي معتمــدة مــن برنامــج بكالوريــوس العل

البرصيــات خــالل فــرتة ٣ســنوات مــع الفصــل الصيفي.الجــدول1 يوضــح توزيــع الســاعات املعتمــدة يف برنامــج بكالوريــوس البرصيــات.

18 ساعة معتمدةمتطلب جامعة إجباري

36 ساعة معتمدةمتطلبات يف العلوم العامة والطبية

76 ساعة معتمدةمتطلب تخصص إجباري

130 ساعة معتمدةاملجموع

 جدول 1: الساعات املعتمدة من برنامج بكالوريوس البرصيات يف خالل ٣ سنوات

ــادل  ــا يع ــات، أي م ــربات البرصي ــل يف مخت ــن العم ــدة م ــاعة معتم ــتكµل18 س ــالب اس ــن الط ــع م ــالث، يتوق ــنوات الث ــالل الس خ

864ســاعة مــن العمــل يف املختــربات الفعليــة, التــي ســيتم اتخاذهــا بالتعــاون مــع املــواد النظريــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيقوم الطــالب 

ــادات  بإكــµل مــا مجموعــه 18 ســاعة مــن الــدورات الرسيريــة، حيــث ســيتعاملون مــع املــرىض مبــارشة، داخــل الحــرم الجامعــي والعي

التابعــة لــه. ويشــمل منهــج التنــاوب الرسيــري يف عيــادات الجامعــة Ýجــال الرعايــة األوليــة للعــ±، الرؤيــة املزدوجــة ، ضعــف يف الرؤيــة، 

العدســات الالصقــة، برصيــات األطفــال و أمــراض العيــون. ويوفــر الربنامــج تدريبــاً خارجيــاً مكثفــاً و إعــداد الطــالب ملµرســة املهنــة Ýــا 

يف ذلــك املستشــفيات واملراكــز البرصيــة، وعيــادات املجتمــع. التدريــب الخارجــي الرسيــري يتوفــر أيضــا يف األردن, و يف البلــدان املجــاورة.

يف املجمــوع، ســوف يكــون مــن املتوقــع إكــµل 864 ســاعة مــن اللقــاءات املبــارشة  مــع املــرىض. الجــدول2 يوضــح الســاعات املعتمــدة 

للمســاقات، الســاعات املعتمــدة للمختــربات وســاعات التنــاوب الرسيــري التــي ســوف يكــون مــن املتوقــع مــن الطــالب اســتكµلها بحلــول 

نهايــة الســنة الثالثــة.

وقــد وضعــت هيئــة التدريــس يف دائــرة البرصيــات خطــة اسرتشــادية ملــدة 3 ســنوات ملنــح الطــالب فكــرة رسيعــة عــن الربنامج.ملحــق    

xcz1يتضمــن خطــة املناهــج الدراســية لربنامــج بكالوريــوس برصيــات. ملحــق3 يقــدم وصفــاً تفصيليــاً للمــواد املشــمولة يف كل مــادة مــع 

مجمــوع الســاعات عــىل مــدى فــرتة 3 ســنوات.

الساعات الفعليةمجموع الساعات المعتمدة الكليالساعات المعتمدة
941504ساعات املساقات النظرية

18864ساعات املختربساعات املساقات العملية

18864ساعات التدريب الرسيري الدوري

361728املجموع التدريب العميل

جدول2 : الساعات املعتمدة للمساقات، الساعات املعتمدة للمختربات وساعات التناوب الرسيري.

متطلبات دائرة العلوم الطبية الحيوية إجباري 36 ساعة معتمدة
متطلب سابق س.م رقم المساق اسم المساق

 3 10231114 كيمياء عامة للعلوم الصحية

 3 10221104 الفيزياء الطبية الحيوية 

 3 7104101 أحياء عامة للعلوم الصحية

10231114 3 7104210 مبادئ الكيمياء الحيوية وكيمياء حيوية استقالبية

10211235 3 7000408 وسائل البحث يف العلوم الطبية الحيوية

7104101 3 7102101 الترشيح وعلم وظائف األعضاء للعلوم الصحية 1

7102101 3 7102102 الترشيح وعلم وظائف األعضاء للعلوم الصحية 2

7104101 3 7103201 علم األمراض للعلوم الصحة 

7104101 3 7105403 علم األحياء الدقيقة للعلوم الصحية

7105403 1 7105404 مختربعلم األحياءالدقيقة للعلوم الصحية

 3 10211235 إحصاء حيوي لطلبة الطب وعلوم الصحة
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 3 7301201 علم األدوية لطلبة العلوم الصحية

 1 7227102 اسعاف أويل

 1 7227202 األخالقيات الطبية

متطلبات برنامج البصريات اجباري ٧٦ ساعة معتمدة
7000408 3 7000307 مرشوع التخرج للبرصيات

7102102 2 7102203 علم ترشيح الع± وفسيولوجيا الع±

10211235 3 7106202 الصحة العامة وعلم الوبائيات للبرصيات

7301201 1 7109203 علم ادوية العيون

 1 7107101 مقدمة ملµرسة مهنة البرصيات

10221104 4 7107102 فيزياء البرصيات وهندستها

7107102 2 7107201 برصيات الرؤية الفسيولوجية

7107102 3 7107202 اإلدراك البرصي

 1 7107203 إدارة املµرسة البرصية

7107102 3 7107204 العناية البرصية األولية 1

7107201،7107204 3 7107205 برصيات الع±

7107204 3 7107206` العناية البرصية االولية 2

7102203 3 7107207 امراض الحجرة االمامية للع±

7107207 3 7107208 امراض الحجرة الخلفية للع±

 7107102 2 7107209 التقنيات التشخيصية 1

7107204 1 7107210 الرؤية البرصية واملهنية والبيئية

7107206،7107207،7107213 1 7107211 مقدمة للمµرسة الرسيرية

7107205 1 7107212 الرصف الرسيري 1

7107209 2 7107213 التقنيات التشخيصية 2

7107205،7107206،7107207،7107213،7107203 4 7107301 مقدمة للعدسات الالصقة

7107206،7107208،7107203 2 7107302 التدب« البرصي قبل العمليات وبعدها

7107211 1 7107303 الزيارات الدورية االساسية للمرىض 1

7107206 3 7107304 الرؤية املزدوجة وحركة الع±

7107203،7107206 3 7107305 الرؤية عند االطفال

7107208،7107211،7107212،7107203 1 7107306 عيادة العناية االولية بالبرص 1

7107212 1 7107307 الرصف الرسيري 2

7107301 3 7107308 تثبيت العدسات الالصقة التخصيص

7107303 1 7107309 الزيارات الدورية االساسية للمرىض 2

7107304،7107305 2 7107310 مشاكل الرؤية املزدوجة

7107205،7107208،7107307 2 7107311 ضعف البرص والشيخوخة

،7107301،7107306،7107307 2 7107312 عيادة العناية االولية بالبرص 2

7107301،7107306،7107307 1 7107313 عيادة العدسات الالصقة

7107304،7107305،7017306،7107307 1 7107314 عيادة برصيات األطفال والرؤية املزدوجة

7107306،7107307،7107311 1 7107315 عيادة ضعف البرص

7107308،7107309،7107310،7107311

7107312،7107313،7107314،7107315

6 7107316 التدريب الرسيري الخارجي
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وصف المساقات

7109203 علم أدوية العيون:
ــة، فضــالً عــن  ــة البرصي ــق الفــم يف الرعاي ــاً أو عــن طري ــة املســتخدمة موضعي ــف الطــالب باألدوي يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــة األخــرى. ــة الشــائع اســتخدامها لعــالج الحــاالت املرضي األدوي

7102203علم تشريح  وفسيولوجيا العين:
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب Ýعرفــة شــاملة بعلــم الترشيــح بشــكل عــام، Ýــا فيــه ترشيــح الــرأس والرقبــة مــع الرتكيــز 

بوجــه خــاص عــىل العــ± ومــا حولهــا مــن أعضــاء وتراكيــب. باإلضافــة إىل ذلــك، يركــز املســاق عــىل إجراء دراســة شــاملة لفســيولوجيا 

العــ±، Ýــا يف ذلــك اآلليــات الفيســيولوجية املرضيــة ذات الصلــة ودراســة تراكيــب العــ± التــي تشــمل: عضــالت العــ± امللســاء ، 

ــاج  ــي، وإنت ــم الزجاج ــد$ والجس ــم اله ــة، الجس ــة، العدس ــة، القزحي ــي، القرني ــاز الدمع ــة، وجه ــ± ، امللتحم ــول الع ــالت ح العض

وترصيــف الســائل الزجاجــي و مــا لــه مــن  تأثــ« عــىل ضغــط العــ±.

7107101 مقدمة لممارسة مهنة البصريات:
يتنــاول املســاق موجــزاً مختــرصاً لتاريــخ املهنــة وتطــور العلــوم البرصيــة، مــع دراســة التطــور التنظيمــي والقانــو� لعلــم البرصيــات، 

ودور الجمعيــات املهنيــة يف تطــور هــذه املهنــة وعالقتهــا باملهــن األخــرى واملجتمــع املحــيل. وســيتم الرتكيــز عــىل الســلوكيات املهنيــة 

واألخالقيــات ومهــارات االتصــال الالزمــة للعنايــة باملــرىض، وحقــوق املريــض ومتطلبــات الرتخيــص.

7107201 بصريات الرؤية الفسيولوجية:
يبحــث هــذا املســاق يف العــ± كأداة برصيــة. وســيتم الرتكيــز فيــه عــىل مواضيــع محــددة تشــمل: آليــة انكســار األشــعة الضوئيــة، 

وآليــة تكيــف العــ± وانكــµش البؤبــؤ وغ«هــا.

7107102 فيزياء البصريات وهندستها:
ــات  ــوé، العدس ــكاس الض ــار واالنع ــوء، االنكس ــلوك الض ــمل س ــي تش ــة الت ــادئ البرصي ــة باملب ــد الطلب ــاق لتزوي ــذا املس ــم ه صم

الرفيعــة والســميكة، املرايــا واملناشــ«، انكســار األشــعة وغ«هــا. كــµ ســ«كز املســاق عــىل مبــادئ متعــددة منهــا التكبــ« الــزاوي، 

ــية. ــواج الكهرومغناطيس ــة األم ــة، ودراس ــواج الضوئي ــل األم ــوء، تداخ ــود الض ــوé، حي ــتقطاب الض ــكوب، االس التلس

7107202 اإلدراك البصري:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ببنيــة أساســية لعلــم األعصــاب للنظــام البــرصي. والرتكيــز عــىل }ــاذج املفاهيــم األساســية 

لــإلدراك البــرصي ،وتصــور الحركــة وعلــم الوراثــة لرؤيــة األلــوان.

7107203 إدارة الممارسة البصرية:
تــم تصميــم هــذا املســاق لتعريــف الطــالب عــىل أ}ــاط مختلفــة مــن الفحوصــات البرصيــة يف فلســط± يف محاولــة ملســاعدتهم يف 

ــادئ إدارة  ــد األهــداف ومب ــز عــىل تحدي ــة. وســيكون الرتكي ــة املتعلقــة بامتــالك وإدارة وتشــغيل ومµرســة املهن الجوانــب التجاري

امليزانيــة لتحقيــق النجــاح املــايل عــىل املســتوى الشــخيص.

7109204 العناية البصرية األولية1:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالجوانــب النظريــة والعمليــة املتعلقــة باالســتفادة مــن التاريــخ الطبــي لحالــة املريــض، 

وبتقنيــات قيــاس تحــدب القرنيــة، فحــص الحالــة االنكســارية للعــ±. ويف هــذا املســاق ســيتعرف الطالــب عــىل مشــاكل معينــة يف 

الرؤيــة وكيفيــة حلهــا ومعالجتهــا.
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7107205 بصريات العين:
صمــم هــذا املســاق ليتعــرف الطالــب عــىل أنــواع معينــة مــن النظــارات مثــل النظــارات املســتخدمة للرؤيــة البعيــدة والقريبــة، 

والنظــارات ببؤرتــ± أو أكــ³ للعدســة للرؤيــة القريبــة والبعيــدة معــاً؛ وســيتعلم الطالــب مبــادئ تصميــم العدســة والتقليــل إىل أد` 

حــد مــن االنحرافــات الضوئيــة يف العدســة. كــµ يــدرس املســاق طبقــات الحµيــة املضــادة للعدســات، وعمليــة تصنيــع عدســات 

النظــارات.

7107206 العناية البصرية األولية2:
هــذا املســاق مكّمــل ملســاق ”العنايــة األوليــة للعــ±“1. و ســ«كز عــىل تعزيــز قــدرة الطــالب عــىل الربــط والتحليــل لفحــص النظــر. 

ــد املســببات  ــة تحدي ــف عدســة العــ±, بغاي ــم حــاالت مشــاكل تكي ــة املزدوجــة وتقيي ــن فحــص الرؤي ــµ ســيتمكن الطــالب م ك

واملصــادر مــن عــدم الراحــة البرصيــة وعــدم الكفــاءة. ســوف يــدرس املســاق تقنيــات تســاعد الطــالب يف تشــخيص ووصــف عــالج 

حــاالت مشــاكل الرؤيــة املزدوجــة. 

7107207 أمراض الحجرة األمامية للعين:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بتشــوهات وأمــراض الجــزء األمامــي مــن العــ± مــع الرتكيــز عــىل تشــخيص ومعالجــة 

الحالــة املرضيــة وعــىل الجــزء األمامــي مــن العــ± Ýــا يف ذلــك أغطيــة وطبقــات العــ± األماميــة، محجــر العــ±، وامللتحمــة، والقرنيــة 

والصلبــة العينيــة،  والعدســة، ودراســة املســببات املرضيــة والتشــخيص التفريقــي لألمــراض املختلفــة التــي ســتناقش  بالتفاصيــل.

7107208 أمراض الحجرة الخلفية للعين:
ــه مناقشــة تشــخيص ومعالجــة مشــاكل الجــزء الخلفــي  ــل ملســاق ”أمــراض الجــزء األمامــي للعــ±“. ســيتم في هــذا املســاق مكّم

مــن العــ±. وســيتم الرتكيــز عــىل الســائل الزجاجــي الخلفــي، الشــبكية والبقعــة الصفــراء. وعــىل األمــراض الجهازيــة بشــكل عــام 

وارتباطهــا بالنظــام البــرصي.

7107209 التقنيات التشخيصية1:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعليــم الطــالب املهــارات التقنيــة األساســية يف تشــخيص وعــالج أمــراض العــ± يف إطــار الرعايــة الصحيــة 

ــة  املختــرب الرسيــري ســيتم الرتكيــز عــىل تعليــم الطــالب كيفيــة اســتخدام جهــاز لفحــص العــ± وأجزائهــا، جهــاز  األوليــة. يف بداي

فحــص ضغــط العــ±، جهــاز فحــص األجــزاء الداخليــة للعــ±.

7107210 الرؤية البصرية والمهنية والبيئية:
صمــم هــذا املســاق لتعريــف الطــالب عــىل تأثــ« العوامــل البيئيــة واملهنيــة عــىل النظــام البــرصي. وســ«كز عــىل اعتــµد تقييــµت 

للمــرىض مــع متطلبــات النظــر ذات الصلــة بطبيعــة عمــل املــرىض، وعــىل وقايــة العــ± مــن اإلصابــات الناتجــة عــن العمــل وتحســ± 

صحــة وســالمة العــ± يف مختلــف املجــاالت املهنيــة.

7107211 مقدمة للممارسة السريرية:
ــام  ــرصي والقي ــام الب ــة النظ ــة يف دراس ــة الرسيري ــىل املµرس ــالب ع ــف الط ــم لتعري ــري مصم ــاق رسي ــو أول مس ــاق ه ــذا املس ه

باإلجــراءات التصحيحيــة. تبــدأ هــذه العيــادة يف ”عيــادة البرصيــات“ يف القســم بحيــث يرتتــب عــىل الطــالب تقديــم الرعايــة األوليــة 

للعــ± ألفــراد األرسة، األصدقــاء، واملوظفــ± والعاملــ± داخــل الكليــة.

7107212 الصرف السريري1:
ــف الطــالب عــىل صناعــة العدســات  ــري. يهــدف إىل تعري ــ± يف الــرصف الرسي ــري األول يف سلســلة مــن جزئ هــذا املســاق الرسي

والنظــارات، وتعريفهــم بأنــواع مختلفــة مــن طبقــات الحµيــة للعدســات وطريقــة تحديــد حافــة اإلطــارات. كــµ ســيتناوب الطــالب 

يف مختلــف مختــربات الفحــص ومواقــع التصنيــع للحصــول عــىل الخــربة العمليــة.
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7107213 التقنيات التشخيصية2:
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطــالب املهــارات التقنيــة األساســية يف تشــخيص وعــالج أمــراض العــ± يف إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة.  

كــµ يهــدف إىل تزويــد الطلبــة باملهــارات الالزمــة للقيــام  بفحوصــات العــ± اإلضافيــة مثــل فحــص زاويــة الحجــرة األماميــة, حالــة 

صلبــة العــ±، تقييــم طبقــة الدمــع، وتوســيع البؤبــؤ.

7107301 مقدمة للعدسات الالصقة:
هــذا املســاق يتبــع مســاق الــرصف الرسيــري 2 .ويركــز عــىل أســاليب الوصــف، مالóــة، تقييــم والعنايــة باملريــض الــذي يســتخدم 

العدســات الالصقــة الصلبــة واللينــة والعدســات الالصقــة املصممــة لالســتعµل طويــل األمــد.

7107302 التدبير البصري قبل العمليات وبعدها:
تــم تصميــم هــذا املســاق لتدريــب الطــالب عــىل إجــراءات العــالج املشــرتكة قبــل وبعــد العمليــة الجراحيــة ضمــن أجــواء فحــص 

الرعايــة الصحيــة األوليــة للعــ±.

7107303 الزيارات الدورية األساسية للمرضى1:
صمــم هــذا املســاق لتنظيــم اجتµعــات رسيريــة للطلبــة بحضــور موظفــي املستشــفى وأعضــاء هيئــة التدريــس، لتقديــم البحــوث 

العلميــة الرسيريــة والوبائيــة، واألساســية ، إىل جانــب ذلــك تقديــم حــاالت ذات قيمــة علميــة للتخصــص.

7107304 الرؤية المزدوجة وحركة العين:
ســ«كز املســاق عــىل تصنيفــات، إحصائيــات، وتشــخيص ومعالجــة اضطرابــات ازدواج الرؤيــة ومشــاكل التكيف, كســل العــ± والحول. 

وســيدرس النصــف الثــا� مــن املســاق  الجوانــب الفســيولوجية والعصبيــة لنظــام العــ± الحــر÷. وســ«كز أيضــاً عــىل عضــالت العــ± 

واآلليــات املســتخدمة يف حركتهــا واألعصــاب املســؤولة عــن تغذيــة العضــالت.

7107305 الرؤية عند األطفال:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب عــىل تقنيــات الفحــص املتخصصــة وأســاليب التقييــم املناســبة للرضــع واألطفــال وكذلــك 

األطفــال غــ« الطبيعــ± يف أي عمــر. وســيخصص جــزء كبــ« مــن املســاق لفحــص النظــر املبــدé للكشــف املبكــر عــن أي مشــكلة.

7107306 عيادة العناية األولية بالبصر1:
سيتم التدريب الدوري للطالب يف مستشفى النجاح التخصيص  لتقديم خدمات الرعاية األولية للع±.

7107307 الصرف السريري2:
هــذا املســاق هــو اســتمرار للــرصف الرسيــري 1.ومــن خاللــه  يتــدرب الطــالب يف العديــد مــن مراكــز البرصيــات املحليــة، حيــث 

ســيتم تدريبهــم مهنيــاً لطلــب، ومالóــة والتحقــق مــن الوصفــة الطبيــة للنظــارة، و قــص العدســات ومالóتهــا مــع اإلطــار. والهــدف 

مــن هــذه الــدورة التدريبيــة الرسيريــة هــو تزويــد الطــالب بالخــربة يف إدارة الــرصف وقــص العدســات.

7107308 تثبيت العدسات الالصقة التخصصي:
ــة  ــض وكيفي ــة املري ــم ورعاي ــب، تقيي ــز عــىل أســاليب الوصــف، تركي ــة، ويرك ــة للعدســات الالصق ــل ملســاق مقدم هــذا املســاق مكّم

اســتعµل العدســات الالصقــة املتخصصــة للقرنيــات غــ« الطبيعيــة (القرنيــة املخروطيــة، ومالóــة العدســات الالصقــة بعــد الجراحــة إلخ). 

ســيبحث املســاق  أيضــاً يف مراقبــة قــرص النظــر بالعدســات الالصقــة ، فضــال عــن العدســات الالصقــة املســتخدمة عــىل صلبــة العــ±.

7107309 الزيارات الدورية األساسية للمرضى2:
صمــم هــذا املســاق لتنظيــم اجتµعــات رسيريــة للطلبــة بحضــور موظفــي املستشــفى وأعضــاء هيئــة التدريــس، لتقديــم البحــوث 

العلميــة الرسيريــة والوبائيــة، واألساســية ، إىل جانــب ذلــك تقديــم حــاالت ذات قيمــة علميــة للتخصــص.
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7107310 مشاكل الرؤية المزدوجة:
هــذا املســاق مكّمــل لدراســة حركــة العــ± والرؤيــة املزدوجــة. ســيتم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل تقييــم وفحــص ازدواج الرؤيــة 

Ýختلــف تقنيــات العــالج لحــاالت مشــاكل ازدواج الرؤيــة.

7107311 ضعف البصر والشيخوخة:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب عــىل أثــر التقــدم بالعمــر عــىل النظــام البــرصي، و تقييــم الرؤيــة الطبيــة للمســن±. ســ«كز 

املســاق عــىل تقييــم وإدارة املــرىض املصابــ± بضعــف البــرص. وعــىل توفــ« خدمــات إعــادة التأهيــل البرصيــة مــن خــالل وصــف 

املعينــات البرصيــة واألجهــزة املكــربة Ýختلــف أنواعهــا.

7107312 عيادة العناية األولية بالبصر2:
سيتم التدريب الدوري للطالب يف مستشفى النجاح التخصيص  لتقديم خدمات الرعاية األولية للع±.

7107313 عيادة العدسات الالصقة:
هــذه العيــادة الرسيريــة للعدســات الالصقــة مصممــة لتدريــب الطــالب عــىل وصــف العدســات املناســبة وتقييــم العدســات الالصقة 

اللينــة ملعالجــة مختلــف األخطاء االنكســارية.

7107314 عيادة بصريات األطفال والرؤية المزدوجة:
ســيتم مــن خــالل هــذه العيــادة التدريــب الــدوري للطالــب يف عيــادة ” األطفــال يف مستشــفى النجــاح“ حيــث ســيُدرب عــىل إجــراء 

ــادة  ــم لصحــة العــ± والبــرص املناســبة للرضــع واألطفــال مــن خــالل ســن12. يف عي ــار املتخصصــة وأســاليب التقيي ــات االختب تقني

ــم  ــادة ” األطفــال يف مستشــفى النجــاح“ حيــث ســيتم تدريبهــم لتقيي ــدوري للطــالب يف عي ــب ال ــة املزدوجــة ســيتم التدري الرؤي

وفحــص املــرىض الذيــن يعانــون مــن الحــول، وكســل العــ±، وتأخــر اإلدراك البــرصي الــذي قــد يــؤدي إىل صعوبــات التعلــم.

7107315 عيادة ضعف البصر:
تــم تصميــم هــذه العيــادة الكتســاب الخــربة الرسيريــة وتطويــر مهــارات الطــالب الالزمــة لتقديــم خدمــات إعــادة التأهيــل للمــرىض 

ضعــاف البــرص .

7107316 التدريب السريري الخارجي :
ســيتناوب الطــالب للتدريــب يف مختلــف العيــادات التخصصيــة واملستشــفيات Ýــا يف ذلــك: أمــراض العــ±، الرعايــة الجراحيــة، طــب 

األطفــال، وحــدات التأهيــل البرصيــة، ازدواج الرؤيــة وعيــادات العــالج بالرؤيــة.

7000307 مشروع تخرج للبصريات:
يف هــذا املســاق يتعــ± عــىل الطــالب تصميــم وكتابــة وتحليــل ومناقشــة أطروحــة لبحــوث رسيريــة قابلــة للنــرش،  وذلــك يف الســنة 

األخــ«ة مــن التدريــب .
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الجامعة الذي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

Myassar Mustafa Ahmad BarahmehInstructorScience and Technology -Jordan

Mustafa HerzallahInstructorBirnmigh

Manal IhbisheInstructorScience and Technology -Jordan

Dr. Mustafa GhanimAssist ProfParis 6

Dr. Malek AlQubAssist ProfParis 6

Dr. Ayman Husseinاستاذ مشاركHamburg-Germany

Dr. Iyad AlaliAssist ProfAligarh Muslim University-India

Dr. Amira Ali Ahmad ShaheenAssist Prof
University College London/London School of Hygiene & 

Tropical Medicine 

جامعة نورث تكساسبروفيسورأ. د .جواد عبد القادر  فطاير

Dr. Hamzeh M. Al ZabadiAssist ProfLorraine University/France

اثينااستاذ مساعدعدنان لطفي اشتيوي رسحان

Dr. Mariam  Amer AltellAssist Profjordan university 

Dr. Sabrina RussoAssist ProfUniversity of Firenze

جامعة جوتنجن- املانيااستاذ مساعدد. بالل رحال

العلوم و التكنولوجيا- االردنمخارضد. عبد الرحمن االقرع

جامعة ستلنتو-ايطاليااستاذ مساعدد. مجدي دويكات

جامعة باريس-6 فرنسااستاذ مساعدد. رهام خلف

جامعة لونغ أيلند-نيويوركمدرسعµد الدين سعد الدين ملحيس

Dr. Amjad IzzEldein HusseinAssist ProfKanazawa University

Northeastern University, Boston, USAأستاذأ.د وليد محمد عمر صويلح

جامعة تكساس يف اوسXاستاذ مشاركد. أنســـام صوالحــه

Northeastern University, Boston, USAاستاذ مساعدد. ادهم سعدالدين ابوطه

Clemson Universityاستاذ مساعدد. بسمة ضم«ي

اكادÔية بلطافا للطب وطب االسناناستاذ مساعدد. عزمي محمود عيل حس±

جامعة ليتيش( سالنتو) ايطاليااستاذ مساعدد. مجدي بهجت دويكات 

باريس الجنوبية استاذ مساعدد. رشا خياط 

االردنية استاذ مساعدد. رامي الزاغة 

االردنية  استاذ مساعدد. حسني مقبول 

القدسمبتعث د.هنود ابو راس

العلوم و التكنولوجيا- االردن د. أحمد الطل 

kanazawa University Jabanاستاذ مساعدد. وليد الباشا

University wisconsin / Milwaukeeمحارضأ. سهاد اياد العلمي

University of louisville/ USAاستاذ مساعدد. عالء الدين ابو زنط

Newcastle University /UKاستاذ مساعدد. لبنى الخراز

Liverpool University / UKاستاذ مساعدد. عبد النارص عايص 

جامعة القدس / ابو ديس محارضأ.محمد القادي

أعضاء الهيئة التدريسية 
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 Anesthesiology, Critical Care Nursing Assistant Prof د.عائدة أسعد ابو السعود القييس

 Adult health / Critical Care Nursing Assistant Prof د.جµل عبد املعطي  قدومي 

 Maternal & Clinical Health Nursing  Lecturer أ.رهيجة عو�  مصطفى عبد النبي 

Critical Care Nursing Lecturer أ.فاطمة محمد عبد العزيز  حرز الله 

 Maternal & Clinical Health Nursing Lecturer أ.رشوق غالب  قادوس موىس

  Critical Care Nursing Lecturer أ.مهدية  شاكر سليµن الكو� 

 Nursing  Management Lecturer ا.سµح  عبد اللطيف اشتيه 

Adult Acute  التعامل مع الحاالت الحرجة  Lecturer أ.محمد عبد السالم  الحايك 

 استاذ مساعدد. سليµن خليل
Lough brough University of Technology country : 

England/ UK

جامعة جروننجن - هولندااستاذ مساعدد. سعد اللحام

املانيابرفيسورأ. د. وليد عجعج
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برنامج التصوير الطبي
برنامج العلوم الطبيه المسانده

تخصص اشعه

المقدمه
ــة  ــىل درج ــب  ع ــيحصل الطال ــث س ــوس. بحي ــتوى البكالوري ــىل مس ــعة  ع ــي االش ــي لفن ــص تقن ــم تخص ــج اىل  تقدي ــدف الربنام يه

ــو اآل¶: ــىل النح ــة ع ــده موزع ــاعة معتم ــي 128  س ــج وه ــات الربنام ــع متطلب ــن جمي ــاح م ــاء بنج ــد االنته ــوس عن البكالوري

1. 18 ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة. 1

2. 37 ساعة معتمدة متطلبات الربنامج  من العلوم العامة والطبية الحيوية. 2

3. 73 ساعة معتمدة متطلبات القسم . 3

ويشــمل الربنامــج مســاقات نظريــة وعمليــة موزعــة عــىل ثــالث ســنوات. وتقــدم هــذه املســاقات  بطريقــة املناهــج الدراســية النظاميــة 

ــ±  ــر بالرن ــي ، التصوي ــر املقطع ــادي ، التصوي ــعاعي الع ــر الش ــة بالتصوي ــارات املتعلق ــية  وامله ــه االساس ــواع املعرف ــع أن ــمل جمي وتش

املغناطيــيس ، األشــعة التداخليــه ، التصويــر فــوق الصــو¶ ، مــع تعزيــز املفاهيــم واملهــارات  التقنيــه لــدى الطالــب  الالزمــة لإلشــعاعي 

املتخصــص واملاهــر.

كــµ يهــدف هــذا الربنامــج إىل رفــد الوطــن واملجتمــع بكــوادر علميــه ماهــرة ومتخصصــة يف مجــال التصويــر الطبــي ملــا لهــذا الربنامــج 

مــن اهميــه وخاصــة لتوفــر مستشــفى تعليمــي جامعــي تابــع لجامعــه النجــاح يفــي بجميــع احتياجــات التخصــص يف املجــال العمــيل 

والنظــري ، لــذا فــان التدريــس فيــه ســيكون ذا فائــدة لالرتقــاء بالتخصصــات التقنيــه يف الوطــن وخارجــه.

الرؤية: 
يتطلــع قســم التصويــر الطبيــة بكليــة الطــب  بجامعــة النجــاح الوطنيــة إىل تحقيــق دور ريــادي يف مجــال التدريــس والبحــث والتدريــب  

عــىل جميــع مجــاالت التصويــر الطبــي .وتوفــ« مســتوى متميــز مــن التعليــم يرقــى اىل املســتوى العاملــي وقــادر عــىل التفــوق واملنافســة 

واإلبــداع. 

الرسالة: 
تتمثــل رســالة قســم التصويــر الطبــي  يف بــذل كل الجهــود املمكنــة إلعــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة ومدربــة ميدانيــاً يف مختلــف مجــاالت 

التصويــر الطبــي وتخريــج فنيــ± ذوي كفــاءة و مهــارات عاليــة ]كنهــم مــن املنافســة محليــا وعامليــا يف اســتخدام جميــع مجــاالت التصويــر 

الطبــي  بحيــث يكــون لهــم القــدرة عــىل وضــع الخطــط واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتطويــر الربتوكــوالت الالزمــة إلنتــاج صــور طبيــة عاليــة 

الجــودة، وÝــا يســهم يف تحقيــق أهــداف خطــط التنميــة وتلبــي متطلبــات ســوق العمــل محليــا وإقليميــا وعامليــا. 

ب .الهدف العام:
يهــدف هــذا الربنامــج بشــكل عــام إىل تطويــر معرفــة الطلبــة وخرباتهــم يف مجــاالت التصويــر وتطبيقاتــه املختلفــة مــµ سيســهم يف 

تحســ± قطــاع الصحــة العــام  يف فلســط± وإمكانيــة مواكبــة التطــور عامليــا يف هــذا التخصــص املهــم. 

ج .األهداف الفرعية:
تزويد سوق العمل بكوادر مهنيه تستجيب لحاجة السوق يف املجال الصحي(التصوير الطبي).• 

ــر املµرســات •  ــد يف تطوي ــة مــع العمــل باألشــعة ومــع وزارة الصحــة، مــن أجــل إعــداد إدارة ذات دور رائ ــط املهني ــز الرواب تعزي

ــع  مؤسســات الوطــن الفلســطيني. ــة مــن اإلشــعاع يف جمي ــدة للحµي الجي

تطوير معرفة الطالب ومهاراتهم يف مجال تخصصهم.• 

تشجيع روح البحث العلمي ب± املوظف± والطالب.• 
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توجيه التنمية للطالب من القيم األخالقية.• 

تعزيز اإلحساس باالنتµء للمجتمع املهني ب± الطالب وب± اإلدارات األخرى.• 

تشجيع مواقف التعلم مدى الحياة  Ýا يف ذلك السعي لتحقيق فرص التعليم املستمر.• 

(ILOs) المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج
القــدرة عــىل مµرســة التصويــر الطبــي لجميــع قطاعــات التصويــر املختلفــه ( التصويــر العــادي والتصويــر امللــون لألشــعة الســينية • 

والتصويــر املقطعــي والتصويــر بالرنــ± املغناطيــيس والتصويــر بالنظائــر املشــعة والتصويــر باملوجــات الصوتيــة) وانتــاج صــور عاليــة 

الجودة.

االملــام بجميــع  اآلثــار البيولوجيــة لقطاعــات التصويــر املختلفــة وخاصــة الجــزء املؤيــن منهــا والتطبيــق الســليم لجميــع الخطــوات • 

الالزمــة للحµيــة مــن االشــعاعات املؤينــة والتطبيــق الســليم ألدوات التصويــر املختلفــة. 

معرفة  املبادئ الفيزيائية لجميع قطاعات اجهزة التصوير الطبي وفهمها .• 

القدرة عىل تقديم الرعاية األساسية للمريض والراحة النفسية والجسدية مع استخدام االخالقية املهنية و املبادئ التوجيهية.• 

فهم مبادئ علم الترشيح وعلم وظائف والفيزيولوجيا املرضيه لجسم االنسان.• 

ادراك  مهارات االتصال الشفوية واملرئية واملكتوبة مع املريض.  • 

القدرة عىل العمل بفعالية يف فريق ، والتمسك بالقيم األخالقية العامة.• 

التعلم مدى الحياة  ، وتحقيق فرص التعليم املستمر ، وإتقان مبادئ البحث العلمي.• 

التقييم وتقنيات التقييم
سوف يتم تقييم الطلبه بشكل علمي ورسمي كµ يأ¶:

1. امتحانات نظريه كتابيه

2. امتحانات تقييم رسيري.

3. امتحانات عملية  خالل العام الدرايس 

4. مشاركة.صفيه

5.امتحانات  شامله

برنامج التصوير الطبي

الوصفاملتطلباتعدد الساعات

متطلبات الجامعهاجباري18

متطلبات الربنامج اجباري37
67

6

اجباري

 اختياري  
متطلبات التخصص

128                                                                 Total
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اوال: متطلبات الجامعة( ۱۸ ساعة معتمدة)

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3لغة انجليزية 110001031

1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

3لغة انجليزية (2)11000324

3ثقافة اسالميه11000101

3لغة عربيه11000102

3دراسات فلسطينيه11000105

1مهارات قيادة واتصال11000117

1خدمة مجتمع11000108

ثانيا: المتطلبات في برنامج العلوم الطبية الحيوية (٣٧ ساعة معتمدة) وهي

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3فيزياء حيوية7108101

3علم االحياء للمهن الصحية7104101

3كيمياء عامه  للعلوم الصحية10231114

5(2+3)أساسيات مهنة التمريض7401102

1االسعافات االولية7227101

1االخالقيات الطبية7227202

2مقدمه بالترشيح7101101

3ترشيح (صدر , بطن , حوض)7101102

3ترشيح ( ظهر وأطراف)7101201

2ترشيح ( راس ورقبه)7101202

7102201 I4علم وظائف األعضاء الطبي

7102202 II4(1+3)علم وظائف األعضاء الطبي

3علم السلوك الطبي7227201
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ثالثا:  متطلبات القسم االجبارية (٦٧) ساعة معتمده وهي          
ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

3الفيزياء اإلشعاعية7108111

3مقدمة يف التصوير الطبي7108212

3مبادئ االشعاع ومعالجة الصور7108213

4اوضاع التصوير اإلشعاعي املختلفة7108214

1مخترب اوضاع التصوير اإلشعاعي املختلفة7108215

3الحµية من اإلشعاع وعلم األحياء االشعاعي7108216

3الترشيح االشعاعي7108217

3علم األمراض باستخدام الصور التشخيصيه7108218

1جهاز  األشعة السينية7108219

3مراقبة الجودة وإدارة املخترب7108220

3الطب النووي7108221

3التصوير املقطعي7108222

1مخترب التصوير املقطعي7108223

3التصوير بالرن± املغناطييس7108322

1مخترب التصوير بالرن± املغناطييس7108323

3التصوير باملوجات الفوق صوتيه7108324

3التصوير الرقمي وطرق تخزين الصور ونقلها الكرتونيا7108334

3التصوير باستخدام املواد الظليلة7108326

1التصوير االشعاعي الفمي7108327

1العالج االشعاعي7108328

6تدريب عميل71083291

2تصوير الثدي7108330

2الندوة والبحث العلمي يف التصوير الطبي7108332

2اشعه تداخليه7108333

6تدريب عميل71083362

رابعا: المساقات االختيارية (١٢ ) ساعة معتمده وهي

يجب عىل الطالب النجاح ب 6 ساعات من املساقات التالية

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3الكمبيوتر يف التصوير الطبي7108331

3الترشيح املقطعي 7108325

3الحµية من االشعاع املتقدم7108335

3رعاية املرىض يف قسم االشعة7108321
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وصف المساقات الدراسية

7108111 الفيزياء اإلشعاعية .
ــر  ــتخدم بالتصوي ــم املس ــل الفيل ــدأ عم ــعاعي , مب ــر اإلش ــعاعات والتصوي ــاء اإلش ــية لفيزي ــادئ االساس ــرشح املب ــاق ي ــذا املس ه

ــر الرقمــي  ــادئ التصوي ــر امللــون), مب ــات البــ; (Bucky) والشــبكات(Grids), الكشــف الفلوري(التصوي االشــعاعي , دراســة مكون

ــه . فضــالً عــن  ــة من ــن وطــرق الحµي ــة  اإلشــعاع املؤي ــا . دراســة طبيعي ــر املشــعة وتطبيقاته ــر املقطعــي ،دراســة النظائ والتصوي

إعطــاء الطــالب فهــµً أساســياً لكيفيــة إنتــاج األشــعة الســينية وتأث«هــا واســتخداماتها وكيفيــة تطبيــق هــذه املفاهيــم للمµرســات 

ــالج اإلشــعاعي أو األشــعة التشــخيصية. ــه واســتخداماتها يف  الع الرسيري

7108212 مقدمة في التصوير الطبي.
يــرشح هــذا املســاق املبــادئ املتصلــة بطــرق  التصويــر االشــعاعي التــي تعمــل داخــل أقســام التصويــر االشــعاعي يف املستشــفيات 

مــع دراســة االنظمــه  الداخليــة  لقســم األشــعة الســينية. كــµ يــرشح  كيفيــة انتــاج األشــعة وكيفيــة تطــور التصويــر اإلشــعاعي منــذ 

اكتشــافه ويفــرس مفهــوم البيولوجيــا اإلشــعاعية وكيفيــة  تطــور الحµيــة مــن اإلشــعاع. كــµ يــرشح املســاق املبــادئ  الرئيســية لطريق 

 CT ) ــا فيهــا أجهــزة التصويــر التشــخيصية املختلفــة مثــل اســتخدام املوجــات فــوق صوتيــة التصويــر املقطعــيÝ التصويــر املختلفــة

.(MRI) والطــب النــووي والتصويــر بالرنــ± املغناطيــيس

7108213 مباديء االشعاع ومعالجة الصور.
ــة الجــودة ، كــµ يــرشح  اهــم العوامــل  ــن صــور اشــعاعية عالي ــم االساســية الالزمــة  لتكوي ــزود هــذا املســاق الطــالب باملفاهي ي

التــي تؤثــر عــىل جــودة الصــور مثــل كثافــة الصــورة  وتبايــن الصــورة وتشــوهات الصــورة. فضــالً عــن مناقشــة اهــم مكونــات الغرفــة 

ــر الرقمــي ,  ــر ذلــك عــىل جــودة الصــور.  كــµ يناقــش مفهــوم التصوي املظلمــة  وكيفيــة تحميــض  الصــور ، وكيــف Ôكــن ان يؤث

وطــرق انتــاج الصــور وكيفيــة انتــاج صــور عاليــة الجــوده. 

7108214 اوضاع  التصوير االشعاعي  المختلفة
يــدرس هــذا املســاق التطبيقــات  النظريــة والعمليــة  لجميــع االجــراءات الرسيريــة الالزمــة  مــن خــالل دراســة اوضــاع التصويــر 

املختلفــة للتصويــر االشــعاعي مثــل تصويــر  الجمجمــة والصــدر والعمــود الفقــري والبطــن واألطــراف العليــا والســفلية باســتخدام 

جميــع الطــرق املتاحــة الســتخدام االشــعة الســينية  ألوضــاع  التصويــر املختلفــة .

7108215 مختبر  اوضاع  التصوير االشعاعي  المختلفة .
يوفــر هــذا املســاق للطالــب الفرصــة لتطبيــق املحــاكاة الرسيرية لجميــع  الحــاالت الرضوريــة إلنتــاج الصــور اإلشــعاعية املطلوبــة.  

الطلبــة ســيقومون   بدراســة جميــع اوضــاع التصويــر اإلشــعاعي التــي تــم رشحهــا يف املحــارضات  النظريــة  املعــدة مســبقا.  

7108216 الحماية من اإلشعاع وعلم األحياء االشعاعي .
يناقــش هــذا املســاق املبــادئ املتصلــة لطــرق قيــاس  كميــة  االشــعاع ووحــدات قيــاس كميــة  الجرعــات املســموح بهــا اثنــاء التعــرض 

لإلشــعاع املؤيــن,  تأيــن األشــعة  وآثارهــا البيولوجيــة عــىل خليــة الكائــن الحــي. كــµ يناقــش اثــار االشــعة عــىل  الجهــاز التناســيل 

ونخــاع العظــام و جهــاز املناعــة والجهــاز الهضمــي والجهــاز العصبــي. كــµ ســيتم مناقشــة طــرق حµيــة املــرىض خــالل إجــراءات 

ــخيصية  ــينية التش ــعة الس ــر باألش ــراءات التصوي ــاء  إج ــ± اثن ــ± املتخصص ــة الفني ــخيصية وحµي ــينية التش ــعة الس ــر باألش التصوي

ويقــدم هــذا املســاق  الخلفيــة النظريــة الالزمــة لرصــد اإلشــعاع مثــل اجهــزة مقيــاس الجرعــات  الشــخصية  وأداة مقيــاس املســح 

اإلشــعاعي وطــرق معايرتهــا.
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  7108217 التشريح االشعاعي 
يعطــي هــذا املســاق مقدمــه ]هيديــة لهيــكل ومبــدأ الترشيــح اإلشــعاعي والعالقــة بــ± األعضــاء الداخليــة مــع بعضهــا البعــض,  

كــµ يصــف  امليــزات الترشيحيــة لبعــض األجهــزة الهامــة و تحديــد العالمــات الهامــة لهــذة االجهــزة باســتخدام التصويــر االشــعاعي 

وســيتم الرتكيــز عــىل ترشيــح الصــدر والبطــن والعنــق والعمــود الفقــري وعالمــات  الترشيــح  داخــل الصــور التشــخيصية كــµ ســيتم 

ــزة باســتخدام  ــذه االجه ــح له ــات الترشي ــة وعالم ــح الجمجم ــة والســفلية وترشي ــح الحــوض واألطــراف العلوي ــم ترشي دراســة عل

التصويــر االشــعاعي.

7108218 علم األمراض باستخدام الصور التشخيصيه  
ــزة الجســم  ــن أجه ــد م ــر عــىل العدي ــي تؤث ــة الت ــراض املختلف ــم االم ــات األساســيِة عــن ِعلْ ــزّوُد هــذا املســاق الطــالَب باملعلوم يُ

ــ±  ــز ب ــرق التميي ــراض وط ــة االم ــي , دراس ــر الطب ــخيصية للتصوي ــور التش ــتخدام الص ــخيصها باس ــة تش ــا و كيفي ــة ظهوره وكيفي

العالمــات واألعــراض لهــذه األمــراض وتوضيــح  عالمــات وأعــراض وتشــخيص األمــراض باســتخدام  مختلــف األجهــزة إلنتــاج  الصــورة 

ــووي. ــ± املغناطيــيس واملســح الضــوé والطــب الن ــر املقطعــي والرن ــل : التصوي اإلشــعاعية املعــده مســبقا  مث

7108219 جهاز  األشعة السينية  
يناقــش هــذا املســاق العلــوم األساســية مــن كهربــاء و نظــم اإلمــداد الرئيســية ملكونــات أنبــوب األشــعة الســينية وطــرق 

التحكــم باألشــعة الســينية باســتخدام مختلــف الدوائــر الكهربائيــة إىل جانــب دراســة مفاتيــح صµمــات األمــان  ومفاتيــح 

التحكــم بكميــة اإلشــعاع واليــة عمــل جهــاز التوقيــت املســؤول  عــن زمــن  التعــرض لإلشــعاع يف أثنــاء عمليــة التصويــر.

7108220 مراقبة الجودة وإدارة المختبر 
هــذا املســاق مقدمــة إلدارة الجــودة وإجــراءات  جــودة األداة بحيــث يناقــش األســاليب الالزمــة لفهــم املفاهيــم اإلداريــة وتوفــ« 

الخدمــات الالزمــة يف صنــع القــرار بطريقــة مســؤولة وكــµ يوضــح طريقــة التفاعــل مــع النــاس ويناقــش الطــرق املختلفــة لدراســة 

دوريــة لكيفيــة  تشــغيل الغرفــة املظلمــة  وصيانتهــا ومعالــج الفيلــم ومراقبــة الجــودة ملعــدات األشــعة الســينية ومراقبــة جــودة 

الكشــف الفلــوري ( التصويــر امللــون) ,  ومراقبــة الجــودة ملعــدات MRI ,CT,  وضــµن الجــودة يف الطــب النــووي.

7108221 الطب النووي  
ــزّوُد هــذا املســاق الطــالَب بالقواعــد الفيزيائيــة الالزمــة للتصويــر والتشــخيص ومبــدأ عمــل  األجهــزة الالزمــة  للطــب النــووي.  يُ

ويناقــش أيضــا اســتخدام مختلــف النظائراملشــعة املســتخدمة يف التصويــر اإلشــعاعي ملراقبــة اجهــزة الجســم املختلفــة مثــل القلــب 

واألمعــاء والــكىل والكبــد واألوعيــة الدمويــة الــخ.

7108222 التصوير المقطعي  
صّمــَم هــذا املســاق لتَزويــد الطلبــة لدراســة التصويــر املقطعــي (CT)  للحصــول عــىل صــور ذات جــودة عاليــة  تســتخدم  يف الجانب 

التشــخييص. وهــذا يشــمل دراســة  املبــادئ األساســية والفيزيائيــة الالزمــة لتشــكيل صــورة عاليــة الجــودة مــن خــالل التعــرف إىل 

ــاج الصــور  ــة اســتخدام الربوتوكــوالت املختلفــة املســتخدمه إلنت ــن الصــور ووضوحهــا,  وكيفي ــر عــىل تباي اهــم العوامــل التــي تؤث

كــµ يتــم التعــرف إىل كميــة  جرعــه االشــعة أثنــاء عمليــة التصويــر مــن خــالل التعــرف إىل العوامــل املهمــة التــي تؤثــر عــىل هــذه 

ــزة  ــة وأجه ــاكل الترشيحي ــة التصويرللحصــول عــىل صــور CT للهي ــاء عملي ــة اثن ــة اجــراءت  املســح الالزم ــة. وســيتم تغطي الجرع

الجســم.

7108223 مختبر التصوير المقطعي  
املســاق يــزود الطلبــة بجميــع  التطبيقــات العمليــة والرسيريــه ملختلــف اجــراءات  التصويــر املقطعــي  املطلوبــة رسيريــاً وســوف 

يقــوم الطالــب بدراســة إجــراء املســح املقطعــي للــرأس والدمــاغ والعمــود الفقــري والصــدر والبطــن واألطــراف العليــا والســفىل.
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7108321 رعاية المرضى في قسم االشعة 
 يناقــش هــذا املســاق عــىل تفاعــل املريــض مــع فريــق الرعايــة الصحيــة. كــµ وســوف يركــز عــىل مناقشــة تطبيــق تقنيــات محــددة 

عنــد التعامــل مــع مختلــف الفئــات العمريــة وذوي االحتياجــات الخاصــة. كــµ يناقــش هــذا املســاق طــرق نقــل املريــض  وعمليــة 

التواصــل معــه اثنــاء  تنفيــذ  طــرق التصويــر املختلفــة . 

ــة  ــاء عملي ــة اثن ــواد الظليل ــد اســتخدام امل ــات الســلبية الناتجــة عن ــة بأهــم املخاطــر  واملضاعف ــذا املســاق أيضــا  الطلب ــزود ه ي

ــة األساســية  ــت الحاجــة والتعــرف اىل بعــض األدوي ــي  وق ــاش بالتنفــس االصطناع ــات االنع ــي وطــرق اجــراء عملي ــر الطب التصوي

ــل هــذه الحــاالت. ــة يف مث الالزم

7108322 التصوير بالرنين المغناطيسي  
يتضمــن املســاق مبــادئ التصويــر االساســية والفيزيائيــه وطــرق ومبــادئ التصويــر بالرنــ± املغناطيــيس ،كــµ يتضمــن مبــادئ تشــكيل 

ــة  ــن ناحي ــور.  م ــوح الص ــىل وض ــرة ع ــل املؤث ــم العوام ــورة (CONTRAST AND WIEGHTED IMAGE) , واه ــن الص تباي

ــح  ــراءات املس ــر وإج ــة للتصوي ــوالت الالزم ــم بالربوتوك ــية للتحك ــة األساس ــب املعرف ــر للطال ــري يوف ــب الرسي ــإن الجان ــرى,  ف أخ

الالزمــة للحصــول عــىل صــور الرنــ± املغناطيــيس للهيــاكل الترشيحيــة وأجهــزة الجســم.

7108323 مختبر التصوير بالرنين المغناطيسي  
ــا“,   ــة رسيري ــيس  املطلوب ــر املغناطي ــراءات  التصوي ــف اج ــه ملختل ــة والرسيري ــات العملي ــع  التطبيق ــة بجمي ــزود الطلب ــاق ي املس

وســوف يقــوم الطالــب بدراســة إجــراء التصويــر املغناطيــيس للدمــاغ والحبــل الشــو÷ والصــدر والبطــن واألطــراف العليــا والســفىل

7108324 التصوير بالموجات فوق الصوتية 
يتضمــن املســاق دراســة مجــال املوجــات فــوق الصوتيــة التــي تشــمل الفيزيــاء وتحــوالت الطاقــة وظاهــرة الدوبلــر املســتخدمة يف 

التصويــر إىل جانــب  الرتكيــز عــىل كيفيــة إنتــاج  الصــور العضويــة التــي تظهــر  باســتخدام املوجــات فــوق الصوتيــة ألجهــزة الجســم 

املختلفــة منهــا : البطــن والحــوض والرحــم وغ«هــا.

7108334 التصوير الرقمي وطرق تخزين الصور ونقلها الكترونيا   
يشــتمل هــذا املســاق عــىل  املبــادئ  األساســية  للتصويــر اإلشــعاعي الرقمــي (CR ,RD)، التصويــر الرقمــي (DI), مقدمــة للمبــادئ 

األساســية ملعالجــة الصــور للتصويــر اإلشــعاعي الرقمــي  مثــل طــرق معالجــة  التصويــر املقطعــي و صــور املوجــات فــوق الصوتيــة 

وصــور الرنــ± املغناطيــيس. مــع دراســة كيفيــة إمكانيــة تغيــ« خصائــص الصــورة مثــل الحــد مــن ضوضــاء الصــورة وطــرق  تحســ± 

وضــوح الصــور وطــرق تجزئــة الصــورة وضبــط تبايــن الصــورة األمثــل, كــµ يتعامــل مــع الصــور املضغوطــة وصــورة األرشــفة وطــرق 

نقــل الصــورة باســتخدام  نظــم االتصــاالت.

7108326 التصوير باستخدام المواد الظليلة  
ــا  ــوري, CM وآثاره ــة  (CM) املســتخدمة يف الكشــف الفل ــواد الظليل ــن امل ــة م ــواع املختلف ــذا املســاق عــىل رشح األن ــوي ه يحت

ــد ظهــور  الحساســية مــن اســتخدام هــذة املــواد   أو  ــع عن ــد الحاجــه  إىل تدخــل رسي ــة عن ــا  الدوائي ــة معالجته ــة وكيفي الجانبي

انخفــاض مفاجــئ يف الوضــع  الصحــي للمريــض,  وطريقــة التعامــل مــع كل حالــة. تعريــف الطلبــة باألدويــة التــي يجــب أن تكــون 

متاحــة داóــا يف غرفــة التصويــر الشــعاعي الســتخدامها عنــد الحاجــة كــµ يــزود هــذا املســاق الطــالب باملعلومــات الالزمــة  إلجــراء 

مســح باســتخدام جهــاز أشــعة لتصويــر أجهــزة الجســم املختلفــة Ýــا يف ذلــك الجهــاز الهضمــي (GIT) (وجبــة الباريــوم, الباريــوم 

ــر  ــة. التصوي ــعاعي للمثان ــر اإلش ــدي (IVU), التصوي ــويل الوري ــاز الب ــر الجه ــويل (تصوي ــاز الب ــرشج ),  الجه ــة ال ــالل فتح ــن خ م

اإلشــعاعي للرحــم وقنــاة فالــوب.

7108327 التصويراالشعاعي الفموي
يتضمــن هــذا املســاق مقدمــة يف التصويــر اإلشــعاعي  لألســنان مــع الرتكيــز عــىل الجوانــب النظريــة واملعمليــة لالســتخدام الســليم 

لإلشــعاع والتعــرف إىل ضــµن جــودة  التصويــر اإلشــعاعي , دراســة التصويــر الرقمــي وتقنيــات التصويــر اإلشــعاعي لألســنان.
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7108328 العالج اإلشعاعي  
يناقش هذا املساق  الفيزياء اإلشعاعية ، وطرق السالمة ، وطرق تخطيط العالج  والرعاية ، ويدرس الطالب  أيضا اإلشعاع وآثاره الجابية.

7108329   تدريب عملي 1   
ــي  ــجل± واختصاصي ــعة املس ــي األش ــت إرشاف فني ــعة تح ــم األش ــري يف قس ــيل و الرسي ــب العم ــاق  التدري ــذا املس ــن ه يتضم

األشــعة. ويشــمل حفــظ الســجالت ورعايــة املــرىض وتشــغيل املعــدات  واإلجــراءات اإلشــعاعية والتصويــر , والحµيــة مــن اإلشــعاع  

والتطبيقــات التــي تشــمل جميــع األشــعة الســينية وتطبقاتهــا , هــذه العمليــات تتطلــب كفــاءه وروحــاً تنافســية عاليــة ، كــµ يشــمل 

تقييــم األداء والحضــور ، وســيكون هــذا املســاق عبــارة عــن تدريــب عمــيل ممتــد بحيــث يبــدأ منــذ بدايــة الفصــل االول مــن العــام 

الــدرايس الثــا� بواقــع يــوم عمــل كامــل اســبوعيا خــالل العــام الــدرايس الثــا� ( حــوايل 28 يــوم عمــل) عــىل ان يســتكمل بشــكل 

مكثــف خــالل الفصــل الصيفــي بعــد العــام الــدرايس الثــا� بواقــع 5 ايــام عمــل اســبوعي ( 35 يــوم عمــل) يف مستشــفى الجامعــه 

او يف املؤسســه التــي وافقــت عــىل تدريهــم. 

ــداد  ــرتة االع ــالل ف ــبة خ ــارف املكتس ــارات واملع ــا وامله ــات واختباره ــق النظري ــم تطبي ــرتة تدريبه ــاء ف ــالب اثن ــن الط ــب م يطل

األكادÔــي. إن تطبيــق املهــارات واملعرفــة  هــو جــزء مهــم وأســايس مــن برنامــج الدرجــات املهنيــة حيــث يتوفــر فــرص تعليميــة غــ« 

متوفــرة داخــل الغــرف الصفيــة.

تقييم الطالب
يتم تع± مرشف اكادÔي من قبل القسم لكل مجموعة طالب بحيث يزور هذه املجموعه اسبوعيا للمتابعة.. 1

يعــ± للطــالب مــرشف داخــيل مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا الطــالب بحيــث يقــدم تقريــر اســبوعيا للمــرشف االكادÔــي . 2

املعــ± مــن قبــل القســم يبــ± فيــه النشــاطات التــي قــام بهــا الطالــب والنشــاطات والخــربات املكتســبه اثنــاء هــذة املــده.

ــرتة . 3 ــا خــالل ف ــة له ــام باجــراء الفحوصــات الطبي ــي ق ــن الحــاالت الت ــه ع ــر رسيري ــة تقاري ــدم أربع ــب ان يق ــىل الطال يجــب ع

ــب. التدري

يطلب من  الطالب إعداد دراسة لعدد من الحاالت ترتاوح من  3-2 وتقديم تقرير كتا$ عن  كل حالة.. 4

ــه (Case-study) امــام الطلبــه باســتخدام (power-point) وتكــون هنــاك لجنــه تشــكل مــن القســم . 5 يقــوم الطلبــة بــرشح حال

لتقييــم الطلبــه.

يتم توف« سجل لحضور الطالب لجميع ايام االسبوع اثناء فرتة تدريب الطالب التي  يشغلها يف املستشفى.. 6

يتم توف« ملء استµرة تقييم من قبل املرشف الداخيل املع± من قبل املركز الذي يتدرب به الطالب.. 7

وسيتم توزيع العالمات عىل النحو اآل¶:. 8

 التقييــم مــن قبــل املــرشف الداخــيل املــرشف عــىل املµرســة الرسيريــة واملعــ± مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا ( أ ). 

ــب  ٪30. الطال

  التقييم من قبل املرشف  االكادÔي املع± من قبل الجامعه  (االمتحان العميل) 40٪.( ب ). 

 عرض الطالب االلكرتو�(power-point)  والتقارير %30 (امام  لجنه من قبل القسم).( ج ). 

عالمة النجاح %60( د ). 

 ملزيد من املعلومات عن برنامج التدريب للربنامج انظر امللحق آخر الخطة 

7108330  تصوير الثدي 
ــيه  ــادىء االساس ــب باملب ــزود الطال ــµ ي ــدي. ك ــر الث ــة تصوي ــراء  عملي ــة إلج ــات الالزم ــالب باملعلوم ــزود  الط ــاق ي ــذا املس ه

 . املغناطيــيس  بالرنــ±  والتصويــر  الصوتيــة  فــوق  املوجــات  جانــب  إىل  الرسيريــة  وتطبيقاتهــا  اإلشــعاعي  الثــدي  لتصويــر 

7108331  الكمبيوتر في التصوير الطبي  
يف هــذا املســاق  ســيتم رشح العديــد مــن املبــادئ األساســية لتكنولوجيــا الكمبيوتــر للطــالب مثــل تاريــخ تطــور الكمبيوتــر   ومجاالت 

التطبيــق واملكونــات األساســية ألجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية والذاكــرة ووحدة املعالجــة املركزيــة .... الخ.
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7108332 الندوة والبحث العلمي في التصوير الطبي  
يختــار الطالــب مجــال واحــد مــن التصويــر الطبــي يف بدايــة الفصــل الــدرايس إلجــراء البحــث العلمــي والتدريــب عــىل االســتخدام 

ــة  ــ± مختصــ±  للطلب ــ± مرشف ــم تعي ــة. يت ــات الســمعية والبرصي ــال باســتخدام التقني ــا يف مق ــة وتقدÔه الســليم للمراجــع املكتب

ــة واألشــعة  ــوق ألصوتي ــيس,  املوجــات ف ــ± املغناطي ــر بالرن ــي التصوي ــة, تشــمل مشــاريع البحــث العلم ملناقشــة االعــµل ألبحثي

الســينية وتطبيقاتهــا الرسيريــه .  يقــدم الطالــب مراجعــة األدبيــات يف  منتصــف الفصــل الــدرايس,  يف نهايــة الفصــل يقــدم  الطــالب 

مــادة البحــث عــىل غــرار  البحــث العلمــي املنشــور يف املجــالت العلميــة عــىل ان يقــدم كل طالــب نــدوة علميــة Ýــادة البحــث التــي  

تــم اختيارهــا مســبقا قبــل نهايــة الفصــل الــدرايس. 

7108333 األشعة التداخليه  
يتضمــن هــذا املســاق مراجعــه شــامله  Ýــواد  الترشيــح والفيزيولوجيــا اإلجµليــه, واختيار اإلجــراءات االنتقائيــة اإلشــعاعية التداخلية 

مثــل الدمــاغ , والجهــاز املعــدي املعــوي واملســالك البوليــة  واالوعيــة الدمويــة الوريديــة واألدويــة باســتخدام املــواد الظليلــة متضمنــا 

الصحــة والســالمة وطــرق الحµيــة مــن اإلشــعاع, Ýــا يتوافــق مــع معايــ« الجــوده الوطنيــة ذات الصلة.

7108325 التشريح المقطعي  
ــور  ــاق الص ــذا املس ــن ه ــالب م ــيتعلم الط ــة. س ــورة مقطعي ــكل ص ــرشي يف ش ــح الب ــة الترشي ــب معرف ــاق للطال ــذا املس ــر ه يوف

املقطعيــه يف املحــور  االفقــي والعمــودي والجانبــي. وســتعرض الصــور املقطعيــة  والصــور املغناطيســية  لتغطيــة الــرأس والعنــق 

ــح. ــم الترشي ــب مــع عل ــا إىل جن ــكل جنب ــف الهي ــة والكاحــل.  وســيتم رشح بعــض وظائ ــف والركب والصــدر والبطــن والحــوض والكت

7108335 الحماية من االشعاع المتقدم  
يناقــش هــذا املســاق  طــرق حµيــة املــرىض خــالل إجــراءات التصويــر  املتقــدم  مثــل التصويــر املقطعــي والتصويــر املغناطيــيس 

والتصويــر بالنظائــر املشــعه والتصويــر الوريــدي التشــخييص كــµ يناقــش طــرق حµيــة الفنيــ± املتخصصــ± اثنــاء  إجــراءات التصويــر 

املتقــدم   أيضــا.

7108336 تدريب عملي 2  
 ,CTــة و ــوق الصوتي ــات ف ــية واملوج ــعاعية األساس ــات اإلش ــع التطبيق ــري يف جمي ــيل والرسي ــب العم ــاق  التدري ــذا املس ــر ه يوف

MRI واألشــعة التداخليــة . ويكــون دور الطــالب لتنفيــذ هــذه اإلجــراءات تحــت إرشاف فنيــي األشــعة مــن املســجل± واختصاصيــي 

ــارة عــن  ــم األداء والحضــور. .وســيكون هــذا املســاق عب ــة واألهــداف وتقيي ــات تتطلــب الكفــاءات الرسيري األشــعة. هــذه العملي

تدريــب عمــيل ممتــد بحيــث يبــدأ منــذ بدايــة الفصــل االول مــن العــام الــدرايس الثالــث  بواقــع يــوم عمــل كامــل اســبوعيا خــالل 

ــا�  يف العــام  ــدرايس الثالــث ( حــوايل 14 يــوم عمــل) عــىل ان يســتكمل بشــكل مكثــف خــالل الفصــل الث الفصــل االول للعــام ال

الــدرايس الثالــث  بواقــع 3 ايــام عمــل اســبوعي ( 42 يــوم عمــل) يف مستشــفى الجامعــه او يف املؤسســه التــي وافقــت عــىل تدريــب 

الطلبــه. 

ــارات واملعــارف املكتســبة خــالل  ــار امله ــق واختب ــات واختبارهــا وتطبي ــق النظري ــم تطبي ــرتة تدريبه ــاء ف ــب مــن الطــالب اثن يطل

فــرتة االعــداد األكادÔــي. إن تطبيــق املهــارات واملعرفــة  هــو جــزء مهــم وأســايس مــن برنامــج الدرجــات املهنيــة، حيــث يوفــر فــرص 

تعليميــة غــ« متوفــرة داخــل الغــرف الصفيــة.

تقييم الطالب 
يتم تع± مرشف اكادÔي من قبل القسم لكل مجموعة طالب بحيث يزور هذه املجموعه اسبوعيا للمتابعه.. 1

يعــ± للطــالب مــرشف داخــيل مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا الطــالب بحيــث يقــدم تقريــر اســبوعيا للمــرشف االكادÔــي . 2

املعــ± مــن قبــل القســم يبــ± فيهــا النشــاطات التــي قــام بهــا الطالــب والنشــاطات والخــربات املكتســبه اثنــاء هــذة املــده.

يجــب عــىل الطالــب ان يقــدم اربعــة تقاريــر رسيريــه عــن الحــاالت التــي قــام بإجــراء الفحوصــات الطبيــة لهــا خــالل فــرتة . 3

التدريــب.

يتطلب من  الطالب إعداد دراسة لعدد من الحاالت ترتاوح من  2-3 وتقديم تقرير كتا$ عن  كل حالة.. 4
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يقــوم الطلبــة بــرشح حالــه (Case-study) امــام الطلبــه باســتخدام (power-point) وتكــون هنــاك لجنــه تشــكل مــن القســم . 5

لتقييــم الطلبــه.

يتم توف« سجل لحضور الطالب لجميع ايام االسبوع اثناء فرتة تدريب الطالب التي  يشغلها يف املستشفى.. 6

يتم توف« ملء استµرة تقييم من قبل املرشف الداخيل املع± من قبل املركز الذي يتدرب به الطالب.. 7

وسيتم توزيع العالمات عىل النحو اآل¶ :-. 8

 التقييــم مــن قبــل املــرشف الداخــيل املــرشف عــىل املµرســة الرسيريــة واملعــ± مــن قبــل املؤسســه التــي يتــدرب بهــا أ. 

ــب  ٪30. الطال

  التقييم من قبل املرشف  االكادÔي املع± من قبل الجامعه  (االمتحان العميل) 40٪. ب. 

عرض الطالب االلكرتو�(Power-Point)  والتقارير %30.ج. 

عالمة النجاح هي %60د. 

امللحــق اآل¶ يبــ± توزيــع الســاعات العمليــه للطالــب يف قســم االشــعه ابتــداء“ مــن الفصــل االول للســنه الثانيــه موضحــا“ املجمــوع 

الــكيل للســاعات وهــو 880 ســاعه عمليــه.

العام الدراسي الفصل عدد ايام التدريب في االسبوع عدد ساعات التدريب في االسبوع عدد ايام التدريب في الفصل عدد ساعات التدريب في الفصل

I التدريب العملي
العام الثا� الفصل االول 1 8 16 128

الفصل الثا� 1 8 16  128

الفصل الصيفي 5 40 6 240

المجموع 496
II التدريب العملي

العام الثالث الفصل االول 1 8 18 128

الفصل الثا�  2 16=2*8 32 256

المجموع 384

المجموع الكلي 880 =384+496

اعضاء هيئة التدريس

الرتبة العلميةاالسم

بروفسور  د .وليد عجعج  

استاذ مساعدد .عبد النارص عايص

مدرسد .بثينه نعالوه
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كلية العلوم 
ا�نسانية
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برنامج بكالوريوس اللغة العربية

رؤية البرنامج:
تتبلــور رؤيــة الربنامــج حــول رفــع كفايــة الطالــب يف لغتــه العربيــة لغــة الديــن والعروبــة، وتســعى إىل تلبيــة حاجــات املجتمــع املحــيل 

ورفــده بالكفايــات ويتــ�ىش الربنامــج مــع رؤيــة التعليــم الحديــث الــذي يقــوم عــىل التعليــم املدمــج والنشــاطات غــ� املنهجيــة، و�ــد 

الربنامــج يــده إىل األقســام األخــرى مــن أجــل رفــع كفايــة الطالــب يف مجــاالت أخــرى.

رسالة البرنامج:
يســعى قســم اللغــة العربيــة إىل تطويــر التعليــم العــايل فيــه والتوســع يف مجــال تخصصهــم، وتخريــج طلبــة ذوي كفــاءة متميــزة يف 

لغتهــم العربيــة وآدابهــا وتراثهــا، ومــا يرتبــط فيهــا مــن نظريــات نقديــة وعلــوم ومصطلحــات حديثــة، وقــدرة يف البحــث العلمــي، وخــربات 

ــه،  ــة احتياجات ــز، والتّواصــل مــع املجتمــع املحــيل واإلقليمــي والعاملــي، ويرفــد القســم بهــم املجتمــع املحــيل، لتغطي «كنهــم مــن التميّ

ولــÁ يكــون لهــم الــدور الفّعــال يف إيصــال رســالة القســم العامــة، وهــي نــرش تــراث العربيــة، وتعزيــز التواصــل بــ¼ املتعلمــ¼ واملثقفــ¼، 

ويســعى القســم إىل املنافســة يف هــذه الرؤيــة محليــاً وإقليميــا وعامليــاً.

أهداف البرنامج:
ــ¼  ــاليبه لتمك ــج يف أس ــوع الربنام ــع، ويتن ــة املجتم ــاء لخدم ــوادر أكف ــداد ك ــه، وإع ــال تخصصات ــع يف مج ــج إىل التوس ــعى الربنام يس

:Äــأ ــ� ي ــج في ــن إجــ�ل أهــداف الربنام ــه، و�ك ــة لدي ــدرة اإلبداعي ــع الق ــة، ورف ــن م�رســة اللغ ــب م الطال

تأهيل مدرس¼ أكفاء يف مجال التخصص.. 1

تأهيل طالب قادرين عىل البحث العلمي يف مجال التخصص، وإبداء اآلراء وتقويتها.. 2

تزويد الطالب بقدرات كافية «كنه من االعت�د عىل الذات يف عمليتي التعليم والتعلم.. 3

مخرجات التعليم:
   يسعى برنامج بكالوريوس اللغة العربية وآدابها إىل تحقيق املخرجات اآلتية:

أن يكون الطالب قادراً عىل م�رسة التدريس بكفاية.. 1

أن يكون قادراً عىل البحث العلمي يف مناهجهه املختلفة.. 2

تعزيز ارتباط الطالب برتاثه القومي والوطني.. 3

مواكبة الطالب لحركة األدب العرÒ الحديث واملعارص يف قضاياه السياسية واالجت�عية والفنية.. 4

تعزيز االستيعاب والتذوق للنصوص.. 5

التفاعل مع املجتمع املحيل.. 6

تقويم اللسان والبنان.. 7

مرجعيات محلية أو إقليمية:
   الجامعات الوطنية، والعربية وما تتبناه الجامعة من توأمة مع جامعات عاملية، Õا يتواءم مع سياسة الجامعة.
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متطلبات الجامعة اإلجبارية
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
3الثقافة اإلسالمية1000101

3اللغة العربية1000102

3اللغة اإلنجليزية (1)1000103

3اللغة اإلنجليزية (2)1000325

3دراسات فلسطينية1000105

1مهارات القيادة واالتصال1000117

1خدمة مجتمع1000108

1مقدمة يف الحاسوب1000127

مساقات حرة:
عىل الطالب اجتياز (4 ساعات معتمدة) ضمن املساقات الحرة التي تطرحها الجامعة
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خطة قسم اللغة العربية
عدد الساعات املعتمدة (124) ساعة معتمدة

(18) متطلبات جامعة.• 

(90) ساعة إجبارية.• 

(1 2) ساعة اختيارية.• 

(4) ساعات حرة.• 

املساقات اإلجبارية: (90) ساعة معتمدة• 
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3علم العروض وموسيقى الشعر 10301219
                 3اللغة العربية 1 10301116
10301115  م.س. 1                 3األدب يف صدر اإلسالم ونصوصه 10301117
10301117  م.س. 1                 3األدب األموي ونصوصه 10301118
                 3النÜ يف العرص العبايس 10301332
10301118  م.س. 1                 3الشعر يف العرص العبايس 10301331
                 3أساليب تدريس اللغة العربية 10301330
                 3األدب الفلسطيني الحديث 10301329
                 3علم النحو 1 10301114
                 3صوتيات اللغة العربية 10301327
                 3البالغة العربية1 10301113
                 3مناهج البحث العلمي 10301220
                 3فقه اللغة العربية 10301221
                 3األدب الشعبي الفلسطيني 10301222
10301114  م.س. 1                 3علم النحو 2 10301223
10301113  م.س. 1                 3البالغة العربية 2 10301224
                 3الشعر األندليس 10301326
10301325 Ò3القدس يف األدب العر                 
                 3النقد العرÒ القديم 10301328
10301328  م.س. 1                 3مناهج النقد األدÒ الحديث 10301435
10301333  م.س. 1                 3علم الّنحو 4 10301439
10301331  م.س. 1                 3أدب العصور الوسطى 10301438
10301332  م.س. 1                 3النÜ العرÒ الحديث 10301437
                 3األدب يف العرص الجاهيل 10301115
10301438  م.س. 1                 3الشعر العرÒ الحديث 10301436
                 3تربيه عمليه للغه العربيه 10513421
                 3علم اللسانيات الحديثة 10301334
10301223  م.س. 1                 3علم النحو 3 10301333
10301111 Ò3مدخل إىل تذوق النص األد                 
                 3علم الرصف 10301112
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المساقات االختيارية: (١٢) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3علم اللغة االجت�عي 10301363
                 3اللغة العربية والحاسوب 10301364
                 3موضوع خاص يف الشعر العرÒ الحديث واملعارص 10301354
                 3اللغة العربية واإلعالم 10301262
                 3موضوع خاص يف النÜ العرÒ الحديث واملعارص 10301455
                 3األدب املقارن 10301456
                 3التفك� النحوي عند العرب 10301466
                 3الساميات املقارنة 10301467
                 3البالغة القرآنية والنبوية 10301365
                 3املكتبه العربية 10301160
                 3تعليم اللغة العربية للناطق¼ بغ�ها 10301260
                 3النقد التطبيقي 10301253
10301116  م.س. 1                 3اللغة العربية 2 10301161
                 3مشكالت اللغة العربية 10301159
                 3كتاب خاص يف النحو أو اللغة 10301158
                 3املعاجم العربية 10301157
                 3موضوع خاص يف النÜ العرÒ القديم 10301150
                 3موضوع خاص يف الشعر العرÒ القديم 10301149
                 3البحث اللغوي عند العرب 10301261

 -
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وصف المساقات:
١0301111    مدخل إلى تذوق النص األدبي:

يهــدف هــذا املســاق إىل التّعريــف بــأركان العمليّــة اإلبداعيــة: املبــدع، والنــّص،  واملتلّقــي، ويســعى للوقــوف عــىل األبعــاد الفنيّــة، 

والفكريــة، والنفســيّة، للنــص األدÒ، واســتثارة مــا لــدى الطلبــة مــن قــدرة عــىل تلّقــي النــّص تلّقيــا، يقيــم عالقــة وجدانيــة بينهــم 

وبــ¼ النــّص مــن ناحيــة، وبــ¼ النــّص والبيئــة االجت�عيــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل نصــوص ُعلْيــا «ثــل األجنــاس األدبيــة 

مــن مختلــف العصــور.

١0301112   علم الصرف:
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطلبــة باملســتويات اللغويــة، ومنزلــة املســتوى الــرصيف منهــا، ثــم دراســة طائفــة مــن املوضوعــات 

الرصفيــة املتعلقــة بهيئــة البنيــة، والتغــ�ات التــي تطــرأ عليهــا، ودراســة امليــزان الــرصيف، واملصــادر، واملشــتقات، والزيــادة ومعانيهــا، 

والجمــوع وأوزانهــا، والتصغــ� والنســبة، واإلبــدال، واإلعــالل، واإلدغــام، يرافــق ذلــك دراســة تطبيقيــة عمليــة للموضوعــات الرصفيــة.

١0301113 البالغة العربية (1):
يتنــاول املســاق دراســة موضوعــات: البيــان والبديــع، ففــي املســاق يــدرس الطالــب التشــبيه وأنواعــه، واملجــاز اللغــوي والعقــيل، 

ــة  ــة إىل دراس ــة، باإلضاف ــة املعنوي ــنات البديعي ــة، واملحس ــة اللفظي ــنات البديعي ــع املحس ــدرس يف البدي ــض، وي ــة والتعري والكناي

ــارة. ــة مخت ــة عــىل æــاذج أدبي تطبيقي

١0301114 علم النحو (1):
ــوع،  ــة كل ن ــه، وعالم ــل وأنواع ــات كل قســم، الفع ــة وأقســامها، وعالم ــة: الكلم ــة اآلتي ــات النظري ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املبنــي واملعــرب: االســم املعــرب، واملبنــي وبيــان كل منهــ�، واملعــرب وانقســامه إىل صحيــح ومعتــل، واملعــرب واملبنــي مــن األفعــال، 

والحــروف كلهــا مبنيّــة، واإلعــراب الظاهــر واملقــدر للثقــل والتعــذر، وإعــراب األســ�ء الســتة، واملثنــى ومــا يلحــق بــه، وجمــع املذكــر 

الســاè ومــا يلحــق بــه، وجمــع املؤنــث الســاè ومــا يلحــق بــه، وإعــراب األفعــال الخمســة، وإعــراب املعتــل مــن األســ�ء، واألفعــال، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والنكــرة واملعرفــة معناهــ�، وأنــواع املعرفــة: الضمــ�، والعلــم، واســم اإلشــارة، واالســم املوصــول، واملعــرف 

بـــ (أل)، واالســم املرفــوع: الفاعــل ونائبــة، واملبتــدأ والخــرب ونواســخه�، وكان وأخواتهــا، وإن وأخواتهــا، ومــا يعمــل عملهــا، ويتنــاول 

هــذا املســاق نصوصــاً لغويــة عاليــة أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة.

١0301116  األدب في العصر الجاهلي:
يقــف املســاق عــىل الحيــاة الدينيــة والسياســية واالجت�عيــة واالقتصاديــة والعقليــة التــي أنتجــت الشــعر الجاهــيل، ويســعى إىل 

رصــد بداياتــه وأولياتــه وتطــوره، ومعرفــة خصائصــه املعنويــة والفنيــة، وقضايــاه األدبيــة مثــل: االنتحــال، واملعلقــات، والصعلكــة، 

وبنيــة القصيــدة ووحدتهــا، وذلــك مــن خــالل دراســة نصــوص مختــارة.

١0301116  اللغة العبرية (1):
يَُعــدُّ هــذا املســاق مدخــالً إىل اللغــة العربيــة الحديثــة لناطقــي اللغــة العربيــة أو لغــات أخــرى، وســيكون الرتكيــز عــىل املواضيــع 

ــة، وأنــواع الجمــل، واملفــرد والجمــع، والّصفــات، والعــدد، والتأنيــث  ــة، والحــركات العربيــة، ومبنــى الجمل ــة العربي اآلتيــة: األبجدي

والتذكــ�، وأزمنــة الفعــل، ومقارنــة ظواهــر لغويــة بــ¼ العربيــة والعربيــة، يف نهايــة املســاق ســيتمكن الطالــب مــن القــراءة والكتابــة 

واملحادثــة، ويكــون لديــه كنــز لغــوي كاف.

١0301117  األدب في صدر اإلسالم ونصوصه:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف Õوقــف اإلســالم مــن الشــعر، والتعــرّض للحــرب اإلعالميــة التــي خاضهــا شــعراء األنصــار ضــد 

ــْت شــعر الفتــوح، ودراســة بعــض الروائــع الفنيــة  ــة، ويرصــد أغــراض الشــعر التقليديــة والجديــدة التــي واكَبَ ــة الوثنيّ شــعراء مّك

ــان مــا تغلغــل يف نســيجها مــن خيــوط جاهليــة وإســالمية. للشــعراء املخرضمــ¼، وبي
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١0301118  األدب األموي ونصوصه:
يتنــاول املســاق بيئــات الشــعر يف هــذا العــرص: بيئــة الحجــاز ثــم الباديــة، وبيئــة العــراق، وبيئــة الشــام، وبيئــة خراســان، ويــدرس 

الشــعر الــذي ظهــر يف هــذه البيئــات، وأهــم الشــعراء، مــع تحليــل نصــوص شــعرية مختــارة لشــعرهم، وبيــان خصائــص هــذا الشــعر، 

وعالقــة ذلــك كلــه بعصــور األدب الســابقة والالحقــة، ويقــف عنــد موضوعــات الشــعر التــي ازدهــرت يف هــذا العــرص: الســيايس، 

والنقائــض، والغــزل، ويبــ¼ أهــم شــعرائها، ثــم خصائصهــا الفنيــة.

١0301219 علم العروض وموسيقى الشعر:
يهــدف املســاق إىل الوقــوف عــىل علــم العــروض: مصــادره، ومصطلحاتــه، ودوره يف موســيقى الشــعر العــرÒ، والوقــوف عــىل بحــور 

الشــعر الصافيــة وذات التفعيــالت املختلفــة، ثــم القــوايف: حروفهــا، وحركاتهــا، وأنواعهــا، وعيوبهــا، ثــم التجديــد يف موســيقى الشــعر: 

املوشــحات، وشــعر التفعيلــة، واإليقــاع الشــعري.

١0301220   مناهج البحث العلمي:
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارات األساســية يف كتابــة البحــث العلمــي ، والتعريــف بالبحــث العلمــي وخصائصــه 

ومناهجــه: التاريخــي والوصفــي واإلحصــاñ والتكامــيل وغ�هــا، بيــان أدوات البحــث العلمــي، ومصــادر املعرفــة املختلفــة، وتنــاول 

التوثيــق وطرائقــه وأسســه، والبحــث يف قضيــة النصــوص، والتمــرس عــىل الخطــوط لفــك مغاليــق املخطــوط، ومعرفــة التصحيــف 

والتحريــف، وإعــداد الفهــارس الالزمــة، وتطبيقــاً ملــا ذكــر يكلــف الطالــب بإعــداد بحــث يلتــزم فيــه أســس البحــث العلمــي.

١0301221 فقه اللغة العربية:
ــا  ــات ومكانه ــأة، كاللهج ــك النش ــت تل ــي تناول ــات الت ــأتها، والنظري ــة ونش ــل اللغ ــة بأص ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

وخصائصهــا، وعالقــة اللغــة العربيــة باللغــات الســامية، ودراســة النقــوش العربيــة البائــدة، ودراســة العربيــة الباقيــة وخصائصهــا، 

ــت  ــد، والنح ــل، واملولّ ــرّب والدخي ــا، واملع ــ¼ منه ــف اللغوي ــراب، وموق ــرة اإلع ــة، وظاه ــ�تها، واالزدواجي ــرتكة وس ــة املش واللغ

ــابقة. ــا الس ــ¼ يف القضاي ــة آراء اللغوي ــاد، ومناقش ــي، والتّض ــرتك اللفظ ــرتادف، واملش ــتقاق، وال واالش

١0301222 األدب الشعبي الفلسطيني:
يهــدف املســاق إىل العنايــة بــاألدب الشــعبي الفلســطيني بوصفــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع عــن الهويــة الفلســطينية يف مواجهتهــا 

مــع اآلخــر، مــن خــالل تجديــد كثــ� مــن الطقــوس والعــادات والتقاليــد التــي عــّرب عنهــا هــذا األدب، فيُعــرَّف األدب الشــعبي، ويبــ¼ 

ــداده يف الزمــان واملــكان، ويقــف عــىل æــاذج  ــه، وســ�ته، وامت ــخ ...)، وموضوعات ــل، ال ــة، املث أقســامه ( الشــعر الشــعبي، الحكاي

مختلفــه مــن الناحيتــ¼ املوضوعيــة والفنيــة.

١0301223   علم النحو (2):
اســتك�الً للموضوعــات التــي درســها الطالــب يف (علــم النحــو 1)، يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات النحويــة النظريــة اآلتيــة: االســم 

ــه،  ــازع)، واملفعــول ألجل ــر، واالختصــاص، واالشــتغال، والتن ــه، وأســاليبه (اإلغــراء والتحذي ــق، واملفعــول ب املنصــوب: املفعــول املطل

واملفعــول معــه، واملفعــول فيــه، والظــروف ( الغايــات، إذ، إذا، حيــث، أيــن، أ÷، أيــان، متــى، مــذ ومنــذ، لــدى، لــدن، قــط، َعــْوُض، 

ســحر، أمــس، اآلن، ملــا، مــع)، والحــال، والتمييــز، والعــدد، وكنايــات العــدد، واالســتثناء، والنــداء، واالســم املجــرور: اإلضافــة، وحــروف 

.Üالجــر، ويتنــاول هــذا املســاق، أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة، نصوصــاً لغويــة مــن الشــعر أو النــ

١0301224 البالغة العربية (2):
يتنــاول املســاق دراســة موضوعــات علــم املعــاø ومنهــا: الفصاحــة والبالغــة، والــكالم بــ¼ الخــرب واإلنشــاء، وأســاليب اإلنشــاء الطلبــي 

ــه،  ــند إلي ــند واملس ــوال املس ــا، وأح ــة وأجزاؤه ــر، والجمل ــىض الظاه ــن مقت ــكالم ع ــروج ال ــ�، وخ ــواع كل منه ــي، وأن ــ� الطلب وغ

(الحــذف، والذكــر، والتقديــم والتأخــ�، والقــرص وأدواتــه، والفصــل والوصــل، واإليجــاز، واإلطنــاب، واملســاواة)، باإلضافــة إىل دراســات 

تطبيقيــة عــىل æــاذج أدبيــة مختــارة.
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١0301325 القدس في األدب العربي:
يتنــاول هــذا املســاق حضــور هــذه املدينــة املقدســة يف األدب العــرÒ شــعره ونــÜه، قد�ــه وحديثــه، ويقــف عــىل أهــم األدبــاء الذين 

قالــوا فيهــا، وعــىل الصــورة التــي رســموها لهــا، وبيــان توجهاتهــم ورؤيتهــم لهــذه املدينــة، ثــم خصائــص أدبهــم الفنيــة، ويف أثنــاء 

ــزاً يف األدب العــرÒ، وبيــان  ذلــك يتــم الوقــوف عــىل أبــرز الحقــب الزمنيــة والفنــون األدبيــة التــي كان فيهــا حضــور القــدس مميّ

أســباب ذلــك.

١0301326 الشعر األندلسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األغــراض الشــعرية التــي عرفتهــا األندلــس مــن وصــف للطبيعــة ومــدح ورثــاء وغــزل...، ومعرفــة 

ــة الســ�ت  ــة، ومعرف ــس الضائع ــدن واألندل ــك وامل ــاء امل�ل ــد رث ــف عن ــم التوق ــس بشــعراء املــرشق، ث ــر شــعراء األندل ــدى تأث م

األســلوبية لهــذا الغــرض، ويتطــرق املســاق إىل املوشــحات األندلســية، وأغراضهــا، ولغتهــا، وعروضهــا، ويقــف عــىل األســباب الكامنــة 

وراء انتشــار هــذا الفــن عــىل الرغــم مــن محاربــة عــدد مــن النقــاد لــه، ومــن ثــمَّ مناقشــة الــرأي القائــل: إن املوشــحات األندلســية 

هــي الخطــوة األوىل النحــدار الشــعر العــرÒ عــرب مســ�ته الطويلــة، ويتوقــف عنــد نشــأة األزجــال األندلســية، ودراســة æــاذج لعــدد 

مــن الزجالــ¼، ويف مقدمتهــم ابــن قزمــان.

١0301327  صوتيات اللغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املفاهيــم الصوتيــة، ويقــف عنــد جهــود اللغويــ¼ العــرب يف املجــال الصــوÄ، ويتتبــع التطــور الــذي 

حصــل لهــذا العلــم عــىل يــد اللغويــ¼ الغربيــ¼، ودراســة جهــاز النطــق ومخــارج األصــوات، وتوصيــف املقطوعــة الصوتيــة وتصنيفها، 

ويتنــاول بالــدرس النظريــات الصوتيــة الحديثــة التــي تناولــت الفونيــم والفونولوجيــا، وبيــان الفوينــ�ت الرتكيبيــة وغــ� الرتكيبيــة، 

ودراســة القوانــ¼ الصوتيــة، مثــل قانــون جرامونــت، وقانــون امل�ثلــة، وقانــون املخالفــة وغ�هــا، وبتتبّــع التطــور الصــوÄ، ويتحــدث 

عــن األصــوات الخالفيــة بــ¼ القدمــاء والحديثــ¼.

١0301328 النقد العربي القديم:
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطــالب Õفهــوم النقــد، ونشــأته، ثــم التطــور الــذي طــرأ عليــه، منــذ العــرص الجاهــيل حتــى بدايــة 

العــرص الحديــث، وبيــان أهــم عل�ئــه، ومصــادره ومؤلفاتــه، وقضايــاه، واملصطلحــات الخاصــة بــه، مثــل: اللفــظ واملعنــى، واملطبــوع 

واملصنــوع، والقديــم والحديــث

١0301329 األدب الفلسطيني الحديث:
ــة  ــه املختلفــة، الشــعر الفلســطيني قبــل العــام 1948، وشــعر النكب ــه وأمكنت ــدرس يف هــذا املســاق الشــعر الفلســطيني يف أزمنت يَ

واملنفــى، والشــعر الفلســطيني املقــاوم يف فلســط¼ املحتلــة يف العامــ¼ 1948 و 1967، وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النــÜ، وتـًـدرس 

æــاذج ممثلــة إلبراهيــم طوقــان، وعبــد الكريــم الكرمــي (أبــو ســلمى)، وتوفيــق صايــغ، وتوفيــق زيــاد، ومحمــود درويــش، وتــدرس 

أيضــاً الروايــة الفلســطينية، نشــأتها وتطورهــا، وأبــرز رموزهــا يف املنفــى ويف فلســط¼، مثــل غســان كنفــاø، وإميــل حبيبــي، وتــدرس 

ــى انتفاضــة  ــذ نشــأتها حت ــة، لتغطــي خارطــة القصــة القصــ�ة من ــة مختلف ــة، ويف أزمن ــة مختلف ــات مكاني القصــة القصــ�ة يف بيئ

األقــىص، وتختــار æــاذج ممثلــة لنجــاÄ صدقــي، وســم�ة عــزام، ومحمــود شــق�، وتوفيــق فيــاض، وليانــة بــدر، وأكــرم هنيــة، ويتوقف 

أمــام أبــرز الســ� الذاتيــة يف األدب الفلســطيني مثــل: ســ�ة فــدوى طوقــان، وســ�ة جــربا إبراهيــم جــربا.

١0301330 أساليب تدريس اللغة العربية:
يهــدف املســاق إىل إعطــاء الطالــب صــورة عــن أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة يف مراحلهــا املختلفــة، وبيــان تنــوع هــذه األســاليب، 

وتعّددهــا، وخصوصيتهــا يف كل فــرع، أو مهــارة مــن مهــارات اللغــة العربيــة.

١0301331  الشعر في العصر العباسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة واقــع الحيــاة العقليــة واملاّديــة يف العــرص العبــايس املمتــد مــن 132-656، والتعــرف إىل أثــر تيــارات 

اللهــو واملجــون والزندقــة والشــعوبية والزهــد يف الشــعر، وتلّمــس أشــكال التجديــد وأهــم االتجاهــات الشــعرية، والتعــرف إىل أعــالم 



138  دليل جامعة النجاح الوطنية

الشــعر (بشــار، وأÒ نــواس، وأÒ العتاهيــة، وأÒ «ــام، والبحــرتي، وابــن الرومــي، واملتنبــي، وأÒ فــراس الحمــداø، واملعــري)، ودراســة 

نصــوص مختــارة، ثــم بيــان الخصائــص الفنيــة لشــعر هــذا العــرص.

١0301332 النثر في العصر العباسي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة الفنــون النÜيــة يف العــرص العبــايس (الخطبــة، واملوعظــة، والوصيــة، والرســالة، واملناظــرة، واملقامــة، 

والقصــة، والســ�ة، واملنامــة)، والتعــرف إىل أعــالم النــÜ العبــايس، (ابــن املقفــع، وســهل بــن هــارون، وأحمــد بــن يوســف، وعمــرو 

بــن مســعدة، وابــن الزيــات، وإبراهيــم الصــويل، والجاحــظ، وأÒ حيــان التوحيــدي، وابــن قتيبــة)، ودراســة نصــوص نÜيــة مختــارة، 

ثــم الوقــوف عنــد الخصائــص الفنيــة لهــذه الفنــون.

١0301333 علم النحو (3):
ــة:  ــة اآلتي ــة النظري ــات النحوي ــو2)، املوضوع ــم النح ــو1، وعل ــم النح ــب يف (عل ــه الطال ــا درس ــتك�الً مل ــاق، اس ــذا املس ــاول ه يتن

الفعــل املضــارع: املصطلــح وعامــل رفعــه، ونصــب الفعــل املضــارع: عوامــل نصبــه، ونصبــه بـــ (أن) املضمــرة جــوازاً ووجوبــاً، وجــزم 

الفعــل املضــارع: عوامــل جــزم الفعــل الواحــد، وأدوات الــرشط الجازمــة، وغــ� الجازمــة، والتوابــع: الصفــة، والبــدل، وعطــف البيــان، 

وعطــف النســق، والتوكيــد، ومــا يعمــل عمــل الفعــل مــن األســ�ء (املصــدر، واســم الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، واســم 

التفضيــل)، ويف أثنــاء دراســة مــا أشــ� إليــه ســابقاً، ومــن أجــل اســتك�ل ذلــك معرفيــاً، يعمــد املســاق إىل نصــوص فصيحــة شــعرية 

أو نÜيــة، أجــل التطبيــق النحــوي.

١0301334 علم اللسانيات الحديثة:
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطلبــة املعرفــة األساســية Õصطلحــات اللســانيات الحديثــة، ويتنــاول الدوائــر اللســانية املتمثلــة 

بالدائــرة الصوتيــة والدائــرة الرصفيــة املتعلقــة باملورفيــ�ت وأنواعهــا، والدائــرة النحويــة ومصطلحاتهــا الحديثــة، والدائــرة الدالليــة 

ــة وغ�هــا،  ــة، واملدرســة الف�ثي ــة التحويلي ــة، والتوليدي ــل البنيوي ــة، مث ــة، ويبحــث يف املــدارس اللســانية الحديث ــا الحديث ونظرياته

ويوضــح عالقــة علــم اللســان بالعلــوم األخــرى، مثــل: علــم النفــس، وعلــم االجتــ�ع، واألنÜوبولوجيــا.

١0301435 مناهج النقد األدبي الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق أهــم مناهــج النقــد األدÒ ابتــداء مــن مناهــج القــرن التاســع عرش(ســانت بيــف وهيوبوليــت تــ¼ وبرونتــ�ا)، 

ويتوقــف أمــام التأثريــة، واملناهــج غــ� النصيــة يف القــرن العرشيــن (النفــيس، واالجت�عــي)، وصــوالً إىل املناهــج النصيــة (البنيويــة)، 

وتلــك التــي تلتفــت إىل القــارىء (التلقــي)، ويشــار إىل (الســيميائية والتفكيكيــة)، ويــؤþ عــىل تفاعــل النقــد األدÒ العــرÒ الحديــث 

مــع هــذه املناهــج، فيــدرس أبــرز أعــالم النقــد األدÒ العــرÒ الذيــن وظفــوا املناهــج املشــار إليهــا. ويتوقــف أمــام أهــم مذاهــب 

األدب مــن كالســيكية، ورومانســية، وواقعيــة.

١0301436 الشعر العربي الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق الظــروف والعوامــل التــي أدت إىل ظهــور حركــة الشــعر العــرÒ الحديــث بــدءاً بــرّواد هــذه الحركــة، ومكوناتهم 

الفكريــة، والثقافيــة، واتجاهاتهــم الشــعرية، وذلــك بالوقــوف عنــد مدرســة اإلحيــاء، ومدرســة الديــوان، والشــعر يف املهجــر، وج�عــة 

أبولــو، وامتــدادات هــذه الحــركات واملــدارس، وآفــاق تطورهــا يف الــرشق والغــرب، وأبــرز موضوعاتهــا وخصائصهــا، وطرائــق التعبــ� 

ــة  ــا يف الحرك ــة، وأثره ــ�تها الفني ــا، وس ــم أعالمه ــا، وأه ــا واتجاهاته ــا وظواهره ــة وبداياته ــدة التفعيل ــوالً إىل قصي ــة، وص املختلف

الشــعرية املعــارصة يف الفــن واملوضــوع، مــع الرتكيــز عــىل الدراســة التطبيقيــة لنــ�ذج شــعرية مختــارة مــن الشــعر العمــودي وشــعر 

التفعيلــة.

١0301437 النثر العربي الحديث:
يتوقــف هــذا املســاق عنــد الفنــون النÜيــة الحديثــة بــدًء بالقصــة القصــ�ة، والروايــة العربيــة الحديثــة، واملرسحيــة العربيــة، فيــدرس 

ــة  ــا الفني ــا وخصائصه ــا وموضوعاته ــا، واتجاهاته ــرز أعالمه ــاول أب ــن، ويتن ــرن العرشي ــات الق ــذ بداي ــرÒ من ــأتها يف األدب الع نش

وتطورهــا وأثرهــا يف مســ�ة األدب العــرÒ الحديــث مــع الرتكيــز عــىل æــاذج تطبيقيــة مــن القصــة القصــ�ة والروايــة واملرسحيــة.
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١0301438  أدب العصور الوسطى:
دراســة تحليليــة شــاملة لنصــوص شــعرية مختــارة مــن العــرص الفاطمــي، والعــرص األيــوÒ، والعــرص اململــو~، والرتكيــز عــىل دراســة 

األدب املذهبــي، أدب الجهــاد، والشــعر الصــويف، كــ� يهــدف إىل دراســة الكتابــة، وموضوعاتهــا، والخطابــة وموضوعاتهــا وخصائصهــا، 

وحركــة التأليــف عامــة.

١0301439 علم النحو (4):
يتنــاول هــذا املســاق جملــة مــن املســائل النحويــة املتفرقــة التــي ال غنــى للطالــب عــن «ثلهــا، والوقــوف عليهــا، وتعــّد اســتك�الً ملــا 

وقــف عليــه الطالــب، ودرســه يف مســاقات النحــو الســابقة، ويتنــاول هــذا املســاق: أفعــال املــدح والــذم، وفعــيل التعجــب، وأســ�ء 

األفعــال، وأســ�ء األصــوات، والحــروف: (حــروف التنبيــه، وحــروف الزيــادة، وحــروف الجــواب، وحــروف الــردع والزجــر، وحــروف 

التفســ�، وحــروف املصــدر، وحــروف العــرض والتحضيــض، وحــروف االســتفهام، ونــوø التوكيــد، والتنويــن، وهــاء الســكت)، ويتنــاول 

إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، ولإلفــادة مــن حيــث التطبيــق عــىل مــا ســبقت اإلشــارة إليــه، تُختــار نصــوص لغويــة عاليــة.

10513421 تربية عملية للغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم وقضايــا أساســية ذات طبيعــة نظريــة وتطبيقيــة، تهــدف إىل إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة ملهنــة 

التدريــس مــن خــالل تعميــق املعرفــة لــدى الطلبــة املعلمــ¼ باملفاهيــم واملصطلحــات الرتبويــة يف مجــال الرتبيــة العمليــة امليدانيــة، 

أهدافهــا وأهميتهــا ومراحلهــا، وإكســابهم املهــارات الالزمــة يف أســاليب تخطيــط دروس اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها وتقو�هــا.

ــا والثانويــة، وكتابــة تقاريــر حــول مــا تــم  يتطلــب هــذا املســاق مشــاهدة حصــص ملعلمــ¼ يف مــدارس املرحلتــ¼ األساســية العلي

مشــاهدته، وعرضهــا أمــام الزمــالء واملعلــم املــرشف، ملناقشــتها ونقدهــا، وتقديــم املقرتحــات املناســبة لهــا للوصــول إىل الحــل األمثــل 

بشــأنها.

مهــا الطالــب املعلــم، ثــم يقــوِّم املــرشف الطالــَب املعلــم بالتعــاون مــع  كــ� يتطلــب املســاق تحضــ� حصــص دراســية فعليــة ويَُقدِّ

معلمــي اللغــة العربيــة يف املــدراس املختلفــة.

١0301160 المكتبة العربية:
ــة بصــورة  ــة الرتاثي ــة العربي ــد العــرب بأبعادهــا املختلفــة، والتعريــف باملكتب ــن عن ــاول هــذا املســاق التعريــف بحركــة التدوي يتن

ــك املصــادر. ــارش مــع تل ــة بشــقيها األدÒ واللغــوي، والتدريــب عــىل التعامــل املب ــة النÜي ــة الشــعرية واملكتب رئيســية وخاصــة املكتب

١0301149 موضوع خاص في الشعر العربي القديم:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة ظاهــرة فنيــة يف الشــعر العــرÒ القديــم املمتــد مــن العــرص الجاهــيل حتــى بدايــات عــرص النهضــة، 

أو تنــاول شــاعر مــن شــعراء هــذه الفــرتة، أو موضــوع مــن موضوعــات الشــعر املختلفــة، وتكــون النصــوص الشــعرية مركــز البحــث 

والدراسة.

١0301150 موضوع خاص في النثر العربي القديم:
ــة،  ــ�ته الفني ــة س ــه، ومعرف ــاول جزيئات ــع يف تن ــم، والتوس ــرÒ القدي ــÜ الع ــون الن ــن فن ــن م ــة ف ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

ــه. ــوا في ــن قال ــم الذي ــّوره، وأه ــاره وتط ــباب ازده ــىل أس ــوف ع والوق

١0301253 الّنقد الّتطبيقي:
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتث�ر مــا درســه الطــالب يف الجانــب النظــري مــن النقــد قد�ــه وحديثــه، وتطبيقــه عــىل نصــوص أدبيــة 

مختــارة شــعراً ونــÜاً، بهــدف تنميــة قدراتهــم النقديــة، واإلحســاس بج�ليــات النــص.

١0301354 موضوع خاص في الشعر العربي الحديث والمعاصر:
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــاً مــن موضوعــات الشــعر العــرÒ الحديــث واملعــارص بالــدرس والتحليــل مــن مثــل: مذهــب، أو اتجــاه، 

ــة، أو  ــة الّدرامي ــاع، أو النزع ــة، أو القن ــوز الرتاثي ــة، أو الرم ــدة التفعيل ــاء قصي ــة: الشــعر يف املهجــر، أو بن أو مدرســة شــعرية حديث
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ــرّواد، أو شــعراء قصيــدة التفعيلــة، أو  املدينــة، أو املقاومــة، أو صــورة العــدو أو اآلخــر، أو املــرأة، أو شــاعر مــن شــعراء مرحلــة ال

ديــوان مــن دواويــن الشــعر العــرÒ الحديــث، أو أيــة ظاهــرة فنيــة مــن ظواهــر الشــعر الحديــث واملعــارص.

١0301455 موضوع خاص في النثر العربي الحديث والمعاصر:
يركــز يف هــذا املســاق عــىل كاتــب عــرÒ حديــث، رواñ أو قــاص يكتــب القصــة القصــ�ة، لــه بــاع طويلــة يف جنســه األدÒ، الــذي 

أخلــص لــه، ففــي بــاب الروايــة �كــن أن يركــز عــىل نجيــب محفــوظ، أو عبــد الرحمــن منيــف، أو حنــا مينــه، أو غالــب هلســة، أو 

الطاهــر وطـّـار، أو أحــالم مســتغاæي، ويف بــاب القصــة القصــ�ة �كــن أن يــدرس يوســف إدريــس، أو زكريــا تامــر، أو محمــود شــق�، 

أو ســم�ة عــزام، أو أكــرم هنيــة، و�كــن أن يتنــاول موضــوع الــرصاع الحضــاري بــ¼ الــرشق والغــرب يف الروايــة العربيــة، أو الــرصاع 

العــرÒ اإلرسائيــيل يف الروايــة العربيــة أو قضايــا وظواهــر فنيــة يف القصــة القصــ�ة أو الروايــة أو املرسحيــة، و�كــن أن تـُـْدرَس نصــوص 

الشــعراء الروائيــ¼، أو الكتابــات النÜيــة للشــعراء العــرب البارزيــن، و�كــن أن تــدرس الســ�ة الذاتيــة يف األدب املــرصي أو العراقــي 

أو الفلســطيني، أو غ�هــا مــن فنــون النــÜ املختلفــة.

١0301456 األدب المقارن:
يــدرس تاريــخ األدب املقــارن: نشــأته وتطــوره، ومدارســه املختلفــة، املدرســة الفرنســية، واألمريكيــة، والروســية، واألملانيــة، ويــدرس 

موضوعــات األدب املقــارن وجهــود الدارســ¼ العــرب والفلســطيني¼ فيــه.

ويتوقــف أمــام صلــة األدب العــرÒ قد�ــه وحديثــه، بــاآلداب العامليــة، مثــل: ليــىل واملجنــون يف األدبــ¼ العــرÒ والعاملي/الفــاريس، 

وصلــة أÒ الطيــب بــاألدب اليونــاø القديــم، وأســطورة بج�ليــون بــ¼ برناردشــو وتوفيــق الحكيــم، وصلــة مــرسح ســعد اللــه ونــوس 

Õــرسح برتولــد بريخــت، وتأثــ� ت.س. إليــوت وغــ�ه مــن الشــعراء الغربيــ¼ مثــل لــوركا، بالشــعر العــرÒ املعــارص، وتأثــر نجيــب 

محفــوظ بالروايــة الغربيــة، روايــة بلــزاك وجيمــس جويــس، وتأثــر غســان كنفــاø بــاآلداب العامليــة، مثــل: وليــم فوكــ^ وروايتــه « 

الصخــب والعنــف»، ويــؤþ عــىل صــورة العــرÒ يف اآلداب الغربيــة وغ�هــا،  وصــورة الغــرÒ يف الروايــة العربيــة.

١0301157 المعاجم العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املعجــ�ت العربيــة مــن حيــث النشــأة، واملــدارس املعجميــة القد�ــة والحديثــة، ومنهجيــة ترتيــب 

الوحــدات اللغويــة يف املعجــ�ت املختلفــة املتمثلــة يف الرتتيــب الصــوÄ، ورائــد هــذا الرتتيــب الخليــل بــن أحمــد، يف معجــم العــ¼، 

والرتتيــب املتعلــق بالقافيــة، ورائــده الجوهــري يف معجــم الصحــاح، والرتتيــب األبتثــي أو األلفبــاñ، ورائــده الزمخــرشي يف معجــم 

أســاس البالغــة، ويقــف عــىل املعجــ�ت الحديثــة كمحيــط املحيــط، واملعجــم الوســيط، واملنجــد، ويبــّ¼ املحــاوالت الحثيثــة لصناعــة 

املعجــم التاريخــي، وجهــود املحدثــ¼ يف صناعــة املعجــ�ت اإللكرتونيــة، واملعجــ�ت املحوســبة، مــع تدريــب الطلبــة عــىل البحــث 

عــن الوحــدات املعجميــة يف املعجــ�ت كافــة.

١0301158 كتاب خاص في النحو أو اللغة:
يــدرُس الطلبــة يف هــذا املســاق مصــدراً مــن مصــادر النحــو أو اللغــة الرئيســة مــن أجــل أن يتدّربــوا عــىل قــراءة النصــوص القد�ــة، 

ويتعرفــوا إىل مناهــج أصحابهــا يف دراســة النحــو واللغــة، ويطّلــع الطلبــة عــىل مصــادر أخــرى تعينهــم عــىل «ثــل مــا يف هــذه املصــادر 

. وفهمه

١0301159 مشكالت اللغة العربية:
يهــدف هــذا املســاق إىل الوقــوف عــىل أبــرز التحديــات التــي واجهــت اللغــة العربيــة وتواجههــا، ثــم بيــان الجهــود التــي بذلهــا 

علــ�ء العربيــة يف ســبيل تجــاوز هــذه التحديــات ومعالجتهــا، ومنهــا التعريــب، واملصطلــح، والهويــة والعوملــة، والدعــوة إىل العاميــة، 

وقضايــا تيســ� العربيــة نحــواً وكتابــًة، واألخطــاء اللغويــة الشــائعة وســبل معالجتهــا.

١٠٣٠١١٦١ اللغة العبرية (2):
هــذا املســاق اســتمرار ملســاق اللغــة العربيــة 1، ويهــدف إىل التعمــق أكــÜ فأكــÜ يف معرفــة اللغــة العربيــة وموازنتهــا مــع اللغــة 

العربيــة، وكذلــك تدريــب الطالــب عــىل الرتجمــة إىل العربيــة وبالعكــس.
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١0301260 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــالب بهــذا الفــرع مــن علــوم العربيــة، والوقــوف عــىل الجوانــب املختلفــة املتعلقــة بــه، ومنهــا: 

ــا،  ــ¼ بغ�ه ــة للناطق ــة العربي ــات معلمــي اللغ ــم، ومواصف ــا، وأهــداف املتعلمــ¼ واتجاهاته ــة وتعلمه ــ¼ اكتســاب اللغ ــرق ب الف

ــة،  ــة والخاص ــا العام ــم مناهجه ــها، وتصمي ــاليب تدريس ــده، وأس ــا ومعاه ــز تعليمه ــا، ومراك ــارات تدريبه ــا، ومه ــج تعليمه ومناه

ومشــكالت تعلّمهــا وتعليمهــا، ثــم تصميــم اختباراتهــا املختلفــة.

١0301261 البحث اللغوي عند العرب:
يتنــاول هــذا املســاق بيــان الجهــود اللغويــة التــي أســهم علــ�ء اللغــة فيهــا، ومــدى إفــادة علــ�ء العربيــة مــن الدراســات الفكريــة 

لــدى األمــم املعــارصة لهــم، كاليونــان والهنــود والفــرس، وبخاصــة يف مجــاالت املنهــج أو املناهــج الفكريــة املعــارصة لهــم، ويتنــاول 

مــدى إســهامهم يف بحــث قضايــا العربيــة التــي شــغلت فكرهــم يف القــرون األوىل، وينــدرج تحــت هــذا املســاق جهــود اللغويــ¼ 

العــرب يف اإلفــادة مــن علــوم الــكالم، واملنطــق، والفقــه ومــا إىل ذلــك، مــع اإلشــارة إىل أهــم املصــادر اللغويــة التــي وصفوهــا بحيــث 

أصبحــت قاعــدة أساســية يرجــع إليهــا الباحثــون املعــارصون.

0301262 اللغة العربية واإلعالم:
اللغــة وســيلة االتصــال والتواصــل، ومــادة اإلعــالم الرئيســية اللغــة، لــذا يهــدف هــذا املســاق إىل تدعيــم ملكــة الطالــب اللغويــة، 

وتقويــة قدرتــه عــىل التعبــ� عــن أفــكاره بلغــة ســليمة خاليــة مــن خطــأ اللســان والبنيــان، ويتتبــع األخطــاء اللغويــة يف الصحافــة 

ــل  ــال والتواص ــة واالتص ــالم واإلعالمي ــات اإلع ــاق مصطلح ــذا املس ــمل ه ــا، ويش ــا ويصّوبه ــز عليه ــرى، ويرك ــالم األخ ــائل اإلع ووس

والتداوليــة، وبعــض قواعــد الــرصف والنحــو مــع الرتكيــز عــىل العــدد واملثنــى والجمــوع، والنواســخ، والتوابــع، ورصــد األخطــاء الواردة 

يف هــذه املوضوعــات، والرتكيــز عــىل الجانــب اإلمــالñ، وبيــان األخطــاء وتصويبهــا، ويتنــاول بالــدرس املــواد اإلعالميــة املختلفــة، ومــا 

وقــع فيهــا مــن أخطــاء وتصويبهــا.

١0301363 علم اللغة االجتماعي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، وتتبــع التغــ�ات اللغويــة املتعلقــة باالزدواجيــة، وبيــان لغــة الجنســ¼، 

وذكوريــة اللغــة، ولغــة الحرفيــ¼، والتغليــب، ويوضــح أثــر البيئــة يف اللســان، ويركــز عــىل لغــة الخطــاب، والتداوليــة، والرباغ�تيــة، 

وبيــان النظريــات االجت�عيــة وعالقتهــا بتفســ� اللغــة.

١0301364 اللغة العربية والحاسوب:
يهــدف املســاق إىل الوقــوف عــىل أهميــة الحاســوب يف تدريــس اللغــة العربيــة والبحــث فيهــا، واإلفــادة مــن إمكاناتــه يف حوســبة 

 Òفرداتهــا وتراكيبهــا، ونحوهــا ورصفهــا، ونصوصهــا األدبيــة، واإلفــادة مــن برامجــه، ومــن الشــبكة العنكبوتيــة يف البحــث األدÕ ،اللغــة

واللغــوي.

١0301365 البالغة القرآنية والنبوية:
يتنــاول املســاق التعريــف بالبالغــة القرآنيــة، وبالغــة الحديــث النبــوي الرشيــف، ويســتعرض الجانــب األســلوÒ، وخصائــص التعبــ� 

الفنــي، ويتضمــن املســاق جانبــاً تطبيقيــاً عــىل نصــوص مختــارة مــن القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الرشيــف، وتحليــل هــذه 

النصــوص تحليــالً فنيــاً يكشــف أرسار النــص البالغــي وج�ليــات األســلوب.

١0301466 التفكير النحوي عند العرب:
ــس، ومــرص،  ــة، وبغــداد، واألندل ــة: البــرصة، والكوف ــه، واملــدارِس النحوي ــاول هــذا املســاق نشــأة النحــو العــرÒ، وأهــم رجاالت يتن

وموقــف نحــاة هــذه املــدارس مــن قضايــا أصــول النحــو: كالســ�ع، والقيــاس، والعامــل، والعلــة، أو مــن قضايــا نحويــة فرعيّــة، مــن 

أجــل أن يتبــّ¼ الطالــب مناهــج النحــاة، واختــالف أنظارهــم يف تنــاول قضايــا النحــو ومســائله.
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١0301467 الساميات المقارنة:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باللغــات الســامية، مــع الرتكيــز عــىل املوضوعــات اآلتيــة: اللغــة الســامية األم، وخصائــص اللغــات 

الســامية، وأوجــه الشــبه والخــالف بينهــا، ويتنــاول مكانــة اللغــة العربيــة بــ¼ اللغــات الســامية، ويقــدم املســاق æــاذج للمقارنــة بــ¼ 

هــذه اللغــات ملعرفــة مواطــن اإلتفــاق واالختــالف.
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج فيهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة القاهرةأستاذ دكتورأ.د. خليل عودة (عميد الكلية)

الجامعة األردنيةأستاذ دكتورأ.د. حمدي الجبايل

جامعة اإلسكندريةأستاذ دكتورأ.د. وائل أبو صالح

الجامعة األردنيةأستاذ دكتورأ.د. إحسان الديك

جامعة بامربغ- املانياأستاذ دكتورأ.د. عادل األسطة

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. نادر قاسم (رئيس القسم)

الجامعة األردنيةأستاذ مشاركد.رائد عبد الرحيم

الجامعة الحرة برل¼أستاذ مساعدد. غانم مزعل

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. سعيد شواهنة

جامعة القديس يوسفأستاذ مساعدد. جرب خض�

جامعة النيل¼أستاذ مساعدد. فتحي خرض

جامعة دمشقأستاذ مساعدد. مأمون مباركة

الجامعة األردنيةأستاذ مساعدد. عبد الخالق عيىس
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الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس في اللغة االنجليزية وآدابها

رؤية البرنامج:
يــزود قســم اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة خريجيــه باملعرفــة والتدريــب الالزمــ¼ لجعلهــم مواطنــ¼ فاعلــ¼ 

يف الوطــن واملنطقــة العربيــة والعــاè، ولكــن دون ان ينســلخوا عــن ثقافتهــم وتراثهــم. كــ� أنــه ينمــي مهــارة التفكــ� الناقــد وإمكانــات 

البحــث العلمــي واكتســابهم للمعرفــة، ويشــجع القســم أيضــاً مبــادئ التوجيــه املهنــي والقيــادة وذلــك اســتجابة لواقــع العــاè يف التعلــم 

والتعليــم.

رسالة البرنامج:
ــز  ــث التمي ــا لتحضــ� الطــالب لفــرص وظائــف حي ــة وادئه ــم يف اللغــة االنجليزي ــا فــرص التعلّ ــة وآدابه يقــدم قســم اللغــة االنجليزي

والتفــوق هــ� املعيــاران املطلوبــان. كــ� تشــجع الدائــرة االبحــاث يف التعلــم أداًة لحــل املشــاكل. فالقســم يقــدم البيئــة التعليميــة التــي 

تــؤدي اىل التفكــ� الناقــد االبداعــي. ويأخــذ القســم عــىل عاتقــه مســؤولية تزويــد الســوق¼ الفلســطيني  والعــرÒ بالخريجــ¼ املتنوريــن 

ــاح  ــو النج ــم نح ــون طريقه ــق الخريج ــات، يش ــم الصعوب ــاً. ورغ ــاً وفكري ــم مهني ــ�د عليه ــن االعت ــن �ك ــاً والذي ــاً وقومي ــاً ووطني ثقافي

ليكونــوا قــادة يف نــرش املعرفــة واملعلومــات حيثــ� كان هنــاك حاجــة لهــا. ومــن خــالل دراســتهم، يتعلــم هــؤالء الطلبــة ويتدربــون ليكونــوا 

محاوريــن فصحــاء وكتابــاً يحرتمــون التنــوع. ويقــّدرون االفــكار التــي تختلــف عــن أفكارهــم.

أهداف البرنامج
أن يوظف الخريج مهاراته وخرباته يف اللغة االنجليزية وآدابها لخدمة مجتمعه وقضيته.• 

أن يكتسب مهارات التفك� النقدي واإلبداعي وحل املشكالت واتخاذ القرارات.• 

أن يسعى اىل نقل الثقافة إلحداث األثر الفكري املطلوب للتقارب الثقايف.• 

أن يكتسب القدرة عىل التعلم املستقل واملستمر.• 

ان يكتسب القدرة عىل العمل ضمن فريق وتقبل وجهات النظر املختلفة• 

مخرجات البرنامج:
تزويد املجتمع الفلسطيني وسوق العمل يف املنطقة بخريج¼ بحيث �تلكون القدرات واملهارات اآلتية:

 •.Òالقدرة عىل استخدام اللغة االنجليزية كتابة ومحادثة بصوره فعالة ويف سياقات مختلفة بشكلها الشفوي والكتا

الرتجمة من اللغت¼ والثقافت¼ العربية واالنجليزية وإليه� عىل حِد سواء.• 

كتابة البحث العلمي اللغوي واألدÒ لخدمة تخصصه.• 

 •.Òتدريس اللغة االنجليزية يف فلسط¼ و الوطن العر

الثقافة وامل�رسة التقنية الستخدامها يف الحياة وسوق العمل والتعليم والتعلم.• 
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خطة الدراسة وتشمل:
جدول متطلبات الجامعة اإلجبارية:

: Äمتطلبات الجامعة االجبارية (18 ساعة ) موزعة ك� يف الجدول اآل

م.س س.م اسم المساق رقم المساق
بال 0 انجليزي استدرا~ 10032100

بال 3 ثقافة إسالمية 10001011

بال 3 لغة عربيّة 10001021

امتحان املستوى أو مساق 32100 3 اللغة االنجليزيّة (1) 10001031

بال 3 دراسات فلسطينيّة         11000105

بال 1 خدمة مجتمع 10001081

بال 1 مهارات قيادة واتصال 10001171

بال 1 مقدمة يف الحاسوب 11000127

امتحان املستوى أو مساق 32100 3 اللغة االنجليزيّة (2) 10001231

جدول متطلبات البرنامج االجبارية:
متطلبات القسم  اإلجبارية (93 س.م):

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10306112  م.س. 1                 3ترجمة 1 10306331
10306331  م.س. 1                 3ترجمة 2 10306441
10306117  م.س. 1  10306222  م.س. 2  10306223 م.س. 3             3االدب االنجليزي : دراسة مسحية 10306226
10306225  م.س. 1                 3شكسب� 10306440
10306117  م.س. 1  10306222  م.س. 2  10306223 م.س. 3             3االدب االمريÁ : دراسة مسحية 10306335
10306117  م.س. 1                 3فن املرسحية 10306225
10306116  م.س. 1                 3علم النحو 10306221
10306113  م.س. 1                 3كتابة فنية 10306227
10306111  م.س. 1                 3املحادثة واالستيعاب الشفوي 10306224
10514314  م.س. 1                 3تربية عملية 1 10572403
10306330 ø10306116  م.س. 1                 3علم املعا
                 3قراءة 1 10306111
10306444 Ò10306226  م.س. 1                 3النقد االد
10306117  م.س. 1  10306223  م.س. 2               3الرواية 10306445
10306117  م.س. 1                 3القصة القص�ة 10306223
10306442  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 10306499
10306227  م.س. 1                 3منهج البحث العلمي 10306442
10306330  م.س. 1                 3علم املقامية 10306334
10306220  م.س. 1                 3علم نظم االصوات 10306333
10306221  م.س. 1                 3علم بناء الكلمه 10306332
10306112  م.س. 1                 3قواعد اللغة االنجليزية وسياقاتها 10306115
                 3قواعد متقدمة 10306112
10306220  م.س. 1  10306221  م.س. 2               3مبادئ اساسية يف تدريس اللغة االنجليزية 10514314
10306116  م.س. 1                 3علم االصوات 10306220
                 3مقدمة يف االدب 10306117
                 3مقدمه يف اللغويات 10306116
10306111  م.س. 1                 3قراءة متقدمة 10306114
                 3كتابه 1 10306110
10306110  م.س. 1                 3كتابة وبحث 10306113
10306117  م.س. 1                 3الشعر 10306222
10306222  م.س. 1  10306223  م.س. 2  10306226 م.س. 3             3طرائق تدريس االدب 10306443
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جدول متطلبات البرنامج االختيارية:
متطلبات القسم االختيارية (9 س.م):

عىل الطالب ان يدرس 3 مساقات من املساقات ااآلتية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10306226  م.س. 1                 3االدب الربيطاø يف القرن العرشين 10306356
10306334  م.س. 1                 3علم اللغة االجت�عي 10306462
10514314  م.س. 1                 3علم اللغة النفيس 10306463
10306335  م.س. 1                 3االدب املقارن 10306464
10306333  م.س. 1                 3مدارس علم اللغة 10306466
10306223  م.س. 1                 3االساط� الكالسيكية 10306353
10306335  م.س. 1                 3االدب االمريÁ يف القرن العرشين 10306461
10306224  م.س. 1                 3االتصال عرب الثقافات 10306355
10306333  م.س. 1                 3تاريخ اللغة االنجليزية 10306465
10306335  م.س. 1                 3موضوع خاص يف االدب 10306467
10572403  م.س. 1                 3تربية عملية 2 10572406
10306333  م.س. 1                 3لغويات مقارنة 10306354
10306330  م.س. 1                 3تحليل الخطاب 10306460
10306223  م.س. 1                 3الس�ة الذاتية 10306351
10306222  م.س. 1                 3العرص الرومانيس 10306352

المساقات الحرة إن وجدت:

مساقات حرة اجبارية (4 س.م) (مساقان، لكل مساق ساعت¼ معتمدت¼)

املساقات اإلجبارية : 31 مساقاً . كل مساق 3 ساعات = (93 ساعة معتمدة ) 
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وصف المساقات
10306110 كتابة   (1)       

يبــدأ هــذا املســاق Õراجعــة الجمــل ثــم ينتقــل إىل الفقــرة. ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل كتابــة الجملــة االفتتاحيــة وتطويرهــا إىل 

فقــرة مرتابطــة باســتع�ل عــدة طــرق. كــ� يتــم تدريــب الطلبــة عــىل تعبئــة الطلبــات بأنواعهــا، وكتابــة الســ�ة الذاتيــة والرســالة 

ــة املقــال يف الجــزء األخــ� مــن هــذا  ــة جــزءاً مــن هــذا املســاق. إىل جانــب التعــرض إىل كتاب املرفقــة. وإجــراء مراجعــات قواعدي

املســاق.

ة (1)   10306111  قراء
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارات االســتيعاب مثــل تحديــد األفــكار والتفاصيــل املتعلقــة بهــا، وفهــم املفــردات مــن خــالل النــص، 

واالســتنتاج، والتمييــز بــ¼ التفســ� الحــريف وغــ� الحــريف، ثــم تنميــة مهــارة تلخيــص الفكــرة العامــة. والجــزء الكتــاÒ مــن املســاق 

يركــز عــىل طريقــة أخــذ املالحظــات، وبنــاء حصيلــة مفــردات، وتعبئــة النــ�ذج، وكتابــة التلخيــص والفقــرة وكتابــة اإلعالنــات. أمــا 

الجــزء القواعــدي فيــه ف�كــز عــىل األفعــال، وأشــكال الكلمــة، والجمــل الرشطيــة وصيــغ الســؤال.

12103061 قواعد متقدمة    
يســتخدم هــذا املســاق األســلوب االنتقــاñ يف دراســة قواعــد اللغــة. ويعــرض الطــالب لرتاكيــب لغويــة متقدمــة ومعقــدة وربطهــا 

باملعــاø واالســتع�الت واملواقــف.

10306113 كتابة وبحث    
يســتعرض هــذا املســاق يف البدايــة كيفيــة كتابــة الفقــرة وينتقــل منهــا إىل الرتكيــز عــىل كتابــة املقالــة. ويتعلــم الطلبــة يف املســاق 

أيضــا أنواعــاً مختلفــة مــن املقــاالت: الوصــف، واملقارنــة والتعريــف واإلقنــاع والتصنيــف وكيفيــة كتابتهــا. ويركــز املســاق أيضــا عــىل 

كتابــة املقدمــة، والخا«ــة والفكــرة الرئيســة. ويتعلــم الطلبــة يف املســاق كيفيــة تحريــر كتاباتهــم وكيفيــة اإلجابــة عــن أســئلة إنشــائية 

APA و MLA  حــول نصــوص أدبيــة. وبصــورة مختــرصة يقــدم املســاق فكــرة عــن كيفيــة كتابــة ورقــة بحــث حســب نظــام

ة متقدمة   10306114 قراء
يَعــّد هــذا املســاق امتــداداً ملــا ســبقه مســتخدماً اســرتاتيجيات وتقنيــات متطــورة ملســاعدة الدارســ¼ لتطويــر قدراتهــم يف القــراءة 

والتفكــ�. وســيتعرف الدارســون إىل املبــادئ األساســية للقــراءة والتفكــ� النقــدي، وســيقوم الدارســون بتحليــل النصــوص املختلفــة 

للتعــرف إىل الحقائــق واملغالطــات واالدعــاءات والفرضيــات وأســاليب النقــاش. كــ� سيســهم هــذا املســاق يف حمــل الــدارس عــىل 

تحليــل الخطــاب اللغــوي وصــوالً إىل التعامــل مــع مهــارات إدراكيــة كالتحليــل واالفــرتاض والتقييــم. كــ� يتضمــن املســاق نشــاطات 

تؤكــد أهميــة «ييــز أæــاط الخطابــة وأنــواع النصــوص املختلفــة. ومــن الجديــر بالذكــر إن املســاق يرمــي إىل «كــ¼ الطالــب مــن 

تطويــر ذخ�تــه اللغويــة ومفرداتــه. ومــن أجــل هــذا كلــه يســتخدم الطــالب مــادة علميــة تتضمــن كتبــاً وجرائــد، ومقــاالت وروايــات 

ــص  ــة والتلخي ــة واملتأني ــراءة الرسيع ــل والق ــتنباط والتحلي ــىل االس ــه ع ــدارس قدرت ــي�رس ال ــعرية. وس ــادة ش ــ�ة وم ــاً قص وقصص

واالســتيعاب، كــ� ســيُعطى الــدراس الفرصــة لتحســ¼ قدرتــه عــىل القــراءة باســتخدام الكتابــة، والنقــاش والتقاريــر الشــفوية.

10306115 قواعد اللغة االنجليزية وسياقتها    
يقــدم هــذا املســاق قواعــد اللغــة االنجليزيــة  بهــدف «كــ¼ الطلبــة مــن تطويــر معرفتهــم بقواعــد اللغــة االنجليزيــة عــىل عــدة 

ــة  ــة والتحويلي ــد الرتكيبي ــة بالقواع ــة الطلب ــع معرف ــط ويراج ــث يرب ــية االوىل حي ــة الدراس ــىل املرحل ــاص ع ــز خ ــتويات برتكي مس

وقواعــد اللغــة البيداغوجيــة التــي ســوف يتــم تناولهــا يف هــذا املســاق مــن أجــل تطويــر قدرتهــم عــىل التعامــل مــع مشــاكل الطلبــة 

مــع قواعــد اللغــة االنجليزيــة عنــد الكتابــة والحديــث، وســوف يتنــاول املســاق وحــدات القواعــد املختلفــة مــن ناحيــة ســلميتها، 

وقبولهــا، ومناســبتها وغموضهــا فضــالً عــن جانــب عمــيل يتعلــق بالتحليــل القواعــدي.

16103061 مقدمة في اللغويات  
هذا املساق عبارة عن مقدمة يف دراسة اللغة، متضمنة فروع اللغويات وعالقتها بغ�ها من املجاالت.
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مقدمة في األدب  17103061   
يعــرف هــذا املســاق الطلبــة بالنظريــات املختلفــة ملعنــى األدب. ومــن خــالل دراســة نصــوص أدبيــة ممثلــة، يتعلــم الطلبــة املبــادئ 

األساســية للتفســ� األدÒ وعنــارص بنيــة األشــكال األدبيــة املختلفــة مثــل القصــة القصــ�ة والروايــة واملرسحيــة والشــعر.

10306220 علم األصوات  
لقــد صمــم هــذا املســاق ليقــدم للــدارس وصفــا ألهــم األصــوات وطبيعتهــا قبــل ان يتعلــم الطالــب كيفيــة اســتخدام  أعضــاء النظــق 

عــىل امتــداد القنــاة الصوتيــة التــي تســتخدم إلنتــاج أصــوات اللغــة املختلفــة . ان هــذا املســاق يقــوم عــىل تدريــب الطلبــة عــىل 

املســتوى الســمعي والنطقــي وكيفيــة إنتــاج األصــوات و«ييزهــا ووصفهــا.

10306221 علم النحو   
يتم الرتكيز يف هذا املقرر عىل النحو، وعىل الجانب النظري والتطبيقي لتحليل قواعد اللغة اإلنجليزية الحديثة.

10306222 الشعر   
يــزود هــذا املســاق الطلبــة بتحليــل دقيــق للغــة الشــعر وخواصــه األســلوبية وذلــك مــن خــالل دراســة مختــارات واســعة مــن الشــعر 

ــان والعــروض وأدوات  ــاء والبي ــدرس يف هــذا املســاق البن ــي ت ــز عــرب العصــور . وتشــمل الخصائــص الشــعرية الت ــزي املتمي االنجلي

الصــوت املختلفــة التــي يســتخدمها الشــعراء يف إبــداع الصــور الشــعرية. كذلــك يقــدم املســاق أشــكاالً شــعرية مختلفــة كالشــعر 

الرواñ/امللحمــي والقصــيص واملرسحــي واملناجــاة/ املونولــوج والشــعر الغنــاñ/ الســونيت واملرثــاة، وغ�هــا مــن القصائــد الغنائيــة، 

وكذلــك الشــعر الحــر املعــارص.

10306223 القصة القصيرة   
يقــدم هــذا املســاق إىل الطلبــة قــراءات يف األدب الــرواñ القصــ� يف فــرتات زمنيــة مختلفــة وتقاليــد أدبيــة متنوعــة . ويــدرب الطلبــة 

عــىل كيفيــة اســتخدام مصطلحــات أدبيــة وفنيــة يف أثنــاء تحليــل قصــص قصــ�ة مختــارة والكتابــة عنهــا. ويركــز هــذا املســاق عــىل 

الكتــاب البارزيــن يف القــرن التاســع عــرش والقــرن العرشيــن.

10306224 محادثة واستيعاب شفوي 
ــىل  ــم ع ــة، وتدريبه ــم اإلنجليزي ــم مفرداته ــادة حج ــمعية، وزي ــة والس ــالب الكالمي ــارات الط ــر مه ــاق إىل تطوي ــذا املس ــدف ه يه

اســتع�الت اللغــة. ويتــدرب الطــالب عــىل اســتخدام اإلنجليزيــة الرســمية وغــ� الرســمية يف مواقــف مختلفــة. كــ� يســعى املســاق 

إىل تحقيــق أهدافــه عــن طريــق النشــاطات الج�عيــة، والنقاشــات، واقتبــاس األدوار، وســ�ع األرشطــة... الــخ.

10306225 فن المسرحية  
ــة املعــارصة، ويهــدف إىل  ــى الحقب ــاø وحت ــة مــن العهــد االغريقي/اليون ــع األعــ�ل املرسحي ــدرس الطالــب يف هــذا املســاق روائ ي

مســاعدة الطالــب عــىل فهــم البنــاء املرسحــي والوظيفــة االجت�عيــة للفــن املرسحــي. ويعــرض هــذا املســاق لكتــاب مــن أمثــال 

ــرت وغ�هــم. ســوفوكليس وشكســب� وشــو وبيكيــت وبين

10306226 األدب اإلنجليزي: دراسة مسحية 
يســاعد هــذا املســاق الطالــب عــىل تكويــن صــورة عامــة وكافيــة عــن تطــور االدب االنجليــزي  عــرب العصــور ، وخاصــة منــذ  عــرص 

النهضــة ، وتحديــدا يف ســياق العالقــة التبادليــة ، الديالكتيكيــة بــ¼ املجتمــع وظروفــه بأوســع معانيهــا.

10306227 كتابة فنية 
ــة.  ــة والبيتي ــة الصفي ــة وذلــك مــن خــالل الكتاب ــة والتعب�ي ــة الفنيــة واألدبي ــة عــىل الكتاب يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطلب

ويتعلــم الطلبــة كيفيــة كتابــة الرســائل والســ�ة الذاتيــة، ومراجعــات الكتــب والتقاريــر واملشــاريع واملقــاالت عــىل اختالفهــا وخاصــة 
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كيفيــة الكتابــة عــن األدب: الخيــال، والشــعر واملــرسح. ويركــز املســاق أيضــاً عــىل تدريــب الطلبــة عــىل تحريــر النصــوص املكتوبــة 

مــن خــالل مراجعتهــا وتقو�هــا مــن ناحيــة الشــكل واملضمــون.

10306330 علم المعاني  
يف هــذا املســاق يتعــرض الطــالب إىل املفاهيــم الرئيســة لعلــم املفــردات مثــل اللفــظ واملعنــى والعالقــة بينهــ�، ومعنــى الجملــة 

ولفظهــا، وحــروف الجــر. يتعــرض الطــالب كذلــك إىل طبيعــة املنطــق واملعــاø مــن الناحيــة املعنويــة.

10306331 ترجمة1  
يهــدف هــذا املســاق إىل مســاعدة الطلبــة عــىل اكتســاب القواعــد األساســية يف الرتجمــة مــن واىل اللغتــ¼: العربيــة واإلنجليزيــة، 

ويعطــي املســاق الطلبــة التدريــب الــكايف يف ترجمــة الجمــل البســيطة واملركبــة يف اللغتــ¼ العربيــة واإلنجليزيــة. ويتضمــن املســاق 

تدريــب الطلبــة عــىل ترجمــة نصــوص متنوعــة يف مباحــث مختلفــة. ويركــز املســاق أيضــا عــىل املواطــن الصعبــة يف الرتجمــة مــن واىل 

اللغتــ¼ وخاصــة فيــ� يتعلــق باالختــالف بــ¼ اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة يف ترتيــب أجــزاء الــكالم، وموقــع الصفــات واألســ�ء 

الــخ. كــ� أن املســاق يســتقيص تأثــ� االختالفــات الثقافيــة عــىل الرتجمــة و يقــدم موجــزا حــول نظريــات الرتجمــة.

10306332 علم بناء الكلمة   
ــك االصطالحــات  ــة للكلمــة Õــا يف ذل ــة الداخلي ــم اللغــة بوصفــه نصــاً يف البني ــروع عل ــاء الكلمــة (الــرصف): هــو أحــد ف ــم بن عل

والكلــ�ت املركبــة. وتركــز املــادة بشــكل أســايس عــىل علــم الــرصف يف اللغــة االنجليزيــة وتتنــاول يف هــذا املضــ�ر آخــر التطــورات 

والنظريــات فيــ� يخــص اللغــة االنجليزيــة بشــكل خــاص، ولغــات عامليــة أخــرى بشــكل عــام.

10306333 علم نظم األصوات  
يقــوم هــذا املســاق عــل تطويــر مفاهيــم نظريــة يتعلمهــا الــدارس يف مســاق ســابق بحيــث يصبــح قــادراً عــىل «ييــز أصــوات اللغــة 

االنجليزيــة قبــل البــدء يف تحليــل املظاهــر الصوتيــة األخــرى املرتبطــة بالعنــارص الديناميكيــة وكيفيــة اســتخدامها يف الخطــاب العــام. 

وتتمثــل هــذه املظاهــر بتحليــل أæــاط النــربة والقافيــة والتنغيــم التــي «كــن الطالــب مــن القيــام بدراســات مقارنــة لتحليــل أنظمــة 

وقوانــ¼ الصــوت التــي «يــز اللغــة االنجليزيــة عامــة ومختلــف املهــارات للناطقــ¼ باللغــة االنجليزيــة .
 

10306334 علم المقامية   
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة علــم املقاميــة باالعتــ�د عــىل النــص ومســتخدم اللغــة بوصفهــ� أهم عنــارص فهــم اللغــة ومكوناتها. 

ــادب ، األفعــال اإلجرائيــة  ــة الــكالم الفعــيل ، نظــرة الت ــا املهمــة يف علــم املقاميــة مثــل نظري ويغطــي هــذا املســاق بعــض القضاي

ونظريــة املشــاركة ومبادئهــا. اىل جانــب ذلــك يهــدف املســاق اىل التعــرف اىل دور الثقافــة يف تحييــد ســوء الفهــم يف الســلوك اللغــوي 

مــن خــالل دراســة مــا يعــرف االن باملقاميــة عــرب الثقافــات.

 
10306335 األدب األمريكي : دراسة مسحية  

يستعرض هذا املساق األدب األمريÁ: أشكاال، وأساليب، وتقنيات، وموضوعات ورؤى من الفرتة الكولونيالية إىل القرن العرشين.

 
10306440 شكسبير  

يهتــم هــذا املســاق بالفــن املرسحــي لشكســب� إىل جانــب تقنياتــه وأســاليبه، والرؤيــة األدبيــة لهــذا الفــن. ويــدرس الطــالب يف هــذا 

املســاق أæاطــاً مختلفــة مــن املرسحيــات، تعكــس تطــور تقنيــات هــذا الكاتــب املرسحــي.

 
10306441 ترجمة2 

يركــز هــذا املســاق عــىل تدريــب الطلبــة عمليــا عــىل مهــارات الرتجمــة لنصــوص متنوعــة، وخاصــة ذات العالقــة باالقتصــاد واألعــ�ل 

ــ¼  ــة مــن  واىل  اللغت ــة عــىل الرتجمــة الفوري ــدرب الطلب ــة). كــ� يت ــة (الرتويجي ــة)، وغ�هــا مــن املجــاالت واملــواد الدعائي (الفني

العربيــة واالنجليزيــة يف نصــوص وســياقات متنوعــة.
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10306442 منهج البحث العلمي   
يركــز املســاق عــىل التفكــ� النقــدي وتعليــم الطلبــة كيفيــة كتابــة البحــوث اللغويــة واألدبيــة، وذلــك مــن خــالل تحديــد املوضــوع 

وجمــع املصــادر واملراجــع واالقتبــاس والتوثيــق داخــل النــص املكتــوب. ويعــرف املســاق الطلبــة بكيفيّــة تصميــم االســتبانة لجمــع 

ــم املصــادر املســتخدمة  ــة تقيي ــة وكيفي ــة األخــرى، واســتع�ل املكتب ــالت واألدوات البحثي ــات حــول املوضــوع وإجــراء املقاب البيان

واإلفــادة منهــا. ويتنــاول املســاق أربعــة موضوعــات يف علــم اللغــة النظــري والتطبيقــي، وتحريــر النصــوص، وتاريــخ األدب، والنقــد 

األدÒ إىل جانــب نظريــة النقــد األدÒ ودور الباحــث يف املجتمــع.

  
10306443 طرائق تدريس األدب   

يغطــي الجانــب النظــري لهــذا املســاق املناهــج و األســاليب املتنوعــة لتدريــس األدب . أمــا التطبيــق العمــيل ف�كــز عــىل تصميــم 

النشــاطات الصفيــة ، والواجبــات والنقاشــات املختلفــة يف الجلســات الصفيــة الكاملــة التــي تظهــر معرفــة الطالــب بكيفيــة اســتخدام 

األدب كوســيلة لتعليــم املهــارات اللغويــة لطلبــة اللغــة االنجليزيــة كلغــة أجنبيــة .

 
10306444 نقد أدبي     

يعــرض املســاق للنقــد األدÒ بــدءاً بأرســطو حتــى العــرص الحديــث، مــع الرتكيــز عــىل النظريــة النقديــة الحديثــة ومــا بعدهــا. إذ 

يقــرأ الطالــب بعمــق نصوصــاً «ثــل النظريــة الكالســيكية، الكالســيكية الجديــدة والرومانســية الحديثــة ومــا بعدهــا. كــ� يــدرس 

ــل  ــة، والتحلي ــة، والتفكيكي ــطورية، والبنيوي ــة األس ــة كالنظري ــة مختلف ــÜ حداث ــة وأك ــة حديث ــب نقدي ــات ومذاه ــب نظري الطال

ــات يف  ــق هــذه النظري ــدرب عــىل تطبي ــب يت ــة االســتع�ر. كــ� أن الطال ــا بعــد حقب ــة م النفــيس، واملاركســية، والنســوية، ونظري

ــة وتفســ�ها. ــل نصــوص أدبي تحلي

10306445 الرواية    
يتنــاول هــذا املســاق قــراءات يف الروايــة االنجليزيــة: الربيطانيــة واالمريكيــة، عــىل نحــو خــاص، وتلــك التــي أبدعتهــا شــعوب أخــرى، 

مكتوبــة باالنجليزيــة أصــالً، أم مرتجمــة اليهــا، عــىل نحــو عــام. ولذلــك يتطلــب املســاق مــن الطالــب ان يقــرأ بانتظــام وباســتمرار 

مســاطر كالســيكية (Õعنــى رفيعــة املســتوى) مــن الروايــة االنجليزيــة عــرب العصــور، بــدءاً مــن القــرن 16 امليــالدي، وصــوالً اىل الروايــة 

االلكرتونيــة هــذه االيــام. كــ� يتطلــب املســاق مــن الطالــب ان �ــارس الكتابــة النقديــة حــول مــا يقــرأه، وبشــكل منتظــم أيضــاً، عــىل 

مســتويات الفقــرة والخاطــرة واملقالــة، ورÕــا مــا هــو أطــول مــن هــذا أيضــاً.

وللمســاق كذلــك طمــوح ابداعــي، وخاصــة للطالــب الــذي �تلــك موهبــة للروايــة واهت�مــاً بهــا. حيــث يحفــز املســاق الطالــب عــىل 

كتابــة قصتــه، مــن وجهــة نظــر واقعيــة، محــاكاًة أوالً، وانتهــاء بإبــداع أصيــل. وُ�كــن لهــذا النشــاط األخــ� أن يأخــذ شــكل عمــل 

متواصــل خــالل الفصــل، ورÕــا ملــا بعــد انتهائــه ايضــاً.

10306499 مشروع تخرج  
هــو بحــث أصيــل يــدرب الطالــب عــىل إعــداده مــن الفــه اىل يائــة طــوال فــرتة الفصــل ليربهــن عــىل تحصيلــه اللغــوي واملعــريف 

ويكــون إعــداده مــؤرشاً عــىل أن لــدى الطالــب املقــدرة عــىل معالجــة مشــكل بحثيــة وجمــع املعلومــات وتحليلهــا والتوصــل إىل 

نتائــج حــول تلــك املشــكلة. ويســجل يف هــذا املســاق الطلبــة املتوقــع تخرجهــم يف ذلــك الفصــل ثــم يقومــون باختيــار موضوعــات 

بحثيــة يف أي مجــال يف اللغــة أو األدب أو اللغويــات والرتجمــه، ثــم يعملــون بــإرشاف مرشــديهم عــىل إنهــاء الورقــة حســب أســس 

البحــث والتحليــل العلمــي ومتطلباتهــ�.
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المساقات االختيارية  3 مساقات 
10306351 السيرة الذاتية   

ينصــب اهتــ�م هــذا املســاق عــىل الســ�ة الذاتيــة بوصفــه لونــاً مــن ألــوان األدب اإلنجليــزي واألمريــÁ. والســ�ة الذاتيــة بوصفهــا 

لونــاً أدبيــاً مســتقالًَ يجــب أن يتميــز عــن الدافــع العــام املتعلــق بالســ�ة الذاتيــة املندمــح فعليــا يف الكثــ� مــن األعــ�ل األدبيــة. أمــا 

الســ�ة الذاتيــة الزائفــة (مــا يشــبه الســ�ة الذاتيــة)، فهــي أداة شــائعة يف القصــة، و بعــض الروايــات �كــن أن تكــون ســ�اً ذاتيــة 

ــث يعــّد القديــس اوغســط¼  ــة إىل جذورهــا، حي ــع الســ�ة الذاتي ــد يتتب ــة. إن منهاجــا طموحــا لهــذا املســاق ق ــب قصصي يف قوال

أول كاتــب ســ�ة يف األدب اإلنجليــزي، بينــ� يَُعــّد بنيامــ¼ فرانكلــ¼ أبــاً للســ�ة الذاتيــة األمريكيــة. ويف القــرن العرشيــن اكتســبت 

الســ�ة الذاتيــة قــوة دافعــة، حيــث هنــاك اهتــ�م متزايــد بحيــاة املشــاه� واهتــ�م أصيــل بصناعــة الــذات العصاميــة لرجال ونســاء. 

مــن املمكــن دا;ــا جمــع قا;ــة مــن الســ� الذاتيــة التــي �كــن أن تكــون «ثيــال زمنيــا لتطــور الســ�ة الذاتيــة بوصفهــا لونــاً أدبيــاً، 

وللموضعــات واألدوات والخصائــص املختلفــة للســ�ة الذاتيــة باعتبارهــا فنــاً. ويشــجع الطلبــة يف هــذا املســاق عــىل قــراءة أكــرب كــم 

مــن الســ� الذاتيــة، وعــىل فحــص الخصائــص املشــرتكة لهــذا اللــون األدÒ بعــ¼ ناقــدة يف مظاهرهــا املختلفــة.
 

10306460 تحليل الخطاب    
يهــدف هــذا املقــرر إىل تعريــف الطالــب Õفهــوم مصطلــح الخطــاب الــذي يشــ� إىل نقلــة نوعيــة يف توجهــات علــم األلســنية باعتــ�د 

الخطــاب وحــدًة يف التحليــل بــدالً مــن الجملــة التــي اعتمدهــا علــ�ء األلســنية األوائــل، ويتعــرف الطالــب إىل املفاهيــم اآلتيــة:

استيعاب اللغة من خالل ربطها بعنارص السياق التي تشمل املتكلم/الكاتب واملستمع/القارئ واملوضوع.• 

 •.(Rheme) واملسند (,eme) ترتيب املعلومة يف النص وتقسيمها إىل املسند إليه

األلفــاظ التــي تعكــس اإلطــار املرجعــي والعقائــدي للكاتــب مثــل ألفــاظ التقييــم، واأللفــاظ الخاصــة بالخطــاب العنــرصي، وألفــاظ • 

الخطــاب الدينــي، والخطــاب اليســاري، والخطــاب النســوي... الــخ.

األدوات اللغوية الخاصة بالتباعد االجت�عي ب¼ املتكلم واملستمع مثل األلفاظ التي تعكس الرسمية والالرسمية يف اللغة.• 

العبارات الخاصة بنظام اإلشارية Deiris، وعبارات التخاطب املؤدب، والتخاطب الالرسمي والودي.• 

س�ت الخطاب الشفوي، والخطاب املكتوب، واألدوات اللغوية املناسبة لكل واحد منه�.• 

10306352 العصر الرومانسي  
موضــوع هــذا املســاق يرتكــز يف الثــورة األدبيــة (النظريــة الج�ليــة الرومانتيكيــة ومقارنتــه مــع البويطيقــا النيوكالســيكيه) املضــادة 

ــز عــىل الشــعر، ويتطلــب  ــدأت يف أواخــر القــرن الثامــن عــرش. ويكــون الرتكي ــي ب ــذ، الت ــة الســائدة عندئ ــة الج�لي ــة األدبي للرؤي

ــرون،  ــس وباي ــ�دج، وشــييل، وكيت ــردزورث، وكول ــك، وي ــل أعــ�ل بلي ــا مث ــار األدÒ وتحليله ــل هــذا التي ــراءة أشــعار «ث املســاق ق

وكذلــك الفكــر الرومانــيس يف أæــاط أدبيــة أخــرى.

10306461 األدب األمريكي في القرن العشرين  
هــذا مســاق قــراءات يف األدب األمريــÁ يف القــرن العرشيــن، يهــدف إىل تقديــم بعــض أبــرز الكتــاب األمريكيــ¼ يف القــرن العرشيــن 

يف األلــوان األدبيــة املختلفــة: الشــعر، والقصــة، واملرسحيــة، والســ�ة (عمومــا) والســ�ة الذاتيــة. ومــن أبــرز هــؤالء الكتــاب الذيــن 

ال يخلــو منهــم أي منهــاج ملســاق كهــذا تقريبــا: روبنســون، وفروســت، وباونــد، واليــوت، وكمينغــز، وســتيفنز، وويليامــز، ولويــل، 

وسكســتون، وبــالث، وهمينغــواي، وفولكــ^، وســتاينبك، ورايــت، وهيــوز، واليســون، وبيلــو، واونيــل، وتينيــيس ويليامــز، وألبــي و بركا. 

إىل جانــب ذلــك، فــإن أدب القــرن العرشيــن وخاصــة املعــارص منــه، يتميــز بالتعدديــة الثقافيــة والعرقيــة. وقــد يختــار املــدرس أن 

يضيــف بعــض الكتــاب مــن أعــراق أخــرى Õــا يف ذلــك مجموعــة األفرو-أمريكيــ¼. ويشــجع الطلبــة عنــد دراســتهم أعــ�ل كتــاب مــن 

القــرن العرشيــن عــىل البحــث عــن الحوافــز العامــة للقــرن العرشيــن، والحــركات والدوافــع وامليــول الفريــدة والحديثــة.

10306462 علم اللغة االجتماعي  
يتنــاول املســاق دراســة لوظيفــة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، والتغــ�ات اللغويــة عــن طريــق عــرض مفاهيــم مثــل الفصحــى وغــ� 

ــن،  ــك البيجنايزيش ــه، وكذل ــع نفس ــها يف املجتم ــة نفس ــن اللغ ــكل¼ م ــتع�ل ش ــة، أو اس ــة اللغ ــات، وازدواجي ــى، واللهج الفصح

ــة. ــط اللغ ــب تخطي والكريواليزيشــن إىل جان

10306463 علم اللغة النفسي  
يدرس هذا املساق العالقة ب¼ اللغة والعقل في� يتعلق بالفهم والتسلسل وتعلم اللغة، وامليزات العاملية للغة املكتسبة.
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10306464 األدب المقارن  
ــن األدب  ــة م ــب مختلف ــة جوان ــة ملقارن ــه الفرص ــارن، ويعطي ــة يف األدب املق ــات املختلف ــب بالنظري ــاق الطال ــذا املس ــرف ه يع

ــبه  ــه الش ــة أوج ــل دراس ــن أج ــي م ــايف والتاريخ ــب الذهني/الثق ــن املذه ــب كال م ــتخدم الطال ــوف يس ــرÒ. وس ــزي والع اإلنجلي

واالختــالف بــ¼ هذيــن الرتاثــ¼ األدبيــ¼. كــ� يتعــرض الطالــب ملوضــوع التأثــر والتأثــ�، لرؤيــة كيــف يفــرتض ويتفاعــل كل مــن 

ــ¼ مــع اآلخــر. ــن الرتاث هذي

10306465 تاريخ اللغة اإلنجليزية
.øدراسة لتطور اللغة اإلنجليزية من الناحية التاريخية، والرتكيز عىل التغ�ات الصوتية، والرتكيبية واملفردات واملعا

10306466 مدارس علم اللغة 
يعــرف هــذا املســاق الطلبــة بالنظريــة اللغويــة عمومــا، و�ســح بشــكل نقــدي النظريــات املختلفــة يف علــم اللغــة مثــل النظريــة 

ــة  ــب النظري ــ�ث، إىل جان ــة ف ــة ونظري ــة، والوظيفي ــة، والرتكيبي ــة)، والتاريخي ــانيات العربي ــوروث اللس ــك م ــا يف ذل Õ) ــة التقليدي

ــة. ــة - التوليدي التحويلي

10306353 األساطير الكالسيكية 
بدايــة، يعــرض هــذا املســاق الطالــب للمــوروث االغريقــي - الرومــاø األســطوري واإلنجيــيل الــذي يحتاجــه الطالــب لفهــم التلميــح 

واإلشــارة كليــة الوجــود يف األدب اإلنجليــزي، خاصــة منــذ عــرص النهضــة ومــا تــاله. ثــم ينتقــل هــذا املســاق لفحــص الدافــع / الهاجس 

ــه،  ــ¼، وســ�فانتيس، ودانتي ــيل، ومونت ــل اراســموس، ومكيافيل ــره مث ــة عــرص النهضــة وفك ــالم ثقاف ــات أع ــايل يف كتاب ــي والخي الفن

ورابليــه ورÕــا بيــرتارك، و(ادمونــد) ســبنرس، وشكســب� وميلتــون، مــن بــ¼ آخريــن.

10306354 لغويات مقارنة 
ــا  ــة ودراســة أخطــاء املتعلمــ¼ للغــة، وم ــة واإلنجليزي ــ¼ اللغــة العربي ــة ب ــق يف املقارن ــة والتطبي يركــز هــذا املســاق عــىل النظري

ــة. يتضمــن ذلــك مــن مشــاكل تعلــم لغــة أجنبي

10306355 االتصال عبر الثقافات 
يهــدف  هــذا املســاق إىل إتاحــة الفرصــة للطلبــة، للتعامــل مــع النتاجــات الثقافيــة مــن وجهــات نظــر واســعة، Õــا يف ذلــك بيئاتهــم 

ــة يف اســتيعاب النصــوص  ــة والنقدي ــة مهاراتهــم التحليلي ــة يف تنمي ــة. وسيســاعد املســاق الطلب ــة واالقتصادي السياســية واالجت�عي

الثقافيــة واألكاد�يــة يف اللغــة االنجليزيــة ويفتــح العيــون عــىل عــواè تقــع وراء نطــاق تجاربهــم املبــارشة. إن إحــدى التأكيــدات 

ــة تطــل عــىل مســاحة عريضــة مــن املــواد املختلفــة التــي �كــن أن  ــة الثقافــة هــي أن وجهــات نظرهــا الفكري ــة لنظري الجوهري

هــا جميعهــا نصيــة، وبالتــايل قابلــة للتفســ�. تتضمــن املــادة التــي ســيتناولها املســاق بعــض األعــ�ل األدبيــة وكذلــك األفــالم،  نَُعد+

ــوم  ــذا يق ــة، وله ــ�ت مع�ري ــات سياســية، وتصمي ــة، وخطاب ــاالت صحفي ــون، ومق ــون، والصــور، والكارت ــو والتلفزي ــج الرادي وبرام

املســاق بتزويــد الطلبــة بــأدوات نظريــة ووجهــات نظــر نقديــة مــن أجــل اســتجواب هــذه النصــوص. وأخــ�اً يتوقــع أن يقــوم الطلبــة 

بتدويــن ردود فعلهــم للقــراءات وإثــارة األســئلة حولهــا، مــن أجــل مناقشــتها يف قاعــة املحــارضات.

10306356 األدب البريطاني في القرن العشرين 
ــث،  ــاø الحدي ــا األدب الربيط ــق عنه ــي انبث ــة الت ــية واالجت�عي ــة، والسياس ــة الفكري ــب أوال بالخلفي ــاق الطال ــذا املس ــرف ه يع

ــة  ــة النقدي ــب بالتطــورات يف النظري ــك يعــرف املســاق الطال ــذا األدب، وكذل ــي له ــاج الفن ــم النت ــي تحك ــة الت ــة الج�لي وبالنظري

ــددة  ــة متع ــع أدبي ــم، روائ ــب، ويقي ــدرس الطال ــ� ي ــة. ك ــة الثاني ــذ الحــرب العاملي ــزي من ــي شــكلت األدب اإلنجلي ــات الت والتقني

ــة. ــة املختلف ــواع األدبي ــ¼ يف األن ــ¼ مبدع ــوان ملؤلف األل

10306467 موضوع خاص في األدب 
يركــز هــذا املســاق عــىل أيــة شــخصية أو حركــة أو موضــوع أدÒ يــراه املــدرس مهــ�ً وخاصــة مــع بدايــة الحداثــة الفنيــة أو اخــر 

القــرن التاســع عــرش مــرورا بالقــرن العرشيــن ومــا تــاله.
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أعضاء الهيئة التدريسية
الجامعة التي تخرج منهاالرتبه العلميةاألسم 

جامعة تنيس/نوكسفيل/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مشاركنبيل علوي

جامعة سنو بفلو/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مشاركفايز عقل

جامعة  جنوب الينوي/كاربونديل/ الواليات املتحدة االمريكيةأ.مساعدعودة عودة

جامعة كورنيل/ الواليات املتحدة االمريكيةا.مساعدرقية حرز الله

جامعة جالسجو-اسكتلندا-بريطانياأ.مساعدسم� العيىس

جامعة جنوب الينوي/أمريكاأ.مساعدعبد الكريم دراغمة

جامعة ألباø- نيويورك/الواليات املتحدة االمريكيةأ.مساعدا�ن نزال

جامعة والية ميتشجان/النسنج/الواليات املتحدة االمريكيةمدرسسم� محمود

جامعة بروكسيل/بلجيكاأ.مساعدسفيان أبو عرة

جامعة ال�موك/االردنا.مساعدعبد الكريم اغبارية

جامعة ال�موك/االردنمدرسعكرمة شها ب

الجامعة االردنية/االردنمدرسا�ان ح�د

مدرسة الدراسات االفرو-رشقية/جامعة لندنمدرسسهى جوابره

جامعة النكسرت/بريطانيامدرسلويس ب�ي
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس اللغة الفرنسية وآدابها

رؤية البرنامج 
تتمحــور رؤيــة الربنامــج حــول رفــع كفــاءة الطالــب باللغــة الفرنســية وتهيئتــه لتلبيــة حاجــات املجتمــع املحــيل ومواصلــة دراســاته 

ــا مــن خــالل تزويــده باملهــارات واملعرفــة الالزمــة وتقويــة قدراتــه عــىل التحليــل والتفكــ� النقــدي والعمــل املســتقل. العلي

رسالة البرنامج
 ويســعى الربنامــج إىل توفــ� أنشــطة المنهجيــة باســتمرار ومــن خــالل النــدوات وورش العمــل التــي يتــم عقدهــا يف القســم خــالل العــام 

الــدرايس. والرؤيــة الجديــدة للربنامــج تقــع ضمــن دمــج األقســام والتعــاون فيــ� بينهــا مــن أجــل رفــع كفايــة الطالــب يف عــدة مجــاالت. 

ويهــدف مركــز املــوارد الفرانكفونيــة الخــاص بقســم اللغــة الفرنســية إىل تطويــر مهــارات طلبــة القســم يف تعليــم اللغــة الفرنســية وتعلمهــا، 

حيــث تــم تجهيــز هــذا املركــز بأحــدث األجهــزة وشاشــات العــرض واملــواد التعليميــة.

أهداف البرنامج العامة
ــتخدام  ــيل باس ــع املح ــة املجتم ــوادر لخدم ــداد ك ــه وإع ــال تخصصات ــيع مج ــتمر اىل توس ــكل مس ــية بش ــة الفرنس ــم اللغ ــعى قس يس

ــة. وتقــع  ــدروس التقليدي ــة تســعى إىل تأهيــل الطالــب  مل�رســة اللغــة يف إطــار مختلــف يخــرج عــن نطــاق ال أســاليب تدريــس حديث

  :Äــج يف اآل ــداف الربنام أه

تأهيل مرتجم¼ متخصص¼.. 1

تأهيل مدرس¼ للغة الفرنسية من أجل تلبية حاجة املدارس وسوق العمل. . 2

تعزيــز كفايــة خريجــي جامعــة النجــاح الوطنيــة يف التواصــل باللغــة الفرنســية مــن أجــل اإلبــداع والعمــل بكفايــة يف عــاè دائــم . 3

التطــور.

مخرجات التعليم المنشودة من البرنامج
يسعى برنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية وآدابها إىل تحقيق املخرجات اآلتية:

تنمية قدرة الطالب عىل التفك� الناقد والتفك� العلمي.. 1

تنمية قدرة الطالب عىل العمل املستقل والبحث العلمي.. 2

تعزيز مهارات التواصل واالتصال والقيادة لدى الطالب.. 3

تعزيز مهارات الرتجمة من اللغة الفرنسية وإليها.. 4

تعزيز االستيعاب والتذوق األد�. . 5

رفع كفاية الطالب يف أساليب تدريس الفرنسية للناطق� بغ�ها. . 6

رفع كفاية الطالب يف التفك� النقدي املقارن ب� اللغات الحية واللغة العربية. . 7

تعزيز التواصل الثقايف مع الحضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع الثقافة املحلية. . 8

مرجعيات محلية أو إقليمية أو عالمية في تحديد األهداف ومخرجات التعليم (أكاديمية أو مهنية)
القنصلية الفرنسية العامة يف القدس. توفر القنصلية الدعم األكاد�ي والتقني لربنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية. 

دور الشركاء من خارج الجامعة في إعداد الخطة الدراسية (القطاع الخاص، والخدماتي، والحكومي)
ــة رفــع مســتوى التدريــس للغــة الفرنســية بدعمهــا الفنــي واألكاد�ــي حيــث توفــر  ــة العامــة يف القــدس عــىل عملي تــرشف القنصلي

ــات بــ¼  ــد الكفاي ــة مــن أجــل توحي ــة التدريــس. كــ� تعقــد اجت�عــات دوري مدرســا بعقــد ملــدة ســنت¼ مــن أجــل املســاعدة يف عملي

الجامعــات التــي تــدرس اللغــة الفرنســية. 
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:Äيتألف برنامج البكالوريوس يف اللغة الفرنسية وآدابها من 125 ساعة معتمدة موزعة ك� هو مب¼ يف الجدول اآل

مجموع الساعاتحر جامعةمتطلب جامعةمتطلب اختياريمتطلب إجباري
949184125

تم دمج مساق علم النحوÕ 1عدل 3 ساعات معتمدة من قسم اللغة العربية ضمن املتطلبات االختيارية للتخصص. 

ســيتم طــرح مســاقي لغــة فرنســية بحيــث يتــم دمجهــ� يف خطــط األقســام األخــرى التــي ترغــب يف إدخــال اللغــة الفرنســية بوصفهــا 

متطلبــا اختياريــا كــ� �كــن طرحهــ� بوصفهــا مــادة حــرة. 

ساعات معتمدةرقم المساقاسم المساق
03111983لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ 1

03111993لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ 2 

متطلبات الجامعة اإلجبارية

الساعات المعتمدةرقم المساقاسم المساق
10001023لغة عربية

10001013ثقافة إسالمية

10001053دراسات فلسطينية

10001033إنجليزي جامعة 1

10003233إنجليزي جامعة 2

10001081خدمة مجتمع

10001001مقدمة يف علم الحاسوب

10001171مهارات القيادة واالتصال

18املجموع

متطلبات الجامعة االختيارية

يختار الطالب 4 ساعات معتمدة من املساقات التي تطرحها الجامعة Õعدل ساعت¼. 
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جدول في المساقات اإلجبارية

متطلب متسابقس.ماسم الساقرقم المساق
10311323  م.س. 1  10311324  م.س. 2               3أساليب تدريس اللغة الفرنسية 10311436
10311222  م.س. 1                 3تعب� كتاÒ متقدم 2 10311325
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3مقدمة يف األدب الفرنيس 10311326
10311221  م.س. 1                 3علم الصوتيات 10311327
10311323  م.س. 1                 3مدخل إىل الرتجمة 10311328
10311327  م.س. 1                 3مقدمة يف اللغويات 10311329
10311326  م.س. 1                 3مقتطفات من األدب الفرنيس 10311330
10311323  م.س. 1  10311325  م.س. 2               3فقه اللغة 10311331
10311323  م.س. 1  10311325  م.س. 2               3مدخل إىل البحث العلمي 10311332
10311328  م.س. 1                 3ترجمة من الفرنسية إىل العربية 10311433
10311330  م.س. 1                 3قراءة يف النص األدÒ الفرنيس 1 10311435
10311325  م.س. 1  10311433  م.س. 2               3ترجمة من العربية إىل الفرنسية 10311438
10311332  م.س. 1                 3مرشوع بحث علمي 10311437
10311433  م.س. 1                 3مدخل إىل الرتجمة الشفوية 10311439
10311437  م.س. 1                 1تدريب عميل ومرشوع تخرج 10311441
10311221  م.س. 1                 3تعب� شفوي متقدم 2 10311324
10311329  م.س. 1                 3لغويات مقارنة 10311434
                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 1 10311111
10311220  م.س. 1                 3استيعاب نيص وشفوي 2 10311323
10311435  م.س. 1                 3قراءة يف النص األدÒ الفرنيس 2 10311440
                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 2 10311112
10311112  م.س. 1                 3مساق مكثف يف اللغة الفرنسية 3 10311113
10311111  م.س. 1  10311112  م.س. 2               3استيعاب وتعب� شفوي 1 10311114
10311115 1 Ò10311111  م.س. 1  10311112  م.س. 2               3استيعاب وتعب� كتا
10311114  م.س. 1                 3استيعاب وتعب� شفوي 2 10311216
10311217 2 Ò10311115  م.س. 1                 3استيعاب وتعب� كتا
                 3مدخل إىل اللغة الفرنسية 10311110
10311113  م.س. 1                 3نحو متقدم يف اللغة الفرنسية 10311218
10311114  م.س. 1  10311115  م.س. 2               3مهارات التعلم 10311219
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3استيعاب نيص وشفوي 1 10311220
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3تعب� شفوي متقدم 1 10311221
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3تعب� كتاÒ متقدم 1 10311222

جدول في المساقات االختيارية
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10311327  م.س. 1  10311329  م.س. 2               3التغ�ات اللغوية يف البلدان الناطقة بالفرنسية 10311458
10311436  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تدريس اللغة الفرنسية 10311459
10311329  م.س. 1                 3تاريخ اللغة الفرنسية 10311457
10311329  م.س. 1                 3علم اللغة االجت�عي 10311456
10311219  م.س. 1                 3مهارات يف تدوين املالحظات 10311251
                 3علم النحو 1 10301114
10311113  م.س. 1                 3تحليل للثقافة الفرنسية 10311250
10311326  م.س. 1                 3دراسة لحركة أدبية 10311355
10311220  م.س. 1                 3تاريخ فرنسا العام 10311354
10311216  م.س. 1  10311217  م.س. 2               3مساق حر 10311353
10311219  م.س. 1                 3مهارات متقدمة يف التعلم 10311252
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وصف المساقات
المساقات اإلجبارية

١0311110 مدخل إلى اللغة الفرنسية1
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باللغــة الفرنســية مــن خــالل الجملــة البســيطة، واالســم، واألدوات التعريفيــة واللفــظ والرتاكيــب 

األساســية. يتــم الرتكيــز عــىل املهــارات األربــع لــدى الطالــب إىل جانــب التعريــف بقواعــد اللغــة الفرنســية األساســية. يتبــع هــذا 

 .Echo A1 باســتخدام كتــاب  DELF A1 املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311111 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 1
يهــدف هــذا املســاق إىل تأهيــل الطالــب لفهــم جمــل قصــ�ة وســهلة مــن الحيــاة اليوميــة، والتعريــف عــن النفــس ووصــف العائلــة 

والعمــل والبيئــة املحيطــة بــه. يركــز املســاق عــىل مهــارة التعبــ� الشــفوي والفهــم الشــفوي لــدى الطالــب إىل جانــب التعريــف 

.  Echo A1 باســتخدام كتــاب  DELF A1 بقواعــد اللغــة الفرنســية. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311112 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 2
يتنــاول هــذا املســاق طريقــة الحديــث عــن الهوايــات والعــادات والذكريــات وغ�هــا، ويهــدف إىل «كــ¼ الطالــب مــن كتابــة رســالة 

قصــ�ة وكــرت بريــدي ومــا شــابه. يركــز املســاق عــىل مهــارة التعبــ� الكتــاÒ والفهــم النــيص لــدى الطالــب إىل جانــب قواعــد اللغــة 

.Echo A1  باســتخدام كتــاب DELF A1 الفرنســية. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

*عند نهاية الفصل األول، يجب تحقيق مستوى DELF A1  باستخدام كتاب Echo A1 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311113 مساق مكثف في اللغة الفرنسية 3
يتنــاول هــذا املســاق املهــارات األربــع لــدى الطالــب وقواعــد اللغــة الفرنســية. ويتبــع أهــداف امتحانــات ال DELF A2 باســتخدام 

كتــاب   Echo A2. يقــوم املــدرس بدمــج نشــاطات خارجيــة تحفــز العمــل املســتقل والتفكــ� النقــدي يف هــذا املســاق. 

١0311114 استيعاب وتعبير شفوي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارة االســتيعاب والتعبــ� الشــفوي لــدى الطالــب بتدريبــه عــىل التحــدث عــن الحيــاة اليوميــة والتعبــ� 

عــن مشــاعره والقــدرة عــىل إبــداء رأيــه وإجــراء محادثــات يف متجــر مــا أو يف محطــة قطــار وغــ�ه. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب 

عــىل اســتيعاب وثائــق ســمعية-برصية قصــ�ة مــن الحيــاة اليوميــة ذات مســتوى متوســط. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات 

.Echo A2 باســتخدام كتــاب DELF A2 ال

١0311115 استيعاب وتعبير كتابي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل تطويــر مهــارات اســتيعاب النــص والكتابــة بتعليــم الطالــب كيفيــة كتابــة رســائل قصــ�ة وكتابــة يومياتــه 

بــرسد األحــداث اليوميــة والبيئــة املحيطــة بــه. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب عــىل فهــم نصــوص مكتوبــة مثــل الرســائل القصــ�ة، 

والدعايــات، واإلعالنــات، والدليــل الســياحي وفهــم املعلومــات األساســية املوجــودة فيهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال 

.Echo A2  باســتخدام كتــاب DELF A2

*عند نهاية الفصل الثاø، يجب تحقيق مستوى DELF A2 باستخدام كتاب Echo A2 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311216 استيعاب وتعبير شفوي 2 
يركــز هــذا املســاق عــىل تطويــر مهــارة املحادثــة والفهــم الشــفوي لــدى الطالــب. يتنــاول املســاق تدريــب الطالــب عــىل التعبــ� عــن 

رأيــه شــفويا يف موضوعــات متعــددة وعــىل خــوض نقاشــات تتعلــق بالحيــاة اليوميــة ورسد قصــة لفيلــم قــد شــاهده. كــ� يهــدف 

إىل تأهيــل الطالــب عــىل متابعــة برامــج متلفــزة وإذاعيــة وفهمهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال DELF B1 باســتخدام 

.Echo B1   كتــاب

ــا مســاعدة البحــث  ــوم بإعطائه ــكل مســاق تق ــ¼ يف األســبوع ل ــة بورشــة عمــل Õعــدل ورشــة عمــل واحــدة إىل اثنت ــارات اللغوي ــع مســاقات امله ــم إلحــاق جمي 1-  يت

والتدريــس بالتنســيق مــع مــدرس املــادة. وتهــدف ورشــات العمــل إىل «كــ¼ املعلومــة وتحفيــز الطالــب عــىل التعلــم بأســلوب مختلــف وممتــع. يتــم تقييــم النشــاط واحتســاب 

العالمــة جــزءا مــن عالمــة املســاق.
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١0311217 استيعاب وتعبير كتابي 2
ــة نصــوص ســهلة  ــة كتاب ــاول املســاق كيفي ــب. يتن ــدى الطال ــة ل ــص والكتاب ــارة اســتيعاب الن ــر مه ــز هــذا املســاق عــىل تطوي يرك

مرتابطــة ومقــاالت ورســائل قصــ�ة تعــرب عــن وجهــة النظــر. كــ� يهــدف إىل تأهيــل الطالــب عــىل لفهــم نصــوص مكتوبــة مثــل 

الرســائل اإللكرتونيــة والنــرشات واملقــاالت وغ�هــا وفهــم املعلومــات األساســية املوجــودة فيهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانات 

.Echo B1   ــاب ــتخدام كت ال DELF B1 باس

١0311218 نحو متقدم في اللغة الفرنسية
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق اســتخدام األزمنــة املختلفــة داخــل النــص والتعــرف إىل تراكيــب معقــدة خاصــة يف 

اللغــة الفرنســية  مــن خــالل اســتخدامها والتعــرف إليهــا داخــل نصــوص مختلفــة. 

*عند نهاية الفصل األول، يجب إنهاء املجلد األول من كتاب Echo B1 أي 3 وحدات من الكتاب. 

١0311219  مهارات التعلم
ــم اللغــة الفرنســية خاصــة  ــة عامــة ومهــارات تعل ــه الفعال ــم ومهارات ــة اللغــة الفرنســية بأســاليب التعل يعــرف هــذا املســاق طلب

التــي تســاعد الطالــب عــىل كيفيــة التعلــم وبطريقــة مســتقلة. مــن أهــم املهــارات التــي يتعلمهــا الطالــب كيفيــة إدارة الوقــت، 

وتحديــد احتياجاتــه وتدويــن املالحظــات مــن مصــادر متعــددة: املحــارضة، والنــص، واملصــادر الســمعية واملرئيــة وغ�هــا. ويركــز 

املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل عمليــة التعــرف إىل األفــكار الرئيســة واملعلومــات األساســية مــن املعلومــات الثانويــة واختصــار 

الكتابــة وإعــادة الصياغــة بلغتــه الخاصــة.  وطــرق البحــث عــن املعلومــة ومعالجتهــا باســتخدام الوســائط املتعــددة مــن أجــل تنميــة 

املهــارات اللغويــة األربعــة لــدى الطالــب. ويتنــاول املســاق كيفيــة «كــ¼ الطالــب مــن تقييــم املهــارات املكتســبة يف املســاقات التــي 

يدرســها مــن خــالل طــرح سلســة مــن األســئلة. 

١0311220  استيعاب نصي وشفوي 1
يركــز هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل فهــم املراســالت والنصــوص املتعلقــة Õوضوعــات عامــة مــن الحيــاة اليوميــة وفهــم 

طــرق النقــاش يف نــص متوســط املســتوى. ويف االســتيعاب الشــفوي، يركــز املســاق عــىل فهــم األرقــام والتواريــخ وتعليــ�ت ورســائل 

شــفوية. كــ� يتنــاول كيفيــة فهــم موضوعــات متعــددة تتنــاول نقــدا لفيلــم أو ملوضــوع معــ¼. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانات 

.Echo B1 باســتخدام كتــاب DELF B1 ال

١0311221  تعبير شفوي متقدم 1
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل التحــدث عــن نفســه وهواياتــه والتحــدث عــن تفاصيــل معينــة مثــل فيلــم شــاهده 

أو تجربــة شــخصية أو مشــاعره وأن يعــرب عــن رأيــه يف أمــر معــ¼ وعــن موقفــه مــع القــدرة عــىل تربيــر رأيــه. كــ� يتطلــب هــذا 

املســاق تهيئــة الطالــب عــىل تقديــم عــرض ملوضــوع مــا يقــوم بإعــداده. يراعــى الرتكيــز عــىل األزمنــة املختلفــة وقواعــد النحــو التــي 

.Echo B1 باســتخدام DELF B1 ــت دراســتها. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال»

١0311222 تعبير كتابي متقدم 1
ــة  ــة شــخصية وأحــداث معين ــة عــن تجرب ــي تشــمل الكتاب ــة املتقدمــة والت ــة عــىل الكتاب ــب الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تدري

والتعبــ� عــن الــرأي الشــخيص حــول موضــوع معــ¼ وكتابــة مقالــة بســيطة ورســائل. يراعــى الرتكيــز عــىل األزمنــة املختلفــة وقواعــد 

.Echo B1باســتخدام كتــاب DELF B1 النحــو التــي «ــت دراســتها. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

*عند نهاية الفصل الثاø، يجب تحقيق مستوى DELF B1 باستخدام كتاب Echo B1 أي 3 وحدات من الكتاب.

١0311323 استيعاب نصي وشفوي 2
يركــز هــذا املســاق عــىل فهــم النصــوص املتعــددة تبعــا ألنواعهــا وفهــم النصــوص األدبيــة النÜيــة. ويف االســتيعاب الشــفوي، يركــز 

املســاق عــىل فهــم للنــرشة اإلخباريــة والربامــج التلفازيــة واإلذاعيــة وفهــم املقابــالت والخطابــات ووجهــات النظــر وغ�هــا.  يتبــع 

.Echo B2 باســتخدام كتــاب  DELF B2 هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال
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١0311324 تعبير شفوي متقدم 2
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل املحادثــة املرتكــزة عــىل أســلوب النقــاش واإلقنــاع والتعبــ� عــن وجهــة النظــر بطالقــة 

يف موضوعــات متعــددة منهــا املهنيــة والشــخصية والعامــة. كــ� يركــز عــىل تدريــب الطالــب عــىل مهــارة إعــادة الصياغــة الشــفوية 

.Echo B2 باســتخدام كتــاب  DELF B2 للمعلومــة. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311325  تعبير كتابي متقدم 2
يتنــاول هــذا املســاق مهــارات الكتابــة املتقدمــة يف كتابــة نصــوص واضحــة ومنســجمة مــن خــالل الرتكيــز عــىل مهــارة اإلقنــاع يف 

ــة  ــاول هــذا املســاق أيضــا كيفي ــر. ويتن ــة التقاري ــص وأصــول كتاب ــة والخا«ــة للن ــة املقدم ــة كتاب ــكار وكيفي ــم األف ــة وتنظي الكتاب

.Echo B2 ــاب ــات ال DELF B2  باســتخدام كت ــذا املســاق أهــداف امتحان ــع ه ــة. يتب ــط النصي اســتخدام الرواب

 .Echo B2 عند نهاية الفصل األول، يجب إنهاء ال4 وحدات من كتاب*

١0311326 مقدمة في األدب الفرنسي
ــ¼  ــة الواقعــة مــا ب يعــد هــذا املســاق مدخــال إىل األدب الفرنــيس مــن خــالل دراســة ملقتطفــات مــن األدب الفرنــيس مــن الحقب

القــرن العرشيــن والقــرن الحــادي والعرشيــن. ويهــدف إىل تحليــل مقطوعــات أدبيــة قصــ�ة مــن هــذه الفــرتة الزمنيــة والتعــرف إىل 

 .Òمفاهيــم خاصــة يف املفــردات والنقــد األد

١0311327 علم الصوتيات
يتنــاول هــذا املســاق مبــادئ علــم الصوتيــات يف اللغــة الفرنســية والتعــرف إىل املصطلحــات الخاصــة. كــ� يركــز عــىل كتابــة الكلــ�ت 

ــة  ــة نغم ــية وعالق ــة الفرنس ــ�ت يف اللغ ــام النغ ــاق نظ ــح املس ــا. ويوض ــح لفظه ــي توض ــة الت ــوز العاملي ــتخدام الرم ــل باس والجم

الصــوت باملعنــى. 

١0311328 مدخل إلى الترجمة
يعــرض هــذا املســاق مدخــال إىل الرتجمــة يف اللغــة الفرنســية. ويتضمــن تعريــف الطالــب Õفاهيــم تتعلــق Õهنــة الرتجمــة، وتاريــخ 

الرتجمــة وأهميتهــا، وترجمــة األزمنــة واملرادفــات. ويتطــرق إىل تعلــم تركيــب الصفحــات املرتجمــة واملكتوبــة بوســاطة الحاســوب. 

١0311329 مقدمة في اللغويات 
هــذا املســاق عبــارة عــن دراســة للنظريــات اللغويــة األساســية. ويعــرف باملفــردات الخاصــة بعلــم اللغويــات. يعــد هــذا املســاق 

مدخــال لعلــم اللغويــات. 

١0311330 مقتطفات من األدب الفرنسي
يتنــاول هــذا املســاق مقتطفــات أدبيــة عامــة مــن األدب الفرنــيس يف الحقبــة مــا بــ¼ العصــور الوســطى والقــرن الحــادي والعرشيــن. 

يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنصــوص األدبيــة التــي «ثــل هــذه الحقبــة وتعــرب عــن ثقافــة اآلخــر والســعي إىل بنــاء 

الحــس األدÒ لديــه. 

١0311331 فقه اللغة
يقــوم هــذا املســاق بتحليــل معمــق للنصــوص وقواعدهــا وأشــكالها املختلفــة مــن أجــل فهــم أفضــل لطبيعــة النــص، ويتضمــن هــذا 

املســاق تحليــال للجملــة ثــم الفقــرة ثــم تحليــل النصــوص مــن خــالل تناســقها وترابطهــا. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال    

DELF C1  فيــ� يتعلــق بفهــم النــص.

١0311332 مدخل إلى البحث العلمي
يتنــاول هــذا املســاق  أصــول البحــث العلمــي ومبادئــه وأســاليبه وطــرق تطبيقــه. ويركــز عــىل التفكــ� النقــدي وتعليــم الطلبــة 

ــوب.  ــق يف النــص املكت ــاس والتوثي ــد املوضــوع وجمــع املصــادر واملراجــع واالقتب ــك مــن خــالل تحدي ــة البحــوث، وذل ــة كتاب كيفي

ويركــز املســاق عــىل كيفيــة تصميــم االســتبانة لجمــع البيانــات حــول موضــوع مــا وإجــراء املقابــالت واألدوات البحثيــة األخــرى، 

واســتع�ل املكتبــة وكيفيــة تقييــم املصــادر املســتخدمة واإلفــادة منهــا. يعــد هــذا املســاق مدخــال إىل مســاق مــرشوع بحــث علمــي. 

يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال DELF C1 فيــ� يتعلــق بكتابــة املقالــة الجدليــة والخالصــة.
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١0311433 ترجمة من الفرنسية إلى العربية
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل ترجمــة نصــوص Õســتوى لغــة الصحافــة ونصــوص تقنيــة مــن الفرنســية إىل العربيــة. 

ويتعلــق األمــر بنشــاط يهــدف إىل إتقــان الفهــم الكتــاÒ للغــة الفرنســية. وتتيــح هــذه املــادة للطالــب إعــادة قــراءة للغتــه األم يف 

ظــل لغــة أجنبيــة. يقــدم الطالــب يف نهايــة الفصــل ترجمــة لنــص Õســتوى متقــدم يختــاره مــع املــدرس.

١0311434 لغويات مقارنة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تحليليــة معمقــة للنظــام اللغــوي الفرنــيس والعــرÒ مــن خــالل التطــرق إىل النواحــي النحويــة والصوتيــة 

والرتجمــة وأخطائهــا وتحليــل األخطــاء. �كــن إجــراء مقارنــة بــ¼ النظــام اللغــوي الفرنــيس والعــرÒ واإلنجليــزي.  

ة في النص األدبي الفرنسي 1 ١0311435 قراء
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تحليليــة لعمــل أدÒ كامــل أو أكــÜ يقــرأه الطالــب خــالل الفصــل ويناقشــه مــع املــدرس. وتكــون 

القــراءة مرتكــزة عــىل الروايــة أو املرسحيــة. يركــز املســاق عــىل كيفيــة صياغــة نقــد للعمــل األدÒ وأســاليب القــراءة األدبيــة مثــل 

الرتاكيــب النصيــة والفكــرة العامــة للنــص وغــرض املؤلــف وغــ�ه. 

١0311436 أساليب تدريس اللغة الفرنسية
يتنــاول هــذا املســاق أســاليب تدريــس اللغــة الفرنســية وتطورهــا عــرب الزمــن وحتــى يومنــا الحــايل مــن خــالل التطــرق إىل السياســة 

اللغويــة يف فرنســا يف نــرش اللغــة والثقافــة الفرنســية يف العــاè. ويركــز املســاق عــىل النواحــي العمليــة يف التدريــس مــن إعــداد خطــة 

للــدرس وتحليــل الكتــب الخاصــة بالتدريــس واســتخدام الوثائــق املختلفــة يف الصــف وإجــراء عمليــة التقييــم وإعطــاء حصــة صفيــة 

باســتخدام الوســائط املتعددة.  

١0311437 مشروع بحث علمي
هــذا املســاق عبــارة عــن بحــث يقــوم بإعــداده الطالــب بعــد اختيــاره ملوضــوع معــ¼ بالتنســيق مــع مــدرس املســاق يف مجــال اللغــة 

أو األدب أو اللغويــات أو أســاليب التدريــس. ويربهــن هــذا املــرشوع عــىل تحصيــل الطالــب اللغــوي واملعــريف ويكــون مــؤرشاً عــىل 

أن لديــه املقــدرة عــىل معالجــة مشــكلة بحثيــة وجمــع املعلومــات وتحليلهــا والتوصــل إىل نتائــج حــول تلــك املشــكلة. يقــوم مــدرس 

املســاق بــاإلرشاف عــىل البحــث حســب أســس البحــث والتحليــل العلمــي ومتطلباتهــ�. ويعــد هــذا املســاق تطبيقــا عمليــا ملســاق 

. DELF C1/ C2 مدخــل إىل البحــث العلمــي. يتبــع هــذا املســاق أهــداف امتحانــات ال

١0311438 ترجمة من العربية إلى الفرنسية
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل ترجمــة نصــوص Õســتوى لغــة الصحافــة ونصــوص تقنيــة مــن العربيــة إىل الفرنســية. 

ويعــد هــذا املســاق مرحلــة متقدمــة يف التعبــ� الكتــاÒ ويهــدف إىل إتقــان التعبــ� الكتــاÒ يف اللغــة الفرنســية. وتتيــح هــذه املــادة 

للطالــب أيضــا التفكــ� بلغتــه األم يف ظــل لغــة أجنبيــة.

١0311439 مدخل إلى الترجمة الشفوية
ــادة  ــة وإع ــة القرائي ــا : الرتجم ــة الفرنســية وإليه ــن اللغ ــة الشــفوية م ــة بالرتجم ــف طــالب الرتجم ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

ــة الوصــل. ــ¼ وترجم ــة يف اللغت الصياغ

ة في النص األدبي الفرنسي 2 ١0311440 قراء
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تحليليــة لعمــل أدÒ كامــل أو أكــÜ يقــرأه الطالــب خــالل الفصــل كالروايــة أو املرسحيــة. ويركــز 

ــة  ــي الثقافي ــة للنواح ــة تحليلي ــالل دراس ــن خ ــارصة م ــة املع ــوص األدبي ــ¼ النص ــل ب ــول التداخ ــة ح ــة مقارن ــىل دراس ــاق ع املس

ــل الخطــاب.  ــاø وتحلي ــة النحــو واملع ــز املســاق عــىل أهمي ــة للنصــوص. ويرك ــة واللغوي والتاريخي

١0311441 تدريب عملي ومشروع تخرج
ــاليب  ــة أو أس ــال الرتجم ــب عمــيل يف مج ــة إلجــراء تدري ــة أو العاملي ــة إىل املؤسســات املحلي ــال الطلب ــن هــذا املســاق إرس يتضم

التدريــس أو األدب أو اللغويــات وكتابــة مــرشوع تخــرج حــول املوضــوع الــذي تــم اختيــاره. ويقــوم الطالــب Õناقشــة املــرشوع مــع 

مــدرس املــادة. ويرتبــط هــذا املســاق Õســاق مــرشوع البحــث العلمــي.
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المساقات االختيارية
١0311250 تحليل للثقافة الفرنسية

ــ�ات  ــرف إىل التعب ــة لفرنســا والتع ــة والثقافي ــة والحضاري ــاة اليومي ــن الحي ــددة م ــب متع ــل جوان ــذا املســاق إىل تحلي ــدف ه يه

الخاصــة باســتخدام الوســائط املتعــددة كعــرض أفــالم ســين�ئية ووثائقيــة إىل جانــب تحليــل نصــوص تتعلــق بالثقافــة الفرنســية 

ــارا يف تاريــخ فرنســا.  وتاريــخ فرنســا العــام وأهــم األحــداث التــي تركــت آث

١0311251 مهارات في تدوين المالحظات 
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل أخــذ املالحظــات مــن خــالل وثائــق ســمعية وبرصيــة. ويتــدرب الطالــب عــىل الرسعة 

يف أخــذ املالحظــات والفهــم وإعــادة الصياغــة بلغتــه الخاصــة. يجمــع هــذا املســاق بــ¼ الرتكيــز ورسعــة التدويــن والصياغــة اللغوية.  

١0311252 مهارات متقدمة في التعلم
ــد هــذا  ــت. يع ــدي وحــل املشــكلة وإدارة الوق ــ� النق ــة التفك ــب يف كيفي ــا الطال ــة يتعلمه ــارات متقدم يعــرض هــذا املســاق مه

.Äــذا ــم ال ــم املســتقل والبحــث العلمــي والتقيي ــب للتعل ــأ الطال ــث يهي ــم بحي ــارات التعل املســاق تتمــة ملســاق مه

١0311353 مساق حر
يطــرح هــذا املســاق موضوعــا خاصــا مــن ضمــن املوضوعــات اآلتيــة: اللغــة، واألدب، والرتجمــة، وأســاليب تدريــس اللغــة الفرنســية، 

ــل  ــوم املــدرس بإنشــاء وصــف كام ــة. ويق ــة احتياجــات الطلب ــ� لتلبي ــا مه ــه موضوع ــه املــدرس بوصف ــة، يقيم ــات املقارن واللغوي

للمســاق ومحتــواه وأهدافــه ومخرجــات التعليــم بحيــث ال يكــون تكــرارا للمســاقات التــي تطــرح يف املجــال ذاتــه. ويهــدف هــذا 

املســاق إىل تلبيــة احتياجــات الطلبــة ورفــع مســتواهم يف املوضــوع الــذي وقــع عليــه االختيــار.

١0311354 تاريخ فرنسا العام
يعطي هذا املساق نبذة عن التاريخ العام لفرنسا وأهم األحداث التي تركت آثارا يف فرنسا. 

١0311355 دراسة لحركة أدبية
يتناول هذا املساق دراسة وتحليال لحركة أدبية معينة تبعا للعرص مثل الرومانسية، والطبيعية، والرسيالية وغ�ها. 

١0301114 علم النحو 1 من قسم اللغة العربية
يتنــاول املســاق موضوعــات نظريــة متعــددة مثــل الكلمــة وأقســامها وعالمــات كل قســم واملبنــي واملعــرب وغ�هــا كــ� يتنــاول 

نصوصــا لغويــة عاليــة مــن أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة. 

١0311456 علم اللغة االجتماعي
يعالــج هــذا املســاق ظهــور علــم اللغويــات االجت�عيــة واالتجاهــات الفكريــة التــي يحتويهــا ووظيفــة اللغــة محــاوالً تحديــد هويــة 

هــذه االتجاهــات مــن خــالل توجهاتهــا وأســلوبها العلمــي واإلبســتمولوجي. ويقــوم بدراســة كل منهــا مــن حيــث إشــكالية الدراســة 

وتصــور العالقــة بــ¼ اللغــة واملجتمــع. ويعــرض املســاق بعــض املفاهيــم مثــل اللهجــات، وازدواجيــة اللغــة، أو اســتع�ل شــكل¼ مــن 

اللغــة نفســها يف املجتمــع نفســه، وغــ�ه.

١0311457 تاريخ اللغة الفرنسية
يعطــي هــذا املســاق نبــذة عــن أهــم األحــداث يف تاريــخ تطــور اللغــة الفرنســية يف فــرتة العصــور الوســطى، وفــرتة القــرن الثامــن 

عــرش وفــرتة القــرن التاســع عــرش وحتــى بدايــة القــرن العرشيــن.

١0311458 التغيرات اللغوية في البلدان الناطقة بالفرنسية
يعــرض هــذا املســاق جوانــب متعــددة مــن التغــ�ات اللغويــة يف البلــدان الناطقــة بالفرنســية مثــل كيبيــك ودول إفريقيــا ومقارنتهــا 

مــع فرنســا ودول أخــرى ناطقــة بالفرنســية. �كــن للطالــب إجــراء بحــث مقــارن بــ¼ البلــدان الناطقــة بالفرنســية التــي يقــع عليهــا 

االختيــار بــإرشاف مــدرس املســاق.
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١0311459 موضوع خاص في تدريس اللغة الفرنسية
يتطــرق هــذا املســاق إىل موضــوع متخصــص يف األســاليب الحديثــة يف تدريــس اللغــة الفرنســية لألجانــب يختــاره املــدرس. ويتنــاول 

املســاق أهــم هــذه األســاليب وكيفيــة تبنيهــا وتوافقهــا مــع املحيــط الرتبــوي الفلســطيني. يهــدف هــذا املســاق إىل تحليــل الكتــب 

الخاصــة بتدريــس اللغــة الفرنســية القد�ــة والحديثــة منهــا وعمــل مقارنــة بينهــا. كــ� ويتنــاول أســاليب التقييــم املختلفــة ومعاي�ها 

وأســاليب التدريــس الصفيــة. ويقــوم الطالــب بإعطــاء حصــة صفيــة حــول موضــوع يختــاره مــع املــدرس يف نهايــة املســاق. 

أعضاء هيئة التدريس

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم المدرس

جامعة فرانش كومتيه/ فرنساأستاذ مساعدد. مها عتمة

جامعة ليل3أستاذ مساعدد. ثروت حجاوي

جامعة فرانش كوميته/ فرنساأستاذ مساعدد. بالل الشافعي

جامعة ليون2مدرسأ. لهى س�عنة

جامعة رين2مدرسأ. يرسى أبو رشيفة

مبتعثد. محمود سعادة

مبتعثد. وسيم بيشاوي
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برنامج السياحة واآلثار

رؤية البرنامج: 
محاولة التميز يف تدريس الطلبة وتوعية املجتمع بشكل عام في� يتعلق بآثار فلسط¼ واملنطقة وترويجها سياحياً وحضارياً. 

الرسالة: 
يتطلــع القســم إىل لعــب دور فعــال يف تنشــيط الحركــة الســياحية املحليــة والدوليــة عــن طريــق تأهيــل املواقــع األثريــة وبنــاء املتاحــف 

ورفــد الســوق املحــيل بالخريجــ¼ املؤهلــ¼ يف مجــال التخصــص. وبنــاء جســور التعــاون والتواصــل مــع بقيــة األقســام األخــرى يف الجامعــات 

املحليــة واملجــاورة. إىل جانــب التأكيــد عــىل التمســك بالجــذور التاريخيــة والهويــة الوطنيــة. 

األهداف : 
تزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، ووزارة الســياحة واآلثــار، والرشطــة الســياحية، . 1

ومكاتــب الســياحة والســفر بــكادر علمــي، مؤهــل يســهم يف تلبيــة احتياجــات املجتمــع وتطــوره إىل األفضــل يف مجــال الســياحة 

واآلثــار. 

تقديم تعليم متميز يف مجاالت السياحة واآلثار، يُعّززه البحث العلمّي املوجه لخدمة حاجات املجتمع الفلسطيني. . 2

تعريف الطالب بالوسائل العلمية الحديثة والتقنيات املستخدمة يف مجال السياحة واآلثار ملواكبة التطور التكنولوجي. . 3

فتح آفاق التعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية لتأهيل وتطويرها املواقع األثرية واستث�رها سياحياً. . 4

المخرجات: 
أن يكون الطالب قادراً عىل: 

العمل يف مكاتب السياحة والحجز والرشكات السياحية، والقطاع السياحي الخاص والعام. . 1

املشاركة يف الحفريات األثرية واإلرشاف عليها. . 2

اإلسهام الفّعال يف اإلرشاد السياحي لتنشيط السوق املحيل من جهة وتوعية الجمهور من جهة أخرى. . 3

املشاركة يف تطوير املواقع السياحية واألثرية وإدارتها. . 4

غرس الروح الوطنية يف نفس الطلبة من خالل املساقات التي تركز عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني. . 5

الفهم والتحليل واالستنتاج وربط املايض بالحارض. . 6
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 ١. ملخص الخطة الدراسية:

عدد الساعاتنوع المتطلب
84 س..ممتطلبات القسم اإلجبارية

18 س..ممتطلبات القسم االختيارية

6  س. ممساقات حرة

18 س..ممتطلبات الجامعة 

126 س. ماملجموع

٢. متطلبات القسم: 
أ. متطلبات القسم اإلجبارية (٨٤ س.م): 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مكاتب السياحة والحجز باللغة اإلنجليزية 10316443
                 3فخار قديم باللغة اإلنجليزية 10316330
                 3صناعة فندقية 10316331
10316223  م.س. 1                 3ع�رة إسالميّة 10316332
                 3فن متاحف 10316333
                 3املسكوكات 10316334
                 3تسويق سياحي وفندقي 10316335
                 3السياحة باللغة االنجليزية * 10316336
                 3لغة قد�ة 10316337
10316443  م.س. 1                 3تدريب ميداø يف مجال السياحة 10316444
                 3مدخل إىل علم اآلثار 10316110
10316336  م.س. 1                 3اإلرشاد السياحي 10316442
                 3موضوع خاص يف السياحة 10316441
                 3تدريب عميل عىل اآلثار 10316446
                 3موضوع خاص يف اثار فلسط¼ 10316445
10316111  م.س. 1                 3السياحة يف فلسط¼ 10316222
                 3مدخل إىل السياحة* 10316111
                 3تاريخ وآثار القدس 10316440
                 3الفلكلور والرتاث الفلسطيني 10316113
                 3تاريخ فلسط¼ واألردن يف العصور القد�ة 10316114
                 3مدخل إىل تاريخ الحضارات القد�ة 10316112
                 3إدارة املواقع السياحية واألثرية 10316221
                 3منهج بحث 10316227
                 3مدخل إىل اآلثار اإلسالميّة * 10316223
                 3فنون إسالمية 10316224
                 3آثار اليونان والرومان* 10316225
10316225  م.س. 1                 3آثار بيزنطيّة 10316226
                 3التخطيط السياحي 10316220
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ب. متطلبات القسم االختيارّية (١٨ س.م):
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3صيانة وترميم اآلثار 10316470
                 3نقوش وزخارف قد�ة 10316471
                 3التقنية يف العصور القد�ة 10316472
                 3آثار وتاريخ الجزيرة العربيّة 10316360
                 3الخدمات السياحية والفندقية 10316473
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ /1 10311198
                 3آثار وتاريخ بالد الشام القد�ة 10316251
                 3املكتبه العربية 10301160
                 3نظم املعلومات السياحية 10316365
                 3اللغة العربية 1 10301116
                 3القوان¼ والترشيعات لح�ية اآلثار 10316250
                 3األنباط 10316252
                 3مهارات االتصال السياحي 10316253
                 3إدارة فنادق 10316362
                 3نشأة الخط العرÒ وتطوره 10316361
                 3تصوير إسالمي 10316363
                 3الع�رة يف الرشق األد÷ القديم 10316364
                 3لغة فرنسية لغ� املتخصص¼ / 2 10311199

متطلبات الجامعة اإلجبارية: 
الساعات املعتمدة رقم املساقاسم املساقالرقم 

10001023لغة عربية 1
10001013ثقافة إسالمية2
10001053دراسات فلسطينية3
10001033انجليزي جامعة /41
10003233انجليزي جامعة /52
10001081خدمة مجتمع6
10001001مقدمة يف الحاسوب7
10001171مهارات القيادة واالتصال8

     ملحوظة : يسمح للطالب دراسة لغة واحدة  باملستوي¼ ( 1،2 ).
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وصف المساقات:
      أ. المساقات اإلجبارّية: 

١0316110 مدخل إلى علم اآلثار: 
ــار يف فلســط¼، ودور  ــخ البحــث عــن اآلث ــم البحــث عــن أصــول الحضــارات، تاري ــار، وعل ــم اآلث  يهــدف املســاق إىل التعريــف بعل

املؤسســات واملــدارس األثريــة الغربيــة يف بلــورة مناهــج الدراســة النظريــة والعمليــة، وعالقــة علــم اآلثــار بالعلــوم األخــرى، وتوضيــح 

أهميــة الفخــار يف الدراســات األثريــة، وأنــواع املواقــع األثريــة، وطــرق الكشــف عــن املواقــع األثريــة، وطــرق تأريــخ املخلفــات األثريــة، 

وأســاليب التنقيــب األثريــة، وكيفيــة تفســ� الدالئــل األثريــة، وهيئــة التنقيــب، وتشــمل الدراســة زيــارة لبعــض املواقــع األثريــة.

١0316111 مدخل إلى السياحة (متطلب سابق لمساق رقم : 0316222)  
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالســياحة و عالقتهــا بالعلــوم األخــرى، هــذا إىل جانــب التعــرف اىل أنــواع الســياحة و 

أهميتهــا ودورهــا يف تحريــك االقتصــاد والدخــل القومــي للــدول خاصــة الســياحية منهــا. 

١0316112 مدخل إلى تاريخ الحضارات القديمة :
يتنــاول هــذا املســاق دراســة منطقــة الــرشق القديــم مــن حيــث التعــرض إىل الــدول وامل�لــك التــي قامــت فيهــا، وعالقتهــا مــع 

بعضهــا، مــن الناحيــة السياســية والحضاريــة. والتعــرف إىل أهــم املراكــز الحضاريــة التــي قامــت يف منطقــة الــرشق القديــم. ومــدى 

إســهام اإلنســان يف املنطقــة يف الحضــارة البرشيــة بشــكل عــام. 

١0316113 الفلكلور والتراث الفلسطيني :
 èــاذج مــن ثقافــات العــاæ الهــدف الرئيــس لهــذا املســاق هــو تقديــم مفهــوم الــرتاث الشــعبيِّ يف أشــكاله املتعــددة، حيــث تطــرح

املختلفــة لطــراز اللبــاس، والســكن، والصناعــات، والتزويــق، والزينــة، إىل جانــب مختلــف æــاذج التعبــ� األدÒِّ الشــعبيِّ املختلفــة 

وأنــواع األلعــاب ووســائل «ضيــة أوقــات الفــراغ. 

١0316114 تاريخ فلسطين واألردن في العصور القديمة :
ــة التــي مــرت عــىل فلســط¼ واألردن منــذ العــرص الحجــري القديــم وحتــى العــرص  يتنــاول هــذا املســاق دراســة العصــور التاريخيّ

ــب املنجــزات  ــدول املجــاورة خاصــة يف العــراق ومــرص. إىل جان ــات يف ال ــة فلســط¼ مــع اإلمرباطوريّ ــاول عالق ــدي، كــ� يتن الحدي

الحضاريــة التــي حققتهــا املنطقــة يف العصــور الســابقة.

١0316220 التخطيط السياحي:
دراســة مفهــوم التخطيــط الســياحي، نشــأته وتطــوره، أهميتــه وأهدافــه، التخطيــط الســياحي الوطنــي واإلقليمــي، عنــارص الجــذب 

ــات،  ــة، الترشيع ــط الســياحي ( الع�ل ــارص التخطي ــة. عن ــة واالجت�عي ــة واالقتصادي ــار البيئي ــط الســياحي واآلث الســياحي، التخطي

االســتث�ر، التنميــة والتســويق ....الــخ).

١0316221 إدارة المواقع السياحية واألثرية : 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باملــوارد والســياحية واألثريــة, و يوضــح كيفيــة إدارة املواقــع الرتاثيــة والحضاريــة ألغراض الســياحة 

مــن خــالل مناقشــة وســائل تحديــد  املصــادر الثقافيــة والرتاثيــة وتقييمهــا وكيفيــة التعامــل مــع املتطلبــات التخطيطيــة والترشيعيــة 

للموقع.

١0316222 السياحة في فلسطين :
مــات املْنتَج الســياحيِّ الفلســطينِي وعنارصه، وأæاط الســياحة الفلســطينية،   يتنــاول املســاق تطــوُّر الســياحة الفلســطينية، وأهــمِّ مقوِّ

ــة للســياحة الفلســطينية، والخدمــات والتســهيالت الســياحيَّة، والسياســات الســياحيَّة. ثــم  ــة والبيئيَّ ــة والثقافيَّ ــة االقتصاديَّ واألهميَّ

ــة بالســياحة واآلثــار والــرتاث. كــ� أنــه  يتنــاول املســاق الجوانــب التنظيميَّــة للســياحة الفلســطينية، والترشيعــات واألخالقيَّــات الخاصَّ

يلقــي الضــوء عــىل أهــم املواقــع واملعــاè الســياحية يف فلســط¼. 
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١0316223 مدخل إلى اآلثار اإلسالمية : 
ــة  ــا العام ــار اإلســالمية، ودراســة مميزاته ــري املتصــل بدراســة اآلث ــخ البحــث األث ــب بتاري ــف الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

 .øــ� ــة العــرص العث ــى نهاي ــذ َصــدر اإلســالم وحت ــا عــرب الفــرتات اإلســالمية املختلفــة مْن ــا وأæاطه وخصائصه

١0316224  فنون إسالمية:
ــة،  ــة والزخرف ــون التطبيقي ــه ( الفن ــون األخــرى،  طــرزه وأنواع ــه بالفن ــن االســالمي، عالقت ــة عــن نشــأة الف ــاول املســاق مقدم يتن

الفخــار والخــزف، املنســوجات، التحــف املعدنيــة والخشــبية والعاجيــة والزجاجيــة )، فــن الكتابــة. وإبــراز تأثــ� الفــن االســالمي يف 

الحضــارات األخــرى.

١0316225 آثار اليونان والّرومان:
ــة موجــزة للبــالد التــي حكمهــا اليونــان، وأثــر ذلــك يف  ــة وجغرافيّ ــة تاريخيّ  يَهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب Õعلومــات «هيديّ

الفنــون اليونانيّــة، ودراســة اآلثــار اليونانيّــة مــن خــالل مراكزهــا الداخليّــة والخارجيّــة، وتخطيــط املــدن اليونانيّــة وع�رتهــا وأمثلــة 

عليهــا.  كــ� يَتطــرّق إىل الفنــون اليونانيّــة األخــرى «فخــار وتصويــر، نحـــت نقود»...الــخ. 

١0316226 آثار بيزنطية:
ــة «الكنائــس»، والنحــت البيزنطــي، وفــن  ــة وظهــور املســيحيّة، والعــ�رة البيزنطيّ ــة البيزنطيّ ــاول املســاق مقدمــة عــن الدول   يتن

ــة بــ¼ الفــن البيزنطــي واإلســالمي عــىل الصعيديــن  ــات، ومقارن ــم الصــور واأليقون ــة، وحركــة تحطي الفسيفســاء، والنقــود البيزنطيّ

الزخــريف واملعــ�ري.

١0316227 منهج بحث: 
، مــن خــالل تنــاول النظريَّــات املختلفــة ملنهــج البحــث،  يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب للدراســات العليــا والبحــث العلمــيِّ

ــق  ــي تتعلَّ ــع الت ــم باملراج ــ� قوائ ــي، تحض ــث املكتب ــة: البح ــطة اآلتي ــة األنش ــة، وم�رس ــوم االجت�عيَّ ــج العل ــ¼ مناه ــا ب ووضعه

ــتخدام  دة، اس ــدَّ ــب مح ــة لكت ــات نقديَّ ــات ومراجع ــة دراس ــع، كتاب ــذه املراج ــن ه ــكلٍّ م ــز ل ــف موج ــع وص د، م ــدَّ ــوع مح Õوض

ــة  ــة لتوضيــح معلومــات معيَّنــة يف مجــال اآلثــار، ثــمَّ يكلَّــف الطلبــة بإعــداد بحــوث يف أحــد املوضوعــات األثريَّ الرســومات البيانيَّ

مــن مختلــف العصــور. 

١0316330  فخار قديم باللغة االنجليزية: 
  يقــدم هــذا املســاق تعريًفــا بالفخــار مــن حيــث مــواده األوليّــة وطــرق تصنيعــه.  ويركــز عــىل الطــرق واألســاليب العلميّــة الحديثــة 

ــل ودراســة مجموعــات  ــق. ويتضمــن املســاق  تحلي ــة والتطبي ــري وتفســ�ه مــن حيــث النظريّ ــل الفخــار األث املســتخدمة يف تحلي

ــارة مــن الفخــار مــن العصــور املختلفــة (العــرص الحجــري الحديــث الفخاري-اإلســالمي)، ومناقشــة نتائــج التحاليــل. (ســيتم  مخت

تدريــس املســاق باللغــة اإلنجليزيــة). 

١0316331 صناعة فندقية : 
ــا، تعريــف  ــد عليه ــادات والعــادات والتقالي ــر التجــارة والصناعــة والعب ــة، وأث ــاول املســاق التطــور التاريخــي للصناعــة الفندقي يتن

الفنــدق والخصائــص املميــزة لــه، أنــواع الفنــادق وتقســي�تها. 

١0316332  عمارة إسالمية :
 يتنــاول املســاق مقدمــة عــن العــ�رة يف الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، والعالقــة بــ¼ العــ�رة اإلســالميّة والبيزنطيّــة والساســانيّة، 

ــة  ــ�رة األمويّ ــالم، والع ــدر اإلس ــة يف ص ــآت الديني ــواة املنش ــول ن ــجد الرس ــ�رة، ومس ــام يف الع ــادة الخ ــاخ وامل ــن واملن ــر الدي وأث

ــالمية يف  ــ�رة اإلس ــاق الع ــذا املس ــاول ه ــك يتن ــب ذل ــالميّة. إىل جان ــة اإلس ــة والفني ــ�ذج املع�ريّ ــم الن ــة أه ــيّة، ودراس والعباس

ــة، وعســكريّة،  ــة، ومدنيّ ــة، ويشــمل دراســة أæــاط العــ�رة املختلفــة (دينيّ ــى الفــرتة العث�نيّ ــة حت فلســط¼ مــن الفــرتة الفاطميّ

ــة).  واجت�عيّ
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١0316333 فن متاحف : 
يعــرض املســاق نشــأة املتاحــف وتطورهــا، وغايــات املتاحــف وأهدافهــا، وتاريــخ بعــض املتاحــف العامليّــة والعربيّــة، ودراســة æــوذج 

ــن  ــات، وخزائ ــيق املعروض ــن العرض،وتنس ــف، وخزائ ــم املتاح ــف، تصمي ــة املتح ــف، وبناي ــع املتح ــار موق ــف، واختي ــد املتاح ألح

القطــع غــ� املعروضــة، والبطاقـــات، واإلضــاءة، وســالمة املتحــف، والهيئــة اإلداريـّـة يف املتحــف، والصيانــة والرتميــم، والحراســة، ودور 

التنقيبــات األثريّــة يف دعــم مقتنيــات املتحــف. (ســيتم تدريــس املســاق نظريــا وعمليــا).

١0316334  مسكوكات : 
ــة  ــذ بداي ــكوكات من ــة املس ــة، ودراس ــام املقايض ــتها، ونظ ــادر دراس ــا، ومص ــكوكات، وأهميته ــف باملس ــاق إىل التعري ــدف املس يه

ظهورهــا يف الفــرتة الفارســيّة الهلنســتية، ومــن ثــم الساســانيّة والبيزنطيّــة قبــل اإلســالم ويف صــدر اإلســالم، وحــدات النقــد اإلســالميّة 

(الدينــار، الدرهــم، الفلــس) وحركــة التعريــب يف عهــد عبــد امللــك بــن مــروان، وصناعــة الســكة اإلســالميّة، وطــرز َســُكها. 

١0316335  تسويق سياحي وفندقي : 
يهــدف هــذا املســاق إىل أن يســاعد الطّالــب عــىل أَن يفهــم بشــكل أفضــل طبيعــة التســويق الســياحي وأشــكاله الــذي وهــو يُّعــدُّ 

ــم املدخــالت  ــىل أَن يفه ــب ع ــذا املســاِق الطّال ــ� يســاعد ه ــي . ك ــد االقتصــاد الوطن ــة يف رف ــات املهم ــرب القطاع ــن أك ــداً م واح

واملخرجــات يف قطــاع الســياحة. عــالوة عــىل ذلــك، يســاعد تقديــم مفهــوم املزيــج التَســويقي يف مثــل هــذا القطــاع عــىل إكســاب 

الطالــب خــربة إضافيــة يف التَســويِق وتَســويِق الخدمــات يف القطــاع الفندقــي بشــكل خــاص.

١0316336 السياحة باللغة االنجليزية: 
كــون الّلغــة االنجليزيّــة الّلغــة الدوليّــة يف القــرن الحــايل ، إذن ال بــّد مــن تزويــد الطالــب باملصطلحــات العلميّــة املتصلــة Õوضــوع 

الســياحة. هــذا فضــالً عــن أن املــدرس يختــار مــادة دراســيّة بالّلغــة االنجليزيـّـة تتعلــق Õوضوع الســياحة.     

 
١0316337 لغة قديمة :

يختــار املــدرس عائلــة مــن النقــوش أو الكتابــات القد�ــة (يونانيّــة، التينيّــة، نبطيّــة، عــرÒ قديــم، آراميــة... الــخ)  ويتناولهــا بالتحليــل 

والرتكيــب الّلغــوي مبينــاً قيمتهــا التاريخيّــة. 

١0316440  تاريخ وآثار القدس :
ــي¼  ــة لليبوس ــات املاديّ ــىل املخلف ــز ع ــم الرتكي ــارض. ويت ــت الح ــى الوق ــة وحت ــذ البداي ــة من ــخ املدين ــاق تاري ــذا املس ــاول ه يتن

ــم  ــة وحقه ــاءات الصهيوني ــة االدع ــم مناقش ــ� يت ــالميّة. وك ــة واإلس ــة، والبيزنطيّ ــرتات الرومانيّ ــات الف ــك مخلف ــ¼، وكذل والكنعاني

ــة.  ــح التوضيحيّ ــرض الرشائ ــدس وع ــة الق ــة ملدين ــارات ميدانيّ ــىل زي ــاق ع ــتمل املس ــة. يش ــة املقدس ــي يف املدين التاريخ

١0316441 موضوع خاص في السياحة: 
 Áيختــار املــدرس موضوعــاً معينــاً يتعلــق بالســياحة ســواء املحليّــة أو الدوليّــة، بحيــث يكــون متخّصــص ومكــرّس بشــكل أســايس لـِـ 

يُعالــج  موضوعــات ذات صلــة .

                                                          
١0316442 اإلرشاد السياحي متطلب سابق لمساق رقم (١0316336):

ــة الســياحية،  ــم الدالل ــه،  وعل ــارات عمل ــل، ومه ــارة الدلي ــل ش ــوم حم ــل الســياحي، ومفه ــوم الدلي ــرّف إىل مفه ــم التَع ســوف يت

ــياحي¼.  ــألدالء الس ــة ل ــيس جمعي ــة تأس ــة، وكيفيّ ــات الخاص ــات والحاج ــات ذات االهت�م ــادة املجموع ــن قي ــا، وف وفنونه
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١0316443 مكاتب السياحة والحجز ( متطلب سابق لمساق رقم ١0316444):
ــا،  ــفر ووظائفه ــياحة والس ــة وكاالت الس ــياحيِّ¼، وأهميَّ ــطاء الس ــفر، والوس ــياحة والس ــوم رشكات الس ــاق مفه ــذا املس ــن ه  يتضمَّ

وتنظيمهــا وإدارتهــا، وتخطيــط أع�لهــا، وعمليَّــات تنظيــم الرحــالت الفرديَّــة والج�عيَّــة وتســويقها، وعالقــة وكالــة الســياحة والســفر 

ــات واملهــن الســياحيَّة األخــرى. بالفعاليَّ

(سيتم تدريس املساق من الناحية النظرية والعملية باللغة اإلنجليزية). 

١0316444 تدريب ميداني في مجال السياحة / عملي:
  يتــم مــن خــالل التدريــب امليــداø الــذي يقــوم بــه الطالــب يف الســنة الدراســيّة األخــ�ة أي قبــل التخــرج ملعرفــة كيفيــة التعامــل 

مــع العمــالء، واالطــالع عــىل أُســس العمــل امليــداø يف رشكات الســياحة والســفر.  وذلــك بواقــع (60 ســاعة) عمليــة يؤديهــا الطالــب 

يف أيــام العطــل وأوقــات الفــراغ بشــكل ال يؤثــر عــىل املســاقات األخــرى. 

١0316445 موضوع خاص في آثار فلسطين:                  
  يختار املدرس موضوعا خاصا يف آثار فلسط¼ ، ويتناوله بصورة تفصيلية .

١0316446 تدريب عملي على اآلثار :
 يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذه املــادة العمليّــة إىل الطــرق املختلفــة للحفــر والتســجيل والرســم والتصويــر واملســح األثــري نظريــاً 

وعمليــاً، مــن خــالل العمــل يف الحفريـّـة األثريـّـة التــي ينظمهــا القســم خــالل فصــل الصيــف لطــالب ســنة ثالثــة ورابعــة فقــط. ويف 

نهايــة الحفريــة يقــدم الطالــب تقريــراً مفصــالً عــن املوقــع الــذي عمــل فيــه، إىل جانــب زيــارات ميدانيّــة لبعــض الحفريــات األثريـّـة 

التــي تقــوم بهــا وزارة الســياحة واآلثــار للتعــرف إىل املواقــع األثريـّـة التــي تــم الحفــر فيهــا يف الســنوات املاضيــة والحفريــات األثريـّـة 

الحاليّــة.  وذلــك بواقــع (100 ســاعة) عمليــة خــالل الفصــل املذكــور. 
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ثانيًا: المساقات االختيارّية: ( ١٨ ساعة معتمدة ) 
١٠٣٠١١١٦ لغة عبرية (1)/سياحة : 

يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بأســس اللغــة العربيـّـة ومبادئهــا، وذلــك ليتمكــن الطلبــة مــن التعبــ� محادثــة وكتابــة .هــذا إىل 

جانــب تزويــد الطالــب Õعلومــات عامــة ومصطلحــات علميّــة متصلــة Õوضــوع الســياحة ومناقشــتها. 

 ١٠٣٠١١٦٠ لغة عبرية (2)/سياحة  متطلب سابق لمساق رقم (١31259): 
 �كــن تســجيل هــذا املســاق بعــد أخــذ مســاق عــربي (1). ويهــدف إىل فهــم الّلغــة العربيـّـة بشــكل أوســع حيــث يتــم املقارنــة بــ¼ 

اللغتــ¼، العربيـّـة والعربيّــة، ويتــم تدريــب الطلبــة عــىل الرتجمــة مــن العربيـّـة إىل العربيّــة والعكــس. هــذا إىل جانــب توســيع معرفــة 

الطالــب حــول موضوع الســياحة. 

١0311198 لغة فرنسية لغير المتخصصين(1) : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة الحــروف األبجديــة للغــة الفرنســية، وطريقــة كتابــة الكلــ�ت Õذكرهــا ومؤنثهــا وجمعهــا، 

ــة باســتع�ل  ــا يومي ــه املبــارش وغــ� املبــارش، كــ� يــرسد أحداث ــك الجمــل Õكوناتهــا: الضمــ� الشــخيص، الفعــل واملفعــول ب وكذل

ــة  ــر اإلجاب ــر إجابــات قصــ�ة تتضمــن: القبــول، الرفــض، الشــكر، التأســف، وتربي األدوات املســاعدة مثــل الرســوم، والصــور، وتحري

بطريقــة مختــرصة. 

١٠٣١١١٩٨ لغة فرنسية لغير المتخصصين (2):
 يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس اللغــة الفرنســية مــن خــالل الطــرق الحديثــة لتدريــس اللغــة الفرنســية للمبتدئــ¼ واملقيمــ¼ يف 

بــالد غــ� ناطقــة باللغــة الفرنســية . ومــع نهايــة هــذا املســاق يتوقــع مــن الطلبــة القــدرة عــىل التحــدث ببســاطة وفهــم جمــل 

بســيطة يســتطيعون مــن خاللهــا التعريــف بأنفســهم ، والتعــرف إىل اآلخريــن وتركيــب جمــل بســيطة ، وترتيــب حــوارات قصــ�ة .

١0316250  القوانين والتشريعات لحماية اآلثار :
 التعريــف بالقوانــ¼ والسياســات الدوليــة واملحليــة املتعلقــة بح�يــة الــرتاث واآلثــار، توضيــح أهميــة القوانــ¼ يف التوعيــة األثريــة 

وأثرهــا يف الحفــاظ عــىل املــوروث الحضــاري  مــن الرسقــة والتهريــب واالتجــار والحفــر للمواقــع والتعــدي عــىل املعــاè األثريــة، أهــم 

املؤسســات الدوليــة يف هــذا املجــال ( اليونســكو، األيكــوم وغ�هــا). 

١0316251  آثار وتاريخ بالد الشام القديمة :
ــر  ــواحل البح ــى س ــرات حت ــر الف ــن نه ــق، وم ــة دمش ــى مدين ــوروس حت ــوÒ ط ــن جن ــدة م ــة املمت ــىل املنطق ــز ع ــون الرتكي  يك

املتوســط مــن حيــث: تاريــخ النشــاط األثــري يف ســوريا ولبنــان، حتــى نهايــة العــرص الربونــزي القديــم، والحفريــات األثريـّـة، واملصــادر 

املكتوبــة، والفــرتة االنتقاليّــة بــ¼ العــرص الربونــزي القديــم واملتوســط، وســوريا خــالل العــرص الربونــزي القديــم املتوســط، وســوريا يف 

العــرص الربونــزي األخــ�، وأخــ�اً العــرص الحديــدي.

١0316252 األنباط :
يقــدم املســاق نبــذة تاريخيــة عــن األنبــاط، مســح أثــري ألهــم املواقــع النبطيــة، ودراســة أهــم األعــ�ل امليدانيّــة يف املواقــع النبطيّــة، 

ــاط حســب التسلســل التاريخــي،  ــد األنب ــة عن ــات الصخريّ ــة، ونحــت الواجه ــن النحــت والعــ�رة النبطيّ ــة الهلنســتيّة يف ف النوعيّ

ــة بالطــالء  ــة املدهون ــرتاء، والواجهــات الصخري ــد قــرص البنــت، واملــرسح الرئيــيس يف الب وقــوس النــرص، والســاحة املقدســة، ومعب

املتعــدد األلــوان، والت�ثيــل النبطيّــة، والنقــود النبطيّــة، والكتابــات والنقــوش، والخــزف النبطــي وأنواعــه املختلفــة. 

١0316253  مهارات االتصال السياحي:
يعــرّف املســاق بعمليــة االتصــال ووســائله، واملهــارات الشــفوية والكتابيــة لالتصــال، وأســاليب التعامــل مــع الجنســيات والثقافــات 

ــراد  ــ¼ األف ــارات الشــخصية ب ــة امله ــاول تنمي ــ� يتن ــات. ك ــة واملرشوب ــاول األطعم ــن تن ــم، وف ــن التخاطــب والتقدي ــة، وف املختلف

والج�عــات، وبنــاء الفريــق واالهتــ�م بالعمــالء يف صناعــة الســياحة.  
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١0316360 آثار وتاريخ الجزيرة العربّية: 
ــة وتاريخهــا منــذ بدايــة العصــور الحجريّــة: العصـــر الحجــري النحــايس،   يحتــوي املســاق عرضــاً ألبــرز معــاè آثــار الجزيــرة العربيّ

ــرة  ــار الجزي ــة آلث ــة مقارن ــاق دراس ــن املس ــ� يتضم ــيكيّة. ك ــرتة الكالس ــة الف ــى بداي ــدي حت ــرص الحدي ــة، والع ــور الربونزيّ والعص

ــار املناطــق املجــاورة. ــة، وآث العربيّ

 
١0316361  نشأة الخط العربي وتطوره : 

 Òونشــأته وتطــوره، مــع عــرض تطبيقــي ألنــواع الخطــوط العربيّــة يف املــرشق العــر Òيهــدف املســاق إىل دراســة ألصــول الخــط العــر

ــرب واألندلس. واملغ

١0316362 إدارة فنادق: 
يتنــاول املســاق كيفيــة إدارة الفنــادق، ومهــارات التعامــل مــع الزبائــن وخدمــة الغــرف، وإعــداد  األغذيــة واملرشوبــات وتقد�هــا، 

وتنظيــم العمــل يف املكاتــب األماميــة فيــ� يتعلــق باملراســالت واالســتقبال واالســتعالمات واملحاســبة واألمــن. (ســيتم تدريــس املســاق 

نظريــاً وعمليــاً).

١0316363 تصوير إسالمي: 
 يوضــح موقــف اإلســالم مــن التصويــر، أنــواع التصويــر اإلســالمي ( الصــور الجداريــة، املخطوطــات، الفسيفســاء وغ�هــا )، مــدارس 

التصويــر اإلســالمي. 

١0316364 العمارة في الشرق األدنى القديم :
 يشــتمل املســاق عــىل عــرض لهندســة املعابــد والقصــور واملســاكن واملنشــآت واملرافــق املع�ريــة األخــرى يف منطقــة الــرشق األد÷ 

القديــم خاصــة مــرص والعــراق وبــالد الشــام، مــع الرتكيــز عــىل أهــم العنــارص املع�ريــة وطــرز العــ�رة وأصولهــا املحليــة واملؤثــرات 

الخارجيــة. 

ة : ١0316365 نظم المعلومات السياحيَّ
يتنــاول املســاق مفهــوم نظــم املعلومــات الســياحيَّة، ونظــم املعلومات املســتخدمة يف الفنــادق واملطاعــم Fidelio، ووكاالت الســياحة 

.GIS ونظــم املعلومــات الجغرافيَّة ،Galileo والســفر

١0316470 صيانة اآلثار وترميمها : 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بأهميــة اآلثــار وصيانتهــا وترميمهــا، وصيانــة القطــع األثريّة.ويشــمل ذلــك كيفيــة تلــف هــذه 

القطــع وأفضــل الطــرق يف عالجهــا وحفظهــا، وصيانــة املبــاø واملواقــع األثريـّـة، مــن حيــث دراســة أهــم العوامــل البرشيـّـة والطبيعيّــة 

املؤثــرة فيهــا، وأفضــل الســبل يف الحفــاظ عليهــا، وبعــض أعــ�ل الصيانــة الرضوريـّـة يف الحقــل، مثــل: رفــع القطــع األثريـّـة واملنشــآت، 

وأخــذ العيّنــات، والتعــرف إىل قوانــ¼ اآلثــار املحليّــة واإلقليميّــة.

10316471 نقوش وزخارف قديمة:
يتنــاول املســاق مقدمــة عــن اللغــات الســامية وأهــم النقــوش والكتابــات يف املنطقــة، النقــوش والكتابــات االســالمية، العالقــة بــ¼ 

اللغــات، أنــواع النقــوش القد�ــة، أهــم وســائل الكتابــة. 

10316472 التقنية في العصور القديمة :
 دراســة تطــور الصناعــات املختلفــة عــرب العصــور، التقنيــات األوىل يف التعامــل مــع املــواد الصوانيــة والفخاريــة واملعدنيــة والزجاجيــة 

 . وغ�ها
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10316473 الخدمات السياحية والفندقية : 
 يركــز هــذا املســاق عــىل الخدمــات الســياحية والفندقيــة املتنوعــة التــي تلبــي رغبــات الســائح كخدمــات الطعــام والــرشاب وغ�هــا 

يف املرافــق الســياحية  املختلفــة كاملتنزهــات واملطاعــم والفنــادق وغ�هــا. كــ� يتنــاول الطــرق واآلليــات الحديثــة يف تقديــم تلــك 

الخدمــات .

أعضاء هيئة التدريس

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم المدرس

جامعة ساالمانكا، اسبانيا. أستاذ مساعدلؤي محمد أبو السعود

خريج جامعة العلوم املاليزيةأستاذ مساعدجعفر عباهرة

الجامعة األردنية 1989مدرسمازن عبد اللطيف

جامعة ال�موكمدرسعاطف محمد خويرة
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برنامج التاريخ

الرؤيا 
يتطلــع برنامــج التاريــخ يف جامعــة النجــاح ا لوطنيــة يف رؤيتــه الطموحــة نحــو مســتقبل واعــد يتبــّوأ فيــه مكانــة مرموقــة بــ¼ أقســام 

ــدم  ــة والتق ــم واملعرف ــة العل ــالتها يف خدم ــداء وأداء رس ــز واإلب ــىل التمي ــدؤوب ع ــا ال ــة وحرصه ــة الجامع ــززاً برؤي ــام مع ــخ يف الع التاري

الحضــاري. 

الرسالة: 
يســعى قســم التاريــخ أن يكــون محــل احــرتام وتقديــر عــىل كافــة األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة Õــا ينتهجــه مــن فلســفة 

ــة عامليــة يف دراســة التاريــخ وكتابتــه.  ورؤي

أهداف: 
إعداد جيل من املؤرخ¼ القادرين عىل دراسة التاريخ وكتابته وفق املنهج العلمي. • 

 املساهمة بفعالية إلرساء دعائم املدرسة املوضوعية يف دراسة التاريخ والبعد عن الفكرة املسبقة. • 

إعــداد وتدريــب الكــوادر الشــابة ألخــذ أماكنهــم يف  مســ�ة الحيــاة اإلنســانية Õــا يكفــل تقديــم الحضــارة وازدهارهــا وتحقيــق • 

التنميــة املســتدامة يف الــدول الناميــة ويف مقدمتهــا الوطــن العــرÕ Òــا فيهــا فلســط¼. 

املساهمة يف ح�ية الرتاث اإلنساø م� يتعرض له من محاوالت للتشويه والتزوير والطمس والتحريف. • 

ــا إشــاعة •  ــه فلســط¼ للعــاè أجمــع وغايته ــا الوطــن العــرÕ Òــا في ــي قدمه ــة الت ــد عــىل عمــق وشــمولية الرســالة الروحي التأكي

ــة.  ــ¼ البرشي ــة والســالم ب املحب

المخرجات: 
 :Äتخريج نخبة من الكوادر العلمية املدربة عىل قدر كب� من العلم واملعرفة م� يؤهلها للنهوض باآل

دراسة املايض وفهم الحارض ورسم آفاق املستقبل وفق أحدث املناهج يف الدراسات التاريخية. . 1

القدرة عىل الفهم والتحليل والنظرة املوضوعية. . 2

تقبل الرأي والرأي اآلخر. . 3

االعت�د عىل الذات يف مواجهة التحديات. . 4

املبادرة وتنمية العمل التطوعي. . 5

حمــل رســالة اآلبــاء واألجــداد التــي قدمــت للعــاè العديــد مــن االنجــازات الرائــدة عــىل صعيــد ابتــكار الحــروف الهجائيــة ونــرش . 6

وتبليــغ الرســاالت الســ�وية وقيــم العدالــة وســبل الرشــاد. 
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ة الدراّسية:
ّ
ملخص للخط

عدد الساعاتنوع المتطلب
84 س.ممتطلبات القسم اإلجبارية

18 س.ممتطلبات القسم االختيارية
18 س.ممتطلبات الجامعة اإلجبارية

6   س.ممساقات حرة 
126 س.مالمجموع

متطلبات القسم: 
أ. متطلبات القسم اإلجبارية (٨٤ س.م): 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10321440  م.س. 1                 3تاريخ فلسط¼ املعارص 10321443
10321230  م.س. 1                 3تاريخ الدولة العث�نية 10321335
10321228  م.س. 1  10321229  م.س. 2               3منهج البحث العلمي التاريخي (2) مرشوع التخرج 10321447
10321445  م.س. 1                 3تدريب عميل 10321446
                 3أساليب تدريس التخصص 10321445
                 3تاريخ الحروب الصليبية 10321333
                 3تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية10321155
10321232  م.س. 1                 3عرص النهضة األوروبية 10321336
10321336  م.س. 1                 3تاريخ العاè الحديث 10321337
10321335  م.س. 1                 3تاريخ املرشق العرÒ الحديث واملعارص 10321338
                 3تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى 10321232
10321124  م.س. 1                 3تاريخ الدولة العباسية 10321227
10321337  م.س. 1                 3تاريخ العاè املعارص 10321442
                 3تاريخ القدس الحديث واملعارص 10321441
                 3تاريخ فلسط¼ الحديث 10321440
10321335  م.س. 1                 3تاريخ ش�ل إفريقيا الحديث واملعارص 10321339
                 3تاريخ األندلس 10321126
                 3تاريخ األيوبي¼ وامل�ليك 10321230
                 3مدخل إىل علم التاريخ 10321120
                 3تاريخ الرشق األد÷ القديم 10321121
10321228  م.س. 1                 3منهج البحث العلمي التاريخي 1 10321229
                 3دراسة يف املصادر 10321228
                 3تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم 10321122
10321122  م.س. 1                 3تاريخ صدر اإلسالم ”عرص الرسول والخلفاء الراشدين“ 10321123
                 3الفكر السيايس اإلسالمي 10321231
10321123  م.س. 1                 3تاريخ الدولة األموية 10321124
                 3تاريخ بالد املغرب يف العرص اإلسالمي 10321125
3تاريخ الدولة الفاطمية10321261
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ب. متطلبات القسم االختيارية (١٨ س.م): 
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3جغرافية فلسط¼ التاريخية 10321369
                 3حركة الفتوحات اإلسالمية 10321153
                 3نصوص تاريخية 10321478
10321476 Ò3األحزاب السياسية يف الوطن العر                 
                 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10321475
                 3تاريخ الرشق األقىص الحديث واملعارص 10321474
                 3تاريخ الفكر العرÒ الحديث 10321470
                 3تاريخ الجزيرة العربية الحديث واملعارص 10321471
10321335  م.س. 1                 3تاريخ تركيا املعارص 10321472
                 3تاريخ العاè الجديد(األمريكيت¼) 10321473
                 3حركات التحرير العربية 10321477
                 3تاريخ بالد الرشق األقىص اإلسالمي 10321256
                 3تاريخ الديانات يف الجزيرة العربية 10321150
10321123  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ صدر اإلسالم 10321151
                 3تاريخ الحركة الصهيونية 10321368
10321227  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ الدولة العباسية وحضارتها 10321154
                 3تاريخ السالجقة 10321257
                 3موضوع خاص يف تاريخ الحضارة اإلسالمية 10321258
                 3الفرق اإلسالمية 10321259
                 3دراسات إفريقية 10321366
                 3موضوع خاص يف جغرافية العاè اإلسالمي 10321262
10321335  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ الدولة العث�نية 10321363
                 3مرص يف عهد أرسة محمد عيل 10321364
10321365 øيف العهد العث� Ò3قطر عر                 
                 3تاريخ القضاء اإلسالمي 10321260
                 3تاريخ إيران الحديث واملعارص من ١٥٠٠ -10321367١٩٨٠
10321126  م.س. 1                 3موضوع خاص يف تاريخ األندلس وحضارتها 10321152
3تاريخ النظم اإلسالمية10321334
3قضايا معارصة10321444
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وصف المساقات

١0321120 مدخل إلى علم التاريخ 
يهدف هذا املساق إىل أن يتعرف الطالب إىل املحاور اآلتية: 

تطــور معنــى التاريــخ ومفهومــه عنــد األمــم املختلفــة وأهميــة علــم التاريــخ ومكانتــه بــ¼ العلــوم املختلفــة وأهميــة دراســة علــم 

التاريــخ وصفــات املــؤرخ املثــايل و عالقــة التاريــخ مــع العلــوم األخــرى ومعرفــة أســس قــراءة األصــول واملصــادر واملراجــع التاريخيــة 

وفهمهــا وتحليلهــا مثــل: الوثائــق، واألرشــيف واملذكــرات، والرســوم، والصــور، وآثــار اإلنســان ومؤلفاتــه، واملصــادر واملراجــع، و دراســة 

ونقــد األصــول التاريخيــة وتحليلهــا، واثبــات صحتهــا، ومعرفــة قواعــد الرتكيــب التاريخــي ومكوناتــه، وكيفيــة تنظيمــه، وكذلك دراســة 

عالقتــه مــع محــاور: االجتهــاد، والتعليــل، واإليضــاح، والعــرض التاريخــي واالطــالع عــىل منطلقــات املــدارس الفكريــة املختلفــة يف 

ــي  ــ¼ الت ــة، واســتخالص صــور االتجاهــات والقوان ــة، والديني ــة، واالجت�عي ــل: السياســية، االقتصادي ــة مث ــراءة األحــداث التاريخي ق

نظمــت هــذه األحــداث، وحركــت تلــك املــدارس.

١032121 تاريخ الشرق األدنى القديم:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تطــور الحيــاة البرشيــة يف منطقــة الــرشق األد÷ القديــم، منــذ العصــور الحجريــة القد�ــة، وحتــى 

الفــرتات التاريخيــة املتأخــرة، مــن النواحــي السياســية والثقافيــة والحضاريـــة مثــل: األدوات، والكتابــة، والعــ�رة، والفــن، والديــن، 

ويركــز هــذا املســاق عــىل تاريــخ أقطــار الــرشق القديــم يف العــراق، ومــرص، وســوريا، ويبحــث يف أثــر هــذه الحضــارات يف التاريــخ 

.øاإلنســا

١0321122  تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم:
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مصــادر تاريــخ الفــرتة الجاهليــة والجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، وطبقـــات العــرب، وجغرافيــة بــالد 

العــرب، ودول اليمــن القد�ــة، وبقيــة دول أنحــاء الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم «كنــدة، وتدمــر، واألنبــاط، والغساســنة، واملنــاذرة»، 

واملجتمــع القبــيل يف بــالد الحجــاز مــن جميــع الجوانــب.

١0321123  تاريخ صدر اإلسالم: «عصر الرسول والخلفاء الراشدين»:
ــه  ــىل الل ــول، ص ــد الرس ــالمية يف عه ــة اإلس ــم الدول ــة، وتنظي ــة واملدين ــرشه يف مك ــالم ون ــوة إىل اإلس ــاق يف الدع ــذا املس ــث ه يبح

عليــه وســلم، وسياســة الرســول يف نــرش الدعــوة اإلســالمية يف بــالد الحجــاز وخارجهــا، وحــركات الــردة واملتنبئــ¼، وقضيــة خالفــة 

الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، والفتوحــات يف عهــد الخلفــاء الراشــدين، وتنظيــم حكــم الدولــة «إداريــاً وماليــاً ودينيــاً وعســكرياً»، 

واالختــالف الــذي ظهــر يف الدولــة ونتائجــه.

١0321124 تاريخ الدولة األموية:
يركــز هــذا املســاق عــىل قيــام الدولــة األمويــة، وتطــور نظــام الخالفــة يف الدولــة األمويــة، وسياســة األمويــ¼ يف توطيــد ســلطتهم، 

وموقــف األمويــ¼ مــن الفــرق اإلســالمية «الخــوارج والشــيعة» وحــركات املــوايل، والفتوحــات اإلســالمية يف عهــد الخلفــاء األمويــ¼، 

وأنظمــة الحكــم واإلدارة، ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة األمويــة.

١0321125 تاريخ بالد المغرب في العصر اإلسالمي
يتنــاول هــذا املســاق أحــوال بــالد املغــرب مــن حيــث أهميــة املوقــع الجغــرايف والطبيعــة التضاريســية واألحــوال السياســية والقبليــة 

ــن  ــالد املغــرب خــالل العرصي ــح اإلســالمي خــالل القــرن األول الهجــري، وأحــوال ب ــم مراحــل الفت ــح اإلســالمي، ومــن ث ــل الفت قبي

ــاø الهجــري، والــدول املســتقلة التــي قامــت عــىل أراضيــه  األمــوي والعبــايس (عــرص الــوالة) حتــى النصــف الثــاø مــن القــرن الث

ــن  ــة املوحدي ــي قامــت عــىل أنقــاض دول ــدول الت ــن، وال ــ¼ واملرابطــ¼ واملوحدي ــة والفاطمي ــة الرســتمي¼ واألدارســة واألغالب كدول

حتــى ظهــور األتــراك العث�نيــ¼ عــىل مــرسح األحــداث يف بــالد املغــرب يف مطلــع القــرن العــارش الهجــري، وأهــم املظاهــر الحضاريــة 

اإلســالمية يف بــالد املغــرب. 
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١0321126 تاريخ األندلس
ــية  ــة التضاريســية واألحــوال السياس ــرايف والطبيع ــع الجغ ــث املوق ــن حي ــة م ــرة األيب�ي ــبه الجزي ــذا املســاق أحــوال ش ــاول ه يتن

القوطيــة قبيــل الفتــح اإلســالمي، ومــن ثــم مراحــل الفتــح اإلســالمي خــالل الفــرتة الواقعــة بــ¼ -92 95 هـــ، وعــرص الــوالة واالســتقرار 

العــرÒ يف بــالد األندلــس (95-138هـــ)، وعــرص اإلمــارة والخالفــة األمويــة (138-407هـــ)، وعــرص ملــوك الطوائــف ومملكــة غرناطــة، 

وحركــة االســرتداد االســبانية حتــى زوال الحكــم اإلســالمي مــن بــالد األندلــس ســنة 897هـــ، وأهــم املظاهــر الحضاريــة األندلســية.

 

١0321227 تاريخ الدولة العباسية:
ــايس األول،  ــرص العب ــاء الع ــزة لخلف ــة موج ــية، ودراس ــة العباس ــام الدول ــت، وقي ــوة آلل البي ــم الدع ــاق يف تنظي ــذا املس ــث ه يبح

وسياســة الخلفــاء العباســي¼ الداخليــة نحــو «العلويــ¼، املــوايل، والشــعوبية، والربامكــة، والعــرب... إلــخ»، وسياســة الخلفاء العباســي¼ 

ــدول  ــخ»، وعــرص ظهــور ال ــة املقدســة، واملغــرب واألندلــس... ال ــة الروماني ــة، واإلمرباطوري ــة البيزنطي ــة نحــو «اإلمرباطوري الخارجي

اإلســالمية شــبه املســتقلة، وعــرص نفــوذ األتــراك، ونظــم الحكــم ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة العباســية.

١0321228 دراسة في المصادر: 
يهدف هذا املساق إىل تعريف الطالب باألمور اآلتية: 

تطــور البعــد التاريخــي عنــد العــرب قبــل اإلســالم، وعالقــة ذلــك بالروابــط السياســية، واالقتصاديــة، واالجت�عيــة، والثفاقيــة عندهــم 

ــع املجــاالت  ــم املعــريف، والثقــايف يف جمي ــد العــرب، ومخزونه ــة وتطورهــا عن ــة التاريخي ــر اإلســالم عــىل نشــأة الكتاب ــح أث و توضي

ــد العــرب و دراســة æــاذج مــن  ــة عن ــة والفكري ــة السياســية، والحزبي ــة، وأثرهــا عــىل الكينون ــة العربي و نشــأة املــدارس التاريخي

الــرتاث التاريخــي للــرواة واالخباريــ¼، واملؤرخــ¼ العــرب، مــن حيــث األهميــة واملنهجيــة، والــدور الــذي لعبــه أصحابهــا يف املدرســة 

التاريخيــة العربيــة. 

١0321229 منهج البحث العلمي التاريخي (١)
يهدف هذا املساق إىل أن يلم الطالب باألمور اآلتية: 

رشوط اختيــار عنــوان البحــث وموضوعــه، وأنــواع املصــادر واملراجــع التاريخيــة و البحــث عــن املصــادر واملراجــع املرتبطــة Õوضــوع 

البحــث و أنــواع القــراءة البحثيــة: القــراءة االســتطالعية، والقــراءة الشــمولية املركــزة وأســس عــرض النصــوص التاريخيــة ونقدهــا 

وتحليلهــا وخطــوات تكويــن خطــة علميــة ملوضــوع البحــث و رشوط اســتخدام البطاقــات العلميــة، وكيفيــة نقــل املعلومــات إىل 

هــذه البطاقــات و أســس الصياغــة العلميــة البحثيــة و مــدارس التوثيــق العلمــي يف الهوامــش، وقوائــم املصــادر واملراجــع و ترتيــب 

عنــارص البحــث التاريخــي ومكوناتــه ودراســتها، وأخــ�اً يعــد الطالــب بحثــاً علميــاً محكــ�ً وفــق املواصفــات التــي درســها نظريــاً، 

وســتتم مناقشــة بحثــه مــع أســتاذ املســاق.

١0321230 تاريخ األيوبيين والمماليك:
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف اىل مصــادر تاريــخ األيوبيــ¼ وامل�ليــك ومراجعــه، وأحــوال بــالد املــرشق اإلســالمي قبــل قيــام الدولة 

األيوبيــة «العــراق وبــالد الشــام ومــرص»، والسياســة الداخليــة، واألخطــار الخارجيــة «الفرنجــة واملغــول»، والعالقــات الخارجيــة مــع 

بعــض الــدول اإلســالمية، والحيــاة االقتصاديــة «زراعــة وصناعــة وتجــارة»، واإلقطــاع بأشــكاله املختلفــة، وأنظمــة الحكــم ومظاهــر 

الحضــارة.

١0321231 الفكر السياسي اإلسالمي:
ــر  ــب للفك ــع الجوان ــن جمي ــة م ــة «هيدي ــالمي، ودراس ــيايس اإلس ــر الس ــع الفك ــادر ومراج ــف باملص ــاق التعري ــذا املس ــاول ه يتن

ــة لبعــض جوانــب الفكــر  ــدى الشــعوب املجــاورة للعــرب، ودراســة تفصيلي ــدى العــرب قبــل اإلســالم، ودراســة موجــزة للفكــر ل ل

ــدى  ــ¼ الفكــر اإلســالمي والفكــر ل ــة موجــزة ب ــي، ودراســة مقارن اإلســالمي الســيايس واالقتصــادي واالجت�عــي والعســكري والدين

ــن. ــزات الفكــر اإلســالمي وطــرق املعالجــة للدي بعــض الشــعوب املعــارصة، ومي
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١0321232 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باإلمرباطوريــة الرومانيــة ومظاهــر قوتهــا وعوامــل ضعفهــا حتــى انهيارهــا عــىل يــد الربابــرة األوروبي¼ 

الجرمــان ســنة 476م، والدويــالت التــي قامــت عــىل أنقــاض الشــق الغــرÒ منهــا، وطبيعــة العالقــات التــي قامــت بينهــا، ودراســة 

تاريــخ الديانــة املســيحية وظهــور البابويــة والرهبنــة والديريــة، وطبيعــة العالقــات التــي ســادت بــ¼ املؤسســة البابويــة واملؤسســة 

السياســية الحاكمــة يف أوروبــا، ونظــم الحكــم اإلقطاعيــة، وظهــور الحركــة الدســتورية يف إنجلــرتا وتدعيــم امللكيــات يف مختلــف دول 

أوروبــا ومظاهــر انتقــال أوروبــا مــن العصــور الوســطى إىل الحديثــة منــذ القــرن الثالــث عــرش وحتــى مطلــع النهضــة.

١0321333 تاريخ الحروب الصليبية 
يتنــاول هــذا املســاق العالقــات بــ¼ املســلم¼ والغــرب األوروÒ منــذ ظهــور اإلســالم حتــى اإلعــالن عــن قيــام الحــروب الصليبيــة 

ضــد بــالد الــرشق األد÷ اإلســالمي ســنة 1095م، وأحــوال كل مــن بــالد املــرشق اإلســالمي وبــالد الغــرب األوروÒ قبيــل بــدء الحــروب 

الصليبيــة، والحمــالت الصليبيــة: « أســبابها ودوافعهــا، وطبيعتهــا وأهدافهــا، وتحركاتهــا وحوادثهــا»، واإلمــارات الالتينيــة الصليبيــة 

التــي «خضــت عنهــا يف بــالد الــرشق األد÷، ودور مختلــف األطــراف اإلســالمية يف دحــر الصليبيــ¼ حتــى عــام 1291م، وأثــر الحــروب 

الصليبيــة ونتائجهــا عــىل أوروبــا والعــاè اإلســالمي عــىل جميــع الصعــد.

١0321334 تاريخ النظم اإلسالمية 
ــة  ــة واالجت�عي ــاة االقتصادي ــا يف الحي ــالمية ودوره ــة اإلس ــا يف الدول ــم وتطوره ــخ النظ ــه تاري ــاق يف محتويات ــذا املس ــاول ه يتن

ــا.  ــبة وغ�ه ــش، والحس ــد، والجي ــاء، والربي ــوزارة، والقض ــة، وال ــام الخالف ــل نظ ــية مث والسياس

١0321335 تاريخ الدولة العثمانية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل كيفيــة تأســيس الدولــة العث�نيــة، واملؤسســات الرئيســة « الســلطنة، والصــدر األعظــم ، والدفــرت 

خانــه، والدفــرت داريــة، واالنكشــارية، ومشــيخة اإلســالم، والقضــاء، والعالقــات العث�نيــة الصفويــة، والعث�نيــة اململوكيــة، والعث�نيــة 

األوروبيــة حتــى نهايــة الدولــة العث�نيــة عــام 1918 وانطــالق حركــة التنظيــ�ت العث�نيــة بعــد عــام 1826م.  

١0321336 عصر النهضة األوروبية: 
ــن  ــا م ــال أوروب ــة ومظاهــر انتق ــة واملكاني ــث حــدوده الزمني ــن حي ــة م ــف بعــرص النهضــة األوروبي ــاول هــذا املســاق التعري يتن

العصــور الوســطى إىل عــرص النهضــة، ودول  عــرص النهضــة وكياناتــه، والحــروب اإليطاليــة 1494-1559م، وحــركات اإلصــالح الدينــي، 

ــة  ــرص النهض ــر ع ــا، ومظاه ــة ونتائجه ــية واإلنجليزي ــة والفرنس ــبانية والهولندي ــة واإلس ــة الربتغالي ــة األوروبي ــوف الجغرافي والكش

 .èــا والعــا الفكريــة والدينيــة والعلميــة والفنيــة، ونتائــج تلــك املظاهــر عــىل أوروب

١0321337 تاريخ العالم الحديث :
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة املعــاè الحضاريــة الغربيــة عقــب عــرص النهضــة حتــى انـــدالع الحــرب العامليــة األوىل، والثورتــ¼ 

ــا، والحــركات القوميــة األوروبيــة. ــام الثــورة الصناعيــة يف أوروب األمريكيــة والفرنســية، وقي

١0321338 تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر: 
ــت الحــارض  ــى الوق ــ¼ 1516 وحت ــا ب ــرÒ م ــن الوطــن الع ــاح األســيوي م ــارص للجن ــث واملع ــخ الحدي ــج هــذا املســاق التاري يعال

ويركــز يف ذلــك عــىل الحكــم العثــ�ø 1516-1918م، وقيــام الدولــة القطريــة بعــد عــام 1918م وتحوالتهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة 

والسياســية يف ظــل التنافــس االســتع�ري والحــرب البــاردة، والنظــام العاملــي الجديــد. 

١0321339 تاريخ شمال إفريقيا الحديث والمعاصر: 
ــ¼ 1492  ــا ب ــاح اإلفريقــي مــن الوطــن العــرÒ م ــث املعــارص للجن ــخ الحدي يهــدف هــذا املســاق إىل تســليط الضــوء عــىل التاري

وحتــى الوقــت الحــارض مركــزاً يف ذلــك عــىل رصاعــه مــع اإلســبان والربتغاليــ¼ بعــد خــروج العــرب مــن األندلــس وانضوائــه تحــت 

الحكــم العثــ�ø والتغلغــل االســتع�ري يف أقاليمــه خــالل القــرن التاســع عــرش، وحركاتــه الوطنيــة وقيــام الــدول القطريــة وتحوالتهــا 

االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية. 
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١0321440 تاريخ فلسطين الحديث:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ فلســط¼ الحديــث منــذ انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ�ø عــام 1516م وحتــى رحيلــه عنهــا 

خــالل فعاليــات الحــرب العامليــة األوىل عــام 1918م ويركــز يف ذلــك عــىل التحــوالت االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية التــي انتابتها 

صعــوداً وانحــداراً ويف مقدمتهــا ظهــور الزعامــات املحليــة املتنفــذة وعالقاتهــا بالهيئــات الحاكمــة العث�نيــة واألنشــطة االقتصاديــة 

الداخليــة والخارجيــة والتغلغــل األجنبــي وردود الفعــل الرســمية والشــعبية عليــه .

١0321441 تاريخ القدس الحديث والمعاصر: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تســليط الضــوء عــىل تاريــخ مدينــة القــدس االقتصــادي واالجت�عــي والســيايس الحديــث واملعــارص منــذ 

انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ�ø عــام 1516م وحتــى الوقــت الحــارض مــروراً بفــرتة االنتــداب الربيطــاø والحكــم األردø واالحتــالل 

اإلرسائيــيل.

١0321442 تاريخ العالم المعاصر:
ــة  ــة الثاني ــة، وأحــداث الحــرب العاملي ــة الثاني ــة الحــرب العاملي ــاول هــذا املســاق دراســة أحــداث القــرن العرشيــن، حتــى بداي يتن

ــة ومتابعــة أحــداث الســاعة عــىل املســتوى العاملــي. ــاز، واألزمــات الدولي ــة عــدم االنحي ــة، وكتل ــة والغربي وظهــور املعســكرات الرشقي

١0321443 تاريخ فلسطين المعاصر: 
يتنــاول هــذا املســاق تاريــخ فلســط¼ املعــارص وتطوراتــه منــذ رحيــل الحكــم العثــ�ø عــن فلســط¼ عــام 1918م وحتــى الوقــت 

ــة  ــداب الربيطــاø وموقفــه مــن مســألة الهجــرة ورشاء األرايض ونشــاط الحركــة الوطني ــك عــىل سياســة االنت الحــارض ويركــز يف ذل

ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــام 1967م، ومواجه ــة ع ــام 1964م، ونكس ــر ع ــة التحري ــام منظم ــام 1948م، وقي ــة ع ــطينية، ونكب الفلس

ــة والسياســية.  ــة واالجت�عي ــا االقتصادي ــة الفلســطينية وتحدياته ــام الســلطة الوطني ــد واالســتيطان، وقي لسياســات الضــم والتهوي

١0321444 قضايا معاصرة:
يتنــاول هــذا املســاق واحــدة أو أكــÜ مــن القضايــا املعــارصة مثــل: االســترشاق، أو االســتبداد، أو اإلرهــاب، أو االنتفاضــة، أو الحــركات 

اإلســالمية املعــارصة... إلــخ، ملقيــاً الضــوء عليهــا مــن خــالل الدراســة والتحليــل واملقارنــة.

١0321445 أساليب تدريس للتخصص:
يشــمل املســاق تعريفــات العلــوم االجت�عيــة، وخصائــص الربنامــج الجيــد يف العلــوم االجت�عيــة األفقــي والتفرعي، واألهــداف العامة 

للعلــوم االجت�عيــة، واألهــداف التدريســية، ومحتــوى منهــاج العلــوم االجت�عيــة مــن حيــث: املفاهيــم، والحقائــق، والتعميــ�ت 

والنظريــات... والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك Õنهــاج العلــوم االجت�عيــة املــدريس يف املرحلــة األساســية العليــا، 

وعمــل تقنيــة درس العلــوم االجت�عيــة بتكامــل عنــارص مذكــرة الــدرس وخطــوات تنفيــذه.

١0321446 تدريب عملي: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل إعــداد الخطــط الدراســية يف منهــاج التاريــخ للمرحلــة األساســية والثانويــة وتنفيذهــا 

ميدانيــا يف إحــدى مــدارس مدينــة نابلــس والقــرى واملخيــ�ت املجــاورة وذلــك بــإرشاف مــدرس املســاق يف الجامعــة ومتابعــة إدارة 

املدرســة واملعلــم املتعــاون. 

١0321447 منهج البحث العلمي التاريخي (2) 
مشروع التخرج: 

يعــد الطالــب وبــإرشاف أســتاذه، بحثــاً علميــاً محكــ�ً، حســب األســس والقواعــد واملعــارف التــي تعلمهــا يف مســتوى البكالوريــوس 

ويقــّدم البحــث الــذي أعــده الطالــب، إىل لجنــة علميــة متخصصــة، تقــوم Õناقشــة جميــع خطــوات البحــث ومكوناتــه وتفاصيلــه.
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١0321150  الديانات في الجزيرة العربية قبل اإلسالم:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة عالقــة الديانــات يف الجزيــرة العربيــة بالديانــات يف املناطــق األخــرى املحيطــة بهــا (جنــوب آســيا وبــالد 

الشــام ومــرص والعــراق). والديانــات الوثنيــة (عبــادة األوثــان واألصنــام واألجــرام الســ�وية، واملجوســية)، والشــعائر واملناســك الوثنية. 

ثــم الديانــات الســ�وية (اليهوديــة، واملســيحية) وعالقتهــا Õيــول بيزنطــة وساســان يف الســيطرة عــىل بــالد العــرب. ويــدرس أيضــا 

الحنيفيــة اإلبراهيميــة ومنظومــة الحــج وظهــور اإلســالم. ومصــادر الديانــات قبــل اإلســالم ومراجعهــا.

١0321151 موضوع خاص في تاريخ صدر اإلسالم 
يهــدف املســاق إىل تنــاول موضــوع معــ¼ يف فــرتة النشــأة والتكويــن ودراســة تفصيليــة مــن خــالل مــا كتــب عنــه قد�ــا وحديثــاً، 

ــة،  ــة الخالف ــاد، وأزم ــرة أو الجه ــوم الهج ــل مفه ــد مث ــ� بع ــالمي في ــر اإلس ــم الفك ــوع دور يف رس ــذا املوض ــون له ــل أن يك ويفض

ــة األوىل. ــوان العطــاء، والفتن والشــورى، ودي

١0321152 موضوع خاص في تاريخ األندلس وحضارتها
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تفصيليــة وعميقــة ملوضــوع معــ¼ يف تاريــخ األندلــس، أو حضارتهــا كدراســة تاريــخ امل�ليــك املســيحية 

يف شــبه الجزيــرة األيب�يــة خــالل الحكــم اإلســالمي، أو تتبــع تاريــخ العالقــات اإلســالمية املســيحية، أو حركــة االســرتداد املســيحي ضــد 

الوجــود اإلســالمي يف األندلــس، أو السياســية الداخليــة – أو الخارجيــة – األندلســية خــالل حقبــة تاريخيــة محــددة، أو دراســة أحــد 

الجوانــب الحضاريــة أو دراســة فــرتة زمنيــة محــددة مــن جميــع الجوانــب دراســة تفصيليــة وتحليليــة.

١0321153 حركة الفتوحات اإلسالمية:
يتنــاول هــذا املســاق األهــداف التــي جــاء اإلســالم لتحقيقهــا: (توحيــد الجزيــرة العربيــة سياســياً ودينيــاً، ومــن ثــم االنطــالق خــارج 

الجزيــرة لخالفــة األرض ومــن عليهــا)، ومفهــوم حركــة الجهــاد يف الفكــر اإلســالمي. وأســباب الفتوحــات وتنظيمهــا وخطــوط ســ�ها 

ونتائجهــا. واملســترشق¼ وتفســ�هم لحركــة الفتوحــات. ومصــادر حركــة الفتوحــات اإلســالمية ومراجعهــا.

١0321154 موضوع خاص في تاريخ الدولة العباسية 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــاً معينــاً يف تاريــخ الدولــة العباســية ودراســته دراســة منهجيــة آخذيــن بعــ¼ االعتبــار كل مــا كتــب عنــه 

قد�ــاً وحديثــاً.  ويفضــل أن يكــون لهــذا املوضــوع دور يف رســم الفكــر اإلســالمي فيــ� بعــد مثــل محنــة ابــن حنبــل، واختفــاء اإلمــام 

ــدى الشــيعة، واإلقطــاع العســكري ، والدعــوة العباســية، والــرصاع عــىل الســلطة بــ¼ األمــ¼ واملأمــون، واملناظــرات  ــاø عــرش ل الث

الفكريــة واألدبيــة، واالقتصاد........الــخ .

١0321155 تاريخ اإلمبراطورية البيزنطية
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف باإلمرباطوريــة الرومانيــة ومظاهــر قوتهــا وعوامــل ضعفهــا، ودراســة «هيديــة لظهــور اإلمرباطوريــة 

البيزنطيــة يف مطلــع القــرن الرابــع امليــالدي وبنــاء مدينــة القســطنطينية عــىل يــد اإلمرباطــور قســطنط¼ األول مؤســس اإلمرباطوريــة، 

والسياســة الداخليــة البيزنطيــة اإلداريــة واالجت�عيــة واالقتصاديــة والدينيــة، والعالقــات الخارجيــة مــع مختلــف األطــراف  خصوصــاً 

اإلســالمية منهــا، ومظاهــر الضعــف التــي أملــت باإلمرباطوريــة منــذ القــرن الحــادي عــرش حتــى زوالهــا عــىل يــد العث�نيــ¼ ســنة 

1453م، وأهــم مظاهــر الحضــارة البيزنطيــة.

١0321256 تاريخ بالد الشرق األقصى االسالمي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بتاريــخ الدويــالت اإلســالمية يف املــرشق اإلســالمي يف بــالد خراســان وسجســتان وبــالد مــا 

وراء النهــر والهنــد، وظــروف قيامهــا، وازدهارهــا، وعالقاتهــا مــع الخالفــة العباســية يف بغــداد والعوامــل التــي أدت إىل ســقوطها. 

١0321257 تاريخ السالجقة
يتنــاول هــذا املســاق دراســة أحــوال بــالد الــرشق األقــىص اإلســالمي وبــالد مــا وراء النهــر قبيــل ظهــور الســالجقة ومــن ثــم الــرصاع 

الســلجوقي الغزنــوي وقيــام الدولــة الســلجوقية ســنة 429هـــ1037-، وســيطرة الســالجقة عــىل بــالد فــارس والعــراق والشــام خــالل 

فــرتة حكــم ســالطينها العظــام، والعالقــات الســلجوقية مــع مختلــف األطــراف اإلقليميــة والدوليــة عــىل جميــع الصعــد حتــى ســنة 

485هـــ - 1092م، وأخــ�ا دراســة مظاهــر الحضــارة الســلجوقية.
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0321258 موضوع خاص في تاريخ الحضارة اإلسالمية:
يركــز هــذا املســاق عــىل تحديــد جانــب واحــد مــن جوانــب تاريــخ الحضــارة اإلســالمية، يتــم التعمــق فيــه. مثــل: الجانــب الفكــري، 

أو الجانــب العلمــي، أو الجانــب االجت�عــي، أو الجانــب الســيايس...الخ.

0321259 الفرق اإلسالمية:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة التطــورات االجت�عيــة واالقتصاديــة والفكريــة وبالتــايل السياســية التــي واكبــت قيــام دولــة اإلســالم. 

ــرق أو  ــور الف ــة) وظه ــة (أهــل الج�ع ــوم الدول ــور مفه ــة األوىل (30-40هـــ). وتبل ــىل نفســها يف أحــداث الفتن ــة ع وانقســام األم

املعارضــة السياســية والدينيــة (الخــوارج، والشــيعة، والقدريــة، واملعتزلــة... الــخ). ووجهــة نظــر فــرق املعارضــة يف األمــور االقتصاديــة، 

واالجت�عيــة، والسياســية، وموقــف الدولــة مــن ذلــك. ومصــادر ومراجــع الفــرق اإلســالمية.

0321260 تاريخ القضاء اإلسالمي :
ــاة العامــة  ــث نشــأتها وتطورهــا ودورهــا يف الحي ــة اإلســالمية مــن حي يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة مؤسســة القضــاء يف الدول

ــا قــايض القضــاة،  ــة أخــرى وأهــم دوائرهــا ويف مقدمته ــة واملجتمــع مــن ناحي ــة مــن ناحي ــة والســلطة التنفيذي ــا بالخالف وعالقاته

 .èــوان املظــا ودي

0321261  تاريخ الدولة الفاطمية:  
يتنــاول هــذا املســاق دراســة «هيديــة لبدايــات ظهــور حركــة التشــيع يف العــرص اإلســالمي وظهــور الدعــوة اإلســ�عيلية، وقيــام الدولة 

الفاطميــة يف بــالد املغــرب يف نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، وانتقالهــا إىل مــرص بعيــد منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، والسياســة 

الداخليــة الفاطميــة تجــاه مختلــف األطــراف وأثــر التنافــس العرقــي والقبــيل والدينــي والســيايس عــىل أوضــاع الفاطميــ¼ قبــل عــرص 

نفــوذ الــوزراء وخاللــه، وامتــداد النفــوذ الفاطمــي خــارج مــرص، وزوال الدولــة الفاطميــة، ومظاهــر الحضــارة فيهــا. 

0321262 موضوع خاص في جغرافية العالم اإلسالمي 
ارتبطــت فعاليــات اإلنســان بالجغرافيــا يف التاريــخ اإلنســاø، وهــذا ينطبــق عــىل العــاè اإلســالمي، يالحظ تنــوع التضاريــس واملناخات 

 èاإلســالمي.  يختــار املــدرس موضوعــاً محــدداً مثــل املنــاخ أو الجبــال، أو الباديــة والريــف، أو البحــار املطلــة عــىل العــا èيف العــا

اإلســالمي ثــم يــدرس هــذا املوضــوع بشــكل كامــل لتوضيــح العالقــة بــ¼ التاريــخ اإلســالمي وبــ¼ هــذا املوضــوع. 

0321363 موضوع خاص في تاريخ الدولة العثمانية 
يركــز هــذا املســاق عــىل جانــب محــدد مــن جوانــب التاريــخ العثــ�ø االقتصــادي والســيايس واالجت�عــي مثــل الجيــش، والرضائــب، 

والحــرف، والصنائــع، والزراعــة، والتجــارة، والتنظيــ�ت، واإلصالحــات، والحــركات االنفصاليــة، والحــرب العامليــة األوىل. 

0321364 مصر في عهد أسرة محمد علي: 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األحــوال والعوامــل التــي أدت إىل تســلم محمــد عــيل حكــم مــرص، وسياســة محمــد عــيل الداخليــة، 

و»اإلصالحــات والنهضــة بالدولــة، وعالقتــه بامل�ليــك وعلــ�ء األزهـــر والشــعب املــرصي»، والسياســة الخارجيــة «التوســع، وعالقتــه 

ــوذ  ــة، وتغلغــل النف ــة والخارجي ــاء محمــد عــيل يف مــرص الداخلي ــة»، وسياســة خلف ــدول األوروبي ــه بال ــة، وعالقت ــة العث�ني بالدول

األجنبــي واالحتــالل الربيطــاø ملــرص ســنة 1882م، ونضــال الشــعب املــرصي مــن ناحيــة، وسياســة القــرص مــن ناحيــة ثانيــة، واألحزاب 

السياســية مــن ناحيــة ثالثــة، حتــى قيــام الثــورة ســنة 1952.

0321365 قطر عربي في العهد العثماني:
ــة،  ــرة العربي ــان أو مــرص أو الجزي ــل: ســوريا أو فلســط¼ أو لبن ــرÒ مث ــة لقطــر ع ــة وتفصيلي ــاول هــذا املســاق دراســة عميق يتن

ــة. ــاñ، واإلدارة املالي ــاز القض ــي والجه ــاز األمن ــكري والجه ــاز العس ــا والجه ــة وتطوره ــص اإلدارة العث�ني ــة خصائ ــاول الدراس وتتن
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0321366 دراسات إفريقية: 
ــة  ــة واالجت�عي ــا االقتصادي ــث وعالقاته ــرص الحدي ــدة يف الع ــدًة واح ــا وح ــة بوصفه ــارة اإلفريقي ــخ الق ــاق تاري ــذا املس ــج ه يعال

والسياســية بالعــاè الخارجــي بصــورة عامــة والقــارة األوروبيــة بصــورة خاصــة منــذ انطــالق حركــة الكشــوفات الجغرافيــة إىل الوقــت 

الحــارض مــروراً بحركــة االســتع�ر والنهضــة واالســتقالل ومقاومــة التمييــز العنــرصي. 

0321367 تاريخ إيران الحديث والمعاصر 1500 - 1980م:
ــة، وطبيعــة الــرصاع املذهبــي والتوســعي بــ¼ الصفويــ¼ والعث�نيــ¼، وأطــ�ع الــدول  ــة الصفوي ــام الدول ــاول هــذا املســاق قي يتن

الكــربى يف موقــع إيــران االســرتاتيجي إبــان القــرن التاســع عــرش «فرنســا، وروســيا، وبريطانيــا»، وإيــران خــالل الحربــ¼ العامليتــ¼، 

ــة. ــة العراقي ــة، وجــذور مشــكلة الحــدود اإليراني ــران يف عهــد األرسة البهلوي وإي

0321368 تاريخ الحركة الصهيونية :
يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف باملصــادر واملراجــع املتعلقــة بالحركــة الصهيونيــة ، دراســة «هيديــة موجــزة لتاريــخ اليهوديــة 

ــة،  ــية، االقتصادي ــع النواحــي «السياس ــن جمي ــذ عــرص النهضــة، م ــا من ــود يف أوروب ــخ اليه ــث، وتاري ــى العــرص الحدي ــم حت القدي

االجت�عيــة، العلميــة»، وتاريــخ اليهــود ونشــاطهم يف أمريــكا، ودراســة الظــروف والعوامــل التــي أفــرزت الفكــر الصهيــوø، ودراســة 

تفصيليــة للحركــة الصهيونيــة ونشــاطها مــن جميــع الجوانــب، وتعــاون الــدول الغربيــة مــع اليهــود يف إقامــة وطــن قومــي لهــم يف 

فلســط¼، وموقــف الــدول العربيــة واإلســالمية.

0321369 جغرافية فلسطين التاريخية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء دراســة وتحليــل لجغرافيــة فلســط¼ التاريخيــة عــرب العصــور وأثرهــا عــىل تطــور مســ�تها الحضاريــة 

ويركــز يف ذلــك عــىل مســميات بنيتهــا التضاريســية ومــا أقيــم فيهــا مــن مــدن وقــرى وقــالع وحصــون وبــرك وآبــار وعيــون وموانــئ 

ومــا تعاقــب عليهــا مــن قبائــل وأقــوام َوَمــْن طـَـرَق أبوابهــا مــن غــزاة وفاتحــ¼، والتشــكيالت والتقســي�ت اإلداريــة التــي انتظمــت 

 . فيها

0321470 تاريخ الفكر العربي الحديث: 
ــرن الســادس عــرش  ــذ الق ــة بخاصــة من ــة والعربي ــة بعام ــة األوروبي ــة الحديث يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة االتجاهــات الفكري

وحتــى نهايــة القــرن التاســع عــرش وذلــك بالرتكيــز عــىل عــرص النهضــة وتحليــل االتجاهــات الدينيــة مثــل الســلفية، والتجديديــة 

ــة،  ــل العدال ــة مث ــارات السياســية واالجت�عي ــة والتي ــة والقومي ــة، والوطني ــل الجامعــة اإلســالمية والرابطــة العث�ني والسياســية مث

ــة، واملســاوة.  واالســتبداد، والحري

0321471 تاريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر 
يتنــاول هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل تاريــخ الجزيــرة العربيــة الحديــث واملعــارص منــذ دخــول الحكــم العثــ�ø إىل الحجــاز عــام 

1517م وحتــى الوقــت الحــارض ويركــز يف ذلــك عــىل حياتهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية خــالل الحكــم العثــ�ø والتغلغــل 

االســتع�ري الربتغــايل واالنجليــزي يف ســواحلها وقيــام الدولــة الســعودية األوىل والثانيــة والثالثــة فيهــا واســتقالل إمــارات الخليــج، 

وطفــرة النفــط يف القــرن العرشيــن. 

0321472 تاريخ تركيا المعاصر: 
ــا املعــارصة منــذ قيــام الجمهوريــة الرتكيــة عــام 1924م إىل الوقــت  يتعــرض هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل ملســ�ة تاريــخ تركي

الحــارض والرتكيــز يف ذلــك عــىل نظمهــا االقتصاديــة واالجت�عيــة والسياســية وعالقاتهــا بالعــاÕ èــا فيــه الوطــن العــرÒ ودول الجــوار.
 

0321473 تاريخ العالم الجديد (األمريكيتين): 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ العــاè الجديــد ( األمريكيتــ¼ الشــ�لية والجنوبيــة) منــذ وصــول املستكشــف¼ األوروبيــ¼ 

ــة،  ــاء املســتعمرات، وحــرب االســتقالل األمريكي ــرايف وبن ــة الكشــف الجغ ــك عــىل حرك ــز يف ذل ــا الحــارض والرتكي ــى وقتن ــا حت إليه

ــة .  ــات املتحــدة يف الحــرب العاملي ــة، ودور الوالي ــا الجنوبي وحــركات التحــرر يف أمريكي
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0321474 تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر: 
يتنــاول هــذا املســاق بالدراســة والتحليــل مســ�ة تاريــخ الــرشق األقــىص الحديــث واملعــارص ويركــز يف ذلــك عــىل نهضــة اليابــان، 

واالســتع�ر األوروÒ يف جنــوب رشق آســيا والصــ¼، والعالقــات اليابانيــة الروســية والصينيــة، ودورهــا يف الحربــ¼ العامليتــ¼، والثــورة 

الصينيــة، واملقاومــة الفيتناميــة، والتقــدم الصناعــي يف اليابــان، والنهضــة االقتصاديــة يف الصــ¼، الوطــن العــرÒ والــرشق األقــىص.

0321475 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها: 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Õفهــوم الوســائل التعليميــة، وهياكلهــا وصفاتهــا ومقوماتهــا، ومصادرهــا، وأنواعهــا وكيفيــة 

تصميهــا، وإعدادهــا عــىل صعيــد العينــات، واملجســ�ت، والخرائــط، واألجهــزة، وأســس اســتخدامها يف العمليــات التعليميــة املختلفــة. 

0321476 األحزاب السياسية في الوطن العربي:
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة أحــوال الوطــن العــرÒ يف أواخــر عهــد الدولــة العث�نيــة، ونشــأة األحــزاب السياســية: « العوامــل 

ــة لألحــزاب  ــادئ واألهــداف، والطــرق والوســائل، وامل�رســات واإلنجــازات»، ودراســة مقارن ــر الفكــر األوروÒ، واملب واألســباب، وأث

السياســية والدينيــة والعســكرية، وأثــر األحــزاب عــىل الشــعوب العربيــة مــن جميــع الجوانــب، وموقــف الــدول العربيــة واألنظمــة 

العربيــة مــن األحــزاب.

03211477 حركات التحرر العربية: 
ــة واملعــارصة يف مواجهــة الغــزو والتوســع  ــة الحديث ــٍل عــىل حــركات التحــرر العربي يهــدف هــذا املســاق إىل إجــراء دراســٍة وتحلي

ــد  ــة ض ــة العراقي ــاء باملقاوم ــام 1931م وانته ــيس ع ــتع�ر الفرن ــه االس ــة يف وج ــورة الجزائري ــالق الث ــن انط ــداء م ــتع�ري ابت االس

االحتــالل األمريــÁ 2003 والفلســطينية ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل ويركــز يف ذلــك عــىل دور النخــب السياســية والجمعيــات واألحــزاب 

ــادي  ــن امل ــىل الصعيدي ــة ع ــدول الصديق ــات وال ــم الشــعوب والحكوم ــات املســلحة، ودع ــة والعملي ــادات الوطني ــل والقي والفصائ

واملعنــوي، وحضورهــا الســيايس يف الهيئــات الدوليــة كعصبــة األمــم واألمــم املتحــدة والجامعــة العربيــة ومجموعــة عــدم االنحيــاز، 

والوحــدة اإلفريقيــة، ومنظمــة العمــل اإلســالمية. 

0321478 نصوص تاريخية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل أن يتقــن الطالــب األمــور اآلتيــة: أســس قــراءة النصــوص التاريخيــة املختلفــة وفهمهــا وتحليلهــا ونقدهــا، 

تدريــب الطالــب عــىل املعالجــة العلميــة لنصــوص مختــارة مأخــوذة مــن: الوثائــق، واألرشــيف، واملصــادر، واملراجــع، دراســة أثــر 

املــدارس السياســية واالقتصاديــة، واالجت�عيــة، والدينيــة، واألدبيــة، عــىل النصــوص التاريخيــة. 

 

أعضاء هيئة التدريس 

الجامعةالرتبةاالسم

توبنغن / أملانياأستاذد. ج�ل جودة

الجامعة األردنية / األردنمشاركد. عدنان ملحم

اإلسكندرية / مرصمساعدد. عامر قبج

الجامعة األردنية / األردنمساعدد. وائل عبيد

الجامعة األردنية / األردنمساعدد. أم¼ أبو بكر

جامعة ال�موك/ األردنمساعدد. محمد الخطيب

النجاح الوطنية / فلسط¼مدرسمحمود كعابنة
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كلية العلوم التربوية 
واعداد المعلمين



226  دليل جامعة النجاح الوطنية



 دليل جامعة النجاح الوطنية227

برنامج بكالوريوس قسم معلم المرحلة االساسية االولى

الرؤيا:
نحو برنامج إعداد معلم صف معّد مهنياً تربوياً وعلمياً يف ضوء املعاي� الوطنية والعاملية ملهنة التدريس.

الرسالة:
تزويد املجتمع الفلسطيني واإلقليمي �علم مؤّهل مهنياً وتربوياً وقادر عىل إعداد الجيل ملواجهة تحديات العرص.

الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس قسم معلم المرحلة األساسية األولى

ملخص الخطة الدراسية: 

عدد الساعات نوع المتطلب

90 متطلبات التخصص اإلجبارية

12 متطلبات التخصص االختيارية

18 متطلبات الجامعة اإلجبارية

6 مساقات حرة

126 املجموع
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أوًال: المساقات االجبارية (٩٠ ) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3االحصاء والبحث العلمي 10501441
10501311    م.س.   1  1تربية عملية 4 10501312
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3الدارما يف التعليم 10501421
 3تطبيقات تربوية يف الحاسوب 10501313
10501218    م.س.   1  3اللغة العربية واساليب تدريسها 2 10501318
10501220    م.س.   1  3الرياضيات واساليب تدريسها 2 10501320
10501225    م.س.   1  3العلوم والصحة واساليب تدريسها 2 10501325
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك 10501332
 3تقنيات تربوية للمرحلة االساسية االوىل 10501330
10501212    م.س.   1  1تربية عملية 3 10501311
10501220    م.س.   1  10501225    م.س.  2 10501218  م.س.  3 3التقويم الرتبوي يف املرحلة االساسية االوىل 10501440
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 3الرياضة وأساليب تدريسها 10501424
10501320    م.س.   1  10501325    م.س.  2 10501318  م.س.  3 3قضايا واتجاهات معارصة للمرحلة االساسية االوىل 10501410
10501312    م.س.   1  2تربية عملية 5 10501411
10501411    م.س.   1  3تربية عملية 6 10501412
10501411    م.س.   1  10501441    م.س.  2 3البحث االجرا² 10501413
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501112  م.س.  3 3الرتبية الفنية وأساليبها 10501329
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501111  م.س.  3 3اللغة العربية وأساليب تدريسها1 10501218
 3طرائق تدريس عامة للمرحلة االساسية االوىل 10501113
 3اخالقيات املهنة 10501114
 1تربية عملية 1 10501211
10501211    م.س.   1  1تربية عملية 2 10501212
 3التعليم االسايس يف فلسط¶ ومناهجه 10501111
 3األسس النفسية والرتبوية 10501112
10501111    م.س.   1  3تصميم التدريس 10501422
10501113    م.س.   1  3ادارة الصف وتنظيمه 10501217
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3الرتبية اإلسالمية وأساليب تدريسها1 10501219
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3الرياضيات وأساليب تدريسها1 10501220
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3العلوم والصحة وأساليب تدريسها1 10501225
10501111    م.س.   1  10501112    م.س.  2 10501113  م.س.  3 3العلوم االجت«عية وأساليب تدريسها 1 10501227
10501112    م.س.   1  10501113    م.س.  2 3علم النفس الرتبوي يف املرحلة االساسية االوىل 10501244
 3قراءات تربوية باللغة E للمرحلة االساسية االوىل 10501245
 3الرتبية املدنية 10501110



 دليل جامعة النجاح الوطنية229

ثانيًا: المساقات االختيارية ( ١٢) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
3الرتبية الوطنية 10501456
3صعوبات التعلم 10501455
3مهارات التفك� 10501454
3العلوم االجت«عية واساليب تدريسها 2 10501357
3املنهج التكاميل يف التدريس 10501351
3التوجيه واإلرشاد النفيس والرتبوي 10501253
3تربية بيئية 10501250
3سيكولوجية اللعب 10501358
3التعليم الجامع 10501352
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وصف المساقات

10501111 التعليم االساسي في فلسطين ومناهجه :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً لطبيعــة للنظــام الرتبــوي والتعليمــي يف فلســط¶: تاريخــه وأهميتــه، وفلســفته، ومشــكالته، والعوامــل 

املؤثــرة فيــه. كــ« يتضمــن املســاق وصفــاً ملناهــج املرحلــة األساســية مــن حيــث عنارصهــا وأسســها ومناحــي تنظيمهــا. 

10501112 االسس النفسية والتربوية :
ــم  ــك املفاهي ــا يف ذل ــة االساســية األوىل، � ــا الخاصــة باملرحل ــة وتطبيقاته ــاًً لألســس النفســية والرتبوي يتضمــن هــذا املســاق وصف

ذات العالقــة بهــ« مثــل: علــم النفــس ومجاالتــه، النمــو، التعلــم، الدوافــع، الــذكاء، الرتبيــة ووظائفهــا وأهدافهــا، أنواعهــا وعالقتهــا 

بالثقافــة واملجتمــع. كــ« يتضمــن املســاق كيفيــة توظيــف معلــم املرحلــة االساســية األوىل لتلــك املفاهيــم.

10501113 طرائق التدريس العامة للمرحلة االساسية االولى :
يتضمــن هــذا املســاق تعريــف الطالــب باســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة وطــرق التدريــس املنبثقــة عنهــا، والعوامــل التــي تحــدد 

اختيــار املعلــم لتلــك االســرتاتجيات والطــرق. كــ« يتضمــن املســاق تعريــف الطالــب بعنــارص التخطيــط للتدريــس وتدريبــه عــىل 

إعــداد الخطــط التدريســية. 

10501114 أخالقيات المهنة :
يتنــاول هــذا املســاق القواعــد واملبــادئ االخالقيــة والقيميــة التــي ينبغــي عليــه أن يتبناهــا وكيفيــة تبنيهــا مــن الطالــب املتعلــم. 

ــة  ــة مــن الناحي ــة التعليمي ــة التعلمي ــم بأطــراف العملي ــة املعل ــي، ويتضمــن املســاق أيضــاً عالق ــه املهن ــا يف مجال ــة توظيفه وكيفي

ــة للمعلــم. ــات املهني ــز عــىل املعايــ�  والكفاي ــة والســلوكية مــع الرتكي االخالقي

10501110 التربية المدنية :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الرتبيــة املدنيــة، ومفهــوم املجتمــع املــدÓ ومكوناتــه، وأهميتــه، ودوره. وكــ« يتنــاول املســاق مفهــوم 

ــم  ــربز املســاق دور معل ــة، وي ــة واإلقليمي ــة واملحلي ــات بأنواعهــا كــ« وردت يف املواثيــق العاملي ــة والحري حقــوق اإلنســان واملواطن

املرحلــة األساســية األوىل يف تدريــس تلــك املفاهيــم.

10501217 ادارة الصف وتنظيمه :
يتنــاول املســاق مفهــوم إدارة الصــف، وأنواعهــا، وأسســها، وكيفيــة امتالكهــا مــن قبــل معلــم املرحلــة االساســية األوىل. ويتنــاول أيضــاً 

دور املعلــم �هاراتــه وكفاياتــه اإلداريــة يف التعامــل مــع املشــكالت الصفيــة املختلفــة. 

10501218 اللغة العربية وأساليب تدريسها (1) :
يتضمــن هــذا املســاق بعــض القضايــا اللغويــة، واإلمالئيــة التــي تــرد يف منهــاج الصــف األول، والثــاÓ األساســي¶، وطــرق تطبيقهــا 

ــة األساســية األوىل  ــة للمرحل ــس اللغــة العربي ــاج. كــ« يتضمــن وصــف أهــداف وأســاليب تدري ــم يف املنه املتمحــورة حــول املتعل

(التهيئــة، املحادثــة، القــراءة، التجريــد، الكتابــة، اإلمــالء) إىل جانــب تحليــل وحــدة دراســية مــن كتــاب الصــف األول والثــاÓ األساســي¶. 

10501219 التربية االسالمية وأسليب تدريسها (1) :
ــزه عــىل  ــع تركي ــة االساســية االوىل م ــة االســالمية للمرحل ــب الرتبي ــوى كت ــريف املتضمــن يف محت ــاول هــذا املســاق املجــال املع يتن

ــيل. ــق املنحــى التكام ــس املناســبة وف ــرض املســاق لطــرق التدري ــك يتع ــب الوجــداÓ، وكذل الجان

10501220 الرياضيات واساليب تدريسها (1) :
ــداد،  ــات واألع ــم املجموع ــل عل ــية االوىل مث ــة االساس ــب املرحل ــوى كت ــواردة يف محت ــة ال ــم الرياضي ــاق املفاهي ــذا املس ــاول ه يتن

والعمليــات الحســابية األربعــة عليهــا، كــ« يتنــاول األســاليب التــي يتبعهــا املعلمــون يف تعليــم األطفــال الرياضيــات يف هــذه املرحلــة، 

وكيفيــة تكامــل الرياضيــات مــع املــواد األخرى. ويتطــرق املســاق كذلــك إىل االتجاهــات املعــارصة يف تعليــم الرياضيــات، ويرتكــز 

ــم التبــاديل. عــىل أســاليب التعلــم النشــط والعمــل الج«عــي والتعلّ
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10501211 تربية عملية (1) :
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة وعنارصهــا وأنظمتهــا، وتحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، 

اإلداريــة منهــا والرتبويــة. وتنفيــذ متطلبــات املســاق يف إطــار نظــري، وواجباتــه، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جملــة مــن الخــربات 

املتكاملــة التــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات املواقــف الصفيــة املختلفــة ومســتلزماتها، ويتــم تنفيــذ املســاق مــن 

خــالل (16) لقــاء وجاهيــا. 

10501225 العلوم والصحة واساليب تدريسها (1) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم والصحــة للمرحلــة األساســية األوىل بحيــث تتنــاول املفاهيــم 

املتعلقــة باملــادة والطاقــة، والفلــك، وطبقــات االرض. كــ« يتنــاول املســاق مفهــوم العلــم ومكوناتــه وطبيعتــه، كــ« ويتعــرض اىل 

طــرق تدريســها املناســبة واملتمحــورة حــول املتعلــم. 

10501227 العلوم االجتماعية واساليب تدريسها (1) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم االجت«عيــة مــع تركيزهــا عــىل البعــد الوجــداÓ والوطنــي، 

ويتنــاول املســاق طرائــق واســرتاتيجيات التدريــس املناســبة لهــا واملتمحــورة حــول املتعلــم.

10501212 تربية عملية (2) :
يتــم تنفيــذ هــذا املســاق ضمــن مســارين أساســي¶ األول: ويتــم عــىل شــكل )16( لقــاء وجاهيــا تتــم يف الجامعــة وتتنــاول آليــات 

املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً مــع الرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، امــا املســار الثــاÓ فهــو عمــيل ينتقــل فيــه 

ــة املدرســية  ــة والتعــرف إىل البيئ ــا باملشــاهدة واملشــاركة الجزئي ــوم يف أثنائه ــة يق ــب اىل املدرســة لحضــور(32) ســاعة عملي الطال

والصفيــة.

10501244 علم النفس التربوي للمرحلة االساسية االولى :
ــدارس الســلوكية  ــم امل ــق مفاهي ــة تطبي ــام وكيفي ــم النفــس الع ــه بعل ــوي وعالقت ــم النفــس الرتب ــوم عل ــاول هــذا املســاق مفه يتن

واإلدراكيــة والبنائيــة يف عمليــة التعليــم. ويتنــاول أيضــاً البيئــة املناســبة التــي تســاعد يف عمليــة التعلــم واملهــارات الالزمــة لعمليــة 

التعليــم وقياســها وتقوÝهــا. 

10501311 تربية عملية (3) :
يتنــاول هــذا املســاق مهــارات الرتبيــة العمليــة مــن تحمــل املســؤولية و تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء 

املعايــ� التــي يتطلبهــا ذلــك املوقــف، كــ« ويقــوم الطالــب املتــدرب بالعديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث 

يلتــزم الطالــب خــالل فــرتة التدريــب بانظمــة املدرســة وتعلي«تهــا، بحيــث يقــيض الطالــب (48) ســاعة مــن التدريــب العمــيل.

10501332 مشكالت الطفولة وتعديل السلوك :            
ــة مســتعرضاً عــدداً مــن املشــكالت  ــا الن«ئي ــة املتوســطة وأهــم خصائصه ــة الطفول ــب �رحل ــف الطال ــاول هــذا املســاق تعري يتن

الخاصــة بهــذه املرحلــة (النشــاط الزائــد، ضعــف االنتبــاه، االحتياجــات الخاصــة، الخــوف، .......الــخ) كــ« يشــمل عرضــاً ألســبابها 

والوقايــة منهــا، ويتنــاول هــذا املســاق أهــم اســرتاتيجيات تعديــل الســلوك التــي يجــب أن Ýتلكهــا معلــم املرحلــة األساســية االوىل 

وآليــة تطبيقهــا يف تعديــل الســلوك املطلــوب وبنائــه.

10501329 التربية الفنية وأساليبها :
يتنــاول هــذا املســاق علــم املوســيقا والفــن، واســتخدام تربيــة الســمع وتوظيفهــا يف تنميــة مهــارات الــذكاء لــدى االطفــال، وتوظيــف 

االناشــيد املدرســية يف تعلــم املوضوعــات االخــرى التــي يتعلمهــا تالميــذ املرحلــة األساســية األوىل، وكذلــك اســتخدام الفــن تربويــا 

مــن خــالل مهــارات التالميــذ الفنيــة وكيفيــة تنميتهــا وتوظيــف ذلــك يف تعلــم املواضيــع االخــرى. 
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105013٣0 تقنيات تربوية للمرحلة االساسية األولى :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب بالتقنيــات الرتبويــة املختلفــة التــي تســتخدم يف عمليــة التدريــس، ك« يتنــاول طرق اســتخدام 

هــذه التقنيــات ودمجهــا يف اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة للمرحلــة األساســية األوىل، بحيــث يشــمل املســاق أهميــة التقنيــات، 

ورشوطهــا، وكيفيــة تصميمهــا، ودور املعلــم واملتعلــم فيهــا.

10501318 اللغة العربية واساليب تدريسها (2) :
يتضمــن هــذا املســاق بعــض القضايــا اللغويــة، واالمالئيــة التــي تــرد يف منهــاج الصــف الثالــث، والرابــع االساســي¶، وطــرق تطبيقهــا 

ــيد،  ــراءة، االناش ــية األوىل (الق ــة االساس ــها للمرحل ــاليب تدريس ــة، وأس ــة العربي ــس اللغ ــداف تدري ــن أه ــ« يتضم ــاج. ك يف املنه

ــع  ــث والراب ــاب الصــف الثال ــن كت ــل وحــدة دراســية م ــب تحلي ــة) إىل جان ــاط اللغوي âــ�، األ ــالء، الخــط، التعب املحفوظــات، االم

ــة.  ــيل يف اللغــة العربي ــار تحصي ــي املســاق بإعــداد اختب األساســي¶، وينته

10501325 العلوم والصحة وأساليب تدريسها (2) :
يتنــاول هــذا املســاق املجــال املعــريف املتضمــن يف محتــوى كتــب العلــوم والصحــة للمرحلــة األساســية األوىل بحيــث يتنــاول املفاهيــم 

ــارص  ــ« يتعــرض املســاق اىل عن ــه. ك ــزة جســم االنســان وصحت ــة اىل اجه ــة، إضاف ــات الحي ــة، والكائن ــف، والخلي ــة بالتصني املتعلق

منهــاج العلــوم والصحــة بعنــارصه املختلفــة ويــربز دور املعلــم يف كل منهــا. ويتنــاول املســاق أيضــاً طــرق واســرتاتيجيات التدريــس 

املناســبة لهــا، وينتهــي املســاق بإعــداد اختبــار تحصيــيل يف العلــوم والصحــة.

10501320 الرياضيات واساليب تدريسها (2) :
يتنــاول هــذا املســاق اســرتاتيجيات حــل املســألة الرياضيــة، وأنواعهــا، ومحتــوى الهندســة املــدريس، ووحــدات القيــاس يف املســافة، 

واملســاحة، والحجــم، والكتلــة، والزمــن، ويتضمــن املســاق ايضــا مفاهيــم التقديــر والتقريــب، كــ« ويوضــح املســاق معنــى التخطيــط 

والتقويــم يف تعليــم الرياضيــات، وينتهــي املســاق بإعــداد اختبــار تحصيــيل يف الرياضيــات.

10501312 تربية عملية (4) :
يركــز هــذا املســاق عــىل تنفيــذ الطالــب للمهــام والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب 

عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ 

املــدرس املــرشف، كــ« ويتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات أثنــاء التطبيــق، ويقــيض الطالــب خــالل هــذا 

التدريــب (48) ســاعة مــن التدريــب العمــيل.

10501313 تطبيقات تربوية في الحاسوب :
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب عــىل الربمجيــات الحاســوبية التــي تغنــي العمليــة التعلميــة التعليميــة للمرحلــة االساســية 

االوىل، وذلــك بتوظيــف برمجيــات مناســبة تســهل مهامــه االداريــة واملهنيــة.

10501410 قضايا واتجاهات معاصرة للمرحلة االساسية االولى :
ــة  ــة األساســية األوىل مــن حاجــات الطلب ــة باملرحل ــة املتعلق ــة الحديث ــا والتجــارب الرتبوي ــاول هــذا املســاق عــدداً مــن القضاي يتن

وقدراتهــم وأســاليب التدريــس املناســبة لهــم، كــ« يتنــاول اســتعراض عــدد مــن الدراســات واالبحــاث العلميــة املتعلقــة باملشــكالت 

الرتبويــة لهــذه املرحلــة. 

10501411 تربية عملية (5) :
يتحمــل الطالــب يف هــذه املرحلــة مســؤولية إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها تحــت إرشاف ومســؤولية 

ومراقبــة املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون، كــ« ويشــار إىل أن الطالــب املتــدرب يــدرس ضمــن هــذا املســاق (77) حصــة فعليــة 

كاملــة تنفــذ عــىل مــدار الفصــل إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.
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10501441 اإلحصاء والبحث العلمي :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً �فاهيــم البحــث العلمــي ذات العالقــة �تطلبــات املرحلــة االساســية االوىل مثــل املتغــ�ات ومســتوياتها 

وصياغــة الفرضيــات، كــ« ويتنــاول جمــع البيانــات وترميزهــا وتحليلهــا باســتخدام االحصــاء الوصفــي واالســتداليل مــع الرتكيــز عــىل 

تنفيذهــا بشــكل محوســب، ويعــرف املســاق ايضــا الطالــب باالليــات املناســبة لكتابــة التقاريــر يف ضــوء النتائــج.

10501421 الدراما في التعليم :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدرامــا واملــرسح يف اطارهــا الرتبــوي والتطبيقــي والجــ«يل وأثرهــ« يف العمليــة التعليميــة للمرحلــة 

االساســية األوىل. كــ« يتضمــن املســاق اعــداد برامــج وأنشــطة تســاعد يف تدريــب الطالــب املعلــم عــىل توظيــف الدرامــا يف التعليــم 

ــة تطبيــق هــذه االســرتاتيجيات يف تدريــس املباحــث  مثــل مــرسح الدمــى، لعــب االدوار، القصــص، لغــة الجســد، املحــاكاة، وكيفي

املختلفــة لهــذه املرحلــة. 

10501424 الرياضة واساليب تدريسها :
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب املعلــم باألســس العلميــة والرتبويــة لتدريــس الرتبيــة الرياضيــة الحديثــة للمرحلــة األساســية 

ــة  ــة، والرتبي ــات البدني ــة والتمرين األوىل، ويتضمــن هــذا املســاق طــرق تدريــس للمباحــث املختلفــة مــن خــالل املهــارات الرياضي

الحركيــة، واأللعــاب الصغــ�ة، والقصــص الحركيــة. 

ات تربوية باللغة اإلنجليزية للمرحلة االساسية الدنيا : 10501245 قراء
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب املعلــم عــىل قــراءة عــدد مــن النصــوص املكتوبــة باللغــة االنجليزيــة بحيــث تتنــاول تلــك 

ــة  ــراء حصيل ــة، بحيــث تســاعد الطالــب املعلــم يف اث ــة التعلمي ــة التعليمي النصــوص موضوعــات تربويــة مختلفــة متعلقــة بالعملي

ــة. ــة وتراكيبهــا التعب�ي ــة باللغــة االنجليزي ــه الرتبوي مفردات

10501440 التقويم التربوي للمرحلة االساسية االولى :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم التقويــم االساســية: أنواعهــا، وبناؤهــا ومــا يتناســب منهــا مــع املرحلــة االساســية االوىل، كذلــك يركــز 

ــاء ادوات القيــاس الرتبــوي املختلفــة �ــا فيهــا االختبــارات والتقويــم األصيــل، كــ« يتضمــن  املســاق عــىل تعليــم الطالــب عــىل بن

تدريــب الطالــب عــىل تقويــم نتائــج أدوات القيــاس واقــرتاح الخطــط العالجيــة املناســبة يف ضوئهــا.

10501421 تصميم التدريس :
ــة  ــث املختلف ــة للمباح ــص الصفي ــدروس والحص ــم ال ــة بتصمي ــم املتعلق ــم باملفاهي ــب املعل ــف الطال ــاق تعري ــذا املس ــاول ه يتن

ــاول  ــبة، ويتن ــم املناس ــاليب، وأدوات التقوي ــرق واالس ــطة، والط ــا، واالنش ــداف �جاالته ــث االه ــن حي ــية األوىل م ــة االساس للمرحل

ــة. ــذه املرحل ــس له ــم التدري ــاذج يف تصمي â ًاملســاق أيضــا

10501412 تربية عملية (6) :
يعــد هــذا املســاق امتــداداً ملســاق تربيــة عمليــة (5)، حيــث يطلــب مــن الطالــب املتــدرب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي 

يكلــف بتدريســها باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات 

كل مــن املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون. يشــار هنــا إىل أن الطالــب املتــدرب يطالــب بتدريــس مــا ال يقــل عــن (135) حصــة 

تنفــذ عــىل مــدار الفصــل �راقبــة ومتابعــة كل مــن املــدرس املــرشف واملعلــم املتعــاون وبالتعــاون مــع مديــر املدرســة الرشيكــة يف 

التدريــب.

10501413 البحث اإلجرائي :
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــِث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².
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10501250 تربية بيئية :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم البيئــة وأهــم املفاهيــم املنبثقــة منهــا، والعوامــل التــي تــؤدي اىل تلــوث البيئــة ودور االنســان يف هــذا 

التلــوث. كــ« يتنــاول املســاق عــدداً مــن املشــكالت البيئــة املحليــة والعامليــة ودور االنســان يف معالجتهــا. ويتنــاول املســاق أيضــاً 

باالســرتاتيجيات املناســبة لتدريــس البيئــة لطلبــة املرحلــة االساســية األوىل.

10501302 المنهج التكاملي في التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق املنهــج التكامــيل: مفهومــه وخصائصــه وأهميتــه يف التدريــس للمرحلــة االساســية االوىل. كــ« يتضمــن املســاق âاذج 

تطبيقيــة مــن مباحــث مختلفــة للمرحلــة. ويركــز املســاق أيضــاً دور املعلــم يف توظيــف هــذا املنهــج يف العمليــة التعليميــة التعلمية. 

10501352 التعليم الجامع :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــا لفئــات التعليــم الجامــع (كاملهمشــ¶ وذوي االحتياجــات الخاصــة) خصائصهــم واحتياجاتهــم املتنوعــه. 

كــ« يتنــاول املســاق املهــارات التــى يجــب ان Ýتلكهــا املعلــم الختيــار وتوظيــف اســرتاتيجيات التعلــم التــي تســاعده يف عمليــات 

الدمــج مــا بــ¶ املتعلمــ¶ داخــل الصــف مــ« يراعــي االحتياجــات املختلفــة.

10501253 التوجيه واالرشاد النفسي والتربوي :
يهــدف هــذا املســاق اىل تعــرف الطالــب املعلــم �فهــوم التوجيه واالرشــاد يف املرحلــة االساســية األوىل، أهدافهــا، وأسســها، ونظرياتها، 

ــالت  ــية األوىل، والتدخ ــة االساس ــال يف املرحل ــدى االطف ــر ل ــي تظه ــادية الت ــات اإلرش ــكالت والحاج ــاليبها، واملش ــا، واس ومجاالته

اإلرشــادية الوقائيــة والن«ئيــة والعالجيــة املمكنــة، كــ« يتضمــن املســاق الفنيــات واألســاليب االرشــادية املمكــن اســتخدامها لتحســ¶ 

مســتوى العمليــة التدريســية.

10501454 مهارات التفكير  :
يتنــاول هــذا املســاق آليــات تطويــر مهــارات التفكــ� املختلفــة لــدى الطالــب مــن خــالل تعريضــه ملواقــف علميــة وانســانية متعددة 

تــؤدي اىل اســتخدام مهــارات التفكــ� العلمــي مــن مالحظــة الفرضيــات وصياغتهــا، وحــل املشــكالت واالســتدالل بأنواعــه.

10501455 صعوبات التعلم :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً للتحديــات التــى تواجــه األطفــال يف املرحلــة األوىل ضمــن عمليــة التعلــم مــن خــالل عــرض املعلومــات 

االساســية املتضمنــة يف موضــوع صعوبــات التعلــم، األســباب التــى تــؤدي إليهــا وكيفيــة تصنيفهــا (âائيــة او معرفيــة) كــ« يتطــرق 

املســاق ألهــم مظاهرهــا واســرتاتيجيات تشــخيصها والتطبيقــات الرتبويــة التــى يجــب أن Ýتلكهــا معلــم الصــف.

10501456 التربية الوطنية :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــاً �جــاالت الرتبيــة الوطنيــة وقيمهــا كــ« وردت يف محتــوى كتــب الرتبيــة الوطنيــة للمرحلــة األساســية 

الدنيــا (الوطــن، الشــعب، األمــة، االنتــ«ء، نظــام الدولــة ومؤسســاتها) كــ« يعــرّف املســاق الطالــب بالطــرق املناســبة لتدريســها. 

10501357 العلوم االجتماعية واساليب تدريسها (2) :
ــوم  ــب العل ــوى كت ــة يف محت ــ«ت املتضمن ــادئ والتعمي ــم واملب ــق واملفاهي ــم الحقائ ــب املعل ــف الطال ــاق تعري ــذا املس ــاول ه يتن

االجت«عيــة للمرحلــة االساســية االوىل كمفهــوم الخرائــط والجغرافيــا الطبيعيــة والبرشيــة، إىل جانــب توظيــف طــرق واســرتاتيجيات 

ــة.  التدريــس املناســبة والحديث

10501358 سيكولوجية اللعب :
ــل وبســتالوزي،  ــال فروب ــة أمث ــه الرتبوي ــ¶ بأهميت ــ«م املرب ــة اللعــب، وتطــوره التاريخــي، واهت ــاول هــذا املســاق رشح طبيع يتن

ويتعــرض املســاق ايضــا للتوجهــات النفســية لســلوك اللعــب كــ« تتناولهــا نظريــات فرويــد وبياجيــه واريكســون وبرونــر... ، كــ« 

ــة الطفــل يف مراحــل تعلمــه االوىل. ــاض االطفــال ، واعتــ«ده محــورا لرتبي ــة اللعــب يف ري ــاول املســاق اهمي ويتن
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الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس قسم معلم رياض األطفال

ملخص الخطة الدراسية:
عدد الساعات نوع المتطلب

84 متطلبات التخصص اإلجبارية

18 متطلبات التخصص االختيارية

18 متطلبات الجامعة اإلجبارية

6 مساقات حرة

126 املجموع
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برنامج بكالوريوس قسم معلم رياض األطفال

تــم تأســيس قســم ريــاض األطفــال يف العــام 2010 بهــدف التســاوق مــع حاجــات املجتمــع املحــيل لوجــود معلمــ¶ متخصصــ¶ ملرحلــة 

ريــاض األطفــال واســتعدادا إلجــراءات وزارة الرتبيــة والتعليــم القاضيــة بــرضورة توظيــف معلمــ¶ مؤهلــ¶ يف ريــاض األطفــال نظــرا ألهميــة 

الطفولــة املبكــرة وتأث�هــا يف بقيــة املراحــل الدراســية. 

الرؤية:
نحــو برنامــج إعــداد معلــم ريــاض األطفــال متميــز وهــادف إىل االرتقــاء �هنــة التعليــم يف الطفولــة املبكــرة مــن خــالل إعــداد املعلــم 

مهنيــا وتربويــاً وعلميــاً يف ضــوء املعايــ� الوطنيــة والعامليــة إلعــداد معلمــي ريــاض األطفــال.

الرسالة:
إعــداد معلــم الروضــة وتأهيلــه مهنيــاً وتربويــاً بحيــث يكــون قــادرا عــىل التعامــل مــع أطفــال مرحلــة الطفولــة املبكــرة و�ــا ينســجم 

مــع حاجــات املجتمــع الفلســطيني وأن يكــون قــادراً عــىل االندمــاج يف ســوق العمــل اإلقليمــي. 

أهداف البرنامج ومخرجاته

يهــدف الربنامــج إىل إعــداد معلمــي ريــاض أطفــال يلبــون حاجــة املجتمــع املحــيل مــن هــذه الفئــة مــن املعلمــ¶ مــا يــؤدي إىل تحســ¶ 

كفايــة أداء ريــاض األطفــال بشــكل عــام.  

ويتوقع من خريج برنامج معلم رياض األطفال بعد االنتهاء من دراسة املساقات الخاصة بالربنامج ان يكون قادرا عىل ان:

يتبى فكرا وفلسفة تتفق واالتجاهات الرتبوية الحديثة للطفولة املبكرة.. 1

يتمثل قيم مجتمعه ويعتز بثقافته .. 2

يطبق اسرتاتيجيات التعليم الحديثة املناسبة ملرحلة الطفولة املبكرة.. 3

يوظف التكنولوجيا يف التعليم.. 4

يتحمل املسؤوليات التي تتطلبها مهنته.. 5

يطورأداءه املهني باستمرار.. 6

يوظف اسرتايجيات وطرق مختلفة للتعامل مع األطفال.. 7

يعرف خصائص األطفال ويعرف مراحل âوهم.. 8

يَُقّوم تعلم األطفال ويعرف مستوياتهم.. 9
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أوًال: المساقات االجبارية (٨٤ ) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10506415 Ó10576414    م.س.   1  9التدريب العميل امليدا
10576116    م.س.   1  3مشكالت الطفولة واساليب تعديل السلوك لرياض األطفال 10506217
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تصميم وتطبيق مناهج رياض األطفال 10506311
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تنمية املفاهيم االجت«عية والخلقية 10506312
10576115    م.س.   1  3االبداع يف الطفولة. 10506313
10576211    م.س.   1  10576212    م.س.  2 3اتجاهات حديثة يف تربية الطفل 10506314
10576212    م.س.   1  10576115    م.س.  2 3القياس والتقويم لتعليم األطفال 10506411
10576115    م.س.   1  3تنمية التفك� عند األطفال ما قبل املدرسة 10506413
10576415    م.س.   1  3البحث االجرا² لرياض األطفال 10506417
10576311    م.س.   1  10576212    م.س.  2 3االسس النظرية للرتبية العملية 10506414
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تقنيات تربوية حديثة لرياض األطفال 10506216
10576214    م.س.   1  3رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 10506412
 3املهارات االساسية يف الرتبية البدنية والرياضية 10506114
10506110    م.س.   1  3قراءات تربوية باللغة االنجليزية يف رياض األطفال 10506416
 3مدخل اىل رياض األطفال 10506110
 3ادارة بيئة تعلم الطفل 10506316
 3األسس النفسية والرتبوية لرياض األطفال 10506111
 3الرتبية البيئية لالطفال 10506215
 3تغذية وصحة وسالمة الطفل 10506113
 3الن«ء العقيل واللغوي للطفل 10506115
 3التعليم االسايس يف فلسط¶ ومناهجه. 10506116
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3املنهج التكاميل يف رياض األطفال 10506211
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تعليم القراءة والكتابة لالطفال 10506212

3الدراما واملرسح يف تعليم األطفال 10506213
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 

10576115  م.س.  3 
10506111    م.س.   1  3الصحة النفسية للطفل ما قبل املدرسة. 10506214
 3علم نفس اللعب يف الطفولة املبكرة 10506112

ثانيًا: المساقات االختيارية ( ١٨) ساعة معتمدة:

متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
10576115    م.س.   1  3مهارات التفك� 10506256
10506110    م.س.   1  3تربية األطفال يف االسالم 10506255
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3صعوبات التعلم ملرحلة رياض األطفال 10506257
 3تصميم مصادر التعلم وانتاجها 10506253
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3تجارب عاملية يف برامج رياض األطفال 10506252
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3التوجيه واإلرشاد النفيس لرياض األطفال 10506251
10506110    م.س.   1  3حقوق الطفل واالرسة 10506254
10506110    م.س.   1  10506111    م.س.  2 3موسيقى وفن وأناشيد رياض األطفال 10506258
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وصف المساقات

10506110 مدخل الى رياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق نبــذة تاريخيــة عــن تطــور تربيــة الطفــل يف العــاó العــرò والغــرò، وتشــمل أهــم الفالســفة واملــدارس التــي 

اهتمــت برتبيــة الطفــل، وإعطــاء فرصــة للطلبــة الستكشــاف عــاó األطفــال مــا قبــل املدرســة، وأهــداف الطفولــة املبكــرة، والتعــرف 

إىل األطفــال واملعلمــ¶ واألســاليب املســتخدمة، وتخطيــط أنــواع متعــددة مــن نشــاطات األطفــال وتوجيههــا، وخصائــص برامــج مــا 

قبــل املدرســة النوعيــة، وخصائــص املعلمــ¶، ووضــع املهنــة يف املــايض والحــارض واملســتقبل.

10506111 األسس النفسية والتربوية لرياض األطفال :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاًً لألســس النفســية والرتبويــة لريــاض األطفــال وتطبيقاتهــا الخاصــة بريــاض األطفال، �ــا يف ذلــك املفاهيم 

ــا  ــا، وأنواعه ــة وأهدافه ــف الرتبي ــذكاء، ووظائ ــع، وال ــم، والدواف ــو، والتعل ــه، والنم ــس ومجاالت ــم النف ــل: عل ــ« مث ــة به ذات العالق

وعالقتهــا بالثقافــة واملجتمــع. كــ« يتضمــن املســاق كيفيــة توظيــف مهــارات معلــم ريــاض األطفــال لتلــك املفاهيــم.

10506112 علم نفس اللعب في الطفولة المبكرة :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اللعــب، وأهــم نظرياتــه، وأسســه النفســية، وخصائــص اللعــب وأهميتــه، وأهدافــه وتطــور اللعــب يف 

مراحــل النمــو يف الطفولــة املبكــرة بشــكل خــاص، وبرامــج األلعــاب الشــعبية املختلفــة.

10506113 تغذية الطفل وصحته وسالمته :
يتنــاول هــذا املســاق أساســيات الصحــة لألطفــال الرضــع ومــا قبــل الســن املــدريس، واألمــراض األكــö انتشــاراً يف مراحــل الطفولــة 

وكيفيــة الوقايــة منهــا، واســس التغذيــة الســليمة يف مراحــل الطفولــة واالحتياجــات الغذائيــة لهــم، واألمــراض الناتجــة عــن ســوء 

التغذيــة وكيفيــة الوقايــة منهــا. 

10506114 المهارات األساسية في التربية البدنية والرياضية :
ــح  ــة، وتوضي ــة الصحي ــة م«رســتها لالنشــطة البدني ــة قدرتهــا وبأهمي ــات الخاصــة ومحدودي ــاول هــذا املســاق التعريــف بالفئ يتن

أســاليب تعديــل األنشــطة واألدوات، وأماكــن اللعــب ورشوطــه �ــا يتناســب وقــدرات هــذه الفئــة مــن التالميــذ �ــا يلبــي حاجاتهــم 

وأســس تصميــم الربنامــج الريــايض الصحــي الفــردي.

10506115 النماء العقلي واللغوي للطفل :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم النمــو اللغــوي واملعــريف للطفــل كقــدرات األطفــال العقليــة، والــذكاء، واالدراك والتفكــ� ومعالجــة 

املعلومــات ومهــارات حــل املشــكالت ووظيفــة الدمــاغ مــع الرتكيــز عــىل النظريــة املعرفيــة يف اســتخدام اختبــارات الــذكاء وتطبيقاتها، 

ــر يف النمــو اللغــوي،  ــة، والعوامــل التــي تؤث ــوالدة حتــى ســن الثامن والنمــو اللغــوي، ومهــارات التواصــل لألطفــال الصغــار مــن ال

وأســاليب التعلــم ومبادئــه، ومهــارات اللغــة األساســية التــي يحتاجهــا كل طفــل. 

10506115 التعليم األساسي في فلسطين ومناهجه :
يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً لطبيعــة النظــام الرتبــوي والتعليمــي يف فلســط¶: تاريخــه وأهميتــه، وفلســفته، ومشــكالته، والعوامــل 

املؤثــرة فيــه. كــ« يتضمــن املســاق وصفــاً ملناهــج ريــاض األطفــال مــن حيــث عنارصهــا وأسســها ومناحــي تنظيمهــا. 

10506211 المنهج التكاملي في رياض األطفال :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملنهــج التكامــيل وكيفيــة الربــط بــ¶ املــواد الدراســية املختلفــة عنــد تدريســها لألطفــال، 

بحيــث تقــدم لألطفــال بشــكل مرتابــط ومنظــم �ــا يســهم يف تخطــي الحواجــز بــ¶ املــواد الدراســية املختلفــة. كــ« يهــدف املســاق 

إىل اســتعراض تجــارب تربويــة مختلفــة يف مجــال املنهــج التكامــيل حتــى يتــم االســتفادة منهــا يف مجــال تطبيــق املنهــج. 
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ة والكتابة لألطفال : 10506212 تعليم القراء
ــة،  ــه: كالتهيئ ــة األساســية، وعنــارصه، ومباحث ــة للمرحل يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف إىل تدريــس تكامــل منهــاج اللغــة العربي

ــة.  ــة متكامل ــق تدريســها يف تقني ــراءة، وطرائ ــة، والق واملحادث

10506213 الدراما والمسرح في تعليم األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم الدرامــا واملــرسح يف إطارهــا الرتبــوي والتطبيقــي والجــ«يل وأثرهــ« يف العمليــة التعليميــة يف تعليــم 

األطفــال. كــ« يتضمــن املســاق إعــداد برامــج وأنشــطة تســاعد يف تدريــب الطالــب املعلــم عــىل توظيــف الدرامــا يف التعليــم مثــل 

ــس املباحــث  ــق هــذه االســرتاتيجيات يف تدري ــة تطبي ــة الجســد، واملحــاكاة، وكيفي مــرسح الدمــى، ولعــب االدوار، والقصــص، ولغ

املختلفــة لهــذه املرحلــة. 

10506214 الصحة النفسية لطفل ما قبل المدرسة :
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم الصحــة النفســية ومحــاكاة الســلوك الســوي مــع الرتكيــز عــىل االضطرابــات النفســية يف الطفولــة: مثــل 

ــاه، والنشــاط  ــات ضعــف االنتب ــة، واضطراب ــم، والســلوكيات الفوضوي ــات التعل ــة، واضطراب ــارات الحركي ــاب، واضطــراب امله االكتئ

الزائــد، واضطرابــات أخــرى يف الطفولــة، مــع الرتكيــز عــىل االســرتاتيجيات العالجيــة ونظريــات العــالج النفــيس.

10506215 التربية البيئية لألطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريفــا باملفاهيــم العلميــة والبيئيــة، ووجهــات النظــر املختلفــة حولهــا، وأنــواع املفاهيــم، ومكونــات املفهــوم، 

وتكويــن املفهــوم، وâــو املفهــوم، ونظريــة بياجيــه يف âــو املفاهيــم، ونظريــة بانــدورا، وأâــاط املفاهيــم، ومســويات املفاهيــم. 

10506216 تقنيات تربوية حديثة لرياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب بالتقنيــات الرتبويــة املختلفــة التــي تســتخدم يف عمليــة التدريــس، ك« يتنــاول طرق اســتخدام 

ــات،  ــة التقني ــث يشــمل املســاق أهمي ــال، بحي ــاض األطف ــم ري ــس املختلفــة ملعل ــا يف اســرتاتيجيات التدري ــات ودمجه هــذه التقني

ورشوطهــا، وكيفيــة تصميمهــا، ودور املعلــم واملتعلــم فيهــا.

10506217 مشكالت الطفولة وأساليب تعديل السلوك لرياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب �رحلــة ريــاض األطفــال وأهــم خصائصهــا الن«ئيــة، مســتعرضاً عــدداً مــن املشــكالت الخاصــة 

بهــذه املرحلــة: (النشــاط الزائــد، وضعــف االنتبــاه، واالحتياجــات الخاصــة، والخــوف، .......الــخ) كــ« يشــمل عرضــاً ألســبابها والوقايــة 

ــة  ــال، وآلي ــاض األطف ــم ري ــا معل ــب أن Ýتلكه ــي يج ــلوك الت ــل الس ــرتاتيجيات تعدي ــم اس ــاق أيضــاً أه ــذا املس ــاول ه ــا، ويتن منه

تطبيقهــا يف تعديــل الســلوك املطلــوب وبنائــه.

10506311 تصميم مناهج رياض األطفال وتطبيقها :
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف الطالــب املعلــم باملفاهيــم املتعلقــة بتصميــم الــدروس والحصــص الصفيــة للمباحــث املختلفــة لريــاض 

األطفــال، مــن حيــث األهــداف �جاالتهــا، واألنشــطة، والطــرق واالســاليب، وأدوات التقويــم املناســبة، ويتنــاول املســاق أيضــاً âــاذج 

يف تصميــم التدريــس لهــذه املرحلــة.

10506312 تنمية المفاهيم االجتماعية والخلقية :
ــات  ــرز النظري ــي، وأب ــايل والخلق ــي واالنفع ــو االجت«ع ــي: النم ــل ه ــو الطف â ــر ــن مظاه ــر م ــة مظاه ــاق ثالث ــذا املس ــاول ه يتن

النفســية والرتبويــة التــي تناولــت هــذه املظاهــر، والتطبيقــات الرتبويــة لهــا يف مجــاالت تعلــم الطفــل وتربيتــه واعــداد بيئــة تعلــم 

الطفــل، وبرامــج تنميتهــا يف إطــار األرسة والروضــة واملجتمــع املحــيل، والعوامــل املؤثــرة ايجابــاً عــىل ســ� النمــو ومــداه، واملشــكالت 

ــة  ــارشة، أو املوجهــة لبيئ ــا للطفــل مب ــا، ســواء املوجهــة منه ــا وعالجه املرتبطــة �ظاهــر النمــو، وســبل تشــخيصها، والتعامــل معه

التعلــم، أو البيئــة األرسيــة لــه أو مؤسســات املجتمــع املحــيل.
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10506313 اإلبداع في الطفولة :
ــو  ــل النم ــداع يف مراح ــخصية، واالب ــرى والش ــدرات االخ ــذكاء والق ــه بال ــه وعالقت ــداع، ومكونات ــوم اإلب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

املختلفــة، وريــاض األطفــال واإلبــداع، ودوره يف تنميــة اإلبــداع وأســاليب الكشــف عــن إبداعــات األطفــال وكيفيــة التعامــل معهــم، 

ــة املبدعــ¶. وخصائــص الطلب

10506314 إتجاهات حديثة في تربية الطفل :
ــة مشــكالت  ــ«م �عرف ــع االهت ــا م ــت املعــارص، وأســباب حدوثه ــاول هــذا املســاق التعــرف إىل أهــم مشــكالت األرسة يف الوق يتن

الطفــل يف األرسة الفلســطينة، والتعريــف ببعــض الدراســات التطبيقيــة التــي أجريــت حــول اآلثــار النفســية واالجت«عيــة لهــا عــىل 

الطفــل. والتعــرف إىل تعــدد األدوار لــألم العاملــة وتأثريهــا عــىل الطفــل واالرسة. إىل جانــب دراســة مــدى الوعــي واالهتــ«م برتبيــة 

الطفــل، واالهت«مــات املعــارصة يف دراســة ســيكولوجية املــرأة والطفــل. 

10506316 إدارة بيئة تعلم الطفل :

ــم  ــزة لألطفــال، وتقدي ــة املتمي ــي تضمــن الرعاي ــ� الت ــق املعاي ــم وتطــور املنهــاج وتطبي ــز عــىل التنظي ــاول هــذا املســاق الرتكي يتن

التخطيــط واالدارة الرضوريــة النجــاح برامــج األطفــال واألرس، مثــل الصحــة، والتغذيــة، والســالمة، واالنظمــة والتعليــ«ت والــكادر، 

وامليزانيــة، والبيئــة الطبيعيــة. 

10506411 القياس والتقويم لتعليم األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق تطبيقــات أســاليب القيــاس والتقويــم عــىل األطفــال، مــع الرتكيــز عــىل تطبيــق التقويــم وأدواتــه واســتخدامها، 

ــه،  ــة املبكــرة وتقنينهــا كــ«ً ونوعــاً يف جوانــب âــو الطفــل وتعلمــه واتجاهات ــة الطفول ــارات املرتبطــة �جــال تربي ــر االختب وتطوي

وأســاليب قيــاس األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وتقوÝهــم. 

10506412 رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة :
ــات  ــة كاملشــكالت الجســمية والحســية، واضطراب ــون مــن مشــكالت âائي ــن يعان ــز عــىل األطفــال الذي ــاول هــذا املســاق الرتكي يتن

ــال ذوي  ــ¶ واألطف ــال العادي ــد األطف ــكات واألدوات يف تحدي ــة، والتكتي ــات االنفعالي ــم، واالضطراب ــات التعل ــكالم وصعوب اللغــة وال

ــة.  ــة، والحركي ــة، اإلدراكي ــة، واالجت«عي ــة، واللغوي ــب: املعرفي االحتياجــات الخاصــة يف الجوان

10506413 تنمية التفكير عند أطفال ما قبل المدرسة :
تتنــاول هــذه املــادة مفهــوم التفكــ�، واالدراك، واالنتبــاه، والتفكــ� الناقــد واالبداعــي واالبتــكار، وكيفيــة تنميتهــا لــدى األطفــال مــن 

خــالل ريــاض األطفــال، إىل جانــب لعــب الــدور يف تنميــة تفكــ� الطفــل، ومعيقــات تعليــم التفكــ� ومناهــج التفكــ� لديهــم. 

10506414 األسس النظرية للتربية العملية :
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باألســس واملبــادئ النظريــة املتعلقــة بعمليــة التدريــب العمــيل مــن اجــل تهئيــة الطالــب 

للتعامــل مــع الواقــع الــدرايس والبيئــة الصفيــة يف ريــاض األطفــال.

10506415 التدريب العملي الميداني:
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب ميدانيــاً عــىل عمليــة التدريــس الفعليــة مــن خــالل توزيــع الطلبــة عــىل ريــاض األطفــال 

والصــف األول يف املــدارس، حتــى يتســنى للطالــب تطبيــق املفاهيــم واملبــادئ والنظريــات التــي تعلمهــا بشــكل عمــيل، ويكــون ذلــك 

تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم.

ات تربوية باللغة االنجليزية في رياض األطفال  : 10506416 قراء
يتنــاول هــذا املســاق تدريــب الطالــب املعلــم عــىل قــراءة عــدد مــن النصــوص املكتوبــة باللغــة االنجليزيــة، بحيــث تتنــاول تلــك 

ــة  ــة، بحيــث تســاعد الطالــب املعلــم يف إثــراء حصيل ــة التعلمي ــة التعليمي النصــوص موضوعــات تربويــة مختلفــة متعلقــة بالعملي

مفرداتــه الرتبويــة باللغــة االنجليزيــة وتراكيبهــا التعب�يــة.
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10506417 البحث االجرائي لرياض األطفال : 
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10506251 التوجيه واإلرشاد النفسي لرياض األطفال :
ــاض األطفــال، أهدافهــا، وأسســها، ونظرياتهــا،  ــه واإلرشــاد يف ري يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب املعلــم �فهــوم التوجي

ــالت  ــية األوىل، والتدخ ــة األساس ــال يف املرحل ــدى األطف ــر ل ــي تظه ــادية الت ــات اإلرش ــكالت والحاج ــاليبها، واملش ــا، وأس ومجاالته

االرشــادية الوقائيــة والن«ئيــة والعالجيــة املمكنــة، كــ« يتضمــن املســاق الفنيــات واألســاليب االرشــادية املمكــن اســتخدامها لتحســ¶ 

ــة معــاَ.  ــة، والســلوكية املعرفي ــة التدريســية، كالفنيــات واألســاليب الســلوكية واملعرفي مســتوى العملي

10506252 تجارب عالمية في برامج رياض األطفال :
يتنــاول هــذا املســاق اســتعراضاً لتجــارب عامليــة أو اقليميــة ومحليــة يف ريــاض األطفــال، ويناقــش معاي�هــا وأدوارهــا وفلســفاتها 

ودور املعلــم للمرحلــة فيهــا. 

10506253 تصميم مصادر التعلم وانتاجها :
ــم،  ــا التعلي ــا بتكنولوجي ــا، وعالقته ــث تعريفاته ــن حي ــة م ــة واملتفاعل ــمعية والبرصي ــة الس ــواد التعليمي ــاق امل ــذا املس ــاول ه يتن

ــر االدراك واإلتصــال يف تصميــم املــواد التعليميــة عــىل اختــالف  ــة التعلــم والتعليــم، وأث وتصنيفاتهــا، ومصادرهــا، وأهميتهــا لعملي

ــاج  ــم واالنت ــس التصمي ــك، وأس ــ� ذل ــوب وغ ــراص حاس ــو وأق ــة فيدي ــمعية وأرشط ــة س ــح وأرشط ــفافات ورشائ ــن ش ــا، م أنواعه

ــية  ــث الدراس ــا يف املباح ــة وإنتاجه ــواد التعليمي ــم امل ــيل يف تصمي ــق عم ــص إىل تطبي ــي، ويخل ــى النظام ــق املنحن ــتخدام وف واالس

ــال. ــاض األطف ــة ري ــة ملرحل املختلف

10506254 حقوق الطفل واألسرة :
يتنــاول هــذا املســاق حقــوق الطفــل مقارنــة ببعــض القوانــ¶ والترشيعــات يف بعــض الــدول األجنبيــة يف ضــوء االتفاقيــة الدوليــة 

ــع املســائل  ــف جمي ــل، وتوظي ــوق الطف ــة لحق ــ¶ يف اطــار الدولي ــة والقوان ــع املســائل الترشيعي ــف جمي ــل، وتوظي ــوق الطف لحق

ــل،  ــوق الطف ــررة لحق ــة املق ــة االجت«عي ــوÓ للرعاي ــم القان ــالل: التنظي ــن خ ــة م ــاليب الرتبوي ــار األس ــ¶ يف إط ــة والقوان الترشيعي

 Óوالح«يــة القانونيــة واالجت«عيــة والتعليميــة املقــررة لحقــوق الطفــل، وخاصــة االحــكام املنظمــة لريــاض األطفــال والتنظيــم القانو

ــة املقــررة  ــة العاملي ــم القانــوÓ للرعاي ــة باألطفــال اللقطــاء، والتنظي ــة املقــررة لحقــوق الطفــل، والعناي للشــخصية واألحــوال املدني

لحقــوق األطفــال العاملــ¶ واألم العاملــة، والتنظيــم القانــوÓ للرعايــة الصحيــة والثقافيــة والرشعيــة واملاليــة املقــررة لحقــوق الطفــل 

ومــدى احــرتام املجتمــع الــدويل للحقــوق الدســتورية للطفــل. 

10506255 تربية األطفال في اإلسالم :
ويهــدف هــذا املســاق اىل اســتعراض األســس الرتبويــة مــن وجهــة نظــر اســالمية، مــع الرتكيــز عــىل دور اآلبــاء واألمهــات واملجتمــع 

يف غــرس املبــادئ والقيــم الخلقيــة واإلســالمية لــدى األطفــال. 

10506256 مهارات التفكير  :
ــانية  ــة وانس ــف علمي ــه ملواق ــالل تعريض ــن خ ــب م ــدى الطال ــة ل ــ� املختلف ــارات التفك ــر مه ــات تطوي ــاق آلي ــذا املس ــاول ه يتن

ــه. ــتدالل بأنواع ــكالت، واالس ــل املش ــات، وح ــة الفرضي ــة، وصياغ ــن مالحظ ــي، م ــ� العلم ــارات التفك ــتخدام مه ــؤدي إىل اس ــددة ت متع

10506257 صعوبات التعلم لمرحلة رياض األطفال :
ــم، مــن خــالل عــرض املعلومــات  ــة التعل ــاض األطفــال ضمــن عملي ــى تواجــه األطفــال يف ري ــات الت ــاً للتحدي ــاول هــذا املســاق وصف يتن

األساســية املتضمنــة يف موضــوع صعوبــات التعلــم, واألســباب التــي تــؤدي إليهــا، وكيفيــة تصنيفهــا (âائيــة أو معرفيــة)، كــ« يتطــرق املســاق 

ألهــم مظاهرهــا واســرتاتيجيات تشــخيصها، والتطبيقــات الرتبويــة التــي يجــب أن Ýتلكهــا معلــم الصــف يف مرحلــة ريــاض األطفــال.

10506258 التربية الفنية واألناشيد في رياض األطفال :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالرتبيــة الفنيــة واألناشــيد ودورهــا يف الرتبيــة، وطــرق تدريســها كــ« يعمــل عــىل تدريــس 

الرتبيــة الفنيــة بالرســم واألشــغال الفنيــة واليدويــة.
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خطة معلم المرحلة األساسية العليا - تعليم الرياضيات
18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
96إجباري

6اختياري

124املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000322)

إجباري تخصص : (٩٦) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10211101    م.س.   1  3مبادىء الرياضيات 10211211
 3إدارة الصفوف 10513317
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
 3أساليب تدريس الرياضيات (1) 10511322
10511322    م.س.   1  3أساليب تدريس الرياضيات (2) 10511332
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10211102    م.س.   1  3تفاضل وتكامل 3 10211201
10211211    م.س.   1  3مبادىء نظرية األعداد 10211343
10211241    م.س.   1  3برمجة خطية 10211322
10211220    م.س.   1  10211241    م.س.  2 3تحليل عددي 1 10211321
10211102    م.س.   1  3الرياضيات والحاسوب 10211220
 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101    م.س.   1  3تفاضل وتكامل 2 10211102
10511322    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس الرياضيات 10511432
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
10211203    م.س.   1  3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
 3مبادئ الهندسة 10211262
 3رياضيات للرتبية 10211105
10211201    م.س.   1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203
10211201    م.س.   1  3الجرب الخطي 1 10211241
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10211211    م.س.   1  3الجرب الحديث 1 10211242
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3فيزياء عامة 1 10221101
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 3التقويم يف املدرسة 10513302
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مهارات التدريس 10513368
 3تصميم التدريس 10513455
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3التعلّم النشط 10513299
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
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وصف المساقات
10211101 التفاضل والتكامل (1)

يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االقرتانــات، والنهايــات واالتصــال، ونظريــات النهايــات، واالقرتانــات املتصلــة، واملشــتقات وتطبيقــات 

ــ� املحــدوده، وحســاب  ــل، والتكامــالت غ ــة األساســية األوىل يف التفاضــل والتكام ــل املحــدود، والنظري ــا، والتكامــالت. التكام عليه

املســاحات، وخــواص األعــداد الحقيقيــة، والــدوال، واملنحنيــات، والــدوال املثلثيــة النهايات، والــدوال األســية واللوغاريتميــة، والنهايات 

واالتصــال، املشــتقات واملشــتقات العليــا، االشــتقاق الضمنــي واملعــادالت املرتبطــة، تطبيقــات عــىل املشــتقة(نقط النهايــات العظمــى 

والصغــرى، نظريــة القيمــة املتوســطة)، التكامــل( خــواص التكامــل املحــدود وغــ� املحــدود)، التكامــل بالتعويــض، الــدوال العكســية 

(الــدوال املثلثيــة العكســية، الــدوال الزائديــة وقاعــدة لوهبيتــال)، واألعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد الحقيقيــة – املتباينــات- الدوال 

– رســم منحنــى الــدوال – الــدوال الزوجيــة والفرديــة – تحصيــل الــدوال- الــدوال املثلثيــة – الــدوال العكســية - الــدوال املثلثيــة 

العكســية -  النهايــات –خــواص النهايــات – طــرق حســاب النهايــات – النهايــات الالنهائيــة - االتصــال– خــواص االتصــال- االشــتقاق 

– العالقــة بــ¶ االشــتقاق واالتصــال – قوانــ¶ االشــتقاق - قاعــدة السلســلة -  اشــتقاق الــدوال املثلثيــة واملثلثيــة العكســية – الــدوال 

اللوغارûيــة واألســية ومشــتقاتها – الــدوال الزائديــة ومشــتقاتها- القيــم القصــوى – قاعــدة رول ونظريــات القيمــة املتوســطة –إطــراد 

الــدوال واختبــار املشــتقة األوىل-التقعــر واختبــار املشــتقة الثانيــة- رســم الــدوال– مســائل املعــدالت املرتبطــة –القطــوع املخروطيــة .

10211102 تفاضل وتكامل (2)
يتضمــن هــذا املســاق التفاضــل والتكامــل القرتانــات اللوغاريتميــة، والتفاضــل والتكامــل االقرتانــات املثلثيــة واملثلثــة الناقصــة، وطــرق 

التكامــل، وتطبيقــات التكامــل باملســاحة والحجــوم الدورانيــة وطــول املنحنــى ومســاحة الســطح الــدوراÓ، والكميــات غــ� املعينــة 

والتكامــل غــ� العــادي.

10231107 تفاضل وتكامل (3)
يركــز هــذا املســاق املعــادالت البارامرتيــة، واإلحداثيــات القطبيــة، واملتجهــات وجربهــا يف املســتوى والفضــاء ثــالü األبعــاد، االقرتانــات 

املتجهــة، التفاضــل الجــز² وتطبيقاتــه، إىل جانــب التكامــل املتعــدد.

10211201 مبادئ المعادالت التفاضلية
ــادالت  ــا، مع ــة عليه ــات عملي ــة األوىل وتطبيق ــن الرتب ــة م ــة العادي ــا التفاضلي ــادالت وحله ــف املع ــاق يف تصني ــذا املس ــث ه يبح

تفاضليــة عاديــة مــن الرتــب العليــا وطــرق حلهــا، وحــل معــادالت تفاضليــة عاديــة باســتخدام متسلســالت القــوى وأيضــا باســتخدام 

تحويــالت البــالس، واألنظمــة يف املعــادالت التفاضليــة الخطيــة وطــرق حلهــا.

10211203 مبادئ الرياضيات
يتنــاول هــذا املســاق املنطــق والرباهــ¶، ونظريــة املجموعــات، والعالقــات، واإلقرتانــات، واألعــداد الكارديناليــة، واملجموعــات القابلــة 

للعــد وغــ� القابلــة للعــد، وأمثلــة عــىل البنــاء الريــايض.

10211212 الرياضيات والحاسوب
يبحــث هــذا املســاق يف أساســيات الربمجــة، والخوارزميــات، وأنــواع البيانــات، ومفــردات التحكــم، واالقرتانــات والربامــج الجزئيــة، 

وتطبيقــات يف الرياضيــات، والتدريــب عــىل اســتخدام الــرزم الرياضيــة

10211220 طرق اإلحصاء (1)
يتنــاول هــذا املســاق تصنيــف البيانــات اإلحصائيــة، ومقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، واالحتــ«ل مــن حيــث تعريفــه وخواصــه، 

واملتغــ�ات العشــوائية املنفصلــة واملتصلــة والتوزيعــات االحت«ليــة، والتوزيــع ذا الحديــن، والتوزيــع الطبيعــي، وتوزيعــات املعاينــة، 

والتقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط مجتمــع إحصــا² واحــد، واختبــار الفرضيــات لوســط مجتمــع إحصــا² واحــد.
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10211231 الجبر الخطي(1)
 òيتضمــن هــذا املســاق املصفوفــات واملتجهــات وعمليــات الصــف البســيط، وعمليــات عــىل املصفوفــات،  واملحــددات والنظــ� الرض

للمصفوفــات، ونظــام املعــادالت الخطيــة وطــرق حلهــا، والفضــاءات املتجهــة، واالســتقالل واألســاس، والتحويــالت الخطيــة والنــواة 

واملــدى، والقيــم املميــزة واملتجهــات  املميــزة.

10211241  الجبر الحديث (1)
يركــز املســاق عــىل العمليــات الثنائيــة، والزمــر، والزمــر الجزئيــة، والزمــر املنتهيــة، والزمــر الدوريــة، والزمــر الت«ثليــة، وزمــر خــارج 

القســمة، والزمــر الجزئيــة الســوية، والتحويــالت الهيمومورفيــة، ونظريــات ســيلو.

10211262 مبادئ الهندسة
ــالت  ــر، والتحوي ــابه، والدوائ ــؤ، والتش ــق، والتكاف ــربت، والتطاب ــات هل ــتوية : بديهي ــة املس ــاً للهندس ــاق وصف ــذا املس ــن ه يتضم

الهندســية، ويصــف املســاق أيضــاً الهندســة الفراغيــة: عالقــة مســتقيم �ســتقيم آخــر، عالقــة مســتقيم �ســتوى، وعالقــة مســتوى 

�ســتوى آخــر، اإلســقاط، ونظريــة األعمــدة الثالثــة، كــ« يتطــرق املســاق إىل املجســ«ت : املنشــور، والهــرم ، واألســطوانة، واملخــروط، 

والكــرة، ونظريــات تتعلــق باملجســ«ت.

10211242  المعادالت التفاضلية الجزئية 1
ــة:  ــة تفاضليــة جزئيــة، وطــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــن الرتبتــ¶ األوىل والثاني ــاول هــذا املســاق تكويــن معادل يتن

ــة ســلك غــ� منتــه  ــة املوجيــة، ومعادلــة البــالس، ومعادل الخطيــة وغــ� الخطيــة، ومتسلســالت فوريــ� وتحويــل فوريــ�، واملعادل

ــة. ــة الحراري واملعادل

10211321 التحليل العددي (1)
ــع  ــات الجم ــر، وعملي ــددي آخ ــددي إىل ع ــام ع ــن نظ ــل م ــة: التحوي ــة املختلف ــة العددي ــة يف األنظم ــاق مقدم ــذا املس ــاول ه يتن

والطــرح والــرضب عليهــا، وحســاب األخطــاء، والفاصلــة املتحركــة، وûثيــل األعــداد يف الحاســوب، واألخطــاء الناتجــة عــن العمليــات 

الحســابية األربعــة، طــرق التقريــب يف املعــادالت غــ� الخطيــة، والتقريــب واالســتك«ل للمنحنيــات، والتكامــل العــددي، وطــرق حــل 

املعــادالت الخطيــة (مبــارشة وطــرق التقريــب).

10211322  برمجة خطية
يتضمــن هــذا املســاق صيــغ âــوذج الكــ«ل، وطريقــة ســيمبليس والنظريــة املزدوجــة، وتحليــل الحساســية الخطيــة وûثيلهــا جربيــاً، 

وطــرق املواصــالت، وشــبكة العمــل، ونظريــة األلعــاب.

10211334 نظرية االحتماالت (1)
ــن،  ــة، ذات الحدي ــات االحت«لي ــة والتوزيع ــة واملنفصل ــ�ات املتصل ــ«ل، واملتغ ــية يف االحت ــم األساس ــىل املفاهي ــذا املســاق ع ــز ه يرك

ــة. ــالت املختلف ــات التحوي ــدة للعــزوم، وتوزيع ــات املول ــا والطبيعــي، واالقرتان ــن الســالب، واملنتظــم، واأليس، وجام ــديس، وذات الحدي والهن

10211343 مبادئ نظرية األعداد
يتضمــن هــذا املســاق قابليــة القســمة، واألعــداد األوليــة، واألعــداد التامــة، والتطابــق، ونظريــة أويلــر، ونظريــة ف�مــات، ونظريــة 

ويلســون، والتطابقــات الخطيــة وحولهــا، ونظريــة الباقــي الصينيــة.

10211105 رياضيات للتربية
ــي  ــي الطبيع ــي واللوغاريتم ــبية، واألس الطبيع ــات النس ــدود واالقرتان ــ�ات الح ــومها ، وكث ــات ورس ــاق االقرتان ــذا املس ــن ه يتضم

والجيــب وجيــب التــ«م املثلثيــة، والنهايــات باســتخدام التعويــض أو كميــة غــ� معينــة 0/0 ، واملشــتقات باســتخدام القوانــ¶ فقــط، 

وتطبيقــات املشــتقة يف املــ«س والرسعــة اللحظيــة والتزايــد والتناقــص والقيــم القصــوى، والتكامــل بوصفــه عمليــة عكســية للتفاضل، 
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ــل  ــث باســكال، والتبادي ــن، ومثل ــة ذات الحدي ــد، ونظري ــدأ الع ــل املحــدود، ومب ــف التكام ــزاء، وتعري ــض واألج ــل بالتعوي والتكام

والتوافيــق، واملصفوفــات، وإيجــاد محــدد مصفوفــات2*2   و3*3  ، وحــل نظــام مــن معادلتــ¶ أو ثــالث معــادالت خطيــة �تغ�يــن 

أو ثالثــة متغــ�ات باســتخدام النظــ� الــرضò وطريقــة كرÝــر.

 10221101 فيزياء عامة ( 1)
ــغل،  ــة، والش ــة امليكانيكي ــرك، والطاق ــة التح ــن، وكمي ــ¶ نيوت ــوة، وقوان ــة والق ــة، والحرك ــات، والحرك ــاق املتجه ــذا املس ــمل ه يش

ــة. ــة الحراري ــة، والديناميكي ــدرة، والجاذبي والق

10511322  أساليب تدريس الرياضيات (1)
يصــف هــذا املســاق âــوذج تدريــس الرياضيــات ، وأبعــاده يف املحتــوى الريــايض واألهــداف التعليميــة والعمليــات الصفيــة، كــ« 

يشــمل املســاق البنيــة الرياضيــة مــن مفاهيــم وتعميــ«ت وخوارزميــات ومهــارات، وحــل املســألة، واســرتاتيجيات تدريســها، ويتخلــل 

املســاق تطبيقــات تربويــة ضمــن تدريــس الرياضيــات.

10511332 أساليب تدريس الرياضيات (2)
ــايض  ــ«الت، واملنطــق الري ــا : الجــرب والهندســة واإلحصــاء واالحت ــات املدرســية يف موضوعاته ــم الرياضي يصــف هــذا املســاق تعلي

ــس  ــاق مشــكالت تدري ــج املس ــك يعال ــة إىل ذل ــه، اإلضاف Ýــط لتدريســها وتقو ــة، والتخطي ــة الرياضي ــة واألنظم ــات الثنائي والعملي

ــدريس. ــن الســياق امل ــول املناســبة ضم ــرتح الحل ــات، ويق الرياضي

10511432 قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس الرياضيات:
ــارات  ــات واالختب ــم يف الرياضي ــاء الفه ــل بن ــات مث ــس الرياضي ــا املعــارصة يف تدري ــات والقضاي ــرز التوجه ــاول هــذا املســاق أب يتن

الدوليــة والوطنيــة بوصفهــا مداخــل لتحســ¶ تعليــم الرياضيــات. ويتنــاول املســاق مــربرات التحديــث يف مجــال تعليــم الرياضيــات 

وتعلمهــا ، ويعالــج املســاق املعايــ� الدوليــة ملحتــوى منهــاج الرياضيــات وتدريســها وتقوÝهــا، ومعايــ� إعــداد معلــم الرياضيــات، 

ويقارنهــا بواقــع تعليــم الرياضيــات يف فلســط¶.

  10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411    اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــم التدريــس.  ــادئ تصمي ــا باالعتــ«د عــىل مب ــة متعــددة الوســائط و انتاجه ــات تعليمي ــم  برمجي ــة املهــارات الالزمــة لتصمي الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل  Authoring Toolsواملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو
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10513211   تربية عملية (1) 
ــدريس،  ــل امل ــب العم ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــي ته ــة، الت ــة العملي ــري للرتبي ــب النظ ــاق الجان ــذا املس ــاول ه يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري

املكملــة للخــربات النظريــة التــي ûــت دراســتها مــن قبــل الطالــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة 

ــة  ــة اإلملــام بفلســفة الرتبي ــح هــذا املســاق الفرصــة للطلب ــة املختلفــة. كــ« ويتي ــات ومســتلزمات املواقــف الصفي ــب ملتطلب الطال

العمليــة، وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، باإلضافــة إىل اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة 

املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

وطرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاف ومســؤولية مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة والقوانــ¶ والتعليــ«ت املعمــول بهــا املدرســة 

والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة 

الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف،  وتتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات أثنــاء التطبيــق 

العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، باإلضافــة إىل مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، باإلضافــة إىل تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذ وتحليــل اختبــار وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.
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10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111    مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220     قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم توصــل إليهــا.

  10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وإّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

  10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
ــداف  ــوي، وأه ــة اإلرشاف الرتب ــي لعملي ــور التاريخ ــة، والتط ــه املختلف ــوي وتعريفات ــوم اإلرشاف الرتب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

اإلرشاف الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، 

وأدوار املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر كمــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

ــوي ، ومســتقبله. ــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتب ال
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم العلوم 
18متطلبات جامعة*

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
100إجباري

6اختياري

128املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000322)

إجباري تخصص : (١٠٠) ساعة معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10221106    م.س.   1  10221103    م.س.  2 3فيزياء حديثة 1 10221242
10231102    م.س.   1  10231102  أو متزامن 10231107    م.س.  2 1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102    م.س.   1  10231108    م.س.  2 3كيمياء تحليلية 10231211
10231211    م.س.   1  10231211  أو متزامن 10231108    م.س.  2 1كيمياء تحليلية عميل 10231215
10231102    م.س.   1  10231108    م.س.  2 3كيمياء عضوية 1 10231231
10231231    م.س.   1  10231231  أو متزامن 10231108    م.س.  2 1كيمياء عضوية عملية 1 10231235
10231101    م.س.   1  3كيمياء عامة 2 10231102
10221103    م.س.   1  3فيزياء موجية وضوء 10221221
10231241    م.س.   1  10231241  أو متزامن 3كيمياء غ� عضوية 1 10231321
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 0تنوع حيوي عميل 10201249
10221106    م.س.   1  3فيزياء عامة 3 10221203
10221106    م.س.   1  10221106  أو متزامن 10221107    م.س.  2 1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
10221105    م.س.   1  10221105  أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
 3كيمياء عامه 1 10231101
10201102    م.س.   1  10201108    م.س.  2 3علم الوراثه 10201232
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10201101    م.س.   1  10201101  أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101    م.س.   1  3فيزياء عامة 2 10221102
10231101    م.س.   1  10231101  أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107
 4التنوع الحيوي 10201259
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3التقويم يف املدرسة 10513302
10221221    م.س.   1  10221221  أو متزامن 10221108    م.س.  2 1فيزياء عميل 1 10221213
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
 3إدارة الصفوف 10513317
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10201107    م.س.   1  10201102    م.س.  2 10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108
10201101    م.س.   1  3أحياء عامه 2 10201102
 3أحياء عامه 1 10201101
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10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
 3أساليب تدريس العلوم (1) 10512331
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10512331    م.س.   1  3أساليب تدريس العلوم (2) 10512341
10512331    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس العلوم 10512421

اختياري تخصص : (6) ساعات معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

 3التعلّم النشط 10513299
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

10221101  فيزياء عامة (1) 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات الحركــة باتجــاه واحــد، وباتجاهــ¶، وقوانــ¶ الحركــة مــع بعــض التطبيقــات لقوانــ¶ نيوتــن ويتنــاول 

أيضــا الكميــات املتجهــة والقياســية ومفهــوم الشــغل والطاقــة وكميــة التحــرك والتصادمــات والحركــة الدائرية. 

10221107  فيزياء عامة عملي (1) 
يتنــاول هــذا املســاق عــىل تجــارب عمليــة يف موضوعــات املتجهــات، وتســارع الجســم عــىل ســطح مائــل، ورسعــة الصــوت يف الهــواء، 

ومعامــل اللزوجــة، وقانــون نيوتــن الثــاÓ، واالحتــكاك، وقانــون حفــظ الطاقــة والتصــادم، والحركــة التوافقيــة البســيطة، وقانــون بويــل

10221102 فيزياء عامة (2) 
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات الشــحنة والقــوة الكهربائيتــ¶ إىل جانب شــدة املجــال الكهربــا² واملكثفــات واملقاومــات واملوصالت 

الكهربائيــة. كــ« يــأ\ املســاق عــىل موضــوع التيــار الكهربــا² ودوائــر التيــار الكهربــا² املبــارش واملــرتدد إىل جانــب تناولــه ملفهــوم 

املغناطيســية واملجــال املغناطيــيس والقــوة املغناطيســية. 

10221108  فيزياء عامة عملي (2) 
ــة  ــا²، وراســم إشــارة االشــعة املهبطي ــة يف موضوعــات رســم خطــوط املجــال و الجهــد الكهرب ــاول هــذا املســاق تجــارب عملي يتن

(CRO)، وقانــون   أوم، وقنطــرة ويتســتون للمقاومــات، وقنطــرة ويتســتون للمواســعات، وتغــ� املقاومــة مــع درجــة الحــرارة، والقدرة 

الكهربائيــة، ودائــرة املقاومــة واملواســع (RC circuit)، وشــحن املواســع وتفريغهــا، واملجــال املغناطيــيس األريض، ومعامــل انكســار 

الزجــاج، وثابــت جــول.

10221203  فيزياء عامة (3) 
ــ¶ الغــازات  ــة والحــرارة وقوانينهــا وقوان ــة البســيطة واألمــواج الصوتي ــع والحركــة التوافقي ــاول هــذا املســاق موضوعــات املوائ يتن

ــم الضــوء.  ــواج الكهرومغناطيســية وعل واألم

10221221  فيزياء موجية وضوء 
يتنــاول هــذا املســاق عــىل موضوعــات الطبيعــة املزدوجــة للضــوء، والضــوء الهنــديس ويتضمــن االنعــكاس وانكســار العدســات واملرايا 

واألدوات البرصيــة، والطبيعــة املوجيــة للضــوء، والتداخــل، والحيــود واالســتقطاب والتحليــل، واألدوات البرصيــة مثــل امليكروســكوب 

والتلســكوب، وتداخــل ميكلســون وفابــري بــ�وت، ومخــززة الحيــود، والتصويــر ذو األبعــاد الثالثــة.

10221213 مختبر فيزياء (1) 
ــار،  يتضمــن هــذا املســاق إجــراء 12-14 تجربــة يف املختــرب، وتتمثــل هــذه التجــارب يف شــحنة اإللكــرتون إىل كتلتــه، وامليــزان للتي

ــة اإلشــعاع باســتع«ل مصــدر  ــر، وخاصي ــدأ دوبل ــق مب ــة، وتحقي ــة املغناطيســية األرضي وإيجــاد العــزم املغناطيــيس وإيجــاد املركب

إشــعاع وجايجــر ومعرفــة مــدى أشــعة بيتــا وعددهــا، وخاصيــة الثنــا² الحــراري (الث�موكبــل)، وإيجــاد معامــل انكســار الزجــاج، 

وإيجــاد أطــوال أمــواج الضــوء املرئيــة، وإثبــات قوانــ¶ تكــون الصــور يف العدســات، وإيجــاد طــول موجــة باســتع«ل حلقــات بيوتــن، 

وإيجــاد خصائــص الخاليــا الضوئيــة، وحســاب رسعــة الضــوء يف الهــواء باســتع«ل أنبــوب كومتكــس، وحســاب املجــال املغناطيــيس 

لعــدة ملفــات.

10221242 فيزياء حديثة (1) 
ــة  ــة لألجســام وبني ــة النســبية الخاصــة والخصائــص الجســيمية لألمــواج والطبيعــة املوجي ــاول هــذا املســاق مقدمــة يف النظري يتن

ــذرة الهيدروجــ¶.  ــة الكــم ل ــاء الكــم ونظري ــذرة ومقدمــة لفيزي ال
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10211101  تفاضل وتكامل (1)
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االقرتانــات، والنهايــات واالتصــال، ونظريــات النهايــات، واالقرتانــات املتصلــة، واملشــتقات وتطبيقــات 

ــة األساســية األوىل يف التفاضــل والتكامــل، والتكامــالت غــ� املحــدوده، وحســاب  عليهــا، والتكامــالت. والتكامــل املحــدود، والنظري

ــة،  ــية واللوغاريتمي ــدوال األس ــات، ال ــة، والنهاي ــدوال املثلثي ــات، وال ــدوال، واملنحني ــة، وال ــداد الحقيقي ــواص األع ــاحات، وخ املس

ــتقة(نقط  ــىل املش ــات ع ــة، وتطبيق ــادالت املرتبط ــي واملع ــتقاق الضمن ــا، االش ــتقات العلي ــتقات واملش ــال، املش ــات واالتص النهاي

ــل  ــدود)، والتكام ــ� املح ــدود وغ ــل املح ــواص التكام ــل( خ ــطة)، والتكام ــة املتوس ــة القيم ــرى، نظري ــى والصغ ــات العظم النهاي

بالتعويــض، الــدوال العكســية (الــدوال املثلثيــة العكســية، الــدوال الزائديــة وقاعــدة لوهبيتــال)، واألعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد 

ــة،  ــدوال املثلثي ــدوال، وال ــل ال ــة، وتحصي ــة والفردي ــدوال الزوجي ــدوال، وال ــى ال ــم منحن ــدوال، ورس ــات، وال ــة، واملتباين الحقيقي

والــدوال العكســية، والــدوال املثلثيــة العكســية، والنهايــات، وخــواص النهايــات، وطــرق حســاب النهايــات، والنهايــات الالنهائيــة، 

واالتصــال، وخــواص االتصــال، واالشــتقاق، والعالقــة بــ� االشــتقاق واالتصــال، وقوانــ� االشــتقاق، وقاعــدة السلســلة، واشــتقاق 

الــدوال املثلثيــة واملثلثيــة العكســية، والــدوال اللوغار�يــة واألســية ومشــتقاتها، والــدوال الزائديــة ومشــتقاتها، والقيــم القصــوى، 

وقاعــدة رول ونظريــات القيمــة املتوســطة، واطــراد الــدوال واختبــار املشــتقة األوىل، والتقعــر واختبــار املشــتقة الثانيــة، ورســم 

ــة. ــدوال، ومســائل املعــدالت املرتبطــة، والقطــوع املخروطي ال

10231101 كيمياء عامة (1) 
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري، والحســابات الكيميائيــة، والروابــط 

ــة،  ــاء الحراري ــة للغــازات، والكيمي ــ¶ العام ــة، والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــ¶ العامــة يف كيمي ــات، والقوان ــة ، وأشــكال املركب الكيميائي

وموضوعــات نظريــة أخــرى.

 10231107  كيمياء عامة عملي (1) 
 ،Óــرتو ــزان اإللك ــل: املي ــة مث ــىل اســتخدام األدوات الدقيق ــب ع ــة للتدري ــاء العام ــن تجــارب يف الكيمي هــو مســاق مخــربي يتضم

واملاصــة، والســحاحة وغ�هــا. كــ« يتضمــن إجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة (الرتشــيح)، واملعايــرة، 

والتحليــل الــوزÓ باســتخدام الجفنــة، إىل جانــب تطبيقــات عمليــة عــىل قوانــ¶ الغــازات، والصيغــة األوليــة، ومــاء التبلــور، وإجــراء 

الحســابات املتعلقــة بهــذه التجــارب.

10231102 كيمياء عامة (2)
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ األساســية يف خــواص املحاليــل، والث�موديناميــكا، وميكانيكيــة التفاعالت، واالتــزان الكيميــا²، واألح«ض 

والقواعــد، واالتــزان الحمــيض القاعــدي يف املحاليــل املائيــة، واتزانــات الذائبيــة وااليــون املعقــد، والكيميــاء الكهربائيــة، والكيميــاء 

الذريــة، إىل جانــب البعــد التطبيقــي للمســاق.

10231108 كيمياء عامة عملي (2)
ــل،  ــة التفاع ــزان، ورسع ــض حــاالت االت ــرة، وبع ــرتة، واملعاي ــل : الفل ــاء مث ــة يف الكيمي ــارب عملي ــن تج ــربي يتضم ــاق مخ ــو مس ه

ــي، واالنخفــاض يف درجــة التجمــد، وحــرارة التفاعــل التعــادل  ــوزن الجزيئ ــ¶ ال ــح مجهــول، وتعي ــة ملل ــة الصيغــة الكيميائي ومعرف

ــب تجــارب أخــرى متجــددة.  ــا²، إىل جان الكيمي

10231211 كيمياء تحليلية  
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة طــرق التحليــل الكيميــا² التقليديــة مثــل التحليــل الحجمــي و التحليــل الكتــيل، ويشــتمل كذلــك 

عــىل دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

 10231215 كيمياء تحليلية عملي   
يتضمــن هــذا املســاق تجــارب عمليــة تتناســب مــع مســاق الكيميــاء التحليليــة 23211،  ويركــز عــىل التحليــل الكيميــا² التقليــدي 

الكمــي بنوعيــه الحجمــي والكتــيل، باإلضافــة إىل قواعــد الســالمة يف مختــربات الكيميــاء وأدوات التحليــل الكيميــا².
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10231231 كيمياء عضوية 1 
يبــدأ هــذا املســاق �قّدمــة عــن التهجــ¶ والروابــط التســاهميّة والهيدروجينيّــة و قطبيّــة الروابــط والجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيل 

دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّــة للمركبــات الهيدروكربونيّــة غــ� الحلقيــة : كااللكانــات، وااللكينــات، وااللكاينــات، 

والهاليــدات الكحــوالت، كــ« يشــتمل عــىل اإلشــكال والكيميــاء الفراغيــة وطــرق التحضــ� والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة، عــالوة 

عــىل ميكانيكيّــة تفاعالتهــا.

10231235 كيمياء عضوية  (1) عملي 
يشــمل املســاق عــددا مــن التجــارب العمليــة التــي يقــوم بهــا الطالــب، وهــي مصممــة بحيــث تغطــي األســس النظريــة، والتدريــب 

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة  ــات األساســية التــي تتضمــن التحضــ�، وإيجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ عــىل بعــض التقنيّ

الفصــل، والتعــرف املبــد² إىل املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــىل بعــض طــرق التنقيــة، وكذلــك التحضــ�ات مثــل انتــزاع 

املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــالت اإلضافــة واالســتبدال.  

10231321 كيمياء غير عضوية 
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــ� العضويــة، ويشــمل مقدمــة عامــة عــن شــكل الــذرة باســتخدام امليكانيــك 

ــل  ــة للت«ث ــاول املســاق أيضــاً دراســة مفصل ــة.  ويتن ــذرة والصفــات الدوري ــم ينتقــل إىل شــكل ال ــة، ث املوجــي بطريقــة شــبه كمي

ــاء  ــاول املســاق كيمي ــ« يتن ــة، ك ــالك الجزيئي ــة األف ــز عــىل نظري ــع الرتكي ــة، م ــط الكيميائي ــات والرواب ــي، وألشــكال الجزيئ الجزيئ

الحوامــض والقواعــد، وكيميــاء الحالــة الصلبــة، �ــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغ�هــا.

10201101  أحياء عامة 1:
يتناول هذا املساق موضوعات تتعلق بالخلية يتضمن الخلية ومكوناتها الكيميائية ووظائفها وتبادل املواد والغذاء فيها.

10201107  أحياء عامة 1 عملي:
ــاء العامــة (1) وإكســاب الطالــب خــربات عمليــة مــن  ــاول املســاق التواصــل مــا بــ¶ الجانــب العمــيل والنظــري ملســاق األحي يتن

خــالل العمــل يف املختــرب لتعزيــز املفاهيــم النظريــة ملســاق األحيــاء العامــة 1 يتنــاول كيميــاء الخليــة والخصائــص الطبيعيــة لألحيــاء 

الدقيقــة والخليــة واســتقصاء العمليــات البيولوجيــة يف الخليــة.

10201102 أحياء عامة 2:
يتناول هذا املساق البناء النبا\ وâو النبات وميكانيكية النبات ويركز عىل الخلية الحيوانية وتغذية الخلية الحيوانية.

10201108  أحياء عامة 2 عملي:
يتنــاول املســاق التواصــل مــا بــ¶ الجانــب العمــيل والنظــري ملســاق األحيــاء العامــة (2)، وإكســاب الطالــب خــربات عمليــة مــن 

خــالل العمــل يف املختــرب لتعزيــز املفاهيــم النظريــة ملســاق األحيــاء العامــة 2 الــذي يتنــاول كيميــاء الخليــة والخصائــص الطبيعيــة 

لألحيــاء الدقيقــة والخليــة واســتقصاء العمليــات البيولوجيــة يف الخليــة ويكمــل أحيــاء عامــة 2 مــن الجانــب العلمــي.

10201232  مبادئ الوراثة :
يتناول هذا املساق بعض مفاهيم يف علم الوراثة واملبادئ األساسية للوراثة واالكتشافات الحديثة يف جزيء الوراثة.

10201258 التنوع الحيوي :
يتناول التنوع الحيوي ملحة تاريخية عن الحياة عىل األرض واالختيار الطبيعي والتصنيف يف التنوع الحيوي.
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10512331  أساليب تدريس العلوم 1:
يتنــاول هــذا املســاق العلــم وطبيعتــه، وتطــور العلــم، وأهدافــه، وخصائصــه، كــ« يتنــاول األهــداف الرتبويــة يف تدريــس العلــوم، 

وأهميتهــا، وتصنيفاتهــا ، وإكســاب الطلبــة أشــكال املعرفــة العلميــة وربــط كل ذلــك �نهــاج العلــوم للمرحلــة األساســية العليــا، وبنــاء 

درس العلــوم املتكامــل، إىل جانــب التطــرق ألهــم الطــرق يف تدريــس العلــوم (الحــوار واملناقشــة، واملحــارضة، والعــروض العمليــة).

10512341  أساليب تدريس العلوم 2:
يتنــاول هــذا املســاق طرائــق التدريــس واالســرتاتيجيات الحديثــة التــي تطبــق يف ميــدان الرتبيــة،  كــ« يؤكــد الفلســفة والنظريــة 

التــي انبثقــت منهــا تلــك الطرائــق، وجعــل تلــك الطرائــق ذات معنــى لــدى املتعلــم، مــن خــالل جعــل الطالــب محــورا للعمليــة 

التعليميــة التعلميــة ومنغمســا بهــا مــن خــالل م«رســته لتلــك الطــرق، والتعــرف إىل طــرق التقويــم البديــل والعمــل بهــا.

10512481   قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس العلوم: 
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس العلــوم وضمــن املعايــ� العامليــة واملبنيــة عــىل أســس النظريــة البنائيــة 

منهــا : النمــوذج الواقعــي لتدريــس العلــوم، وâــوذج ويتــيل للتعلــم البنــا²، وâــوذج بايبــي. والتطــرق إىل اســرتاتجيات تعمــل عــىل 

تنميــة التفكــ� الناقــد، وإســرتاتيجية الــذكاءات املتعــددة، وغ�هــا مــن القضايــا املعــارصة ذات العالقــة بتدريــس العلــوم.

  10513316  تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« ويركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، و البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

ــم  ــادئ تصمي ــ«د عــىل مب ــا باالعت ــة متعــددة الوســائط وانتاجه ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله إىل إكســاب الطلب

ــة،   ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي ــس. وستش التدري

والتدريــس الخصــويص Tutorial،  واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــفAuthoring Tools  مثــل 

Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو PowerPoint

10513211   تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، و يهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

منهــا والرتبويــة. وتنفيــذ متطلبــات املســاق وواجباتــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جملــة مــن الخــربات املكملــة 

للخــربات النظريــة التــي درســهايف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات ومســتلزمات 

املواقــف الصفيــة املختلفــة  مســتلزماتها. كــ« يتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة لإلملــام بفلســفة الرتبيــة العمليــة، وعنارصهــا، 

وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.
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10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

ــل  ــذي ينتق ــو املســار العمــيل ال ــاÓ، فه ــا املســار الث ــة. أم ــف الصفي ــل املواق ــا يف إطــار تحلي ــا وتقييمه ــق رصدهــا وتحليله وطرائ

فيــه الطالــب إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية 

والصفيــة، ثــم مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوع أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة والقوانــ¶ والتعليــ«ت املعمــول بهــا يف املدرســة 

والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، إىل جان ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنق ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« ويتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف  أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن املعلــم املــرشف واملعلــم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ للــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه  

يف أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².
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10513111   مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220   قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

  10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ إّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وإن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

  10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك
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ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

ــوري، والدÝقراطــي،  ــوي (الديكتات ــواع اإلرشاف الرتب ــم، كــ« يصــف املســاق أن ــا مقي ــر بوصفــه مرشف ــوي، ودور املدي املــرشف الرتب

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم اللغة العربية  

18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
96إجباري

6اختياري

124املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000323)

إجباري تخصص : (٩٦) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10301440 ò3مناهج النقد األد 
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 3البالغة العربية 10301110
 3األدب اإلسالمي واألموي 10301218
10301223    م.س.   1  3علم النحو 3 10301333
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513225    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تدريس اللغة العربية 10513425
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10513225    م.س.   1  3أساليب تدريس لغة عربية (2) 10513325
 3إدارة الصفوف 10513317
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
 3التقويم يف املدرسة 10513302
 3أساليب تدريس لغة عربية (1) 10513225
 3علم اللغة االجت«عي 10301363
10301118    م.س.   1  3الشعر يف العرص العبايس 10301331
 3املعاجم العربية 10301157
 1تربية عملية (1) 10513211
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
10301111 ò3مدخل إىل تذوق النص األد 
 3علم النفس الرتبوي 10513221
 3علم النحو 1 10301114
 3األدب الفلسطيني الحديث 10301329
 3علم العروض وموسيقى الشعر 10301219
 3فقه اللغة العربية 10301221
 3األدب الشعبي الفلسطيني 10301222
10301114    م.س.   1  3علم النحو 2 10301223
 3اللغة العربية واإلعالم 10301262
 3صوتيات اللغة العربية 10301327
 3علم الرصف 10301112
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3التعلّم النشط 10513299
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3مهارات التدريس 10513368
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

١0301110 البالغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق البيــان والبديــع، والتشــبيه وأنواعــه، واملجــاز اللغــوي والعقــيل، والكنايــة والتعريــض، ويــدرس الطالــب يف البديع 

املحســنات البديعيــة اللفظيــة، واملحســنات البديعيــة املعنويــة، إىل جانــب دراســة تطبيقيــة عــىل âــاذج أدبيــة مختــارة، كــ« يتنــاول 

املســاق دراســة موضوعــات علــم املعــاÓ ومنهــا: الفصاحــة والبالغــة، والــكالم بــ¶ الخــرب واإلنشــاء، وأســاليب اإلنشــاء الطلبــي وغــ� 

الطلبــي، وأنــواع كل منهــ«، وخــروج الــكالم عــن مقتــىض الظاهــر، والجملــة وأجزاءهــا، وأحــوال املســند واملســند إليــه، (الحــذف، 

واألمــر، والتقديــم والتأخــ�، والقــرص وأدواتــه، والفصــل والوصــل، واإليجــاز، واإلطنــاب، واملســاواة)، باإلضافــة إىل دراســات تطبيقيــة 

عــىل âــاذج أدبيــة مختــارة.

10301111  مدخل إلى تذوق النص األدبي:
ــة،  ــة، والفكري ــاد الفنيّ ــىل األبع ــوف ع ــعى للوق ــي، ويس ــّص، واملتلّق ــدع، والن ــة: املب ــة اإلبداعي ــاق أركان العمليّ ــذا املس ــف ه يص

والنفســيّة، للنــص األدò، واســتثارة مــا لــدى الطلبــة مــن قــدرة عــىل تلّقــي النــّص تلّقيــا، يقيــم عالقــة وجدانيــة بينهــم وبــ¶ النــّص 

ــة. ــاس األدبي ــا ûثــل األجن ــة أخــرى، وذلــك مــن خــالل نصــوص ُعلْي ــة مــن ناحي ــة االجت«عي ــّص والبيئ ــة، وبــ¶ الن مــن ناحي

١0301112  علم الصرف:
يتنــاول هــذا املســاق املســتويات اللغويــة، ومنزلــة املســتوى الــرصيف منهــا، ثــم دراســة طائفــة مــن املوضوعــات الرصفيــة املتعلقــة 

بهيئــة البنيــة، والتغــ�ات التــي تطــرأ عليهــا، ودراســة امليــزان الــرصيف، واملصــادر، واملشــتقات، والزيــادة ومعانيهــا، والجمــوع وأوزانهــا، 

والتصغــ� والنســبة، واإلبــدال، واإلعــالل، واإلدغــام، يرافــق ذلــك دراســة تطبيقيــة عمليــة للموضوعــات الرصفيــة.

١0301114 علم النحو (1):
ــوع،  ــة كل ن ــه، وعالم ــل وأنواع ــات كل قســم، الفع ــة وأقســامها، وعالم ــة: الكلم ــة اآلتي ــات النظري ــاول هــذا املســاق املوضوع يتن

املبنــي واملعــرب: االســم املعــرب، واملبنــي وبيــان كل منهــ«، واملعــرب وانقســامه إىل صحيــح ومعتــل، واملعــرب واملبنــي مــن األفعــال، 

والحــروف كلهــا مبنيّــة، واإلعــراب الظاهــر واملقــدر للثقــل والتعــذر، وإعــراب األســ«ء الســتة، واملثنــى ومــا يلحــق بــه، وجمــع املذكــر 

الســاó ومــا يلحــق بــه، وجمــع املؤنــث الســاó ومــا يلحــق بــه، وإعــراب األفعــال الخمســة، وإعــراب املعتــل مــن األســ«ء، واألفعــال، 

واملمنــوع مــن الــرصف، والنكــرة واملعرفــة معناهــ«، وأنــواع املعرفــة: الضمــ�، والعلــم، واســم اإلشــارة، واالســم املوصــول، واملعــرف 

بـــ (أل)، واالســم املرفــوع: الفاعــل ونائبــه، واملبتــدأ والخــرب ونواســخه«، وكان وأخواتهــا، وإن وأخواتهــا، ومــا يعمــل عملهــا، ويتنــاول 

هــذا املســاق نصوصــاً لغويــة عاليــة أجــل التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة.

١0301157 المعاجم العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املعجــ«ت العربيــة مــن حيــث النشــأة، واملــدارس املعجميــة القدÝــة والحديثــة، ومنهجيــة ترتيــب 

الوحــدات اللغويــة يف املعجــ«ت املختلفــة املتمثلــة بالرتتيــب الصــو\، ورائــد هــذا الرتتيــب الخليــل بــن أحمــد، يف معجــم العــ¶، 

والرتتيــب املتعلــق بالقافيــة، ورائــده الجوهــري يف معجــم الصحــاح، والرتتيــب األبتثــي أو األلفبــا²، ورائــده الزمخــرشي يف معجــم 

أســاس البالغــة، ويقــف عــىل املعجــ«ت الحديثــة كمحيــط املحيــط، واملعجــم الوســيط، واملنجــد، ويبــّ¶ املحــاوالت الحثيثــة لصناعــة 

املعجــم التاريخــي، وجهــود املحدثــ¶ يف صناعــة املعجــ«ت اإللكرتونيــة، واملعجــ«ت املحوســبة، مــع تدريــب الطلبــة عــىل البحــث 

عــن الوحــدات املعجميــة يف املعجــ«ت كافــة.

١0301218 األدب اإلسالمي واألموي:
ــا شــعراء األنصــار ضــد شــعراء  ــي خاضه ــة الت ــرّض للحــرب اإلعالمي ــن الشــعر، والتع ــف اإلســالم م يتطــرق هــذا املســاق إىل موق

ــْت شــعر الفتــوح، ودراســة بعــض الروائــع الفنيــة للشــعراء  ــة، ويرصــد أغــراض الشــعر التقليديــة والجديــدة التــي واكَبَ مّكــة الوثنيّ

املخرضمــ¶، وبيــان مــا تغلغــل يف نســيجها مــن خيــوط جاهليــة وإســالمية، كــ« يتضمــن املســاق بيئــات الشــعر يف العــرص األمــوي: 

بيئــة الحجــاز ثــم الباديــة، وبيئــة العــراق، وبيئــة الشــام، وبيئــة خراســان، ويــدرس الطالــب الشــعر الــذي ظهــر يف هــذه البيئــات، 
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وأهــم الشــعراء، مــع تحليــل نصــوص شــعرية مختــارة لشــعرهم، وبيــان خصائــص هــذا الشــعر، وعالقــة ذلــك كلــه بعصــور األدب 

الســابقة والالحقــة، ويقــف عنــد موضوعــات الشــعر التــي ازدهــرت يف هــذا العــرص: الســيايس، والنقائــض، والغــزل، ويبــ¶ أهــم 

شــعرائها، ثــم خصائصهــا الفنيــة.

١0301219 علم العروض وموسيقا الشعر:
يصــف هــذا املســاق علــم العــروض: مصــادره، ومصطلحاتــه، ودوره يف موســيقا الشــعر العــرò، والوقــوف عــىل بحــور الشــعر الصافية 

ــد يف موســيقى الشــعر: املوشــحات،  ــم التجدي ــا، ث ــا، وعيوبه ــا، وأنواعه ــا، وحركاته ــم القــوايف: حروفه وذات التفعيــالت املختلفــة، ث

وشــعر التفعيلــة، واإليقــاع الشــعري.

١1030122 فقه اللغة العربية:
ــا  ــات ومكانه ــأة، كاللهج ــك النش ــت تل ــي تناول ــات الت ــأتها، والنظري ــة ونش ــل اللغ ــة بأص ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

وخصائصهــا، وعالقــة اللغــة العربيــة باللغــات الســامية، ودراســة النقــوش العربيــة البائــدة، ودراســة العربيــة الباقيــة وخصائصهــا، 

ــت  ــد، والنح ــل، واملولّ ــرّب والدخي ــا، واملع ــ¶ منه ــف اللغوي ــراب، وموق ــرة اإلع ــة، وظاه ــ«تها، واالزدواجي ــرتكة وس ــة املش واللغ

ــابقة. ــا الس ــ¶ يف القضاي ــة آراء اللغوي ــاد، ومناقش ــي، والتّض ــرتك اللفظ ــرتادف، واملش ــتقاق، وال واالش

١0301222 األدب الشعبي الفلسطيني:
يُعنــى هــذا املســاق بــاألدب الشــعبي الفلســطيني بوصفــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع عــن الهويــة الفلســطينية يف مواجهتهــا مــع 

اآلخــر، مــن خــالل تجديــد كثــ� مــن الطقــوس والعــادات والتقاليــد التــي عــّرب عنهــا هــذا األدب، فيُعــرَّف األدب الشــعبي، ويبــ¶ 

أقســامه وموضوعاتــه، وســ«ته، وامتــداده يف الزمــان واملــكان، ويقــف عــىل âــاذج مختلفــة منــه.

١0301223 علم النحو (2):
اســتك«الً للموضوعــات التــي درســها الطالــب يف (علــم النحــو 1)، يتنــاول هــذا املســاق املوضوعــات النحويــة النظريــة اآلتيــة: االســم 

ــه،  ــازع)، واملفعــول ألجل ــر، واالختصــاص، واالشــتغال، والتن ــه، وأســاليبه (اإلغــراء والتحذي ــق، واملفعــول ب املنصــوب: املفعــول املطل

ــدن،  ــان، ومتــى، ومــذ ومنــذ، ولــدى، ول ــات، وإذ، وإذا، وحيــث، وأيــن، وأ?، وأي ــه، والظــروف (الغاي واملفعــول معــه، واملفعــول في

ــم  ــداء، واالس ــتثناء، والن ــدد، واالس ــات الع ــدد، وكناي ــز، والع ــال، والتميي ــع)، والح ــا، وم ــس، واآلن، ومل ــحر، وأم ــْوُض، وس ــط، وَع وق

املجــرور: اإلضافــة، وحــروف الجــر، ويتنــاول هــذا املســاق أيضــاً التطبيــق النحــوي عــىل املوضوعــات الســابقة، نصوصــاً لغويــة مــن 

.öالشــعر أو النــ

١0301262 اللغة العربية واإلعالم:
ــب  ــة الطال ــم ملك ــذا يســعى هــذا املســاق إىل تدعي ــة، ل ــه الرئيســية اللغ ــالم مادت ــيلة االتصــال والتواصــل، واإلع ــة هــي وس اللغ

ــة  ــع األخطــاء اللغوي ــان، ويتتب ــة مــن خطــأ اللســان والبني ــ� عــن أفــكاره بلغــة ســليمة خالي ــه عــىل التعب ــة قدرت ــة، وتقوي اللغوي

ــة، واالتصــال  يف الصحافــة ووســائل اإلعــالم األخــرى، ويركــز عليهــا ويصّوبهــا، ويشــمل هــذا املســاق مصطلحــات اإلعــالم واإلعالمي

والتواصــل والتداوليــة، وبعــض قواعــد الــرصف والنحــو، مــع الرتكيــز عــىل العــدد واملثنــى والجمــوع، والنواســخ، والتوابــع، ورصــد 

األخطــاء الــواردة يف هــذه املوضوعــات، باإلضافــة إىل الرتكيــز عــىل الجانــب اإلمــال²، وبيــان األخطــاء وتصويبهــا، ويتنــاول بالــدرس 

ــة املختلفــة، ومــا وقــع فيهــا مــن أخطــاء وتصويبهــا. املــواد اإلعالمي

١0301327  صوتيات اللغة العربية:
يتنــاول هــذا املســاق بالــدرس املفاهيــم الصوتيــة، ويقــف عنــد جهــود اللغويــ¶ العــرب يف املجــال الصــو\، ويتتبــع التطــور الــذي 

حصــل لهــذا العلــم عــىل يــد اللغويــ¶ الغربيــ¶، ودراســة جهــاز النطــق ومخــارج األصــوات، وتوصيــف املقطوعــة الصوتيــة وتصنيفها، 

ــ�  ــة وغ ــ«ت الرتكيبي ــان الفوين ــا، وبي ــم والفونولوجي ــت الفوني ــي تناول ــة الت ــة الحديث ــات الصوتي ــاً النظري ــدرس أيض ــاول بال ويتن

الرتكيبيــة، ودراســة القوانــ¶ الصوتيــة، مثــل قانــون جرامونــت، وقانــون امل«ثلــة، وقانــون املخالفــة وغ�هــا، وبتتــع التطــور الصــو\، 

ويتحــدث عــن األصــوات الخالفيــة بــ¶ القدمــاء واملحدثــ¶.
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10301329 األدب الفلسطيني الحديث:
يُــدرس يف هــذا املســاق الشــعر الفلســطيني يف أزمنتــه وأمكنتــه املختلفــة، والشــعر الفلســطيني قبــل العــام 1948، وشــعر النكبــة 

واملنفــى، والشــعر الفلســطيني املقــاوم يف فلســط¶ املحتلــة يف العامــ¶ 1948 و 1967، وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النــö، وتــدرس 

âــاذج ممثلــة إلبراهيــم طوقــان، وعبــد الكريــم الكرمــي (أبــو ســلمى)، وتوفيــق صايــغ، وتوفيــق زيــاد، ومحمــود درويــش، وتــدرس 

ــل  ــاÓ، وإمي ــل غســان كنف ــى ويف فلســط¶، مث ــا يف املنف ــرز رموزه ــا، وأب ــث نشــأتها وتطوره ــن حي ــة الفلســطينية، م أيضــاً الرواي

حبيبــي، وتــدرس القصــة القصــ�ة يف بيئــات مكانيــة مختلفــة، ويف أزمنــة مختلفــة، لتغطــي خارطــة القصــة القصــ�ة منــذ نشــأتها 

حتــى انتفاضــة األقــىص، وتختــار âــاذج ممثلــة لنجــا\ صدقــي، وســم�ة عــزام، ومحمــود شــق�، وتوفيــق فيــاض، وليانــة بــدر، وأكــرم 

هنيــة، ويتوقــف أمــام أبــرز الســ� الذاتيــة يف األدب الفلســطيني مثــل: ســ�ة فــدوى طوقــان، وســ�ة جــربا إبراهيــم جــربا.

١0301331 الشعر في العصر العباسي:
يُعنــى هــذا املســاق بدراســة واقــع الحيــاة العقليــة واملاّديــة يف العــرص العبــايس املمتــد مــن 132-656، والتعــرف إىل أثــر تيــارات 

اللهــو واملجــون والزندقــة والشــعوبية والزهــد يف الشــعر، وتلّمــس أشــكال التجديــد وأهــم االتجاهــات الشــعرية، والتعــرف إىل أعــالم 

الشــعر (بشــار، وأò نــواس، وأò العتاهيــة، وأû òــام، والبحــرتي، وابــن الرومــي، واملتنبــي، وأò فــراس الحمــداÓ، واملعــري)، ودراســة 

نصــوص مختــارة، ثــم بيــان الخصائــص الفنيــة لشــعر هــذا العــرص.

١0301333 علم النحو (3):
ــة:  ــة اآلتي ــة النظري ــات النحوي ــو2)، املوضوع ــم النح ــو1، وعل ــم النح ــب يف (عل ــه الطال ــا درس ــتك«الً مل ــاق، اس ــذا املس ــاول ه يتن

الفعــل املضــارع: املصطلــح وعامــل رفعــه، ونصــب الفعــل املضــارع: عوامــل نصبــه، ونصبــه بـــ (أن) املضمــرة جــوازاً ووجوبــاً، وجــزم 

الفعــل املضــارع: عوامــل جــزم الفعــل الواحــد، وأدوات الــرشط الجازمــة، وغــ� الجازمــة، والتوابــع: الصفــة، والبــدل، وعطــف البيــان، 

وعطــف النســق، والتوكيــد، ومــا يعمــل عمــل الفعــل مــن األســ«ء (املصــدر، واســم الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، واســم 

التفضيــل)، ويف أثنــاء دراســة مــا أشــ� إليــه ســابقاً، ومــن أجــل اســتك«ل ذلــك معرفيــاً، يعمــد املســاق إىل نصــوص فصيحــة شــعرية 

أو نöيــة، مــن أجــل التطبيــق النحــوي.

١0301363 علم اللغة االجتماعي:
ــان لغــة الجنســ¶،  ــة، وبي ــة املتعلقــة باالزدواجي ــع التغــ�ات اللغوي ــم هــذا املســاق بدراســة اللغــة ودورهــا يف املجتمــع، وتتب يهت

وذكوريــة اللغــة، ولغــة الحرفيــ¶، والتغليــب، ويوضــح أثــر البيئــة يف اللســان، ويركــز عــىل لغــة الخطــاب، والتداوليــة، والرباغ«تيــة، 

وبيــان النظريــات االجت«عيــة وعالقتهــا بتفســ� اللغــة.

١0301440 مناهج النقد األدبي :
يصــف هــذا املســاق مفهــوم النقــد، ونشــأته، ثــم التطــور الــذي طــرأ عليــه، منــذ العــرص الجاهــيل حتــى بدايــة العــرص الحديــث، 

ــوع،  ــوع واملصن ــى، واملطب ــظ واملعن ــل: اللف ــه، مث ــة ب ــات الخاص ــاه، واملصطلح ــه، وقضاي ــادره ومؤلفات ــه، ومص ــم عل«ئ ــان أه وبي

والقديــم والحديــث، ويــدرس الطالــب يف هــذا املســاق أهــم مناهــج النقــد األدò ابتــداء مــن مناهــج القــرن التاســع عرش(ســانت 

ــن (النفــيس، واالجت«عــي)،  ــة يف القــرن العرشي ــة، واملناهــج غــ� النصي ــ�ا)، ويتوقــف أمــام التأثري بيــف وهيوبوليــت تــ¶ وبرونت

وصــوالً إىل املناهــج النصيــة (البنيويــة)، وتلــك التــي تلتفــت إىل القــارىء (التلقــي)، ويشــار إىل (الســيميائية والتفكيكيــة)، ويــؤ= عــىل 

تفاعــل النقــد األدò العــرò الحديــث مــع هــذه املناهــج، فيــدرس أبــرز أعــالم النقــد األدò العــرò الذيــن وظفــوا املناهــج املشــار 

إليهــا. ويتوقــف أمــام أهــم مذاهــب األدب مــن كالســيكية، ورومانســية، وواقعيــة.

10513225 أساليب تدريس اللغة العربية (1):
ــة، واألهــداف العامــة  ــاول املســاق تعريفــات اللغــة العربيــة لخصائــص الربنامــج التعليمــي املتكامــل يف مهــارات اللغــة العربي يتن

للغــة العربيــة، األهــداف التدريســية / محتــوى منهــاج اللغــة العربيــة مــن حيــث: الحقائــق واملفاهيــم والتعميــ«ت والنظريــات، 

والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك �نهــاج اللغــة العربيــة، كــ« يتنــاول املســاق عمــل تقنيــة درس اللغــة العربيــة 

بتكامــل عنــارصه وخطــوات تنفيــذه وتقوÝــه، مــع توظيــف التكنولوجيــا والوســائل التعليميــة يف تدريــس اللغــة العربيــة.
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10513325 أساليب تدريس اللغة العربية (2):
يشــمل هــذا املســاق اســرتاتيجيات تدريــس اللغــة العربيــة يف فروعهــا املختلفــة، وضمــن مناهــج اللغــة العربيــة للصفــوف املدرســية 

املختلفــة، كــ« يقــارن املســاق بــ¶ االســرتاتيجيات التدريســية يف مجــاالت اســتخدامها والتحضــ� لهــا، وتطبيقاتهــا، ونقــاط القــوة 

والضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا.

10513425  قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس اللغة العربية:
ــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس اللغــة العربيــة، ومــا يســتجد مــن تعليــم املهــارات اللغويــة، وكذلــك  يتنــاول هــذا املســاق قضاي

توظيــف التكنولوجيــا يف تعليــم اللغــة العربيــة، عــالوة عــىل التحديــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة العربيــة يف ظــل العوملــة، والدعــوة 

إىل العاميــة، وتــدÓ وظيفيــة اللغــة العربيــة. 

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411    اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215    استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، والبحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــس.  ــم التدري ــادئ تصمي ــىل مب ــ«د ع ــا باالعت ــائط وانتاجه ــددة الوس ــة متع ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211   تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، ويهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

ــة للخــربات  ــة مــن الخــربات املكمل ــات املســاق يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــذ متطلب ــة. وتنفي منهــا والرتبوي

النظريــة التــي درســها الطالــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والتــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب ملتطلبــات ومســتلزمات 

ــا،  ــا، وقوانينه ــة، وعنارصه ــة العملي ــام بفلســفة الرتبي ــة اإلمل ــذا املســاق الفرصــة للطلب ــح ه ــ« يتي ــة. ك ــة املختلف ــف الصفي املواق

وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

(16 لقــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبيــة العمليــة، بالرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، وآليــات  رصدهــا البيانــات 

وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب إىل مدرســة 

تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم مناقشــتها مع 

املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.
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10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يــوم �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

ــة  ــ«ت املدرســة والرتبي ــ¶ والتعلي ــة والقوان ــام باألنظم ــزام الت ــع االلت ــة، م ــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيك ــن م ــل كل م قب

العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

ــات  ــس مالحظ ــة إىل عك ــد، باإلضاف ــل والنق ــؤولية والتأم ــل املس ــتقاللية يف تحم ــىل االس ــدرب ع ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله يت

التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« تتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات 

ــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32)  يف أثن

ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ للــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن املعلــم 

املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذه وتحليلــه اختبــار وبنــاء الخطــط العالجيــة 

ــة  عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع (متواصل

ــر املدرســة  ــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومدي ــة كل مــن املعل ــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقب أو منفصل

الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحثــاٍ بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111    مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220     قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.
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10513221    علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
ــو  ــل النم ــرف مراح ــب تع ــم، ة إىل جان ــم والتعلي ــي التعلّ ــا بعمليت ــس، وعالقته ــم النف ــات عل ــاً لنظري ــذا املســاق وصف ــاول ه يتن

ــس. ــم النف ــات عل ــة بنظري ــة ذات العالق ــات الرتبوي ــن التطبيق ــدد م ــاً إىل ع ــاق أيض ــرق املس ــا، ويتط ــ¶ وفقه ــص املتعلم وخصائ

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مرشفــا مقيــ«، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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خطة برنامج معلم المرحلة األساسية العليا – تعليم اللغة اإلنجليزية

18متطلبات جامعة *

4مساقات حرة

متطلبات التخصص
93إجباري

6اختياري

121املجموع

* لغة إنجليزية 2 (1000323)

إجباري تخصص : (٩٣) ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10306007    م.س.   1  3الدراما يف التدريس 10306012
10513313    م.س.   1  2تربية عملية (5) 10513410
10306009    م.س.   1  3قراءة متقدمة 10306010
 3التقويم يف املدرسة 10513302
10513211    م.س.   1  1تربية عملية (2) 10513311
10513311    م.س.   1  1تربية عملية (3) 10513312
10513312    م.س.   1  1تربية عملية (4) 10513313
 3استخدام الحاسوب يف التعليم 10513215
 3إدارة الصفوف 10513317
 1تربية عملية (1) 10513211
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
10514314    م.س.   1  3قضايا معارصة يف تدريس اللغة االنجليزية 10514413
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
 3مناهج اللغة االنجليزيه 10514318
10306220    م.س.   1  10306221    م.س.  2 3مبادئ اساسية يف تدريس اللغة االنجليزية 10514314
10514314    م.س.   1  3مبادئ وطرق تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية 10514315
 3األدب يف التعليم 10306007
10306131 Ó10306116    م.س.   1  3علم املعا
 3القواعد للمدرس¶ 10306001
 3االتصال الشفوي 1 10306002
10306002    م.س.   1  3االتصال الشفوي 2 10306003
10306116    م.س.   1  3علم األصوات 10306004
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
10306005    م.س.   1  3كتابة 2 10306006
 3مقدمه يف اللغويات 10306116
10306006    م.س.   1  10306001    م.س.  2 3مقدمة يف الرتجمة 10306008
 3قراءة 1 10306009
10306007    م.س.   1  3الرواية والقصص القص�ة 10306011
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3الشعر 10306013
 3مقدمة يف املناهج 10513111
 3كتابة 1 10306005
 3علم النفس الرتبوي 10513221
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اختياري تخصص : (٦) ساعات معتمدة

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3التعلّم النشط 10513299
 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3تصميم التدريس 10513455
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وصف المساقات:

10306001      القواعد للمدرسين :
يتنــاول هــذا املســاق قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة مــن حيــث : التــدرب عــىل بنــاء  الرتاكيــب اللغويــة و صياغتهــا، ومعالجــة املشــكالت 

القواعديــة التــي تظهــر يف الكتابــة واإلنتــاج الشــفوي. كــ« يتطــرق املســاق إىل عــرض وســائل تقييــم قواعــد اللغــة اإلنجليزيــة بطــرق 

نقديــة ملفاهيــم قواعديــة مختلفــة، إىل جانــب عــرض وحــدات مختلفــة مــن القواعــد بالرتكيــز عــىل التحليــالت القواعديــة.

10306002      االتصال الشفوي 1 :
يتضمــن املســاق اســرتاتيجيات تطويــر الدقــة عنــد الطــالب ملعظــم اســتخدامات اللغــة املخطــط لهــا ومناقشــتها مــن خــالل تراكيــب 

قواعديــة ســليمة ومفــردات مناســبة ملختلــف النشــاطات الشــفوية مثــل : تقييــم املقابــالت، ولعــب األدوار، وروايــة القصــص، ويركــز 

املســاق أيضــاً عــىل تدريــب الطلبــة عــىل القيــام بأنشــطة تركــز عــىل التفاعــل مــع األفــراد، واملجموعــات، وتنميــة تفكــ� الطلبــة نحــو 

التفكــ� التحليــيل، وأخــذ دور فاعــل يف املناقشــات الصفيــة إلنتــاج عــروض جدليــة ونشــطة.

10306003      االتصال الشفوي 2 : 
ــة  ــة يف املناقش ــتخدام اللغ ــراط يف اس ــة، واالنخ ــوص املتنوع ــال للنص ــاء الفع ــفوي واإلصغ ــال الش ــىل االتص ــاق ع ــذا املس ــز ه يرك

املخططــة وغــ� املخططــة لهــا، إىل جانــب االتصــال والتعبــ� عــن االحتياجــات األساســية، والتفاعــل مــع نصــوص أكادÝيــة وأخــرى 

مال}ــة مــن خــالل âــاذج تفاعليــة، كــ« يركــز هــذا املســاق عــىل تقديــم مواقــف شــفوية بعــد وصــول الطالــب للمهــارة اللغويــة 

ــة. املطلوب

10306004       علم األصوات :
ــ¶  ــز ب ــوات، والتميي ــراج األص ــة إخ ــات، وديناميكي ــام الصوتي ــم بنظ ــادة الفه ــوات، وزي ــم األص ــم عل ــاق مفاهي ــذا املس ــاول ه يتن

ــة التــي تواجــه الطالــب العــرò، إىل جانــب تعــرف  ــات الصوتي ــز عــىل الصعوب ــة، مــع الرتكي الحــروف املنطوقــة والحــروف الصامت

ــي. ــات الكالم ــم الصوتي ــات وعل ــ¶ الصوتي ــة ب ــربة، والعالق ــة واللحــن والن القافي

10306005        كتابة 1:
يركــز املســاق عــىل مهــارات الطلبــة الكتابيــة عــىل مســتوى كتابــة الجملــة، وتعريــف الطلبــة بأنــواع وâــاذج مختلفــة لكتابــة الجملــة 

يف اللغــة االنجليزيــة، وعــىل عمليــة ربــط الجمــل ببعضهــا، واالنتقــال مــن كتابــة الجمــل البســيطة إىل الجملــة املركبــة، ويركز املســاق 

ــ¶ الجمــل التامــة والناقصــة  ــز ب ــة مــن التميي ــن الطلب ــات التــي ûّك ــم، باإلضافــة إىل التدريب أيضــاً عــىل اســتخدامات نظــام الرتقي

واملبهمــة.

10306006       كتابة 2 :
يتنــاول هــذا املســاق مهــارة كتابــة الفقــرة والكتابــات القصــ�ة، ونصــوص الكتابــة بأســلوب مقبــول يركــز عــىل القــارئ والهــدف. كــ« 

يتنــاول املســاق أشــكاالً مختلفــة الكتابــة مثــل : املقارنــة، والوصــف، والــرسد، واســتخدام جمــل واضحــة وصحيحــة، والتمييــز بــ¶ 

األفــكار الرئيســة والثانويــة، واســرتاتيجيات توليــد األفــكار التــي تــؤدي إىل كتابــة نــص جيــد ومرتابــط ومتطــور وخــاٍل مــن األخطــاء، 

إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل تقويــم أع«لهــم وأعــ«ل زمالئهــم الكتابيــة.

10306007       األدب في التعليم:
يعــرض املســاق أâاطــاً مختلفــة مــن األدب، ويطلــب مــن الطالــب دراســة نصــوص ممثلــة ألâــاط مختلفــة مــن األدب مثــل (الخيــال، 

والدرامــا، والشــعر، والســ�، والســ�ة الذاتيــة)؛ لتطويــر قدراتهــم عــىل تــذوق األدب عــن طريــق القيــام بقــراءات أدبيــة واســعة. كــ« 

يركــز املســاق عــىل التعلــم النشــط عــن طريــق القيــام بنشــاطات صفيــة وبيتيــة مختلفــة مثــل املناقشــات الصفيــة الج«عيــة، مــن 

أجــل إبــراز أهميــة املشــاركات الصفيــة يف تــذوق األدب، وتنميــة القــدرة عــىل تقييــم األعــ«ل األدبيــة التــي يدرســونها.
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10306008        مقدمة في الترجمة:
يتنــاول هــذا املســاق القواعــد األساســية للرتجمــة يف اللغتــ¶ العربيــة واالنجليزيــة، ويقــدم طرقــاً عمليــة لعــرض مفاهيــم تربويــة 

كأســاليب للمحافظــة عــىل املعنــى، ويركــز عــىل املواقــف الصفيــة يف الرتجمــة، وخاصــة فيــ« يتعلــق بالفــروق الفرديــة بــ¶ املتعلمــ¶ 

يف تركيــب الــكالم، كــ« يســتقيص أثــر االختالفــات الثقافيــة عــىل الرتجمــة ويعــرض موجــزاً لنظريــات الرتجمــة املختلفــة.

ة 1: 10306009    قراء
يتضمــن هــذا املســاق مهــارات القــراءة  واالســتيعاب، وتطويــر املفــردات وفهمهــا خــالل النــص واالســتنتاج، والتمييــز بــ¶ التفســ� 

الحــريف وغــ� الحــريف، وتنميــة مهــارة تلخيــص الفكــرة العامــة، والتعــرف  إىل أهــم تقنيــات القــراءة.

ة متقدمة : 10306010     قراء
يعتمــد هــذا املســاق عــىل مســاق قــراءة (1)، ويركــز عــىل وســائل االســتفادة مــن التقنيــات املتقدمــة واالســرتاتيجيات املســتخدمة 

ــادئ  ــ« ويتعــرض هــذا املســاق ملب ــن , ك ــراء وأفضــل مفكري ــراء الناجحــ¶ ملســاعدتهم عــىل أن يصبحــوا أفضــل  ق ــل الق ــن قب م

القــراءة الناقــدة، والتفكــ� الناقــد, مــن خــالل تحليــل نصــوص للتعــرف إىل الحقائــق واملغالطــات واالدعــاءات والحجــج, ويشــمل 

أيضــا العمــل خــارج النــص إىل الخطــاب, معالجــا مســتوى أعــىل مــن املهــارات املعرفيــة مثــل التحليــل والرتكيــب والتقييــم (مهــارات 

التفســ�)، كــ« يشــمل املســاق أيضــا أنشــطة تركــز عــىل إدراك أâــاط بالغيــه مــن خــالل عــرض مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص 

إلثــراء املفــردات مــن الشــعر والقصــص القصــ�ة والروايــات واملقــاالت، إىل جانــب املــواد املســتلة مــن الصحــف واملجــالت.

10514318      مناهج اللغة االنجليزية:
ــاج  ــة املنه ــدى مال} ــىل م ــز ع ــف (1-12)، ويرك ــن ص ــد م ــطيني الجدي ــاج الفلس ــامل للمنه ــوم الش ــاق املفه ــذا املس ــن ه يتضم

لــكل صــف، ومال}تــه للحيــاة الواقعيــة، ويتنــاول املســاق أيضــاً النشــاطات اللغويــة واملهــارات املقدمــة يف الكتــب الدراســية، كــ« 

ويتضمــن املســاق قيــاس فعاليــة أســاليب التقييــم املتبعــة للوحــدات الدراســية، وتوافقهــا مــع املحتــوى وفــق توقعــات وزارة الرتبيــة 

والتعليــم، والجوانــب الثقافيــة واالجت«عيــة املال}ــة للمجتمــع الفلســطيني.

10306116       مقدمة في اللغويات :
يتنــاول هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف دراســة اللغويــات، وأصولهــا، والجوانــب الرئيســية للغويــات والتــي تشــمل الصوتيــات، 

وعلــم األصــوات، وعلــم املعــاÓ، والرتاكيــب.

10306011        الرواية والقصة القصيرة:
يتعامــل هــذا املســاق مــع أâــاط مختلفــة مــن الخيــال والقصــص الخياليــة، وكتابــة تقويــم نقدي.للقصــص التــي تقــرأ، مــع إعطــاء 

مقدمــة رسيعــة عــن األســاليب النقديــة التــي تقــود الطالــب إىل كتابــة نقديــة مقبولــة. كــ« ويتــم استكشــاف عــدة طرق يســتخدمها 

ــل  ــة لتمثي ــف يســتخدم املحادث ــة القصــة، وكي ــف يف رواي ــاذا يســتخدم املؤل ــن خــالل مناقشــة م ــم م ــة قصصه ــون يف رواي املؤلف

القصــة، وكيــف تؤثــر نــربة الصــوت عــىل فهــم الــكالم، وكيــف يتــم اكتشــاف الشــخصية الرئيســية والفرعيــة للقصــة.

10306012      الدراما في التدريس :
 óيعــد هــذا املســاق مقدمــة ملبــادئ وأســاليب الكتابــة الدراميــة، وذلــك مــن خــالل قــراءة دقيقــة ملرسحيــات مختــارة مــن العــا

ــدة  ــة, واكتشــاف فائ ــذوق العمــل الدرامــي بكفاي ــي تســاعد عــىل ت ــخ الدرامــي، والعوامــل الت ــرز فــرتات التاري ــل أب الدرامــي ûث

ــة. ــة للطلب ــة والروحي ــة والعقلي ــاة الثقافي ــراء الحي ــا يف إث الدرام

10306131      علم المعاني :
ــة  ــى الجمل ــة بينهــ«، ومعن ــى، والعالق ــل اللفــظ، واملعن ــردات مث ــم املف ــم الرئيســة لعل ــة للمفاهي يف هــذا املســاق يتعــرض الطلب

ــة. ــة املعنوي ــة إىل طبيعــة املنطــق واملعــاÓ مــن الناحي ــا، وحــروف الجــر. كــ« يتعــرض الطلب ولفظه
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10306013       الشعر :
يعــرض هــذا املســاق أساســيات الشــعر، ونصوصــا متنوعــة مــن الشــعر تجّســد الحقــب التاريخيــة املختلفــة، وتشــ� إىل القــدرة عــىل 

تــذوق النصــوص الشــعرية وربطهــا بواقــع الحيــاة.

10514314       مبادئ أساسية في تدريس اللغة االنجليزية :
يعــد هــذا املســاق مســاقاً تدريبيــاً يف تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة، وهــو مــن املســاقات املهمــة التــي تســاعد الطلبــة عــىل التــدرب يف 

تطويــر وأســاليب تدريــس مهــارات اللغــة واســرتاتيجياتها وهــي : االســت«ع، واملحادثــة، والقــراءة، والكتابــة. ويقــّدم املســاق الفرصــة 

لتبنــي أفضــل نتائــج أبحــاث اللغويــات التطبيقيــة، والنظريــات املتعلقــة �شــكالت وتعلّيمهــا وتعليــم اللغــة.

10514315     مبادئ وطرق تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية :
ــة  ــة باللغ ــارة الكتاب ــم مه ــىل تعلي ــدرة ع ــة الق ــة؛ لتنمي ــة االنجليزي ــم اللغ ــية يف تعل ــرتاتيجيات األساس ــاق االس ــذا املس ــاول ه يتن

ــة. ــة االنجليزي ــم اللغ ــة لتعلي ــة الحديث ــس النظري ــب األس ــظ، إىل جان ــد واللف ــردات والقواع ــم املف ــىل تعلّ ــك ع ــة وكذل االنجليزي

10514413       قضايا معاصرة في تدريس اللغة االنجليزية :
يتنــاول هــذا املســاق قضايــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس اللغــة االنجليزيــة وعــىل رأســها التعلــم التعــاوÓ، مــن حيــث تعريفاتــه 

وأهدافــه وأســـسه وعنــارصه وخطواتــه وâاذجــه واســرتاتيجياته وطرقــه، واملقارنــة بــ¶ التعلــم التعــاوÓ وكل مــن التعلــم التنافــيس 

والتعلــم الفــردي، ودور املعلــم يف التعلــم التعــاوÓ، واملهــارات التعاونيــة وتدريســها، واســتخدامات التعلــم التعــاوÓ وتطبيقاتــه يف 

تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة. 

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215  استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املوضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

ــم  ــادئ تصمي ــ«د عــىل مب ــا متعــددة الوســائط باالعت ــة وانتاجه ــات تعليمي ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله إىل إكســاب الطلب

ــة،   ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي ــس. وستش التدري

والتدريــس الخصــويص Tutorial،  واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف Authoring Tools مثــل 

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو PowerPoint

10513211   تربية عملية (1) 
ــدريس،  ــل امل ــب العم ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــي ته ــة، الت ــة العملي ــري للرتبي ــب النظ ــاق الجان ــذا املس ــاول ه يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري
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املكملــة للخــربات النظريــة التــي اتــم الطالــب دراســتها يف الفصــول الدراســية الســابقة التــي تســعى يف جملتهــا إىل تهيئــة الطالــب 

ملتطلبــات ومســتلزمات املواقــف الصفيــة املختلفــة. كــ« ويتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة  مــن اجــل اإلملــام بفلســفة الرتبيــة 

العمليــة، وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة 

املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــات  ــات رصــد البيان ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبي (16 لق

وطرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاف ومســؤولية مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يقــوم كل مــن مــدرس املســاق 

وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام باألنظمــة وااقوانــ¶ والتعليــ«ت املدرســة والرتبيــة العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
يعتمــد هــذا املســاق عــىل اللقــاءات األســبوعية التــي تتــم بــ¶ املــرشف والطلبــة أثنــاء الفصــل ومــن خــالل تنفيــذ املهــام والفعاليــات 

الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة (16) أســبوعاً، 

يتــم خاللهــا تعويــد الطالــب املتــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنقــد، إىل جانــب عكــس مالحظــات التغذيــة 

الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، ك«وتتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات وخــربات يف أثنــاء 

التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل (32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

ــاون  ــم املتع ــرشف واملعل ــم امل ــة املعل ــة إىل متابع ــزال بحاج ــه ال ي ــي، إال أن ــف الصف ــادة املوق ــس وقي ــة التدري ــه يف عملي انخراط

وارشافهــا، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ، ويتــم هــذا الجــزء مــن 

ــاون. ــم املتع ــالؤه واملعل ــا زم ــي ينفذه ــب مشــاهدة الحصــص الت ــة، إىل جان ــة كامل ــة. و(64) حصــة فعلي ــاعة وجاهي خــالل (16) س

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

ــىل  ــاء ع ــك بن ــة، وذل ــتقاللية الكامل ــايس واالس ــكل أس ــة بش ــتقاللية الجزئي ــ¶ االس ــا ب ــدرج م ــا، تت ــا وتنفيذه ــتقاللية وتنظيمه باس

تقديــرات كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه 

وبنــاء الخطــط العالجيــة عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة 

أســابيع (متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي 

ومديــر املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.

10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 
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التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــٍث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220  قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221  علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعتــرب املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف اىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
ــو  ــل النم ــرف مراح ــب تع ــم،  إىل جان ــم والتعلي ــي التعلّ ــا بعمليت ــس، وعالقته ــم النف ــات عل ــاً لنظري ــاق وصف ــذا املس ــاول ه يتن

ــس. ــم النف ــات عل ــة بنظري ــة ذات العالق ــات الرتبوي ــن التطبيق ــدد م ــاً إىل ع ــاق أيض ــرق املس ــا، ويتط ــ¶ وفقه ــص املتعلم وخصائ

10513368 مهارات التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق عــدة مهــارات لهــا عالقــة بعمليــة التدريــس مثــل مهــارة إعــداد الــدروس أو تحض�هــا، ومهــارة صياغــة األهداف 

ــاه التالميــذ للــدروس،  التعليميــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب

ــط  ــارة ضب ــة، ومه ــارة اســتخدام الوســائل التعليمي ــارة التفاعــل الصفــي، ومه ــارة طــرح األســئلة، ومه ــدرس، ومه ــارة عــرض ال ومه

الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
ــداف  ــوي، وأه ــة اإلرشاف الرتب ــي لعملي ــور التاريخ ــة، والتط ــه املختلف ــوي وتعريفات ــوم اإلرشاف الرتب ــاق مفه ــذا املس ــاول ه يتن

اإلرشاف الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، 

وأدوار املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر كمــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

ــوي ، ومســتقبله. ــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتب ال
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وصف المساقات: 

10811111 جغرافية فلسطين 
يتنــاول هــذا املســاق معلومــات وبيانــات جغرافيــة غزيــرة عــن فلســط¶ التاريخيــة، فبعــد االنتهــاء مــن دراســته يكــون الطالــب 

قــد أóّ املامــا واســعا بالعديــد مــن املواضيــع التاريخيــة والبرشيــة إىل جانــب تنــاول موضــوع التحــوالت الدÝوغرافيــة يف فلســط¶ 

خــالل فــرتات زمنيــة ســابقة، ملــا لهــذا املوضــوع مــن أهميــة بالغــة يف الــرصاع الفلســطيني اإلرسائيــيل، وكذلــك دراســة العديــد مــن 

املواضيــع الطبيعيــة، ويــأ\ يف مقدمتهــا دراســة مظاهــر ســطح األرض واملــوارد املائيــة يف فلســط¶ وأقاليمهــا املناخيــة والنباتيــة.

10811112 مدخل إلى علم الجغرافيا البشرية  :
يتنــاول هــذا املســاق مواضيــع يف الجغرافيــا البرشيــة مثــل توزيــع الســكان يف العــاó والســالالت البرشيــة والنمــو الســكاÓ والكثافــات 

ــكانية والهجرة.  الس

10811113 مدخل إلى علم الجغرافيا الطبيعية  :
يتنــاول هــذا املســاق أقســام علــم الجغرافيــا والعديــد مــن املوضوعــات يف الجغرافيــا الطبيعيــة مثــل أصــل نشــأة الكــرة األرضيــة، 

وأغلفــة الكــرة األرضيــة، وعنــارص املنــاخ واألقاليــم املناخيــة، والعوامــل الطبيعيــة التــي تســهم يف تشــكيل مظاهــر ســطح األرض، مــن 

عمليــات تكتونيــة وعوامــل تعريــة وتجويــة. كــ« يتطــرق هــذا املســاق إىل مواضيــع يف الجغرافيــا البرشيــة مثــل توزيــع الســكان يف 

العــاó، والســالالت البرشيــة، والنمــو الســكاÓ، والكثافــات الســكانية والهجــرة. 

10811222  جغرافية العالم العربي:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الوطــن العــرò دراســة جغرافيــة إقليميــة متكاملــة، حيــث يتــم تنــاول العديــد مــن املواضيــع الطبيعيــة 

للوطــن العــرò، مثــل األزمنــة الجيولوجيــة التــي مــرت بهــا األرض العربيــة، وتضاريــس الوطــن العــرò، واألقاليــم املناخيــة والنباتيــة، 

إضافــة إىل عــدد مــن املواضيــع البرشيــة مثــل: الســكان يف الوطــن العــرò واألنشــطة االقتصاديــة للســكان.

10811115 مبادئ الخرائط وطرق التمثيل الكارتوغرافي:
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة ( الطبوغرافيــة واملوضوعيــة) وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا. 

وإجــراء عمليــات حســابية عــىل الخريطــة، مثــل حســاب املســافات واملســاحات واالتجاهــات، كــ« يتضمــن هــذا املســاق تدريــب 

الطلبــة عــىل كيفيــة رســم املقاطــع الطبوغرافيــة - الجيولوجيــة مــن الخرائــط، وتحليلهــا بوصفهــا جــزء غــ� منفصــل عــن باقــي أجــزاء 

الخريطــة، والتــدرب عــىل تحليــل بعــض أنــواع الخرائــط األخــرى، والرســم الكارتوغــرايف.

10811220 مبادئ الجغرافيا االقتصادية:
يصــف هــذا املســاق مبــادئ الجغرافيــة االقتصاديــة وقوانينهــا، وأقســامها، ومناهــج البحــث فيهــا، ملــا لذلــك مــن أهميــة يف رفــع 

درجــة وعــي الطالــب وفهمــه الســليم لجملــة الظــروف اإلنتاجيــة الطبيعيــة والبرشيــة، ومــا ûليــه مــن تأثــ�ات مختلفــة تقــرر إىل 

حــد بعيــد مراكــز الثقــل االقتصــادي يف العــاó واألâــاط الســائدة يف مختلــف املناطــق.

10811225 مبادئ الديموغرافيا :
يتنــاول هــذا املســاق دراســة النظريــات والسياســات الســكانية املختلفــة، ومصــادر البيانــات الســكانية والحرضيــة، والوفــاة، والهجــرة 

ومعدالتهــا، والعوامــل املؤثــرة عليهــا.

10811216 مبادئ المناخ  : 
يتضمــن هــذا املســاق مبــادئ املنــاخ والعالقــة بينهــا وبــ¶ علــم األرصــاد، والغــالف الغــازي مــن حيــث، الرتكيــب وأثــره يف التحكــم 

يف بيئــة األرض، ودراســة عنــارص املنــاخ املختلفــة (اإلشــعاع الشــميس، الحــرارة، والريـــاح، والضغــط الجــوي، والرطوبــة والتكاثــف، 

واألمطــار، والســحب، والضبــاب) واألســس العامــة التــي ترتكــز عليهــا التصنيفــات املناخيــة العامليــة.
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10811329 جغرافية العمران  : 
يتنــاول املســاق دراســة أâــاط الســكن الريفــي والحــرضي وخصائصهــا، وأســس تصنيــف أنــواع التجمعــات العمرانيــة، والنظريــات 

ــط املــدن وأâــاط اســتخدام األرض، وبعــض  ــا، وتخطي ــا العمــراÓ، وتفاعــل املــدن مــع بعضه ــة املــدن �حيطه ــت عالق ــي تناول الت

مشــاكل املــدن.

10321122 تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم  :
يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة مصــادر تاريــخ الفــرتة الجاهليــة والجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم، وطبقـــات العــرب، وجغرافيــة بــالد 

العــرب، ودول اليمــن القدÝــة، وبقيــة دول أنحــاء الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم «كنــدة، وتدمــر، واألنبــاط، والغساســنة، واملنــاذرة»، 

واملجتمــع القبــيل يف بــالد الحجــاز مــن جميــع الجوانــب.

10321123 تاريخ صدر اإلسالم: «عصر الرسول والخلفاء الراشدين»:
ــه  ــىل الل ــول ص ــد الرس ــالمية يف عه ــة اإلس ــم الدول ــة، وتنظي ــة واملدين ــرشه يف مك ــالم ون ــوة إىل اإلس ــاق يف الدع ــذا املس ــث ه يبح

عليــه وســلم، وسياســة الرســول يف نــرش الدعــوة اإلســالمية يف بــالد الحجــاز وخارجهــا، وحــركات الــردة واملتنبئــ¶، وقضيــة خالفــة 

الرســول صــىل اللــه عليــه وســلم، والفتوحــات يف عهــد الخلفــاء الراشــدين، وتنظيــم حكــم الدولــة «إداريــاً وماليــاً ودينيــاً وعســكرياً»، 

واالختــالف الــذي ظهــر يف الدولــة ونتائجــه.

10321227 تاريخ الدولة العباسية  :
ــايس األول،  ــرص العب ــاء الع ــزة لخلف ــة موج ــية، ودراس ــة العباس ــام الدول ــت، وقي ــوة آلل البي ــم الدع ــاق يف تنظي ــذا املس ــث ه يبح

وسياســة الخلفــاء العباســي¶ الداخليــة نحــو «العلويــ¶، املــوايل، والشــعوبية، والربامكــة، والعــرب... إلــخ»، وسياســة الخلفاء العباســي¶ 

ــدول  ــخ»، وعــرص ظهــور ال ــة املقدســة، واملغــرب واألندلــس... ال ــة الروماني ــة، واإلمرباطوري ــة البيزنطي ــة نحــو «اإلمرباطوري الخارجي

اإلســالمية شــبه املســتقلة، وعــرص نفــوذ األتــراك، ونظــم الحكــم ومظاهــر الحضــارة يف الدولــة العباســية.

10321335  تاريخ الدولة العثمانية: 
ــة،  ــة، واملؤسســات الرئيســة « الســلطنة، والصــدر األعظــم، والدفــرت خان ــة العث«ني ــة تأســيس الدول يركــز هــذا املســاق عــىل كيفي

ــة  ــة، والعث«ني ــة اململوكي ــة، والعث«ني ــة الصفوي ــات العث«ني ــاء، والعالق ــالم، والقض ــيخة اإلس ــارية، ومش ــة، واالنكش ــرت داري والدف

ــام 1826م.   ــد ع ــة بع ــ«ت العث«ني ــة التنظي ــام 1918 وانطــالق حرك ــة ع ــة العث«ني ــة الدول ــى نهاي ــة حت األوروبي

10321337  تاريخ العالم الحديث:
ــ¶  ــة األوىل، والثورت ــدالع الحــرب العاملي ــى انـ ــب عــرص النهضــة حت ــة عق ــة الغربي ــاó الحضاري ــة املع ــذا املســاق دراس ــاول ه يتن

ــة. ــة األوروبي ــركات القومي ــا، والح ــة يف أوروب ــورة الصناعي ــام الث ــية، وقي ــة والفرنس األمريكي

10321338  تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر: 
ــت الحــارض  ــى الوق ــ¶ 1516 وحت ــا ب ــرò م ــن الوطــن الع ــاح األســيوي م ــارص للجن ــث واملع ــخ الحدي ــج هــذا املســاق التاري يعال

ويركــز يف ذلــك عــىل الحكــم العثــ«Ó 1516-1918م، وقيــام الدولــة القطريــة بعــد عــام 1918م وتحوالتهــا االقتصاديــة واالجت«عيــة 

والسياســية يف ظــل التنافــس االســتع«ري والحــرب البــاردة، والنظــام العاملــي الجديــد. 

10321440  تاريخ فلسطين الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تاريــخ فلســط¶ الحديــث منــذ انضوائهــا تحــت الحكــم العثــ«Ó عــام 1516م وحتــى رحيلــه عنهــا 

خــالل فعاليــات الحــرب العامليــة األوىل عــام 1918م ويركــز يف ذلــك عــىل التحــوالت االقتصاديــة واالجت«عيــة والسياســية التــي انتابتها 

صعــوداً وانحــداراً ويف مقدمتهــا ظهــور الزعامــات املحليــة املتنفــذة وعالقاتهــا بالهيئــات الحاكمــة العث«نيــة واألنشــطة االقتصاديــة 

الداخليــة والخارجيــة والتغلغــل األجنبــي وردود الفعــل الرســمية والشــعبية عليــه.
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10321441 تاريخ القدس الحديث والمعاصر  : 
ــا  ــذ انضوائه ــث واملعــارص من ــة القــدس االقتصــادي واالجت«عــي والســيايس الحدي ــخ مدين يســلط هــذا املســاق الضــوء عــىل تاري

تحــت الحكــم العثــ«Ó عــام 1516م وحتــى الوقــت الحــارض، مــروراً بفــرتة االنتــداب الربيطــاÓ والحكــم األردÓ وانتهــاء باالحتــالل 

اإلرسائيــيل.

10515223   أساليب تدريس االجتماعيات (1):
يشــمل املســاق تعريفــات االجت«عيــات وعالقتهــا بالعلــوم االجت«عيــة، وخصائــص الربنامــج الجيــد يف العلــوم االجت«عيــة األفقــي 

ــث :  ــن حي ــة م ــوم االجت«عي ــاج العل ــوى منه ــية، ومحت ــداف التدريس ــة، واأله ــوم االجت«عي ــة للعل ــداف العام ــي، واأله والتفرع

الحقائــق، واملفاهيــم، والتعميــ«ت، والنظريــات، والخــربات التعليميــة أو األنشــطة وربــط كل ذلــك �نهــاج العلــوم االجت«عيــة يف 

ــذه. ــدرس وخطــوات تنفي ــارص مذكــرة ال ــة بتكامــل عن ــوم االجت«عي ــة درس العل الصفــوف املدرســية املختلفــة، وعمــل تقني

10515224  أساليب تدريس االجتماعيات (2) :
يبحــث هــذا املســاق يف اســرتاتيجيات تدريــس العلــوم االجت«عيــة ومجــاالت اســتخدامها، والتحضــ� لهــا وتطبيقاتهــا، ونقــاط القــوة 

والضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا، وأهميتهــا وأنواعهــا والتحضــ� لهــا وتنفيذهــا والحكــم عليهــا، وأنواعهــا وخصائصهــا وتطبيقاتهــا.

10515424   قضايا واتجاهات معاصرة في تدريس االجتماعيات :
ــة،  ــا وتدريــس العلــوم االجت«عي ــة مثــل التكنولوجي ــا معــارصة ذات عالقــة بتدريــس العلــوم االجت«عي ــاول هــذا املســاق قضاي يتن

ــة. ــوم االجت«عي ــم العل ــة بتعلي ــة والدولي ــة، واالهت«مــات الوطني والبيئ

10513316   تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ

10513411  اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215  استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

الحاســوب يف التعليــم، ومزايــا اســتخدام الحاســوب يف التعليــم، والتطبيقــات املختلفــة للحاســوب يف املجالــ¶ اإلداري والرتبوي.كــ« 

يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املواضيــع التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر املعلومات 

العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها، . أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف إىل إكســاب 

ــس.  ــم التدري ــادئ تصمي ــىل مب ــ«د ع ــائط باالعت ــددة الوس ــة متع ــا تعليمي ــات وانتاجه ــم برمجي ــة لتصمي ــارات الالزم ــة امله الطلب

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211   تربية عملية (1) 
ــب العمــل املــدريس،  ــف جوان ــب ملختل ــدف إىل تحضــ� الطال ــة، وهــي ته ــة العملي ــب النظــري للرتبي ــاول هــذا املســاق الجان يتن

ــة مــن الخــربات  ــه يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات املســاق وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب ــة منهــا والرتبوي اإلداري
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ــب  ــة الطال ــا إىل تهيئ ــعى يف جملته ــي تس ــابقة والت ــية الس ــول الدراس ــب يف الفص ــها الطال ــي درس ــة الت ــربات النظري ــة للخ املكمل

ــة،  ــة العملي ــام بفلســفة الرتبي ــة اإلمل ــح هــذا املســاق الفرصــة للطلب ــة. كــ« يتي ــة املختلف ــات ومســتلزمات املواقــف الصفي ملتطلب

وعنارصهــا، وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول 

ــا يف املــدارس. به

10513311  تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

ــق رصــد  ــات وطرائ ــة املنظمــة، وآلي ــب املالحظــة الهادف ــز عــىل جان ــة، بالرتكي ــة العملي ــع مــدرس الرتبي ــة م ــاء) يف الجامع (16 لق

البيانــات وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312  تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

ــر  ــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــدرس املســاق ومدي ــذ امله ــب تنفي ــع مــن الطال ــث يتوق ــك املوقــف، حي ــا ذل يتطلبه

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوع أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

ــة  ــ¶ والتعليــ«ت للمدرســة والرتبي ــام باألنظمــة والقوان ــزام الت ــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلت قب

العمليــة املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313  تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، إىل جان ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأمــل والنق ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« يتــم مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.

10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، إىل جانــب مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالؤه واملعلــم املتعــاون.

10513420    تربية عملية (6) 
يعــد هــذا املســاق امتــداداً للمســاق الســابق، حيــث يطلــب مــن الطالــب إعــداد وتنظيــم وتنفيــذ الــدروس التــي يكلــف بتدريســها 

ــىل  ــاء ع ــك بن ــة، وذل ــتقاللية الكامل ــايس واالس ــكل أس ــة بش ــتقاللية الجزئي ــ¶ االس ــا ب ــدرج م ــتقاللية، تت ــا باس ــا وتنفيذه زتنظيمه

تقديــرات كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، إىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد وتنفيــذ وتحليــل اختبــار 

وبنــاء للخطــط العالجيــة عــىل ضــوء النتائــج التــي تظهــر مــن جــراء تلــك العمليــة، ويتــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة 

أســابيع (متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي 

ومديــر املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.
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10513430    البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحثــا بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220  قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221  علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302   التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وأّن الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.

10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
يتنــاول هــذا املســاق عــدة مهــارات لهــا عالقــة بعمليــة التدريــس مثــل مهــارة إعــداد الــدروس أو تحض�هــا، ومهــارة صياغــة األهداف 

ــاه التالميــذ للــدروس،  التعليميــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب

ــط  ــارة ضب ــة، ومه ــارة اســتخدام الوســائل التعليمي ــارة التفاعــل الصفــي، ومه ــارة طــرح األســئلة، ومه ــدرس، ومه ــارة عــرض ال ومه

الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.
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 10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

 10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مــرشف مقيــم، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي ، ومســتقبله.
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 3العلم والتكنولوجيا واملجتمع 10516209
 1تربية عملية (1) 10513211
 3قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية 10513220
 3علم النفس الرتبوي 10513221
10621100    م.س.   1  10621100  أو متزامن 0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
 3اإلحصاء ومناهج البحث العلمي 10513411
 2رسم هنديس 10606102
10671210    م.س.   1  3تحليل وتصميم الخوارزميات 10671212
 3تصميم وإنتاج وسائل تعليمية 10513316
 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10671211    م.س.   1  3قاعدة البيانات لطلبة كلية الرتبية 10671301
10516309    م.س.   1  3قضايا واتجاهات معارصة يف تعليم التكنولوجيا 10516409
 3مبادئ الهندسة 10211262
10221105    م.س.   1  10221105  أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
10221106    م.س.   1  10221106  أو متزامن 10221107    م.س.  2 1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
 3علم القياس واملعاي� الهندسية 10631366
10221105    م.س.   1  10221107    م.س.  2 10221107أو متزامن 3فيزياء عامة 2 لطلبة العلوم الرتبوية 10221106
 3فيزياء عامه 1 لطلبة العلوم الرتبوية 10221105
10671112    م.س.   1  3تصميم املواقع االلكرتونية 10681272
10671111    م.س.   1  3مدخل إىل الربمجة وحل املشكالت (2) 10671112
10671211    م.س.   1  3الرسوم بالحاسوب 10671303
 3مقدمة يف املناهج 10513111
10671112    م.س.   1  3تركيب البيانات لطلبة كلية الرتبية 10671211
 3مدخل إىل الربمجة وحل املشكالت (1) 10671111
 3هندسة الطاقة والبيئة 10656234
 3الرتكيبات الهندسية ونظم السالمة 10641488
 3هندسه الكهرباء 10641207
 10513420  أو متزامن 3البحث اإلجرا² يف الرتبية العملية 10513430
10513410    م.س.   1  3تربية عملية (6) 10513420
10671112    م.س.   1  3برمجيات تطبيقية يف التعليم والتعلم 10681271
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اختياري تخصص : (6) ساعات معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

 3مدخل إىل علم النفس 10513162
 3مهارات التدريس 10513368
 3اإلرشاف الرتبوي 10513366
 3التعلّم النشط 10513299
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وصف المساقات:
10211262 مبادئ الهندسة 

يتضمــن هــذا املســاق وصفــاً للهندســة املســتوية : بَدِهيّات هلــربت، والتطابــق، والتكافؤ، والتشــابه، والدوائــر، والتحويالت الهندســية، 

ويصــف املســاق أيضــاً الهندســة الفراغيــة: عالقــة مســتقيم �ســتقيم آخــر، وعالقــة مســتقيم �ســتوى، وعالقــة مســتوى �ســتوى 

آخــر، واإلســقاط، ونظريــة األعمــدة الثالثــة، كــ« يتطــرق املســاق إىل املجســ«ت : املنشــور، والهــرم ، واألســطوانة، واملخــروط، والكــرة، 

ونظريــات تتعلــق باملجســ«ت.

10221105 فيزياء عامة (1)  لكلية التربية 
ــغل،  ــة، والش ــة امليكانيكي ــرك، والطاق ــة التح ــن، وكمي ــ¶ نيوت ــوة، وقوان ــة والق ــة، والحرك ــات، والحرك ــاق املتجه ــذا املس ــف ه يص

ــة. ــة الحراري ــة، والديناميكي ــدرة، والجاذبي والق

10221106  فيزياء عامة (2) لكلية التربية
يتضمــن املســاق مفاهيــم الشــحنة الكهربائيــة، والقــوة الكهربائيــة واملجــال الكهربــا²، وقانــون جــاوس، والجهــد الكهربــا²، والســعة 

ــار الثابــت القــوة املغناطيســية، ومصــادر املجــال  ــر التي ــار واملقاومــة، ودوائ ــر التي ــا² واملقاومــة، ودوائ ــار الكهرب الكهربائيــة، والتي

املغناطيــيس، والحــث املغناطيــيس، والحــث والحثيــة، واألشــعة الضوئيــة.

10221107 فيزياء عامة عملي (1)  
تدريب عميل يف مخترب الفيزياء عىل مجموعة من التجارب املختارة يف امليكانيكا.

10221108 فيزياء عامة عملي (2)
تدريب عميل يف مخترب الفيزياء عىل مجموعة من التجارب املختارة يف الكهرباء واملغناطيسية.

١0621100 مشاغل هندسية 
يركــز املســاق عــىل التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن األعــ«ل اليدويــة الفنيــة منهــا: التســوية والتشــكيل، والتمديــدات 

الكهربائيــة، والتمديــدات الصحيــة، والتدفئــة املركزيــة واللحــام، والعمليــات اليدويــة يف األخشــاب، وكذلــك التدريــب العمــيل عــىل 

اســتخدام آالت اإلنتــاج للحديــد واألخشــاب، كاملخرطــة والفريــزة، وتســوية األخشــاب ونرشهــا، وتدريــس معلومــات نظريــة عــن 

ــة واســتع«التها، وأدوات  ــة، وطــرق اللحــام املختلف ــا، وتقســيتها، والســالمة الصناعي ــا واســتع«التها وطــرق إنتاجه ــواد وخواصه امل

القطــع ووســائل التربيــد، وأنــواع األخشــاب وطــرق صيانتهــا وخواصهــا.

10621101 مشاغل هندسية عملي
يتضمــن املســاق التدريــب العمــيل عــىل األعــ«ل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة 

ــاج  ــب عــىل اســتخدام آالت اإلنت ــة. التدري ــة املنزلي ــدات الكهربائي ــب عــىل التمدي ــا². التدري ــل القــوس الكهرب مــن اللحامــات مث

للمعــادن كاملخرطــة. باإلضافــة إىل جانــب تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتع«التها وطــرق إنتاجهــا واملعالجات 

ــام بعمــل  ــب يف هــذا املســاق القي ــة. عــىل الطال ــة واملهني ــد، الســالمة الصناعي ــادن، أدوات القطــع وســوائل التربي ــة للمع الحراري

تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد أعــاله.

10606102    رسم هندسي
يتنــاول هــذا املســاق األســاليب األساســية للرســم واملــواد املســتخدمة، واإلســقاط املتعامــد (االورثوغــرايف)، والرســم الفنــي التطبيقــي، 

والرتكيبــات الهندســية، ورســم املجســ«ت املنظوريــة مــع الزاويــة املنحرفــة (اوبليــك).
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١0641207 هندسة الكهرباء
يركــز املســاق عــىل أســس الهندســة الكهربائيــة، وقانــون اوم، والدوائــر الكهربائيــة، والتيــار الثابــت، والدوائــر الكهربائيــة، والتيــار 

ــة،  ــر املنطقي ــة، والدوائ ــر اإللكرتوني ــتور، والدوائ ــه، والرتانس ــة، واملوج ــف املوصل ــواد نص ــات، وامل ــة يف اإللكرتوني ــرتدد، ومقدم امل

ــة. ــدات الكهربائي ــاءة والتمدي واإلض

١0631366 علم القياس والمعايير الهندسية 
ــة،  ــة والزاوي ــ� وأجهــزة القياســات وتدريجهــا، والتفــاوت املســموح، والقياســات الخطي ــل األخطــاء، ومعاي يبحــث املســاق يف تحلي

ــاً. ــاً وعاملي والحــرارة، والقــوة، والضغــط، والتدفــق، ومعالجــة املواصفــات واألنظمــة القياســية محلي

10656234 هندسة الطاقة والبيئة 
يصــف املســاق مصــادر الطاقــة املختلفــة غــ� املتجــددة مثــل طاقــة البــرتول، واملتجــددة مثــل طاقــة امليــاه، والريــاح، والشــمس، 

وطــرق ترشــيد اســتهالك الطاقــة، واقتصاديــات الطاقــة، والبيئــة ومشــاكلها، وح«يــة البيئــة، والتلــوث الهــوا²، وظاهــرة الدفيئــة، 

وارتفــاع درجــة الحــرارة للكــرة األرضيــة، وتــآكل طبقــة األوزون، إىل جانــب امللوثــات البيئيــة املختلفــة.

التركيبات الهندسية ونظم السالمة  10641488
ــة،  ــة والصناعي ــدات املنزلي ــة، والتمدي ــة الكهربائي ــة الح«ي ــن أنظم ــكل م ــم ل ــادئ واألساســيات والتصمي يصــف هــذا املســاق املب

ــوادث  ــر الح ــا²، ومخاط ــض الكهرب ــة، والتأري ــة اإلدارة الكهربائي ــح وأنظم ــو²، واملصابي ــطوع الض ــوء والس ــم الض ــابات عل وحس

ــة. ــق الكهربائي ــا² والحرائ ــ«س الكهرب ــادي الت ــة لتف ــالمة العام ــة والس ــراءات الوقاي ــة، وإج الكهربائي

١0671111 مدخل إلى البرمجة وحل المشكالت (1)
مبــادئ الربمجــة وûثيــل البيانــات وحــل املســائل باســتخدام لغــة برمجــة عليــا وتشــمل: اإلدخــال واإلخــراج، التعبــ�ات والعمليــات 

ــات، مجــال اســتخدام املتغــ�ات،  ــة البعــد، معالجــة األســ«ء، االقرتان الحســابية، جمــل الــرشط، جمــل التكــرار، املصفوفــات أحادي

االســتدعاء الــذا\، املصفوفــات ثنائيــة البعــد.

10671112 مدخل إلى البرمجة وحل المشكالت (2)
ويعــد املســاق امتــداداً للمســاق 0671111 ويشــمل موضوعــات متقدمــة املــؤرشات، والســجالت، وامللفــات، والكيانــات والفئــات مــن 

أجــل حــل مســائل االســتعداد مــن النواحــي الربمجيــة للمســاقات التاليــة.

١0671211 تركيب البيانات
بنــا البيانــات وتركيبهــا بالطــرق املختلفــة مــع التمييــز بــ¶ خصائــص  كل منهــا واســتع«له. اســتخدام هــذه الرتاكيــب يف حــل املســائل 

ويف تطبيقــات مختلفــة. ويغطــي املســاق: املكدســات، القوائــم، الطوابــ�، الشــجرة، الشــجرة الثنائيــة، االســتدعاء الذا\.

١0671212 مقدمة في الخوارزميات
يتعرف الطالب إىل وسائل تحليل تعقيد الخوارزميات وقياسها وبعض طرق تصميمها واستع«لها.

١0681271 برمجيات تطبيقية في التعليم والتعلم
يتضمن املساق استخدام برمجيات حديثة يف مجاالت الحاسوب املختلفة، وتوظيفها يف تصميم الربامج التعليمية التفاعلية.

10671301 قاعدة البيانات
يتضمــن املســاق مفاهيــم قاعــدة البيانــات، واســتخدام النمــوذج العالئقــي يف بنــاء قواعــد البيانــات وتطبيــق ذلــك يف بنــاء قاعــدة 

بيانــات تعليميــة واالســتفادة منهــا.
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10681272 تصميم المواقع االلكترونية
يتعلــم الطالــب يف هــذا املســاق أساســيات الشــبكات ومفاهيــم االنرتنــت وخدماتهــا، ومبــادئ إنشــاء صفحــات ويــب مؤثــرة وتنظيــم 

بنــاء موقــع ويــب، وكيفيــة إنشــاء صفحــات الويــب املتفاعلــة والقابلــة للتخصيــص، وأنــواع العنــارص املكونــة لصفحــات الويــب، إىل 

جانــب تعلــم بعــض لغــات الربمجــة والربامــج الشــائعة والتــي تســتخدم يف تصميــم مواقــع الويــب وتطويرهــا وهــي تشــمل كيفيــة 

إدراج الجــداول والرســوم والنــ«ذج واإلطــارات والوســائط املتعــددة والتأثــ�ات الحيويــة يف صفحــة الويــب.

10671303 الرسوم بالحاسوب
ــدوران،  ــة، وال ــالت: اإلزاح ــكال، التحوي ــض األش ــوط وبع ــم الخط ــات رس ــوب، وخوارزمي ــوم بالحاس ــادئ الرس ــاق مب ــن املس يتضم

ــات. ــة اتجاه ــ¶ ويف ثالث ــوم يف اتجاه ــ�. والرس والتكب

10516209 العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
يتمحــور هــذا املســاق حــول الــدور الــذي Ýكــن أن يلعبــه اســتخدام التكنولوجيــا (األجهــزة واألدوات) والتكنولوجيــا  بوصفهــا عمليــة 

ــوه  âــع و ــىل املجتم ــا ع ــم والتكنولوجي ــن العل ــك دور كل م ــره. وكذل ــع وتطوي ــ� املجتم ــة يف تغي ــاملة متكامل ــة ش ــة منظم فكري

وتطــوره. كــ« يتنــاول بعــض القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بتأثــ� كل مــن العلــم والتكنولوجيــا واملجتمــع عــىل بعضهــم البعــض، 

وانعكاســات ذلــك عــىل املنظومــة التعليميــة.

10516309 أساليب تعليم التكنولوجيا
ــاول هــذا املســاق طــرق التدريــس القدÝــة والحديثــة يف املراحــل املختلفــة وتشــمل: طريقــة املحــارضة، مــن حيــث مجــاالت  يتن

اســتخدامها والتحضــ� لهــا، وتطبيقهــا، ونقــاط القــوة وجوانــب الضعــف فيهــا، ومجــاالت تطويرهــا، وطريقــة املناقشــة يف تدريــس 

الحاســوب، مــن حيــث أهميتهــا وأنواعهــا والتحضــ� لهــا، وتنفيذهــا، والحكــم عليهــا، وطريقــة الحــوار، مــن حيــث أنواعهــا ومزاياهــا 

ــك التطبيــق، وطريقــة حــل  وتطبيقهــا، وطريقــة االكتشــاف، مــن حيــث ماهيتهــا وخصائصهــا وأنواعهــا، وتطبيقهــا، ومعوقــات ذل

املشــكالت، مــن حيــث تعريفهــا، وأهميتهــا، وخطواتهــا.

10516409 قضايا واتجاهات معاصرة في تعليم التكنولوجيا
يتنــاول هــذا املســاق معالجــة العديــد مــن القضايا واملوضوعــات املرتبطــة بتكنولوجيــا املعلومات واالتصــاالت املعارصة واســتخداماتها 

يف التعليــم. أخالقيــات و قوانــ¶ امللكيــة الفكريــة، والثقافــة البرصيــة وقوانينهــا، والــذكاء االصطناعــي والواقــع االفــرتايض وغــ� ذلــك 

مــن املســتحدثات.  ويتضمــن موضوعــات مثــل اآلثــار املرتتبــة عــىل توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف قطاعــات املجتمع 

  .Learning-M وانعكاســات ذلــك عــىل قطــاع التعليــم، اىل جانــب إىل املــدارس اإللكرتونيــة، ومجتمــع بــال مــدارس، والتعلــم املتنقــل

إىل جانــب توظيــف الربامــج االجت«عيــة عــىل الشــبكة العنكبوتيــة يف التعليــم.

10516204 التقنيات التربوية
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم بإطــاره الواســع  ضمــن مناهــج التعليــم يف عــرص املعلومــات. إضافــة إىل تكنولوجيــا 

ــات  ــة بالتقني ــات ذات العالق ــن املوضوع ــدد م ــاق إىل ع ــذا املس ــرق ه ــا، ويتط ــتحدثا تكنولوجي ــا مس ــددة بوصفه ــائط املتع الوس

التعليميــة يف مجــال الرتبيــة الخاصــة، واســهامات هــذه التقنيــات يف معالجــة الفــروق الفرديــة.  إىل جانــب  تصميــم برمجيــات تربوية 

ومــواد تعليميــة محوســبة تســتخدم النصــوص والرســوم والصــور والصــوت والفيديــو مــن منظــور بعــض نظريــات التعلــم وانتــاج 

ــات  ــة التــي تســتخدم الوســائط املتعــددة، وتصميــم برمجي ــم الربامــج التعليمي ــات واملــواد ، والبحــث يف طــرق تقيي هــذه الربمجي

تعليميــة باالســتعانة بعــدد مــن الربامــج الخاصــة بتحريــر النصــوص والصــوت والفيديــو. 

10513316 تصميم وسائل تعليمية وإنتاجها:
ــائل  ــة يف الوس ــية املُتضمن ــة والنفس ــات الرتبوي ــل، والعملي ــوم واملراح ــث املفه ــن حي ــة م ــائل التعليمي ــاق الوس ــذا املس ــاول ه يتن

التعليميــة، ويصــف املســاق أنــواع الوســائل التعليميــة ومصــادر الحصــول عليهــا، ويتخلــل املســاق تصميــم وســائل تعليميــة وفــق 

ــة. ــة املحلي مواصفــات الوســيلة الجيــدة، وإنتاجهــا مــن مــواد البيئ
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10513411 اإلحصاء ومناهج البحث العلمي :
يصــف املســاق مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، وتوظيفهــا يف أساســيات البحــث العلمــي، وذلــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة 

للطالــب ملعرفــة أنــواع البحــث العلمــي وأســاليبه وخطواتــه، إىل جانــب  مســاعدته يف اختيــار مشــكلة بحثيــة وتحديدهــا، وجمــع 

البيانــات وكيفيــة تحليلهــا، وتفســ� النتائــج.

10513215 استخدام الحاسوب في التعليم:
ــة  ــات برمج ــتخدام، ولغ ــذا االس ــة يف ه ــارب العاملي ــا، والتج ــم تاريخي ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــور اس ــاق تط ــذا املس ــف ه يص

ــوي. ــ¶ اإلداري والرتب ــوب يف املجال ــة للحاس ــات املختلف ــم، والتطبيق ــوب يف التعلي ــتخدام الحاس ــا اس ــم، ومزاي ــوب يف التعلي الحاس

كــ« يركــز عــىل اســتخدام اإلنرتنــت يف دعــم عمليــة التعلــم والتعليــم. مــن املضوعــات التــي يغطيهــا هــذا املقــرر: تقييــم مصــادر 

املعلومــات العامليــة، بيئــات التعلــم التعاونيــة عــىل اإلنرتنــت، البحــث عــن املعلومــات واســتعادتها،. أمــا يف شــقه العمــيل فيهــدف 

إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الالزمــة لتصميــم برمجيــات تعليميــة متعــددة الوســائط باالعتــ«د عــىل مبــادئ تصميــم التدريــس. 

ــس  ــة،  والتدري ــن وامل«رس ــل التمري ــة مث ــة املعروف ــات التعليمي ــاط الربمجي âــن أ ــاذج م â ــىل ــة ع ــات املنتج ــتمل الربمجي وستش

 PowerPoint مثــل Authoring Tools واملحــاكاة،  واأللعــاب التعليميــة،  والحــوار باســتخدام أدوات التأليــف  ،Tutorial الخصــويص

.Movie Maker أو Photo story 3 for windows أو

10513211 تربية عملية (1) 
يتنــاول هــذا املســاق الجانــب النظــري للرتبيــة العمليــة، و يهــدف إىل تحضــ� الطالــب ملختلــف جوانــب العمــل املــدريس، اإلداريــة 

ــة  ــة مــن الخــربات املكمل ــه املســاق يف إطــار نظــري، بحيــث يتضمــن يف محــاوره جمل ــات وواجبات ــة. وتنفــذ متطلب منهــا والرتبوي

ــات  ــب ملتطلب ــة الطال ــا إىل تهيئ ــي تســعى يف جملته ــب يف الفصــول الدراســية الســابقة والت ــي درســها الطال ــة الت للخــربات النظري

ومســتلزماتها املواقــف الصفيــة املختلفــة. كــ« يتيــح هــذا املســاق الفرصــة للطلبــة اإلملــام بفلســفة الرتبيــة العمليــة، وعنارصهــا، 

وقوانينهــا، وأنظمتهــا، وأخالقيــات مهنــة التعليــم، إىل جانــب اإلملــام باملهــام والحقــوق والواجبــات واألنظمــة املعمــول بهــا يف املــدارس.

10513311 تربية عملية (2) 
يتنــاول هــذا املســاق املشــاهدة واملشــاركة الجزئيــة معــاً وفــق مســارين أساســي¶: األول، ويتــم عــىل شــكل لقــاءات دراســية وجاهيــة 

(16 لقــاء) يف الجامعــة مــع مــدرس الرتبيــة العمليــة، بالرتكيــز عــىل جانــب املالحظــة الهادفــة املنظمــة، وآليــات رصــد البيانــات و 

طرائقهــا وتحليلهــا وتقييمهــا يف إطــار تحليــل املواقــف الصفيــة. أمــا املســار الثــاÓ، فهــو املســار العمــيل الــذي ينتقــل فيــه الطالــب 

إىل مدرســة تدريبيــة محــددة بـــ (16) ســاعة، يقــوم خاللهــا باملشــاهدة املنظمــة واملربمجــة لدراســة البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم 

مناقشــتها مــع املــدرس أمــام الطلبــة ûهيــداً إلصــدار أحــكام موضوعيــة حيــال تلــك املشــاهدات.

10513312 تربية عملية (3) 
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتحمــل مســؤولية تنفيــذ فعاليــات املوقــف الصفــي لحصــة كاملــة يف ضــوء املعايــ� التــي 

يتطلبهــا ذلــك املوقــف، حيــث يتوقــع مــن الطالــب تنفيــذ املهــام التدريســية تحــت إرشاٍف ومســؤوليٍة مــن  مــدرس املســاق ومديــر 

املدرســة الرشيكــة واملــرشف الرتبــوي ملــدة (32) يومــا �عــدل حصتــ¶ يف اليــوم الواحــد. وملــدة (16) أســبوعا أيضــاً يقــوم الطالــب 

تحــت إرشاف مــدرس املســاق بتطبيــق العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات املرافقــة للمنهــاج، بحيــث يتــم تعيينهــا وتنســيقها مــن 

قبــل كل مــن مــدرس املســاق وإدارة املدرســة الرشيكــة، مــع االلتــزام التــام بأنظمــة وقوانــ¶ والتعليــ«ت املدرســة والرتبيــة العمليــة 

املعمــول بهــا يف الجامعــة.

10513313 تربية عملية (4) 
ــام  ــذ امله ــالل تنفي ــن خ ــل وم ــاء الفص ــة يف أثن ــرشف والطلب ــ¶ امل ــم ب ــي تت ــبوعية الت ــاءات األس ــىل اللق ــاق ع ــذا املس ــد ه يعتم

والفعاليــات الصفيــة يف املــدارس الرشيكــة، حيــث يشــرتط تنفيــذ مثــل تلــك املهــام بفــرتة زمنيــة ال تقــل عــن ثــالث ســاعات ملــدة 

ــب عكــس  ــد، اىل جان ــل والنق ــدرب عــىل االســتقاللية يف تحمــل املســؤولية والتأم ــب املت ــد الطال ــا تعوي ــم خالله (16) أســبوعاً، يت

مالحظــات التغذيــة الراجعــة بشــكل تفاعــيل بينــه وبــ¶ املعلــم املــرشف، كــ« تتــم  مناقشــة كل مــا يصــادف الطالــب مــن صعوبــات 

وخــربات يف أثنــاء التطبيــق العمــيل يف املــدارس خــالل اللقــاء األســبوعي مــع املعلــم املرشــد يف الجامعــة، وتصــل هــذه الســاعات إىل 

(32) ســاعة عمليــة.
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10513410  تربية عملية (5) 
ــزداد مســتوى  ــب الســابقة، ي ــد تلقاهــا جــراء مراحــل التدري ــب ق ــا الطال ــي يكــون فيه مــع تنامــي مســتوى الخــربة امل«رســة الت

انخراطــه يف عمليــة التدريــس وقيــادة املوقــف الصفــي، إال أنــه ال يــزال بحاجــة إىل متابعــة وإرشاف مــن قبــل املعلــم املــرشف واملعلم 

املتعــاون، حيــث ال يــزال بحاجــة إىل الرجــوع إليهــ« للتأكــد مــن قابليــة الخطــط التــي يعدهــا للتنفيــذ ويتــم هــذا الجــزء مــن خــالل 

(16) ســاعة وجاهيــة. و(64) حصــة فعليــة كاملــة، باإلضافــة إىل مشــاهدة الحصــص التــي ينفذهــا زمــالءه واملعلــم املتعــاون.

10513420 تربية عملية (6) 
ــا  ــف بتدريســها وتنظيمه ــي يكل ــدروس الت ــداد ال ــب إع ــن الطال ــب م ــث يطل ــداداً للمســاق الســابق، حي ــد هــذا املســاق امت يع

وتنفيذهــا باســتقاللية، تتــدرج مــا بــ¶ االســتقاللية الجزئيــة بشــكل أســايس واالســتقاللية الكاملــة، وذلــك بنــاء عــىل تقديــرات كل مــن 

املعلــم املتعــاون واملــرشف وبعلــم مديــر املدرســة، اىل جانــب تكليــف الطالــب بإعــداد اختبــار وتنفيــذه وتحليلــه وبنــاء الخطــط 

ــم تدريــس (20) ســاعة أســبوعياً ملــدة خمســة أســابيع  ــة، ويت ــك العملي ــر مــن جــراء تل ــي تظه ــج الت ــة عــىل ضــوء النتائ العالجي

(متواصلــة أو منفصلــة) بحيــث تغطــي مــا ال يقــل عــن (120) ســاعة �راقبــة كل مــن املعلــم املتعــاون واملــرشف الرتبــوي ومديــر 

املدرســة الرشيكــة يف التدريــب.

10513430 البحث اإلجرائي في التربية العملية
يتنــاول هــذا املســاق البحــث اإلجــرا² مــن حيــث مفهومــه، وأهدافــه، وأنواعــه، وتطبيقاتــه عــىل املشــكالت والصعوبــات التعليميــة 

التعلميــة يف البيئــة املدرســية والصفيــة، ثــم يطلــب مــن الطالــب تقديــم بحــث بأحــد هــذه املشــكالت والصعوبــات التــي واجهتــه يف 

أثنــاء تطبيقــات الرتبيــة العمليــة تحــت إرشاف أحــد مــدريس القســم مســتخدماً فيهــا جميــع خطــوات البحــث اإلجــرا².

10513111 مقدمة في المناهج:
يتضمــن هــذا املســاق تطــور مفهــوم املنهــاج وعنــارصه وأسســه وتصميمــه وتخطيطــه وتجريبــه والفلســفات الرتبويــة والنظريــات 

التعليميــة التــي بحثــت يف املناهــج.

ات تربوية باللغة اإلنجليزية: 10513220 قراء
يتنــاول املســاق أنواعــا مختلفــة لقــراءات حديثــة باللغــة االنجليزيــة يف موضوعــات تربويــة مختلفــة، وتتضمــن القــراءات مفاهيــم 

ــة  ــاء لحصيل ــة ذات معنــى؛ إغن ــاء مفــردات تربوي ــة لبن ــة مــن تحليــل وتطبيــق وتعميــم يف محاول ــة رئيســية يعالجهــا الطلب تربوي

الطالــب اللغويــة يف اللغــة اإلنجليزيــة.

10513221 علم النفس التربوي: 
يصــف هــذا املســاق علــم النفــس الرتبــوي وعالقتــه بعلــم النفــس العــام، وكيفيــة تطبيــق مفاهيــم املدرســة الســلوكية واملدرســة 

اإلدراكيــة يف عمليــة التعليــم التــي تســهل عمليــة التعلــم، والجــو الصفــي املناســب لحــدوث عمليــة التعلــم، وتعلــم الطفــل البطــيء 

واملعــاق واملوهــوب والقــدرات املطلوبــة إلûــام عمليــة التعلــم وقياســها، وتقويــم التعلــم والتعليــم.

10513302 التقويم في المدرسة:
ــة املختلفــة ، ومقاييــس اختيارهــا ويشــمل  ــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقوÝي ــة بالتقوي ــاول هــذا املســاق تعريــف الطلب يتن

كذلــك أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس بنــاء عــىل النتائــج 

التــي تــّم التوصــل إليهــا.

10513317  إدارة الصفوف :
يتنــاول هــذا املســاق األســس العلميــة لــإلدارة املدرســية مــن جوانبهــا املختلفــة ، مــع تركيــز االهتــ«م بصفــة خاصــة عــىل النواحــي 

العلميــة والتطبيقيــة ، إذ أّن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتضافــر فيــه جهــود العاملــ¶ يف مختلــف املجــاالت الرتبويــة، وان الطريقــة 

التــي تــدار بهــا وأســاليب العمــل املتبعــة فيهــا تشــ� إىل مســتوى نجاحهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاة عــىل عاتقهــا يف الرتبيــة والتعليــم.
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10513455  تصميم التدريس:
ــة  ــة والوجداني ــداف املعرفي ــث األه ــن حي ــا م ــة به ــم املتعلق ــد املفاهي ــة وتحدي ــدروس اليومي ــم ال ــاق تصمي ــذا املس ــاول ه يتن

ــانية  ــة واإلنس ــوم التطبيقي ــة يف العل ــس العام ــاذج التدري â ــرف إىل ــم والتع ــاليب والتقوي ــطة واألس ــد األنش ــحركية، وتحدي والنفس

ــط. ــد التخطي ــس عن ــم التدري ــم يف تصمي ــا املعل ــوم به ــي يق ــام الت ــب امله ــف الطال وتعري

10513162  مدخل إلى علم النفس :
يتنــاول هــذا املســاق وصفــاً لنظريــات علــم النفــس، وعالقتهــا بعمليتــي التعلـّـم والتعليــم، إىل جانــب تعــرف مراحــل النمــو وخصائص 

املتعلمــ¶ وفقهــا، ويتطــرق املســاق أيضــاً إىل عــدد مــن التطبيقــات الرتبويــة ذات العالقــة بنظريــات علــم النفس.

10513368 مهارات التدريس :
ــة  ــارة صياغ ــا ، ومه ــدروس أو تحض�ه ــداد ال ــارة إع ــل مه ــس مث ــة التدري ــة بعملي ــا عالق ــارات له ــدة مه ــاول هــذا املســاق ع يتن

ــذ  ــاه التالمي ــة يف املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداÓ واملجــال الحــر|، ومســتوياتها املختلفــة، ومهــارة شــد انتب األهــداف التعليمي

للــدروس، ومهــارة عــرض الــدرس، ومهــارة طــرح األســئلة، ومهــارة التفاعــل الصفــي، ومهــارة اســتخدام الوســائل التعليميــة، ومهــارة 

ضبــط الصــف، ومهــارة تشــكيل املجموعــات، ومهــارة املناقشــة، ومهــارة تقويــم الــدرس.

10513299 التعلم النشط:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم التعلــم النشــط مــن حيــث تعريفاتــه، وأهدافــه، وأسســه، وخصائصــه، وطبيعتــه، وأهميتــه، وعنــارصه، 

ــه  ــط وâاذج ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــم، واس ــة يف التعلّ ــه العريض ــط وخطوط ــم النش ــة للتعل ــة املال} ــة الصفي ــاول البيئ ــ« يتن ك

ــل،  ــدور، والتمثي ــب ال ــة، ولع ــة الفاعل ــي، واالكتشــاف، وحــل املشــكلة، واملناقشــة الج«عي ــة، والعصــف الذهن (املحــارضة املوجه

ــم النشــط والتفكــ�  ــم النشــط خــارج الصــف، التعل ــم النشــط، والتعلّ ــم يف التعلّ ــة) دور املعل والقصــة، واملحــاكاة، ودراســة الحال

ــواد الدراســية. ــف امل ــم النشــط يف مختل ــة عــىل التعلّ ــات امليداني ــب التطبيق ــم النشــط، إىل جان ــات التعل ــال، وتحدي الفع

10513366 اإلشراف التربوي:
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي، وأهــداف اإلرشاف 

الرتبــوي وأسســه، و أهميتــه، والعوامــل املؤثــرة يف اإلرشاف الرتبــوي، ومهــام املــرشف الرتبــوي، ومجــاالت اإلرشاف الرتبــوي، وأدوار 

املــرشف الرتبــوي، ودور املديــر بوصفــه مرشفــا مقيــ«، كــ« يصــف املســاق أنــواع اإلرشاف الرتبــوي (الديكتاتــوري، والدÝقراطــي، 

واإلكلينيــ]، والوقــا²، والعلمــي، والبنــا²، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي). وأســاليب اإلرشاف 

ــارات الصفيــة، والــدروس التوضيحيــة، والتعليــم املصغــر، واالجت«عــات، والحلقــات الدراســية، والبحــوث، والتقويــم  الرتبــوي (الزي

الــذا\)، ومشــكالت اإلرشاف الرتبــوي، ومســتقبله.
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بكالوريوس التربية الرياضية: 

رؤية البرنامج:  
ــاء كادر علمــي ومهنــي وإعــداده،  تنبــع رؤيــة برنامــج بكالوريــوس الرتبيــة الرياضيــة مــن رؤيــة الجامعــة وفلســفتها التــي تهتــم ببن

وتزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، واملجلــس األعــىل للشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة 

ــع  ــة احتياجــات املجتم ــي مؤهــل يســهم يف تلبي ــكادر علم ــة ب ــذوي اإلعاق ــايض ل ــاع الري ــايض العســكري، والقط ــاع الري ــة، والقط البدني

وتطــوره إىل األفضــل  ويتناســب مــع متطلبــات التقــدم العلمــي، وليكــون ركنــاً أساســياً مــن أركان تطويــر الواقــع الريــايض الفلســطيني ، 

ــة الفلســطينية. ــات الوطني وحســن إعــداد املنتخب

رسالة البرنامج:  
ــد  ــ¶ األكادÝــي واملهــاري مــن اجــل تزوي ــة يف الجانب ــي تهــدف إىل حســن إعــداد الطلب ــة الت ــه رســالة الكلي يحمــل الربنامــج يف طيات

املجتمــع بطلبــة متميزيــن مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس يف الرتبيــة الرياضيــة، يتمتعــون �هــارات تدريســية وتدريبيــة ، وبحثيــة عاليــة 

مــن اجــل النجــاح يف تدريــس الرتبيــة الرياضيــة يف املــدارس الفلســطينية، إىل جانــب التدريــب يف األنديــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة والصحيــة 

والقطــاع الريــايض العســكري والعمــل اإلداري يف املؤسســات الرياضيــة املختلفــة وذلــك مــن خــالل صقــل الشــخصية لتســتطيع تلبيــة هــذا 

الــدور املميــز الــذي تطمــح الكليــة إىل تزويــد املجتمــع بجميــع مؤسســاته الرياضيــة بــه.

أهداف البرنامج:  
ً  تقوم كلية الرتبية الرياضية يف جامعة النجاح الوطنية  برتجمة رسالتها وفلسفتها عمليا

من خالل تحقيق األهداف اآلتية:

 أوال: األهداف  العامة.

:(ILOS مخرجات التعلم املرجوة )ثانيا: األهداف الخاصة

أوال: األهداف العامة:
يسعى الربنامج إىل تحقيق األهداف العامة اآلتية:

ــة ســليمة . 1 ــة علمي ــب وفــق منهجي ــس والتدري ــايض يف مجــايل التدري ــادرة عــىل العمــل الري ــا والق ــة علمي إعــداد الكــوادر املؤهل

ــة والجامعــات واملعاهــد. ــدارس واألندي ــن امل ــة م ــة حاجــات املؤسســات الرياضي لتلبي

ــل . 2 ــة والنفســية، والتحلي ــة الصفــات اإلرادي ــاء للناشــئ¶ ، وتنمي ــايض يف فلســط¶ مــن حيــث حســن االنتق ــب الري ــر التدري تطوي

ــار ومــن كال الجنســ¶. ــة املــدى للناشــئ¶ وللكب ــة قصــ�ة ومتوســطة املــدى وطويل الحــر|، وإعــداد الربامــج التدريبي

تطوير العمل اإلداري يف مختلف املؤسسات الرياضية الفلسطينية.. 3

ــف والوحــدات . 4 ــة واســتخدامها يف املواق ــات الحديث ــزة والتقني ــد انســب األدوات واألجه ــدرة عــىل تحدي ــه الق ــب لدي ــداد طال إع

ــة. ــذوي االعاق ــة املدرســية لألســوياء ول ــة البدني ــة للرتبي التعليمي

تنميــة إســرتاتيجية القــدرة عــىل حــل املشــكالت والعمــل يف مواقــع تتبايــن يف إمكاناتهــا ومراحلهــا التعليميــة ، واالســتفادة مــ« هــو . 5

متوفــر يف البيئــة املحيطــة يف عمليــة التعليــم.

:(ILOS مخرجات التعلم المرجوة )ثانيا: األهداف الخاصة
    ترتبــط األهــداف الخاصــة للربنامــج باألهــداف العامــة واملســاقات الدراســية يف الربنامــج وتتمثــل األهــداف الخاصــة يف مخرجــات 

التعلــم املرجــوة ILOS ، وبهــذا تكــون األهــداف الخاصــة ضمــن املســتويات اآلتيــة:

املعرفة والفهم:

أن يتعرف الطالب إىل أسس تعليم الرتبية البدنية ومبادئها وطرقها ملختلف األلعاب والفعاليات الرياضية.. 1

ــة . 2 ــة املناســبة لضــ«ن مخرجــات تعليمي ــة التعليمي ــة البيئ ــة وتهيئ ــات الحديث أن يتعــرف الطالــب إىل طــرق التعامــل مــع التقني

مميــزة.

أن يتعــرف الطالــب إىل أساســيات البحــث العلمــي وتطبيقاتهــا  وخطــوات إعــداد خطــة البحــث والفرضيــات واملتغــ�ات واإلحصــاء . 3
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الوصفــي ،ومفهــوم التصميــم وأغراضــه ومبادئــه، وأنــواع التصميــ«ت باســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة املعلميــة والالمعلميــة.

ــيولوجية يف . 4 ــة الفس ــتمر. والنظري ــدÓ املس ــود الب ــاء املجه ــان يف أثن ــم اإلنس ــاء جس ــف أعض ــة وظائ ــب دراس ــرف الطال  أن يتع

ــىل األداء.  ــ�ه ع ــيل وتأث ــب العض ــدÓ، والتع ــىل األداء الب ــة ع ــل البيئي ــر العوام ــدÓ، واث ــة واألداء الب ــايض، والوراث ــب الري التدري

أن يفهم الطالب التعليم التكاميل ب¶ الرتبية البدنية واملواد الدراسية األخرى يف املدرسة.. 5

أن يتعــرف الطالــب بالنظريــات واألســاليب العلميــة املتبعــة يف مجــال التدريــب مثــل مفهــوم حمــل التدريــب ومكوناتــه، وأنــواع . 6

التدريــب الفــرتي، والتكــراري، املختلــط والدائــري.  

أن يتعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية يف القيــاس والتقويــم يف الرتبيــة الرياضيــة، وتزويــده باملعلومــات حــول الخصائــص العلمية . 7

لالختبــارات واســتخدامها يف تقويــم األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنية.

 أن يتعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية يف مناهــج الرتبيــة الرياضيــة، واالطــالع عــىل املناهــج املحليــة والعربيــة والعامليــة ملختلــف . 8

املراحــل الدراســية والعمــل عــىل تحليلهــا ونقدهــا،  إىل جانــب تقويــم املناهــج.

تعريف الطالب بنظريات التعلم و�راحل التعلم الحر| واألسس العصبية لتعلم املهارات الحركية املختلفة.. 9

ــايض . 10 ــدÓ للري ــىل األداء الب ــة ع ــية املختلف ــل النفس ــر العوام ــة، وأث ــا الرياضي ــية وتطبيقاته ــات النفس ــب بالنظري ــف الطال تعري

ــ¶. ــتوى األداء للرياضي ــر مس ــل يف تطوي ــك العوام ــن تل ــتفادة م ــاليب االس وأس

ــرص . 11 ــراض الع ــ¶ أم ــة وب ــن جه ــة م ــاة الحديث ــط الحي âو Óــد ــاط الب ــة والنش ــة البدني ــ¶ اللياق ــة ب ــف الطالب بالعالق  تعري

ــرى. ــة أخ ــن جه ــرد م ــا الف ــاÓ منه ــي يع ــة الت ــكالت الصحي واملش

 تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالرياضــة بوصفهــا ظاهــرًة اجت«عيــة والنظريــات االجت«عيــة وتطبيقاتهــا الرياضية، ودراســة . 12

دور الرياضــة يف املؤسســات االجت«عيــة املختلفــة وأثرهــا يف ثقافــة املجتمــع.

ــه القــدرة عــىل . 13 ــا، وان يكــون لدي ــايض ومبادئه ــة يف املجــال الري ــة والحركي ــة والوظيفي ــوم الصحي ــب أســس العل  أن يفهــم الطال

ــة. ــات الرياضي ــة لبعــض اإلصاب إعــداد الربامــج التأهيلي

 أن يفهم الطالب الكث� من القضايا املعارصة الحديثة يف الرتبية الرياضية.. 14

ب-المهارات الذهنية:
ــم . 1 ــد التعلي ــا عن ــة ومراعاته ــم  املختلف ــيل ملراحــل التعلي ــايل والعق ــدÓ والحــر| واالنفع ــو الب ــص النم ــب خصائ ــدرك الطال  أن ي

ــب. والتدري

أن يستوعب الطالب رسالة الجامعة ورؤيتها املستقبلية والعمل عىل تحقيق أهدافها.. 2

ان يدرك املفاهيم املتعلقة بالتسويق الريايض ودوره يف إنجاح البطوالت.. 3

أن يدرك الطالب أن املعلم يجب أن يكون قدوة حسنة للطلبة سواء أكان ذلك داخل املدرسة أم  الجامعة أم خارجه«.. 4

 أن يســتطيع الطالــب تحليــل املتطلبــات البدنيــة واملهاريــة الالزمــة ألداء الفعاليــات واأللعــاب الرياضيــة للمراحــل الســنية املختلفة . 5

وتحديــد تلــك املتطلبات.

ــع املراحــل الســنية . 6 ــة ومكوناتهــا وتقســي«تها ومراعــاة التسلســل يف تعليمهــا لجمي  أن يتذكــر الطالــب أشــكال املهــارات الحركي

لألســوياء وذوي االحتياجــات الخاصــة.

 أن يتذكــر الطالــب مراحــل األداء الجيــد للمهــارات و يســتطيع التفريــق بــ¶ األداء الصحيــح واألداء الخاطــئ وإدراك أســباب الخطــأ . 7

ــة تصحيحه. وكيفي

 أن يســتطيع الطالــب اســتخدام األســلوب العلمــي يف التفكــ� ملواجهــة املشــكالت املرتبطــة بالعمليــة التعليميــة �ختلــف جوانبهــا . 8

ومراحلها.

أن يتذكر الطالب املصطلحات الرتبوية والعلمية املرتبطة بتعليم املهارات الحركية والتمرينات.. 9

 أن يدرك الطالب عوامل األمان والسالمة  وحسن التعامل مع اإلصابات الرياضية واملواقف املفاجئة.. 10

 أن يختار الطالب طرق التدريس املناسبة وأساليبه لتعليم املهارات للمراحل السنية املختلفة.. 11

 أن يختار الطالب االختبارات ووسائل التقويم املناسبة لتحصيل الطلبة.. 12

ــة . 13 ــذوي اإلعاق ــة لألســوياء ول ــة للمراحــل الســنية املختلف ــارات الحركي ــم امله ــدة لتعلي ــة جدي ــات نوعي ــب ûرين ــر الطال  أن يبتك

ــارات. ــك امله ــة تل وتنمي
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ج-المهارات المهنية والعملية:
 أن يتمكن الطالب من إدارة الصف بطريقة مناسبة.. 1

 أن يطبق الطالب âاذج عملية جيدة يف التمرينات وللمهارات ملختلف الفعاليات واأللعاب الرياضية.. 2

أن يتمكن الطالب من توظيف األساليب والتقنيات الحديثة يف التعليم.. 3

ان يتمكــن الطالــب مــن ادارة البطــوالت الرياضيــة يف ابعادهــا االقتصاديــة,و إعــداد مخطــط لتســويق بطولــة رياضيــة مــن جميــع . 4

أبعادها.

أن يوظف الطالب األدوات املتوفرة يف البيئة املحيطة مثل ( خطوط املالعب ، الدوائر) يف أداء التمرينات والتعليم.. 5

ــرة) يف . 6 ــرات, دائ ــر, القاط ــار ح ــرة ، انتش ــف دائ ــع ، نص ــص ضل ــع ناق ــبة ( مرب ــكيالت املناس ــتخدام التش ــب اس ــي الطال أن يراع

ــارات. ــات وامله ــق للتمرين ــم والتطبي التعلي

 أن يحسن الطالب استخدام الثواب والعقاب يف أثناء تنفيذ حصة الرتبية الرياضية.. 7

 أن يحسن الطالب انتقاء الناشئ¶ وتدريبهم للفرق املدرسية والجامعية.. 8

 أن يستخدم الطالب أساليب التقييم املناسبة للعملية التعليمية والتعديل وفق املستجدات.. 9

 أن يراعي الطالب التنويع يف أساليب التدريس واأللعاب والفعاليات إلشباع رغبات الطلبة وتجنبا لعنرص امللل.. 10

 أن يراعي الطالب الفروق الفردية ب¶ الطلبة يف التطبيقات العملية الزوجية او الج«عية.. 11

 أن يتمكن الطالب من إدارة مجوعة وقيادتها سواء يف الجامعة أم املدرسة أم النادي أم يف مركز لياقة بدنية.. 12

 أن يتمكن الطالب من فحص األجهزة واألدوات الرياضية وصيانتها قبل العملية التعليمية ويف أثنائها وبعدها.. 13

 أن يتمكن الطالب من تصحيح األخطاء للمهارات يف أثناء تنفيذ حصة الرتبية الرياضية.. 14

ــل : الجــو الحــار، الجــو املاطــر ، داخــل . 15 ــة يف ظــروف اســتثنائية مث ــة الرياضي ــب التــرصف يف أداء حصــة الرتبي  أن يحســن الطال

الصــف.

 أن يتمكن الطالب من ادارة املعسكرات الكشفية وحياة الجوالة والخالء.. 16

د- المهارات العامة القابلة للنقل:
 أن يستخدم الطالب األساليب الدÝقراطية يف أثناء الحوار واملناقشة واحرتام الثقافات واملعتقدات املختلفة.. 1

 أن يستخدم الطالب الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة التدريس والتدريب.. 2

 أن يكــون الطالــب لديــه القــدرة عــىل القيــادة وتحمــل املســؤولية والعمــل الج«عــي ونقــل                 الخــربات يف أثنــاء التدريــس . 3

والتدريب.

 أن يكتسب الطالب مهارات التفك� العلمي وتوظيفها لحل املشكالت املرتبطة بالعملية التعليمية بعنارصها املختلفة.. 4

 أن يكتســب الطالــب القــدرة عــىل املشــاركة والعمــل الج«عــي واالتصــال باآلخريــن باســتخدام االنرتنــت مــن خــالل التكليفــات . 5

الخاصــة باملقــررات الدراســية.

أن يكتسب الطالب القدرة عىل التعاون مع اآلخرين واملؤسسات التعليمية لتعديل ثقافة املجتمع الرياضية.. 6

أن يكتسب الطالب القدرة عىل االستفادة من التكنولوجيا الحديثة يف التعلم الذا\ ونقل الخربات لآلخرين.. 7

أن يكتسب الطالب الس«ت اإلرادية والعادات الصحية السليمة يف أثناء م«رسة عمليَتي التدريس والتدريب.. 8

 أن يكون الطالب لديه القدرة عىل االتصال الفعال باآلخرين يف أثناء عمليتي التدريس والتدريب.. 9

ــة . 10 ــة والديني ــت الوطني ــىل الثواب ــاظ ع ــع الحف ــب م ــة دون تعص ــتجدات العاملي ــع املس ــل م ــا يف التفاع ــب مرن ــون الطال  أن يك

ــطيني. ــعب الفلس ــة للش والثقافي
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الخطة الدراسية:

خطة مساقات قسم التربية الرياضية
الساعات المعتمدةالمتطلبات الرقم 

18إجباري جامعة 1

42نظري تخصص إجباري 2

6نظري تخصص اختياري 3

58عميل تخصص إجباري 4

6عميل تخصص إختياري 5

130املجموع 

أوًال: المساقات النظرية اإلجبارية: ( ٤٢ ساعة معتمدة )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10503432    م.س.   1  3أسـس البحث العلمي يف الرتبية الرياضية 10531324
 3مناهج الرتبية الرياضية 10531429
 3االصابات الرياضية وطرق عالجها 10531318
 3علم الحركة 10531323
10503107    م.س.   1  10503322    م.س.  2 3أساليب تدريس الرتبية الرياضية 10531320
10503219    م.س.   1  3التعلم الحر| 10531319
 3اإلحصاء يف الرتبية الرياضية 10531213
 3التنظيم واإلدارة يف الرتبية الرياضية 10531209
 2الرتبية الصحية والنشاط الريايض 10531105
7101107    م.س.   1  3فسيولوجيا الرياضة 10531104
 2مدخل إىل الرتبية الرياضية وفلسفتها 10531101
 3علم التدريب الريايض 10531434
 2مبادئ علم النفس الريايض 10531217
10503215    م.س.   1  3القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية 10531430
 3مدخل اىل علم الترشيح الريايض 7101107



 دليل جامعة النجاح الوطنية295

ثانيا: المساقات العملية  اإلجبارية: (٥٨ ساعة معتمدة )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10531433 (2) Ó10531320    م.س.   1  2تدريب ميدا
 û3رينات بدنية (2) 10531321
10503109    م.س.   1  3جمباز (2) 10531322
10503213    م.س.   1  3كرة قدم (2) 10531325
10503214    م.س.   1  3إيقاع حر| (2) 10531326
10503108    م.س.   1  3ألعاب قوى (2) 10531327
10531328 (1) Ó10531320    م.س.   1  2تدريب ميدا
10503217    م.س.   1  3كرة يد (2) 10531432
10503212    م.س.   1  3كرة سلة (2) 10531435
10503104    م.س.   1  3كرة طائرة (2) 10531216
 3ألعاب قوى (1) 10531107
10503216    م.س.   1  3سباحة (2) 10531431
 3سباحة (1) 10531214
 3إيقاع حر| (1) 10531212
 3كرة قدم (1) 10531211
 3جمباز (1) 10531108
 û3رينات بدنية 10531106
 3كرة طائرة 1 10531103
10531102 Ó3إعداد بد 
 3العاب املرضب 10531436
 3كرة يد (1) 10531215
 3كرة سلة (1) 10531210

ثالثا: المساقات االختيارية 
مالحظاتس.عاسم المساقرقم المساق

 نظري2رياضة الحاالت الخاصة 10531251
 عميل2رفع أثقال 10531461
 عميل2كرة طاولة 10531455
 عميل2ريشة طائرة 10531359
 عميل2تنس أريض 10531454
 عميل2إسكواش 10531358
 عميل2ألعاب صغ�ة 10531353
 عميل2كرة القدم ( بنات ) 10531357
 نظري2التسويق يف املجال الريايض 10531356
 نظري2تكنولوجيا الرياضة 10531352
 نظري2قضايا معارصة يف الرتبية الرياضية 10531460
 نظري2الرتويح وأوقات الفراغ 10531250
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وصف المساقات

10531320  أساليب تدريس التربية الرياضية 
ــة  ــاء فلســفتهم الرضوري ــن عــىل بن ــم قادري ــي تجعله ــارف الت ــن املع ــكايف م ــدر ال ــة بالق ــف الطلب ــدف هــذا املســاق إىل تعري يه

لعمليــة التدريــس، ويشــمل ذلــك مفاهيــم عامــة عــن طــرق وأســاليب التدريــس ومصادرهــا ومجاالتهــا واملبــادئ األساســية العامــة 

ــه  ــه ومهام ــث أهداف ــن حي ــة م ــة الرياضي ــة ودرس الرتبي ــة الرياضي ــدرس الرتبي ــس وم ــرق التدري ــا بط ــة وعالقته ــة الرياضي للرتبي

ــذه وتقوÝــه. وأجــزاؤه وطــرق تنفي

10531105 التربية الصحية والنشاط الرياضي
التعريــف باملبــادئ األساســية للرتبيــة الصحيــة ودور املؤسســات والقطاعــات يف مجــال التوعيــة الصحيــة وأهميــة الرتبيــة يف الوقايــة 

مــن األمــراض، والعالقــة بــ¶ الرتبيــة الرياضيــة والرتبيــة الصحيــة بوصفهــا جــزءاً مــن الرتبيــة العامــة. والتغذيــة، والجوانــب الصحيــة 

التــي يجــب مراعاتهــا يف املرافــق الرياضيــة ويــدرس الرتبيــة البدنيــة وامــراض البيئــة املدرســية.

7101107 مدخل إلى علم التشريح
ــاء والرتكيــب الترشيحــي ألجهــزة الجســم، يركــز املســاق عــىل وصــف  ــة عــن البن يهــدف املســاق إىل اإلملــام باملعلومــات الرضوري

ــاز الحــر| (العضــالت،  ــز عــىل الجه ــة والرياضــة، والرتكي ــة الرياضي ــة يف مجــال الرتبي ــادئ الترشيحي ــق املب ــزة الجســم، وتطبي أجه

ــي) ــاز العصب والعظــام، واملفاصــل، والجه

10531217 مبادئ علم النفس الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل التعــرف عــىل العوامــل والطــرق الســيكولوجية يف تأهيــل الرياضيــ¶ وإعدادهــم  للحــاالت والضغوطــات 

ــل  ــة التعام ــات)، وكيفي ــخصية واالتجاه ــة والش ــات (الدافعي ــة واملنافس ــ�تهم الرياضي ــالل مس ــا خ ــد يواجهونه ــي ق ــية الت النفس

مــع هــذه الحــاالت مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة مثــل ( اإلصابــات، املنشــطات، املخــدرات) ومســاعدة املعالجــ¶ واملدرســ¶ 

ــة. ــا مــن خــالل اســتخدام الطــرق الســيكولوجية واملهــارات العقلي ــة تشــخيص هــذه الحــاالت ومعالجته ــ¶ يف كيفي واملدرب

10531319 التعلم الحركي 
ــب  ــم، إىل جان ــات التعل ــم والتعــرف إىل نظري ــة التعل ــه عملي ــد اإلنســان وتوجي ــم عن ــات التعل ــف نظري ــدف املســاق إىل توظي يه

التعــرف إىل االتجاهــات ومســارات التعلــم ومنحنياتهــا والحركــة كذلــك املنهــج والتخطيــط ومراحــل النمــو وخصائــص كل مرحلــة 

عــىل عمليــة التعلــم واملهــارات الحركيــة األساســية.

10531429 مناهج التربية الرياضية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالبــة �فهــوم املنهــج الحديــث والتطــورات التــي طــرأت عــىل مفهــوم املنهــاج، وأســس املناهــج 

ــس  ــج وأســاليب التدري ــوى املنه ــة ومحت ــة الرياضي ــث أهــداف الرتبي ــن حي ــج م ــارص املنه ــة وعن الفلســفية والنفســية واالجت«عي

املســتخدمة ووســائل التقويــم وطرقــه  وتنظيــم محتــوى منهــج الرتبيــة الرياضيــة رأســياً وأفقيــا عــىل الســنوات الدراســية.

10531323  علم الحركة  
يتضمــن املســاق عرضــاً ألشــكال الحركــة، والحــركات املســتقيمة واملغلقــة يف املجــال الريــايض والقــوة املؤثــرة عىل جســم اإلنســان، إىل 

جانــب التحليــل الحــر| وإجراءاتــه وأنواعــه لبعــض مهــارات األلعــاب الرياضيــة مــع الرتكيز عــىل القوانــ¶ الفيزيائيــة املتعلقــة بالقوة 

والرسعــة والتســارع والجاذبيــة واالحتــكاك وزوايــا العمــل والنقــل الحــر| ليكــون قــادرا عــىل تقييــم االنجــاز الحــر| وتوصيفه.

10531213 اإلحصاء في التربية الرياضية 
يهــدف املســاق إىل التعــرف عــىل العمليــات اإلحصائيــة األساســية يف الرتبيــة الرياضيــة مــن حيــث قيــاس النزعــة املركزيــة والتشــتت 

واالرتبــاط البســيط واملعايــ� وطــرق بنائهــا إىل جانــب التعــرف إىل طــرق فحــص الفرضيــات.
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10531101 مدخل إلى التربية الرياضية وفلسفتها
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة �عنــى الرتبيــة البدنيــة ودراســة أهدافهــا وأغراضهــا، واألســس الفلســفية للرتبيــة البدنيــة ومصادر 

املعرفــة، وتاريــخ الرتبيــة البدنيــة ومكانتهــا وتطورهــا يف الحضــارات القدÝــة والعصــور الوســطى وعــرص النهضــة ويف العــرص اإلســالمي 

والعــرص الحديــث وبعــض الفلســفات الحديثة.

10531104 فسيولوجيا الرياضة  
يتضمــن املســاق دراســة لالســتجابة والتكيــف للتدريــب الريــايض، والعضلــة الهيكليــة مــن حيــث الرتكيــب والوظيفــة، وأنظمــة إنتــاج 

الطاقــة، والنظريــة الفســيولوجية يف التدريــب الريــايض، واثــر التدريــب الريــايض عــىل أجهــزة الجســم املختلفــة، والعوامــل املؤثــرة 

عــىل األداء الريــايض، والتغذيــة والتمريــن، وبنيــة الجســم وضبــط الــوزن.

10531318  اإلصابات الرياضية وطرق عالجها  
يركــز املســاق عــىل أنــواع اإلصابــات الرياضيــة الشــائعة، واألســباب واألعــراض وطــرق الوقايــة منهــا وكيفيــة اإلســعاف، إىل جانــب 

الربامــج التأهيليــة لإلصابــات الرياضيــة والعــالج الطبيعــي املناســب لهــا، واإلملــام باإلســعافات األوليــة �ــا يف ذلــك اإلنعــاش القلبــي 

الرئــوي. و تعريــف الطلبــة بوســائل العــالج الطبيعــي ووظائفــه.

10531324  أسس البحث العلمي في التربية الرياضية  
يركــز املســاق عــىل تطــور البحــث العلمــي يف املجــال الريــايض، وخطــوات البحــث العلمــي، وطــرق البحــث العلمــي، وطــرق جمــع 

املعلومــات, واألدوات الخاصــة بالرتبيــة الرياضيــة و الطــرق اإلحصائيــة لفحــص الفرضيــات العلميــة.

10531209 التنظيم واإلدارة في التربية الرياضية
ــة  ــاالت الرياضي ــم املج ــب تنظي ــة إىل جان ــة الرياضي ــم واإلدارة يف الرتبي ــة التنظي ــة بأهمي ــف الطلب ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه يه

املختلفــة (النشــاطات الداخليــة والخارجيــة ) والعــروض الرياضيــة : انواعهــا وطــرق تنظيمهــا وإدارتهــا، واملباريــات وطــرق تنظيمهــا 

وإدارتهــا، والســجالت والتقاريــر وإعــداد املوازنــة الخاصــة بالرتبيــة الرياضيــة واألدوات الرياضيــة، إىل جانــب تنميــة قــدرات الطلبــة 

يف تنظيــم بطــوالت رياضيــة لأللعــاب املختلفــة املحليــة والخارجيــة.

10531430 القياس والتقويم في التربية الرياضية  
التعريــف باملفاهيــم األساســية يف القيــاس والتقويــم يف الرتبيــة البدنيــة، كذلــك الــرشوط العلميــة لالختبــارات واســتخدامها يف تقويــم 

األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنيــة، واألخطــاء الشــائعة بالقياس.ويركــز املســاق عــىل القياســات البدنيــة واملهاريــة، والجســمية، 

ــة  ــة الرياضي ــة، إىل جانــب طــرق إعــداد املعايــ� واملســتويات يف مجــال الرتبي ــة الرياضي والفســيولوجية، والنفســية يف مجــال الرتبي

كــ« يهــدف إىل تزويــد الطلبــة �قدمــة إحصائيــة تشــمل بعــض اإلحصائيــات الوصفيــة وكيفيــة بنــاء االختبــارات وحســاب معامالتهــا 

العلميــة (صــدق وثبــات وموضوعيــة ومعايــ�).

10531434 علم التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب �فهــوم علــم التدريــب الريــايض، تطــوره، مبادئــه، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة 

�بــادئ  تطويــر الصفــات البدنيــة والقــدرات املهاريــة والخططيــة وأســـسها ووســائلها وكذلــك اإلعــداد النظــري والنفــيس واإلداري 

لالعبــ¶ وتعريــف الطالــب بطــرق إعــداد الوحــدة التدريبيــة والتخطيــط للموســم الريــايض، ووســائل وطــرق اختيــار الالعبــ¶ عــىل 

ــره يف  ــايض وتطوي ــداد الري ــددة يف إع ــب املتع ــرف إىل طــرق التدري ــك التع ــة ، وكذل ــات املختلف ــليمة يف الرياضي ــة س أســس علمي

األلعــاب الج«عيــة والفرديــة ودور املــدرب يف ذلــك .

10531251  رياضة الحاالت الخاصة 
يهــدف املســاق إىل تحديــد مفهــوم الحــاالت الخاصــة، واإلعاقــة وأنواعهــا ودرجاتهــا والنشــاط الريــايض املناســب لهــا، إىل جانــب 

تحديــد املوهوبــ¶ واملتميزيــن رياضيــا وإعــداد الربامــج الرياضيــة املناســبة لهــم، إىل جانــب البطــوالت وتنظيمهــا ,تزويــد الطلبــة 

باملعــارف واملعلومــات القــادرة عــىل تعديــل اتجاهاتهــم نحــو التالميــذ املعاقــ¶ وتعريفهــم باألســباب الرئيســية لــكل إعاقــة وســبل 

الوقايــة منهــا، كــ« يهــدف إىل إملــام الطلبــة بأهميــة األجهــزة واألدوات ملســاعدة املعاقــ¶ يف حياتهــم اليوميــة يف أثنــاء النشــاطات 

الرياضيــة، إىل جانــب حــث الطلبــة عــىل دمــج التالميــذ املعاقــ¶ يف درس الرتبيــة الرياضيــة .
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10531250  الترويح وأوقات الفراغ 
يركــز املســاق عــىل أهميــة الرتويــح بالنســبة لألفــراد واملجتمعــات، والوقــت الحــر، وأهــداف الرتويــح، وأنــواع الرتويــح ومجاالتــه 

وخصائــص كل نــوع منهــا ويتضمــن جانبــا عمليــا للنشــاط ,وتكويــن حصيلــة معرفيــة لــدى الطلبــة عــن برامــج الرتويــح وأوقــات 

ــار املرتتبــة عليهــا، وكذلــك التعــرف إىل املجــاالت الرتويحيــة وإدارة أنشــطتها وتنظيمهــا. الفــراغ وأهميتهــا واآلث

10531356  التسويق في المجال الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصه وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــوÓ والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد االقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

ــايض إىل  ــويق الري ــتخدمت للتس ــي اس ــة الت ــ«ذج الرياضي ــرض إىل الن ــا والتع ــة وتصنيعه ــتلزمات الرياضي ــاج املس ــات وإنت للمباري

ــة. واالســتث«ر يف مجــال الرياضــة واالحــرتاف . ــة رياضي ــب إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت لتســويق بطول جان

10531460  قضايا معاصرة في التربية الرياضية
يهــدف املســاق للتعــرف إىل القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بالرتبيــة الرياضيــة ومناقشــتها مثــل مفهــوم الرتبيــة الرياضيــة الحديــث, 

واقــع خريجــي الرتبيــة الرياضيــة يف ضــوء مســتجدات ســوق العمــل, مصطلحــات حديثــة يف الرياضــة (الرياضــة والسياســة, العوملــة 

الرياضيــة, التجنيــس والــرق والعبوديــة, الرشــاوى والتالعــب بالنتائــج, املافيــا العامليــة والرياضــة, املراهنــات), مقابــالت مــع العبــ¶ 

ــا  ــايض, التكنولوجي ــويق الري ــرأة, التس ــة وامل ــايض, الرياض ــرتاف الري ــب, االح ــغب املالع ــة, ش ــن ذوي اإلعاق ــ¶ م ــ¶ والعب محرتف

والرياضــة, تحليــل املباريــات, إدارة املؤسســات واألنديــة, اإليقــاع الحيــوي, املنشــطات, األمــراض املعــارصة, املــوت املفاجــئ, رياضــة 

املعاقــ¶, بعــض األلعــاب الحديثــة وغــ� ذلــك مــن القضايــا املهمــة.

10531352 تكنولوجيا الرياضة
ــاء,  ــاس واالنتق ــرق القي ــوالت وط ــايض يف البط ــال الري ــتخدمة يف املج ــزة املس ــدث األجه ــة بأح ــف الطلب ــاق إىل تعري ــدف املس يه

ــة. ــآت الرياضي ــتخدامها يف إدارة املنش واس

10531211  كرة القدم (1)
يهــدف املســاق إىل إعطــاء فكــرة عــن املهــارة وأهميتهــا لالعــب مــع الــرشح الواضــح وتعليــم مبــادئ املهــارات األساســية لكــرة القــدم 

واســتخدام الوســائل املســاعدة املتاحــة وإعطــاء فكــرة عامــة عــن قانــون اللعبــة،  واســتخدام أفضــل الطــرق لتعليــم كل املهــارات 

األساســية واملركبــة.

10531210 كرة السلة (1)
ــط الكــرة  ــر وتنطي ــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة الســلة وإكســابهم ، (مهــارات التمري ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــة االســتعداد). ــب واملحــاورة ووقف والتصوي

10531215 كرة اليد (1)
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة اليــد والتعــرف اىل املهــارات األساســية، التمريــر والتصويــب، 

والجــري بالكــرة واالســتقبال والخــداع).

10531103 كرة الطائرة (1)
يهــدف املســاق إىل تعلــم الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، (اإلرســال واالســتقبال واإلعــداد والرضبــة الســاحقة وحائــط 

الصــد والتغطيــة)، كذلــك األخطــاء الشــائعة والت«ريــن التطويريــة لتعلــم املهــارات.

10531108 جمباز (1)
ــات)،  ــة، وحصــان القفــز (شــباب، بن ــة املهــارات والحــركات األساســية يف أجهــزة الحــركات األرضي ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــان (شــباب). واملتوازي
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10531212 اإليقاع الحركي (1)
ــه  ــىل وج ــتخدام األدوات وع ــم دون اس ــزاء الجس ــف أج ــية ملختل ــة األساس ــارات الحركي ــات امله ــم الطالب ــاق إىل تعلي ــدف املس يه

ــن. ــ¶ واليدي ــركات الرجل ــوص ح الخص

10531107  ألعاب قوى (1)
ــة واملاراثــون وســباق  ــة مســابقات ألعــاب املضــ«ر بــ¶ عــدو وجــري مســافات متوســطة وطويل يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلب

الضاحيــة كذلــك جــرى الحواجــز واملوانــع وســباق التتابــع واملــيش.

10531214  سباحة (1)
يهــدف املســاق إىل التعريــف بتاريــخ تطــور رياضــة الســباحة وتعلــم املبــادئ األساســية يف الســباحة مــن حيــث اإلحســاس باملــاء 

والطفــو والســباحة عــىل الصــدر.

10531106 تمرينات بدنية (1)
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بأســـس كتابــة التمرينــات والنــداء عليهــا، وأنواعهــا إىل جانــب تكويــن جملــة ûرينــات بســيطة 

دون اســتخدام األدوات كــ« يهــدف إىل تعريــف الطالــب �فهــوم التمرينــات البدنيــة واألوضــاع األصليــة واألوضــاع املشــتقة وطــرق 

النــداء عليهــا، وكتابــة التمرينــات.

0503330 التربية العملية (1)
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل املشــاركة الفاعلــة واملشــاهدة لــدرس الرتبيــة الرياضيــة وتطبيــق بعــض األجــزاء واملشــاركة يف 

األنشــطة الداخليــة والخارجيــة للمدرســة وكذلــك تعويــد الطلبــة عــىل االلتــزام  بالــدوام املــدريس مــن طابــور الصبــاح، حتــى مغــادرة 

ــة. الطلبة املدرس

10531102 اإلعداد البدني
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة  عنــارص اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بالصحــة واملرتبطــة باملهــارة, وكذلــك طــرق قياســها مــن خــالل 

األنشــطة الرياضيــة لتنميــة الجهــاز الــدوري التنفــيس حتــى يكتســب الطالــب اللياقــة البدنيــة الشــاملة واللياقــة البدنيــة الخاصــة، 

كــم يهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل إعطــاء âــاذج لوحــدات تدريبيــة خاصــة باإلعــداد البــدÓ لتنميــة العنــارص الســالفة الذكــر.

10531325 كرة القدم (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الحركيــة إىل جانــب اإلعــداد الخططــي والتحكيــم (قانــون اللعبــة)، إعــادة املهــارات 

األساســية يف كــرة القــدم، التكتيــك الهجومــي، والتكتيــك الدفاعــي، التحكيــم، التعــرف إىل قانــون اللعبــة.

10531435  كرة السلة (2)  
ــب،  ــرق اللع ــة وط ــة والدفاعي ــة الهجومي ــارات الخططي ــب امله ــية، إىل جان ــارات األساس ــة امله ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــدف املس يه

ــب. ــون اللع ــدرب، وقان ــيس، وامل ــداد النف واإلع

10531432 كرة اليد (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية إىل جانــب خطــط اللعــب، وإعــادة املهــارات األساســية الســابقة والتعــرف إىل 

الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة وقانــون اللعبــة وتحكيمهــا.

10531216 كرة الطائرة (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، والخطــط الدفاعيــة والهجوميــة، وواجبــات املــدرب، وطــرق 

اللعــب، وقانــون اللعبــة مــع التطبيــق.
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10531322 جمباز (2)  
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطــالب املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزة: حصــان الحلــق، العقلــة, الحلــق (شــباب)، حــركات 

أرضيــة, حصــان القفــز, عارضــة التــوازن ( بنــات) إىل جانــب التعريــف بقانــون اللعبــة، وتنظيــم البطــوالت يف الجمبــاز.

 10531326 اإليقاع الحركي (2)  
ــة  ــارات اإليقاعي ــات امله ــب إكســاب الطالب ــاع حــر| (1) إىل جان ــا يف إيق ــم تعلمه ــي ت ــارات الت ــة امله ــدف املســاق إىل مراجع يه

ــوري. ــي والفلكل ــص الرشق ــواع الرق ــرف إىل أن ــك التع ــتخدام األدوات، كذل ــيقى واس ــة املوس �صاحب

10531327  ألعاب قوى (2)  
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة مســابقات امليــدان مثــل الرمــي والجلــة والقــرص والرمــح وألعــاب الوثــب الطويــل والعــايل مــع 

التعــرف إىل قانــون اللعبــة.

10531431 سباحة(2)  
يهــدف املســاق إىل تعلــم املبــادئ األساســية ألنــواع الســباحة املختلفــة الســباحة الحــرة والظهــر والصــدر والدولفــ¶ مــع التعــرف إىل 

قانــون اللعبــة.

10531321 تمرينات بدنية (2)  
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالتمرينــات الزوجيــة والج«عيــة وبعــض العــروض، واســتخدام األدوات واألجهــزة املختلفــة يف 

أداء التمرينــات.

0503435 التربية العملية (2)  
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل القيــام �هــام مــدرس الرتبيــة الرياضيــة مــن حيــث التعلــم والتدريــب وتنفيــذ برنامــج الدرس 

املعتمــد يف املدرســة واإلرشاف عــىل النشــاط الداخــيل والخارجــي: واإلرشاف عــىل إعــداد الخطــط وتطبيقهــا ومناقشــتها مع املرشــد.

10531357 كرة القدم (بنات)
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل لعبــة كــرة القــدم وتعليــم املهــارات الرئيســية مــن رضب الكــرة والتمريــر إىل جانــب قانــون اللعبــة 

والســيطرة واإلخــ«د ورميــة التــ«س.

10531358 اسكواش
يهدف املساق إىل التعرف إىل املهارات األساسية للعبة إىل جانب قانون اللعبة وطريقة التحكيم.

10531454 التنس األرضي
ــرضب  ــكة امل ــ¶، مس ــة القدم ــل (حرك ــس األريض مث ــة التن ــية يف لعب ــارات األساس ــابهم امله ــة وإكس ــم الطلب ــاق إىل تعلي ــدف املس يه

ــة. ــون اللعب ــرف إىل قان ــب التع ــس)، إىل  جان ــرة والكب ــرة، ونصــف الطائ ــة، والطائ ــة والخلفي ــات األمامي ــرة واملــرضب، الرضب اإلحســاس بالك

10531353 األلعاب الصغيرة
يهــدف املســاق إىل التعريــف باأللعــاب الصغــ�ة وم«رســتها مــع مختلــف األنشــطة الرياضيــة، وكيفيــة كتابــة األلعــاب الصغــ�ة، 

واختبــار األســ«ء.

10531359 ريشة الطائرة
يهدف املساق إىل التعريف بأهمية هذه اللعبة وتعلم الحركات األساسية للعبة وطرق اللعب والتعرف إىل  قوانينها.
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10531455  كرة الطاولة
دراسة نظرية للمهارات األساسية  والتدريب عىل قواعد التحكيم للعب الفردي والزوجي.

10531461  رفع األثقال
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة  برياضــة رفــع األثقــال باســتخدام األدوات والتمرينــات املختلفــة مــع تعليــم الطلبــة أنــواع الرفــع 

والنــö والخطــف والتعريــف بقانــون اللعبــة.

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التربية الرياضية

الجامعة التي تخرج منها الرتبة االكاديمية االسم

رومانيا أستاذ أ.د. عبد النارص القدومي

األكادÝية الروسية أستاذ أ.د. ع«د صالح عبد الحق

رومانيا أستاذ مشارك د. وليد خنفر

األردنية أستاذ مساعد د. ج«ل شاكر

السودان أستاذ مساعد د. بدر رفعت

السودان أستاذ مساعد د. مع¶ حافظ

األردنية أستاذ مساعد د.راغدة مفلح

اوكرانيا استاذ مساعد د.قيس نع�ات

األردنية أستاذ مساعد د. محمود االطرش

اوهايو محارض أ. مالك شاكر

ال�موك مدرس أ. سلي«ن العمد

باريس 11 مدرس أ. محمد قدومي

السودان مدرس أ. اÝان ابو جغب

األكادÝية الروسية مساعد بحث وتدريس أ . ايرينا عبد الحق
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برنامج بكالوريوس التربية الرياضية - تخصص التدريب الرياضي

رؤية البرنامج:
تنبــع رؤيــة برنامــج بكالوريــس التدريــب الريــايض مــن رؤيــة و فلســفة الجامعــة التــي تهتــم ببنــاء وإعــداد كادر علمــي ومهنــي مؤهــل 

وتزويــد القطاعــات واملؤسســات ذات العالقــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، واملجلــس االعــىل للشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة 

ــة احتياجــات املجتمــع  ــكادر علمــي مؤهــل يســاهم يف تلبي ــة ب ــذوي االعاق ــايض ل ــايض العســكري، والقطــاع الري ــة، والقطــاع الري البدني

وتطــوره إىل األفضل  ويتناســب مــع متطلبــات التقــدم العلمــي وركــن أســايس مــن أركان تطويــر الواقــع الريــايض الفلســطيني ، وحســن 

إعــداد املنتخبــات الوطنيــة الفلســطينية.

رسالة البرنامج:
يحمــل الربنامــج يف طياتــه رســالة الكليــة والتــي هدفهــا النهــا´ يكــون حســن اعــداد الطلبــة يف الجانبــ³ األكاد²ــي واملهــاري مــن اجــل 

تزويــد املجتمــع بطلبــة متميزيــن مــن حملة شــهادة البكالوريــوس يف التدريــب الريــايض ,والذيــن يتمتعــون ·هــارات تدريبيــة ، وبحثيــة 

عاليــة مــن اجــل النجــاح يف تدريــب االنديــة واملنتخبــات الرياضيــة يف فلســط³، إضافــة إىل التدريــب يف األنديــة ومراكــز اللياقــة البدنيــة 

والصحيــة والقطــاع الريــايض العســكري والعمــل االداري يف املؤسســات الرياضيــة املختلفــة وذلــك مــن خــالل صقــل الشــخصية لتســتطيع 

تلبيــة هــذا الــدور املميــز الــذي تطمــح الكليــة إىل تزويــد املجتمــع بجميــع مؤسســاته الرياضيــة فيــه.

األهداف العامة والخاصة للبرنامج
يسعى الربنامج إىل تحقيق األهداف العامة اآلتية:

ــة •  ــة واللياق ــز الصح ــباب، ومراك ــايل، ووزارة الش ــم الع ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــة مث ــات ذات العالق ــات واملؤسس ــد القطاع تزوي

البدنيــة، والقطــاع الريــايض العســكري، والقطــاع الريــايض لــذوي الحاجــات الخاصــة، واألنديــة بــكادر علمــي مؤهــل يســاهم يف 

ــايض. ــب الري ــوم التدري ــة وعل ــة الرياضي ــة احتياجــات املجتمــع وتطــوره إىل األفضــل يف مجــال الرتبي تلبي

تنمية قدرة الطلبة يف التدريب، ملختلف األعÆر ومن كال الجنس³.• 

ادراك الطلبة ألهمية الرتبية البدنية والرياضة بالنسبة للفرد واملجتمع ومختلف املؤسسات.• 

اعــداد طالــب لديــه القــدرة عــىل تحديــد وتخطيــط وتنفيــذ وتقويــم املواقــف والوحــدات التعليميــة والتدريبيــة لألنشــطة البدنيــة • 

والرياضــة املدرســية ويف االنديــة ومراكــز الشــباب والجامعــات.

إكساب الطلبة مهارات تأهيل وتدريب الرياضي³ إىل املستوى الصحي والحرÌ ملرحلة ما قبل اإلصابة قدر املستطاع.• 

إكساب الطلبة القدرة يف عالج وتأهيل الالعب³ للعودة إىل املالعب.• 

املساهمة يف  إعداد برامج توعية وثقافية لتعريف املجتمع بأهمية الرتبية البدنية والرياضة والتدريب الريايض. • 

تقديم االستشارات والخدمات املرتبطة بالرتبية البدنية وعلوم الرياضة للمجتمع املحيل.• 

املساهمة يف تطوير العمل اإلداري واإلرشاف والتدريب يف مختلف املؤسسات الرياضية.• 

تطويــر العالقــات االجتÆعيــة، ومعالجــة املعتقــدات الخاطئــة حــول الرتبيــة الرياضيــة، والتدريــب الريــايض والتأكيــد عــىل أهميــة • 

الرتبيــة الرياضيــة لجميــع األعــÆر لألســوياء وألصحــاب الحاجــات الخاصــة ومــن كال الجنســ³ .

نرش الوعي والثقافة الصحية املرتبطة ·جاالت الصحة والحياة األفضل ب³ أفراد املجتمع ودور املÆرسة الرياضية يف تنميتها.• 

حسن توظيف التكنولوجيا يف تطوير الرتبية الرياضية وعلوم الرياضة بطريقة سليمة.• 

ــب لألســوياء وذوي •  ــة يف التدري ــات الحديث ــزة والتقني ــد واســتخدام انســب األدوات واألجه ــه القــدرة يف تحدي ــب لدي إعــداد طال

االحتياجــات الخاصــة.

ــكا •  ــح، امليكاني ــل الفســيولوجي، الترشي ــة مث ــة الرياضي ــوم ذات العالقــة يف الرتبي ــه القــدرة عــىل توظيــف العل ــب لدي إعــداد طال

ــق العمــيل. ــات املختلفــة يف التطبي ــخ واالســتفادة مــن النظري ــاس ...ال ــاء، القي ــة، الكيمي الحيوي

تنميــة إســرتاتيجية القــدرة عــىل حــل املشــكالت والعمــل يف مواقــع تتبايــن يف إمكاناتهــا ، واالســتفادة مــÆ هــو متوفــر يف البيئــة • 

املحيطــة يف والتدريــب.

اعــداد الطالــب لــØ يكــون لديــه القــدرة عــىل انتقــاء الناشــئ³ وفــق أســس علميــة ســليمة ، وتدريبهــم وفــق النظريــات الحديثــة • 

يف التدريــب الريــايض.

اكساب الطالب باملهارات القيادية الالزمة لقيادة الفرق الرياضية وتدريبها.• 
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:(ILOS مخرجات التعلم المرجوة ) ثانيا: األهداف الخاصة
    ترتبــط األهــداف الخاصــة للربنامــج باألهــداف العامــة واملســاقات الدراســية يف الربنامــج وتتمثــل األهــداف الخاصــة يف مخرجــات 

التعلــم املرجــوةILOS  ، وبهــذا تكــون األهــداف الخاصــة ضمــن املســتويات اآلتيــة:

المعرفة والفهم:
أن يتعرف الطالب إىل مفاهيم ومصطلحات الرتبية الرياضية وعلوم الرياضة.• 

أن يتعرف الطالب إىل تاريخ وتطور علوم الرياضة.• 

أن يصف الطالب األصول العلمية للرتبية الرياضية والتدريب الريايض.• 

أن يتعرف الطالب إىل أسس ومبادئ وطرق التدريب الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل طرق إدارة وإرشاف املؤسسات الرياضية.• 

 أن يتعرف الطالب إىل ماهية التأهيل والعالج الطبيعي بالنسبة للرياضي³.• 

 أن يتعرف الطالب إىل أساسيات البحث العلمي وتطبيقاتها باستخدام أدوات مختلفة يف مجال التدريب الريايض.• 

أن يتفهم الطالب كيفية فهم ومناقشة قوان³ االلعاب والفعاليات الرياضية املختلفة .• 

أن يتعرف الطالب إىل النقاط الفنية ملهارات التدريب وسبل تطبيقها وتنميتها.• 

أن يتعرف الطالب إىل طرق التعامل مع التقنيات الحديثة وتهيئة البيئة املناسبة يف املجال الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل املهارات التي ²كن استخدامها يف املواقف الحياتية اليومية.• 

 أن يفهم الطالب املنحى التكاميل ب³ مختلف العلوم وربط الرتبية الرياضية والتدريب الريايض فيها.• 

 أن يفهم الطالب أسس ومبادئ العلوم الصحية والوظيفية والحركية والنفسية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب أسس ومبادئ ومهارات النجاح للعمل يف مجال التدريب الريايض.• 

 أن يتعرف الطالب إىل املبادىء الصحية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب طرق التدريب الريايض .• 

 أن يتعرف إىل اإلصابات الرياضية  وميكانيكية حدوثها وعالجها واستخدام التمرينات التأهيلية املناسبة لها.• 

 أن يعرف القياسات الجسمية والفسيولوجية والنفسية واملهارية يف املجال الريايض.• 

 أن يفهم الطالب العالقة ب³ التغذية والتمرين والسمنة والصحة.• 

 أن يدرك الطالب مهددات الصحة لإلفراد واملجتمع.• 

 أن يتعرف الطالب إىل األمراض املزمنة مثل السكري، ضغط الدم ودور التمرينات يف عالجها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل قوان³ االلعاب والفعاليات الرياضية.• 

ان يتعرف الطالب اىل املهارات االساسية لاللعاب والفعاليات الرياضية وكيفية تعلمها وتدريبها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل التقسيÆت املختلفة لاللعاب والفعاليات الرياضية.• 

 ان يتعرف الطالب اىل حمل التدريب ومكوناته وتطبيقاته.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اجهزة الجسم املختلفة.• 

 ان يعرف الطالب اىل املبادىء النفسية واهميتها يف التعليم والتدريب.• 

 ان يراعي الطالب املبادىء امليكانيكية اثناء تعليم املهارات الرياضية.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اسس التحليل الحرÌ للمهارات والفعاليات الرياضية.• 

ان يتعرف الطالب اىل الكشافة والجوالة ومستوياتها.• 

 ان يتعرف الطالب اىل اسس االنتقاء الريايض ومراحله.• 

 ان يتعرف الطالب اىل طرق تدريب الصغار والكبار.• 

 ان يفهم الطالب التدريب املركب وتطبيقاته للمراحل العمرية املختلفة.• 

 ان يلم الطالب بالبناء الهيكيل للتدريب الريايض.• 

 ان يستطيع الطالب اعداد برامج لالسرتخاء واالعداد املعريف للرياضي³.• 

 ان يدرك الطالب اهمية التوازن ب³ التغذية والتمرين للرياضي³.• 

ان ²يز الطالب ب³ املكمالت الغذائية للرياضي³ واملنشطات.• 

ان يدرك الطالب اهمية التمرينات للوقاية من التشوهات القوامية.• 
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ان يستطيع الطالب اعداد خطة يومية واسبوعية وشهرية وموسمية وسنوية يف مجال التدريب الريايض.• 

ان يتعرف الطالب اىل اساليب تنمية العالقات االجتÆعية ب³ الالعب³ والتÆسك الجÆعي للفريق.• 

مواصفات الخريجين : 
مــن خــالل املســاقات الدراســية للربنامــج ومــا تتضمنــه مــن جوانــب نظريــة وتطبيقــات عمليــة ميدانيــة يؤمــل مــن خاللهــا إعــداد 

كــوادر متخصصــة وتتوفــر لديهــا الخــربة الكاملــة والقــدرة الكافيــة يف العمــل يف جميــع املؤسســات الفلســطينية ذات العالقــة مثــل وزارة 

الرتبيــة والتعليــم العــايل، ووزارة الشــباب، ومراكــز الصحــة واللياقــة البدنيــة، واألنديــة، والقطــاع الريــايض العســكري، والقطــاع الريــايض 

لــذوي الحاجــات الخاصــة، وقــادرة عــىل التعامــل أيضــا بأســلوب علمــي منظــم ومتطــور يف هــذا املجــال ومتمكنــة مــن تطويــر مهامهــا 

املوكلــة إليهــا, وملعالجــة املشــكالت املتعلقــة يف التدريــب الريــايض ،إضافــة القــدرة يف حســن انتقــاء الناشــئ³ وإعــداد الربامــج التدريبيــة 

يف فلســط³ وفــق منهجيــة علميــة، وليــس بطريقــة عشــوائية، وبالتــايل الرقــي والتطــور يف الواقــع الريــايض الفلســطيني بجميــع مؤسســاته 

ذات العالقــة.
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الخطة الدراسية
لبكالوريوس التربية الرياضية/ تخصص التدريب الرياضي

أوال:مجموع الساعات
الساعات المعتمدةالمساقاتالرقم

18إجباري جامعة1

41تخصص نظري اجباري2

6تخصص نظري اختياري3

60تخصص عميل اجباري4

6تخصص عميل اجباري5

131المجموع

ثانيا: المساقات النظرية االجبارية: ( ٤١  ساعة معتمدة)
المتطلب السابقالنوعس.مالرقمالمساق

إجباري71011073مدخل اىل علم الترشيح الريايض
إجباري105361012مدخل اىل علوم الرياضة
â7101107إجباري105311043فسيولوجيا الجهد البد

10531104إجباري105361023االسعافات االولية والنشاط الريايض
إجباري105361032علم االجتÆع الريايض

إجباري105362043االدارة الرياضية
إجباري105362053مناهج البحث العلمي واإلحصاء يف التدريب الريايض

إجباري105312172مبادئ علم النفس الريايض
إجباري105362063الرتبية الحركية

7101107إجباري105313233علم الحركة
7101107إجباري105363073اإلصابات والتأهيل الريايض 

10531434إجباري105363083سيكولوجية التدريب الريايض
10531434إجباري105364092هيكلية التدريب الريايض

10536205إجباري105364103االختبارات واملقاييس يف التدريب الريايض
إجباري105314343علم التدريب الريايض

ثالثا:المساقات النظرية االختيارية: (  ٦ ساعات معتمدة)
المتطلب السابقالنوعس.مالرقمالمساق
اختياري105362112قضايا معارصة يف التدريب الريايض

اختياري105362122اإلعالم الريايض 
اختياري105312502الرتويح وأوقات الفراغ 

اختياري105313562التسويق يف املجال الريايض 
اختياري105363132التدريب الريايض للحاالت الخاصة 

10536102اختياري105362142تطبيقات يف العالج الطبيعي واملساج 
اختياري105362152نظريات القيادة
اختياري105363162االرشاف الريايض

اختياري105313522تكنولوجيا الرياضة
اختياري105363172اللياقة والصحة
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رابعا: المساقات العملية االجبارية: ( ٦٦ ساعة معتمدة)
المتطلب السابقس.مالرقمالمساق

â105311023اعداد بد
105311033كرة طائرة (1)

10536118310531102تدريبات املقاومة والبليومرتك
105311073العاب قوى (1)

105311083جمباز (1)
105312103كرة سلة (1)
105312113كرة قدم (1)

(1) Ì105312123إيقاع حر
105312143سباحة (1)
105312153كرة يد (1)

10531216310531103كرة طائرة (2)
å10536219210536118رينات بدنية

10531322310531108جمباز (2)
10531325310531211كرة قدم (2)

(2) Ì10531326310531212إيقاع حر
10531327310531107العاب قوى (2)

(1) â10531328210536219تدريب ميدا
10531431310531214سباحة (2)
10531432310531215كرة يد (2)

(2) â10531433210531328تدريب ميدا
10531435310531210كرة سلة (2)

10536420310531325تخصص كرة قدم+
10536421310531216تخصص كرة طائرة+

10536422310531435تخصص كرة سلة+
10536423310531432تخصص كرة يد+

10536424310531322تخصص جمباز++
10536425310531327تخصص العاب قوى++

105364263تخصص العاب مرضب++
105364273تخصص العاب الدفاع عن النفس++

10536428310531431تخصص سباحة ++

+ يتخصص الطالب يف لعبة جÆعية فقط من هذه االلعاب.

++ يتخصص الطالب يف لعبة فردية فقط من هذه االلعاب.

خامسا:المساقات العملية االختيارية: (   ساعات معتمدة)
المتطلب السابقس.مالرقمالمساق

105313572كرة القدم (بنات )
105313532العاب صغçه 

105362282الجوالة وحياة الخالء 
105362292إسكواش 

105363302تنس اريض 
105362312ريشة طائرة

105362322كرة طاولة
105362332مالكمة 

105362342مصارعة 
105363352سالح الشيش 

105363362جودو 
105362372تايكوندو

105314612رفع أثقال
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وصف المساقات 

10536101 مدخل إلى علوم الرياضة   
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة ·عنــى الرتبيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة ،وانواعهــا،و أهدافهــا وأغراضهــا، واألســس العلميــة يف 

مختلــف العلــوم الطبيعيــة واالنســانية وتطبيقاتهــا يف املجــال الريــايض.

10536102 االسعافات االولية والنشاط الرياضي 
تعريــف الطلبــة  باملبــادئ األساســية لالســعافات االوليــة ،واالصابــات املختلفــة واالســعافات االوليــة لهــا ، وأهميــة االســعافات االوليــة 

للمــدرب الريــايض، اضافــة اىل التطبيقــات العمليــة لالســعافات االوليــة مــن قبــل املــدرب، واســاليب الوقايــة قبــل واثنــاء مÆرســة 

النشــاط الريــايض.

7101107 مدخل إلى علم التشريح الرياضي 
ــاء والرتكيــب الترشيحــي ألجهــزة الجســم، يركــز املســاق عــىل وصــف  ــة عــن البن يهــدف املســاق إىل اإلملــام باملعلومــات الرضوري

ــاز الحــرÌ (العضــالت،  ــز عــىل الجه ــة والرياضــة، والرتكي ــة الرياضي ــة يف مجــال الرتبي ــادئ الترشيحي ــق املب ــزة الجســم، وتطبي أجه

ــي) ــاز العصب والعظــام، واملفاصــل، والجه

10531217  مبادئ علم النفس الرياضي 
يهــدف هــذا املســاق التعــرف إىل العوامــل والطــرق الســيكولوجية يف تأهيــل وإعــداد الرياضيــ³ للحــاالت والضغوطــات النفســية 

ــع هــذه  ــل م ــة التعام ــة والشــخصية واالتجاهــات)، وكيفي ــة واملنافســات (الدافعي ــا خــالل مســçتهم الرياضي ــد يواجهونه ــي ق الت

الحــاالت مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقيــة مثــل ( اإلصابــات، املنشــطات، املخــدرات) ومســاعدة املعالجــ³ واملدرســ³ واملدربــ³ يف 

كيفيــة تشــخيص هــذه الحــاالت ومعالجتهــا مــن خــالل اســتخدام الطــرق الســيكولوجية واملهــارات العقليــة.

10536206 التربية الحركية والقوام 
يهــدف املســاق إىل يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق تعليــم املهــارات الحركيــة وميكانيكيــة الجســم والقــوام، وطــرق 

تقويــم التطــور الحــرÌ خــالل مراحــل النمو،كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطالــب بأهميــة القــوام واعتدالــه يف حيــاة اإلنســان ملــا للقــوام 

 Æيركــز هــذا املســاق عــىل القــوام املعتــدل ورشوطــه وفوائــده، كــ Æعيــة، كــÆمــن فوائــد صحيــة وبدنيــة وتربويــة ونفســية واجت

يهــدف إىل الرتكيــز عــىل التشــوهات القواميــة التــي تحــدث عنــد طلبــة املــدارس واصــالح التشــوهات القواميــة.  

10531323   علم الحركة 
يتضمــن املســاق عــرض ألشــكال الحركــة، والحــركات املســتقيمة واملغلقــة يف املجــال الريــايض والقــوة املؤثــرة عــىل جســم اإلنســان، 

إضافــة إىل التحليــل الحــرÌ وإجراءاتــه وأنواعــه لبعــض مهــارات األلعــاب الرياضيــة مــع الرتكيــز عــىل القوانــ³ الفيزيائيــة املتعلقــة 

Ìليكــون قــادرا عــىل تقييــم وتوصيــف االنجــاز الحــر Ìــا العمــل والنقــل الحــر بالقــوة والرسعــة والتســارع والجاذبيــة واالحتــكاك وزواي

10536205 مناهج البحث العلمي واإلحصاء في التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق التعــرف إىل مناهــج البحــث العلمــي، وخطــوات البحــث العلمــي، وعنــارص البحــث، وادوات جمــع البيانــات ، اضافــة 

العمليــات اإلحصائيــة األساســية مــن حيــث مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت واالرتبــاط البســيط واملعايــç وطــرق بنائهــا إضافــة 

إىل التعــرف عــىل طــرق فحــص الفرضيــات. والتعــرف اىل التطبيقــات االحصائيــة باســتخدام الحاســوب.

10531104 فسيولوجيا الجهد البدني 
ــة  ــة، وأنظم ــب والوظيف ــث الرتكي ــن حي ــة م ــة الهيكلي ــايض، والعضل ــب الري ــف للتدري ــن املســاق دراســة لالســتجابة والتكي يتضم

إنتــاج الطاقــة، والنظريــة الفســيولوجية يف التدريــب الريــايض، والعتبــة الالوكســجينية، واثــر التدريــب الريــايض عــىل أجهــزة الجســم 

املختلفــة، والعوامــل املؤثــرة عــىل األداء الريــايض، والتغذيــة والتمريــن، وبنيــة الجســم وضبــط الــوزن.
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10536307اإلصابات والتأهيل الرياضي
يركــز املســاق عــىل أنــواع اإلصابــات الرياضيــة الشــائعة، واألســباب واألعــراض وطــرق الوقايــة منهــا وكيفيــة اإلســعاف، إضافــة إىل 

الربامــج التأهيليــة لإلصابــات الرياضيــة والعــالج الطبيعــي املناســب لهــا، واإلملــام باإلســعافات األوليــة ·ــا يف ذلــك اإلنعــاش القلبــي 

الرئــوي. و تعريــف الطلبــة بوســائل العــالج الطبيعــي ووظائفــه.

10536204 اإلدارة الرياضية 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بأهميــة اإلدارة الرياضيــة  وعنــارص االدارة ،باإلضافــة إىل تنظيــم وإدارة املجــاالت الرياضيــة 

ــة واألدوات  ــة الرياضي ــة بالرتبي ــة الخاص ــداد املوازن ــر وإع ــجالت والتقاري ــا، والس ــا وإدارته ــرق تنظيمه ــات وط ــة ، واملباري املختلف

الرياضيــة، إضافــة إىل تنميــة قــدرات الطلبــة يف تنظيــم بطــوالت رياضيــة لأللعــاب املختلفــة املحليــة والخارجيــة.

10536410 االختبارات والمقاييس في التدريب الرياضي 
ــارات  ــة لالختب ــك الــرشوط العلمي ــة كذل ــة البدني ــم يف الرتبي ــاس والتقوي ــم األساســية يف القي يهــدف املســاق اىل التعريــف باملفاهي

واســتخدامها يف تقويــم األوجــه املختلفــة لربامــج الرتبيــة البدنيــة، واألخطــاء الشــائعة بالقياس.ويركــز املســاق عــىل القياســات البدنيــة 

واملهاريــة، والجســمية، والفســيولوجية، والنفســية يف مجــال الرتبيــة الرياضيــة، إضافــة إىل طــرق إعــداد املعايــç واملســتويات يف مجــال 

الرتبيــة الرياضيــة كــÆ يهــدف إىل تزويــد الطلبــة ·قدمــة إحصائيــة تشــمل بعــض اإلحصائيــات الوصفيــة وكيفيــة بنــاء االختبــارات 

.(çصــدق وثبــات وموضوعيــة ومعايــ) وحســاب معامالتهــا العلميــة

10531434 علم التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب يف مفهــوم علــم التدريــب الريــايض، تطــوره، مبادئــه، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة 

ــيس واإلداري  ــري والنف ــداد النظ ــك اإلع ــة وكذل ــة والخططي ــدرات املهاري ــة والق ــات البدني ــر الصف ــائل تطوي ــس ووس ــادئ وأس ·ب

لالعبــ³ وتعريــف الطالــب بطــرق إعــداد الوحــدة التدريبيــة والتخطيــط للموســم الريــايض، ووســائل وطــرق اختيــار الالعبــ³ عــىل 

ــايض يف  ــر الري ــداد وتطوي ــددة يف إع ــب املتع ــرق التدري ــرف اىل ط ــك التع ــة ، وكذل ــات املختلف ــليمة يف الرياضي ــة س ــس علمي أس

ــك . ــة ودور املــدرب يف ذل ــة والفردي األلعــاب الجÆعي

10536409 هيكلية التدريب الرياضي
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطلبــة بالتخطيــط والهيــاكل التدريبيــة يف املجــال الرياضيــة، واعــداد الربامــج التدريبيــة املناســبة، 

واعــداد الخطــط يوميــة واســبوعية وشــهرية وموســمية وســنوية والربعــة ســتوات وطويلــة املــدى.

10536103 علم االجتماع الرياضي 
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطالــب بالرياضــة كظاهــرة و مؤسســة اجتÆعيــة،و تعريــف الطالــب بالعالقــة بــ³ الرياضــة كمÆرســة 

و مؤسســة باملؤسســات االجتÆعيــة, كاألرسة, واملدرســة و االقتصــاد واإلعالم...الــخ يف املجتمــع املعــارص، ودور العوامــل االجتÆعيــة يف 

التأثــç عــىل النشــاط و األداء البــدâ، والنظريــة االجتÆعيــة وتطبيقهــا يف املجــال الريــايض.

10536308 سيكولوجية التدريب الرياضي 
ــة  ــب ملواجه ــة الرياضــة والتدري ــم، وأهمي ــ³ وأدائه ــىل الالعب ــدرب ع ــç امل ــدور وتأث ــة ب ــف الطلب ــذا املســاق إىل تعري ــدف ه يه

ــ³، وإعــداد   ــ³ والحــكام واإلداري ــ³ والالعب ــص النفســية للمدرب ــة الخصائ ــا، وأيضــاً معرف ــف أنواعه ــات واملنافســات ·ختل التحدي

برامــج خاصــة بالتدريــب العقــيل لتعلــم الطــرق التــي تســاعد عــىل إدارة الضغــوط النفســية التــي يواجههــا املدربــ³ والالعبــ³ خــالل 

املنافســات، وكيفيــة بنــاء الثقــة والرتكيــز وزيــادة املعلومــات املهاريــة نحــو تحقيــق الهــدف.

10531250 الترويح وأوقات الفراغ 
يركــز املســاق عــىل أهميــة الرتويــح بالنســبة لألفــراد واملجتمعــات، والوقــت الحــر، وأهــداف الرتويــح، وأنــواع الرتويــح ومجاالتــه 

وخصائــص كل نــوع منهــا ويتضمــن جانبــا عمليــا للنشــاط, وتكويــن حصيلــة معرفيــة لــدى الطلبــة عــن برامــج الرتويــح وأوقــات 

ــار املرتتبــة عليهــا، وكذلــك التعــرف عــىل املجــاالت الرتويحيــة وإدارة وتنظيــم أنشــطتها. الفــراغ وأهميتهــا واآلث
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10531356 التسويق في المجال الرياضي
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملفاهيــم املتعلقــة بالتســويق الريــايض وعنــارصة وخطواتــه ودوره يف إنجــاح البطــوالت 

ــة  ــوâ والرعاي ــل التلفزي ــق النق ــات وح ــل املباري ــل دخ ــايض مث ــادي الري ــد اإلقتص ــة والبع ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املحلي الرياضي

للمباريــات وإنتــاج املســتلزمات الرياضيــة وتصنيعهــا والتعــرض إىل النــÆذج الرياضيــة التــي اســتخدمت للتســويق الريــايض إضافــة 

ــة رياضيــة. واالســتثÆر يف مجــال الرياضــة واإلحــرتاف . إىل إعــداد مخطــط لتســويق بطــوالت لتســويق بطول

10536211 قضايا معاصرة في التدريب الرياضي 
يهــدف املســاق للتعــرف إىل القضايــا املعــارصة التــي تتعلــق بالتدريــب الريــايض ومناقشــتها مثــل مفهــوم الرتبيــة الرياضيــة الحديــث, 

واقــع خريجــي الرتبيــة الرياضيــة يف ضــوء مســتجدات ســوق العمــل, مصطلحــات حديثــة يف الرياضــة (الرياضــة والسياســة, العوملــة 

الرياضيــة, التجنيــس والــرق والعبوديــة, الرشــاوى والتالعــب بالنتائــج, املافيــا العامليــة والرياضــة, املراهنــات), مقبــالت مــع العبــي 

ــا  ــايض, التكنولوجي ــويق الري ــرأة, التس ــة وامل ــايض, الرياض ــرتاف الري ــب, االح ــغب املالع ــة, ش ــن ذوي االعاق ــي م ــ³ والعب محرتف

والرياضــة, تحليــل املباريــات, ادارة املؤسســات واالنديــة, اإليقــاع الحيــوي, املنشــطات, األمــراض املعــارصة, املــوت املفاجــئ, رياضــة 

املعاقيــ³, بعــض االلعــاب الحديثــة وغــç ذلــك مــن القضايــا املهمــة.

10536212 اإلعالم الرياضي
يهــدف املســاق للتعــرف عــىل أهميــة وســائل اإلعــالم املختلفــة، املرئيــة واملقــروءة واملســموعة يف رفــع املســتوى الريــايض بجميــع 

جوانبــه وعنــارصه، كــÆ يهــدف إىل توضيــح دور اإلعــالم الريــايض يف توعيــة ورفــع املســتوى الثقــايف للمجتمــع يف املجــال الريــايض.

10531352 تكنولوجيا الرياضة
ــاء,  ــاس واالنتق ــايض يف البطــوالت وطــرق القي ــزة املســتخدمة يف املجــال الري ــة يف احــدث االجه ــف الطلب يهــدف املســاق اىل تعري

ــة. ــئات الرياضي ــتخدامها يف ادارة املنش واس

10536316 االشراف الرياضي
يتنــاول هــذا املســاق مفهــوم اإلرشاف الرتبــوي وتعريفاتــه املختلفــة، والتطــور التاريخــي لعمليــة اإلرشاف الرتبــوي،و أهــداف اإلرشاف 

ــوي،و مجــاالت اإلرشاف  ــام املــرشف الرتب ــوي،و مه ــرة يف اإلرشاف الرتب ــوي والعوامــل املؤث ــة اإلرشاف  الرتب ــسه، أهمي ــوي وأسـ الرتب

الرتبــوي،و أدوار املــرشف الرتبــوي– واملــدرب الريــايض ودوره االرشايف، ونظريــات االرشاف،و أنــواع اإلرشاف الرتبــوي وتطبيقاتهــا لــدى 

املدربــ³ (الديكتاتــوري، والد²قراطــي، واإلكلينيــØ، والتشــارÌ، والوقــا´، والعلمــي، والبنــا´، والهــادف، والتصحيحــي، واإلبداعــي، 

والتطــوري، والصفــي، والتنوعــي) .

10536215 نظريات القيادة
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ·فهــوم القيــادة ، ونظريــات القيــادة وتطبيقاتهــا يف مجــال التدريــب الريــايض، واôــاط القيــادة 

وتطبيقاتهــا يف التدريــب الريــايض ملختلــف املراحــل العمريــة، والقيــادة يف املؤسســات الرياضيــة.

10536317 اللياقة والصحة
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ·فهــوم اللياقــة البدنيــة وعنارصهــا بشــكل عــام والعنــارص املرتبطــة بالصحــة بشــكل خــاص, 

والتعــرف عــىل الربامــج الرياضيــة الصحيــة والتغذيــة وارتبــاط صحــة االنســان ·Æرســة الرياضــة.

10536214 تطبيقات في العالج الطبيعي والمساج 
التعــرف اىل مفهــوم املســاج وأنواعــه وطرقــه، والتعــرف عــىل التأهيــل الريــايض والتمرينــات التأهيليــة لبعــض اإلصابــات، باإلضافــة إىل 

التمرينــات التعويضيــة للوقايــة مــن التشــوهات القواميــة، وتطبيقــات يف العــالج الطبيعــي لبعــض اإلصابــات والتشــوهات القواميــة، 

والتطبيقــات العمليــة ملختلــف انــواع املســاج.
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10536313 التدريب الرياضي للحاالت الخاصة
ــاة  ــث مراع ــن حي ــ³ ، م ــار والعوق ــار والكب ــة للصغ ــة الخاص ــج التدريبي ــداد الربام ــة اع ــة كيفي ــاب الطلب ــاق اىل اكس ــدف املس يه

ــة. ــج التدريبي ــم الربام ــب، وتقوي ــادى التدري ــبة، ومب ــب املناس ــب، وادوات التدري ــل التدري ــات حم مكون

 10531211  كرة القدم 1
يهــدف املســاق إىل اعطــاء فكــرة عــن املهــارة واهميتهــا لالعــب مــع الــرشح الواضــح وتعليــم مبــادئ املهــارات االساســية لكــرة القــدم 

واســتخدام الوســائل املســاعدة املتاحــة واعطــاء فكــرة عامــة عــىل قانــون اللعبــة , واســتخدام افضــل الطــرق لتعليــم كافــة املهــارات 

االساســية واملركبــة.

10531210 كرة السلة 1
ــرة  ــط الك ــر وتنطي ــارات التمري ــرة الســلة، (مه ــارات والحــركات األساســية وإكســابهم يف ك ــة امله ــم الطلب ــدف املســاق إىل تعلي يه

ــتعداد) ــة االس ــاورة ووقف ــب واملح والتصوي

10531215  كرة اليد 1
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية يف كــرة اليــد والتعــرف اىل املهــارات األساســية، التمريــر والتصويــب، 

والجــري بالكــرة واالســتقبال والخــداع).

10531103  كرة الطائرة 1
يهــدف املســاق إىل تعلــم الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، (اإلرســال واالســتقبال واإلعــداد والرضبــة الســاحقة وحائــط 

الصــد والتغطيــة)، كذلــك األخطــاء الشــائعة والتÆريــن التطويريــة لتعلــم املهــارات.

10531108  جمباز 1
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزة الحــركات األرضيــة، وحصــان القفــز (شــباب، بنــات)، 

واملتــوازي (شــباب).

10531212  اإليقاع الحركي 1
ــدون اســتخدام األدوات وعــىل وجــه  ــة األساســية ملختلــف أجــزاء الجســم ب ــات املهــارات الحركي ــم الطالب يهــدف املســاق إىل تعلي

ــن. ــ³ واليدي الخصــوص حــركات الرجل

 10531107  ألعاب قوى 1
ــة واملاراثــون وســباق  ــة مســابقات ألعــاب املضــÆر بــ³ عــدو وجــري مســافات متوســطة وطويل يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلب

الضاحيــة كذلــك جــرى الحواجــز واملوانــع وســباق التتابــع واملــيش.

  10531214  سباحة 1
ــاء  ــث اإلحســاس بامل ــن حي ــادئ األساســية يف الســباحة م ــم املب ــخ تطــور رياضــة الســباحة وتعل ــدف املســاق التعــرف اىل تاري يه

ــو والســباحة عــىل الصــدر. والطف

10536219 تمرينات بدنية 
ــات  ــة åرين ــن جمل ــة إىل تكوي ــا إضاف ــا، وأنواعه ــداء عليه ــات والن ــة التمرين ــة عــىل أســس كتاب ــف الطلب يهــدف املســاق إىل تعري

بســيطة دون اســتخدام االدوات كــÆ يهــدف اىل تعربــف الطالــب ·فهــوم التمرينــات البدنيــة واألوضــاع األصليــة واألوضــاع املشــتقة 

وطــرق النــداء عليهــا، وكتابــة التمرينــات 
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10531328  تدريب ميداني 1
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل املشــاركة الفاعلــة واملشــاهدة لــدرس الرتبيــة الرياضيــة وتطبيــق بعــض األجــزاء واملشــاركة 

يف األنشــطة الداخليــة والخارجيــة للمدرســة وكذلــك تعويــد الطلبــة بااللتــزام بالــدوام املــدريس مــن طابــور الصبــاح، حتــى مغــادرة 

الطلبــة املدرســة.

10531102  اإلعداد البدني
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة  عنــارص اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بالصحــة واملرتبطــة باملهــارة, وكذلــك طــرق قياســها مــن خــالل 

األنشــطة الرياضيــة لتنميــة الجهــاز الــدوري التنفــيس حتــى يكتســب الطالــب اللياقــة البدنيــة الشــاملة واللياقــة البدنيــة الخاصــة، 

كــÆ يهــدف هــذا املســاق أيضــاً إىل إعطــاء ôــاذج لوحــدات تدريبيــة خاصــة باإلعــداد البــدâ لتنميــة العنــارص الســالفة الذكــر.

10536118  تدريبات المقاومة والبليومترك
ــات  ــبة، والتطبيق ــة املناس ــج التدريبي ــة، والربام ــات العضلي ــف املجموع ــة ملختل ــات املقاوم ــان تدريب ــاق إىل  بي ــذا املس ــدف ه يه

العمليــة لهــا، اضافــة اىل تدريبــات البليومــرتك للطرفــ³ العلــوي والســفيل، واعــداد برامــج التدريــب البليومــرتي والتطبيقــات العمليــة 

لهــا.

 10531325  كرة القدم (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات الحركيــة باإلضافــة إىل اإلعــداد الخططــي ، وإعــادة املهــارات األساســية يف كــرة القــدم، 

التكتيــك الهجومــي، والتكتيــك الدفاعــي، التحكيــم، والتعــرف اىل قانــون اللعبــة.

 10531435كرة السلة (2) 
ــب،  ــرق اللع ــة ط ــة والدفاعي ــة الهجومي ــارات الخططي ــة إىل امله ــية، باإلضاف ــارات األساس ــة امله ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــدف املس يه

ــون اللعــب. ــدرب، قان ــداد النفــيس، امل اإلع

10531432 كرة اليد (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية باإلضافــة إىل خطــط اللعــب، إعــادة املهــارات األساســية الســابقة والتعــرف 

عــىل الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة وقانــون اللعبــة وتحكيمهــا.

10531216  كرة الطائرة (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطلبــة املهــارات األساســية يف كــرة الطائــرة، الخطــط الدفاعيــة والهجوميــة، واجبــات املــدرب، طــرق 

اللعــب، قانــون اللعبــة مــع التطبيــق.

10531322  جمباز (2) 
يهــدف املســاق إىل إكســاب الطــالب املهــارات والحــركات األساســية عــىل أجهــزه: حصــان الحلــق, العقلــه, الحلــق (شــباب), حــركات 

أرضيــة, حصــان القفــز, عارضــة التــوازن )بنــات) باإلضافــة إىل التعريــف عــىل قانــون اللعبــة, وتنظيــم البطــوالت يف الجمبــاز.

  10531326  اإليقاع الحركي (2) 
ــة  ــارات اإليقاعي ــات امله ــة إىل إكســاب الطالب ــرÌ (1) إضاف ــاع ح ــا يف إيق ــم تعلمه ــي ت ــارات الت ــة امله ــاق إىل مراجع ــدف املس يه

ــوري. ــي والفلكل ــص الرشق ــواع الرق ــىل أن ــرف ع ــك التع ــتخدام األدوات، كذل ــيقى واس ــة املوس ·صاحب

10531327    ألعاب قوى (2) 
يهــدف املســاق إىل تعليــم الطلبــة مســابقات امليــدان الرمــي مثــل الجلــة والقــرص والرمــح وألعــاب الوثــب الطويــل والعــايل مــع 

التعــرف عــىل قانــون اللعبــة.
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10531431  سباحة(2) 
يهــدف املســاق إىل تعلــم املبــادئ األساســية ألنــواع الســباحة املختلفــة الســباحة الحــرة والظهــر والصــدر والدولفــ³ مــع التعــرف اىل 

قانــون اللعبــة.

10531433  تدريب ميداني 2 
يهــدف املســاق إىل تعويــد الطلبــة عــىل القيــام ·هــام املــدرب مــن حيــث التعلــم والتدريــب وتنفيــذ برنامــج التدريبيــة يف االنديــة ، 

ومركــز اللياقــة البدنيــة ، واالتحــادات الرياضيــة، واإلرشاف عــىل إعــداد الخطــط التدريبيــة وتطبيقهــا ومناقشــتها مــع املرشــد.

10536420 تخصص كرة قدم
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة لكــرة القــدم وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، وكيفيــة 

وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف املســاق 

إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون التحكيــم 

وفــن قيــادة الفريــق.

10536421 تخصص الكرة الطائرة
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة الطائــرة وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، 

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536422  تخصص كرة السلة
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطويــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة الســلة وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه اللعبــة، 

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536423  تخصص كرة اليد
ــة،  ــار الناشــئ³ لهــذه اللعب ــر األســس الرتبويــة والبيولوجيــة للعبــة كــرة اليــد وأســس اختي يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة وتطوي

وكيفيــة وضــع الخطــط التدريبيــة وآليــة تنميــة الصفــات القياديــة والخلقيــة واالجتÆعيــة مــن خــالل مواقــف اللعــب، كــÆ يهــدف 

املســاق إىل تعليــم الطلبــة أصــول تنظيــم وإدارة املباريــات مــع تطبيــق عمــيل لتطويــر املســتوى املهــاري واألداء الخططــي وفنــون 

التحكيــم وفــن قيــادة الفريــق.

10536424 تخصص جمباز
ــاز يف الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف  ــة املتفوقــ³ يف الجمب يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلب

 ،Ìالتحليــل الحــر ،Ìالطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى يف الجمبازمثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــر

امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا)، وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه الرياضــة وكذلــك التخطيــط للموســم التدريبــي وتنظيــم وإدارة مســابقات 

الجمبــاز املهــاري وفنــون التحكيــم.

10536425  تخصص ألعاب قوى
ــب  ــة يف التدري ــات العملي ــة التطبيق ــوى، وكيفي ــاب الق ــابقات يف ألع ــم وإدارة املس ــة تنظي ــم الطلب ــاق إىل تعلي ــذا املس ــدف ه يه

ووضــع برامــج تدريبيــة يف ألعــاب القــوى، وتثبيــت تكنيــك فعاليــات العشــاري والســباعي، وتدريــب الطلبــة عــىل أســس اختيــار 

ــم يف ألعــاب القــوى. ــون التحكي الناشــئ³ وفن
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10536427  تخصص العاب الدفاع عن النفس
يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلبــة املتفوقــ³ يف العــاب الدفــاع عــن النفــس (الجــودو، والكراتيــه ، والتايكونــدو) يف 

الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى يف العــاب 

الدفــاع عــن النفــس مثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــرÌ، التحليــل الحــرÌ، امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا، وعلــم النفــس )، وأســس اختيــار 

ــون  ــس وفن ــن النف ــاع ع ــاب الدف ــابقات الع ــم وإدارة مس ــي وتنظي ــم التدريب ــط للموس ــك التخطي ــاب وكذل ــذه االلع ــئ³ له الناش

التحكيــم.

10536426 تخصص العاب مضرب
ــة، والتنــس ، واالســكواش، والريشــة  ــة املتفوقــ³ يف العــاب املــرضب (كــرة الطاول يهــدف هــذا املســاق إىل االرتقــاء ·ســتوى الطلب

الطائــرة) يف الجانــب املعــريف والعلمــي، كــÆ يهــدف إىل تعريــف الطلبــة بصعوبــة األداء املهــاري وتطبيــق القوانــ³ للعلــوم األخــرى 

يف العــاب املــرضب مثــل (علــم الحركــة والتعلــم الحــرÌ، التحليــل الحــرÌ، امليكانيــكا، الكنتÆتيــكا)، وأســس اختيــار الناشــئ³ لهــذه 

االلعــاب وكذلــك التخطيــط للموســم التدريبــي وتنظيــم وإدارة مســابقات العــاب املــرضب وفنــون التحكيــم.

10536428  تخصص سباحة 
ــتخدمة يف  ــص املس ــب املتخص ــرق التدري ــات وط ــة لنظري ــة والعملي ــب املعرفي ــة الجوان ــاب الطلب ــاق إىل إكس ــذا املس ــدف ه يه

الســباحة لتطويــر عنــارص اللياقــة البدنيــة الخاصــة مثــل ( القــوة، الرسعــة، املرونــة والتحمــل) والتطــرق اىل النواحــي الفســيولوجية 

يف الســباحة ( نظــم إنتــاج الطاقــة، التدريــب باالعتــÆد عــىل نبــض القلــب يف التدريــب االوكســجيني والالاوكســجيني)، والتعــرف 

عــىل بعــض مبــاديء التدريــب يف الســباحة ( التخطيــط املوســمي، الحمــل الزائــد، التكيــف، هــرم النجــاح، خطــة تدريــب يوميــة 

ــة. ــاه الطبيعي ــة للغــرق يف الســباحة واإلنقــاذ يف املي وأســبوعية)،  والتعــرف اىل األســباب املؤدي

10531357  كرة القدم (بنات)
يهــدف املســاق إىل التعــرف عــىل لعبــة كــرة القــدم وتعليــم املهــارات الرئيســية مــن رضب الكــرة والتمريــر إضافــة إىل قانــون اللعبــة 

والســيطرة واإلخــÆد ورميــة التــÆس.

10536229  إسكواش
يهدف املساق إىل التعرف عىل املهارات األساسية للعبة باإلضافة إىل قانون اللعبة وطريقة التحكيم.

10536330 تنس أرضي
ــل (حركــة القدمــ³، مســكة املــرضب  ــة التنــس األريض مث ــة وإكســابهم املهــارات األساســية يف لعب ــم الطلب يهــدف املســاق إىل تعل

اإلحســاس بالكــرة واملــرضب، الرضبــات األماميــة والخلفيــة، والطائــرة، ء ونصــف الطائــرة والكبــس)، إضافــة إىل التعــرف عــىل قانــون 

اللعبــة.

10531353  األلعاب الصغيرة
ــçة،  ــاب الصغ ــة األلع ــة كتاب ــة، كيفي ــطة الرياضي ــف األنش ــع مختل ــتها م ــçة ومÆرس ــاب الصغ ــرف باأللع ــاق إىل التع ــدف املس يه

ــçة. ــة للكب ــاب åهيدي ــçة كالع ــاب الصغ ــف االلع ــة اىل توظي ــÆء، اضاف ــار األس واختي

10536231 ريشة الطائرة
يهدف املساق إىل التعرف بأهمية هذه اللعبة وتعلم الحركات األساسية للعبة وطرق اللعب والتعرف عىل قوانينها.

10536232  كرة الطاولة
دراسة نظرية للمهارات األساسية وعمليتها والتدريب عىل قواعد التحكيم للعب الفردي والزوجي.
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 10531461رفع األثقال
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة عــىل رياضــة رفــع األثقــال باســتخدام األدوات والتمرينــات املختلفــة مــع تعليــم الطلبــة أنــواع 

الرفــع والنــù والخطــف والتعريــف بقانــون اللعبــه.

10536233  مالكمة
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املالكمة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536234  مصارعة
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املصارعة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536336  جودو
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف الجودو، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536237  تايكوندو
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف التايكوندو، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536335  سالح الشيش
يهدف املساق إىل تعلم الطلبة وإكسابهم املهارات األساسية يف املالكمة، إضافة إىل التعرف عىل قانون اللعبة، والتحكيم.

10536228  الجوالة وحياة الخالء
التعــرف اىل تطــور حيــاة الخــالء، واكســاب الطلبــة مهــارات االعتــÆد عــىل النفــس، اضافــة اىل بعــض مهــارات التخييــم ، واالســتفادة 

مــن البيئــة.
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 أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم
األكاد²ية الوطنية للرتبية الرياضية رومانياأستاذأ. د. عبد النارص عبد الرحيم محمد قدومي

األكاد²ية الروسية للثقافة الرياضية/ موسكو أستاذأ.د. عÆد صالح عبد الكريم عبد الحق

جامعة بوخارست/ رومانياأستاذأ.د. وليد عبد الفتاح عبد الغني خنفر

جامعة السودان  للعلوم والتكنولوجياأ. مساعدد. بدر رفعت سلÆن دويكات

أ. مساعدد. مع³ حافظ عبد الله حسن
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة الدراســات 

العليــا، كليــة الرتبيــة الرياضيــة بالخرطــوم

الجامعة األردنية/ عÆن أ. مساعدد. راغــدة فـتحي قـاسم مفـلح

جامعة أوكرانيا الوطنية للرتبية الرياضية والبدنيةأ. مساعدد. قيس محمود محمد نعçات

جامعة أوهايو/ الواليات املتحدة األمريكيةمحارضأ. مالك شاكر

األكاد²ية الروسية للثقافة الرياضية/ موسكومساعد بحث وتدريسأ. أيرينا باريسفنا ليبدوفا عبد الحق

الجامعة األردنية/ عÆن أ. مساعدد. محمود حسني حسن االطرش

جامعة الçموك / االردنمدرسأ. سليÆن حافظ سليÆن العمد

جامعة باريس 11مدرسأ. محمد عبد الرحيم محمد قدومي

مدرسأ. ا²ان عبد الرحمن ابو حعب
جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة الدراســات 

العليــا، كليــة الرتبيــة الرياضيــة بالخرطــوم



 دليل جامعة النجاح الوطنية33

كلية العلوم
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برنامج البكالوريوس في العلوم الحياتية

تأســس قســم األحيــاء عــام 1977 ويقــدم القســم لطلبــة التخصــص املعرفــة العلميــة والعمليــة للكائنــات الحيــة عــى اختــاف أنواعهــا 

ــة  ــات البحثي ــم واملؤسس ــلك التعلي ــاج يف س ــج اإلندم ــل الخري ــة تؤه ــية مختلف ــاقات أساس ــج مس ــرح الربنام ــا. ويط ــتويات تركيبه ومس

ــة. ــوم الحيوي ومؤسســات أخــرى ذات التطبيقــات املتعلقــة بالعل

ــا  ــات يف البيولوجي ــة إىل تقني ــرف الطلب ــث يتع ــة، حي ــات الحيوي ــال التقني ــاً يف مج ــاً فرعي ــم تخصص ــرح القس ــك يط ــة إىل ذل باإلضاف

الجزيئيــة، املعلوماتيــة الحيويــة، و الهندســة الوراثيــة تهــدف إىل زيــادة اإلنتــاج وخدمــة املجــاالت املتعلقــة يف العلــوم الطبيــة والزراعيــة 

ــة  ــإرشاف مجموع ــتري ب ــة املاجس ــى مســتوى درج ــا ع ــات العلي ــاً للدراس ــم برنامج ــرح القس ــك, يط ــة لذل ــة. باإلضاف ــات الدوائي والصناع

ــة التدريســية. متخصصــة مــن أعضــاء الهيئ

الرؤيــــة
تزويــد خريجــي القســم باملعلومــات األساســية والشــاملة لتؤهلهــم لإللتحــاق بربامــج الدراســات العليــا أو االندمــاج يف مجــال العمــل يف 

كل مــن القطاعــن الخــاص والحكومــي يف مجــال التخصــص.

الرسالة
 توفــري بيئــة تعليميــة متميــزة للطلبــة مبــا تســاعدهم يف اكتســاب املعــارف األساســية واملتقدمــة واملهــارات الازمــة للمنافســة كمهنيــن 

أو خريجــن يف ســوق العمــل ، كــا وتســاعدهم يف االنخــراط واملشــاركة بفعاليــة يف مجــال العلــوم البيولوجيــة وتنميتهــا

مخرجات التعليم للبرنامج
عى خريجي القسم أن يكونوا قادرين عى:-  

استيعاب األساسيات النظرية والعملية يف العلوم الحياتية.	 

القدرة عى اإلبداع وطرح األفكار العلمية.	 

القدرة عى التواصل العلمي يف مجال التخصص.	 

حل املشكات بطريقة علمية.	 

القدرة عى املشاركة والتفاعل بشكل شخيص أو العمل الجاعي.	 

االلتزام بأخاقيات املهنة.	 
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برنامج البكالوريوس في العلوم الحياتية

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة=18 
اسم املساق س.م رقم املساق 
انجليزي استدرايك100321000
ثقافة إسامية110001013
لغة عربية110001023
اللغة االنجليزية 1100010331
دراسات فلسطينية110001053
خدمة مجتمع110001081
مهارات قيادة واتصال110001171
مقدمة يف الحاسوب110001271
لغة انجليزيّة )2(110003223

متطلبات التخرج:-
للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الحياتيــة، عــى الطالــب إمتــام 126 ســاعة معتمــدة تشــمل:  مســاقات جامعــة إجباريــة 

ومســاقات تخصــص إجباريــة وأخــرى اختياريــة موزعــة عــى النحــو التــايل:

18 س.م.. 1 مساقات جامعة إجباريـــة  

90 س.م.. 2 مساقات تخصص إجبارية  

18 س.م.. 3 مساقات تخصص إختياريـــة  
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خطة برنامج العلوم الحياتية
إجبــاري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10201232 م.س.1  10201321 م.س.2  3البيولوجيا الجزيئية 10206392

 1كيمياء تحليلية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231216

10201311 م.س.1  10201311 أو متزامن 0الكيمياء الحيوية عميل 10201310

10231233 م.س.1  4الكيمياء الحيوية 10201311

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم النبات 10201254

10201102 م.س.1  4علم األحياء الدقيقة 10201341

10201362 م.س.1  10201362 أو متزامن 0فسيولوجيا الحيوان عميل 10201365

10201321 م.س.1  4أنسجة وترشيح مقارن 10201423

10201423 م.س.1  10201423 أو متزامن 0أنسجة وترشيح مقارن عميل 10201424

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم البيئة 10201372

10201372 م.س.1  10201372 أو متزامن 0علم البيئة عميل 10201373

10206255 م.س.1  3ترشيح وفسيولوجيا النبات 10201352

10201352 م.س.1  10201352 أو متزامن 0ترشيح وفسيولوجيا النبات عميل 10201353

 3كيمياء تحليلية احياء وبيوتكنولوجي 10231212

 3كيمياء عامه 1 10231101

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الوراثه 10201232

10206392 م.س.1  2املعلوماتية الحياتية 10206410

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 3أحياء عامه 1 10201101

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

 3فيزياء عامه للطب والعلوم الحياتية 10221104

 3الرياضيات العامه للعلوم الحياتية 10211106

 2االحصاء الحيوي للعلوم الحياتية 10216237

10221104 م.س.1  10221104 أو متزامن 1 فيزياء عامه عميل للطب والعلوم الحياتية 10221114

10206410 م.س.1  10206410 أو متزامن 0املعلوماتية الحياتية عميل 10206411

10201264 م.س.1  10201264 أو متزامن 0علم الحيوان عميل 10201260

10201405 م.س.1  10201405 أو متزامن 0بيولوجيا التطور عميل 10201400

 3كيمياء عضوية احياء وبيوتكنولوجي 10231233

 6التدريب العميل 10201448

10201254 م.س.1  10201254 أو متزامن 0علم النبات عميل 10201257

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم الحيوان 10201264

10206392 م.س.1  10201264 م.س.2  3بيولوجيا التطور 10201405

 موافقة القسم2مرشوع التخرج 10201496

 1كيمياء عضوية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231237

 موافقة القسم0الندوة 10201492

10201347 م.س.1  10201347 أو متزامن 0علم املناعة عميل 10201348

10201264 م.س.1  3فسيولوجيا الحيوان 10201362

10201341 م.س.1  10201341 أو متزامن 0علم األحياء الدقيقة عميل 10201340

10201341 م.س.1  3علم املناعة 10201347

10201311 م.س.1  3علم الخلية 10201321
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خطة برنامج العلوم الحياتية/ اختيـاري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10201341 م.س.1  3علم الفريوسات 10201444

10201256 م.س.1  10201256 أو متزامن 0تصنيف النبات عميل 10201258

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  3زراعة الخايا النباتية 10206323

10206324 م.س.1  10206324 أو متزامن 0زراعة الخايا الحيوانية عميل 10206326

10206490 DNA 10206393 م.س.1  3مبادىء وتطبيقات هجائن

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  2زراعة الخايا الحيوانية 10206324

10201311 م.س.1  2عزل وفصل الربوتينات 10206413

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3تحضري مجهري 10201222

10201442 م.س.1  10201442 أو متزامن 0علم الفطريات عميل 10201443

10206490 م.س.1  10206490 أو متزامن 0مبادىء وتطبيقات هجائن DNA عميل 10206488

10201341 م.س.1  3علم الفطريات 10201442

10201222 م.س.1  10201222 أو متزامن 0تحضري مجهري عميل 10201220

 3موضوعات خاصة 10201481

10201254 م.س.1  3تصنيف النبات 10201256

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الطفيليات 10201364

10201362 م.س.1  3علم الغدد الصاء 10201462

10201341 م.س.1  3أحياء دقيقة طبية 10201344

10201341 م.س.1  3التخمر والصناعة 10206346

10206323 م.س.1  10206323 أو متزامن 0زراعة الخايا النباتية عميل 10206325

10201364 م.س.1  10201364 أو متزامن 0علم الطفيليات عميل 10201366
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وصف المساقات

أحياء عامة 1    10201101
ــادل املــواد مــع  ــة لهــا، وتب ــات الكياوي ــة، بنيتهــا، واملكون يتضمــن هــذا املســاق دراســة النشــاط البيولوجــي عــى مســتوى الخلي

البيئــة املحيطــة بهــا، ودور الغشــاء الخلــوي، والطــرق البيوكيميائيــة الرئيســة إلنتــاج الطاقــة، والتنفــس الخلــوي، والبنــاء الضــويئ، 

ــة.  ــات الحيوي ــة و التقني ــم الوراث ــادئ األساســية يف عل ــة، واملب والتحكــم بالنشــاطات الخلوي

أحياء عامة 2    10201102
يتضمــن هــذا املســاق دراســة بنــاء النبــات، منــوه، نقــل الســوائل إليــه و آليــة تنظيــم النشــاطات املختلفــة فيــه. ويركــز الجــزء اآلخــر 

منــه عــى الحيــوان مــن حيــث بنيــة أجهزتــه و وظائفهــا، تغذيتــه، وتكاثــره، وآليــة تطــوره و آليــات تنظيــم النشــاطات باســتخدام 

جهــاز الغــدد الصــاء و الجهــاز العصبــي.

أحياء عامة عملي 1  10201107
يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201101.

أحياء عامة عملي 2  10201108
 يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201102

تحضير مجهري   10201222
دراسة طرق عمل التحضريات املختلفة من األنسجة النباتية والحيوانية.

علم الوراثة  10201232
ــب  ــث الرتكي ــن حي ــات م ــوارث الصف ــة ت ــي لعملي ــاس الجزيئ ــة واألس ــم الوراث ــيكية لعل ــادئ الكاس ــاق يف املب ــذا املس ــث ه يبح

ــري  ــة والتعب ــادة الوراثي ــال امل ــة النتق ــة إضاف ــات الراقي ــا والكائن ــات والبكتريي ــة يف الفريوس ــادة الوراثي ــريات يف امل ــة والتغ والوظيف

.DNA ــن الـــ ــة وهجائ ــي والهندســة الجيني الجين

علم النبات   10201254
هــذا املســاق يســتعرض النباتــات الســائدة عــى األرض. ويقــدم معلومــات عــن خايــا وأنســجة النبــات وأجــزاءه املختلفــة؛ الجــذر 

والســاق واألوراق والزهــرة و املجمــع الزهــري والثمــرة والبــذرة. إضافــة لذلــك ســيقدم معلومــات عــن تطــور و تشــكل النبــات و 

أهميــة النبــات لانســان )اقتصاديــا و دوائيــا و غذائيــا ... الــخ( واألقاليم النباتية املختلفــة يف فلســطن.

10201264 علم الحيوان
دراســة للمملكــة الحيوانيــة مــع الرتكيــز عــى مراحــل تطــور تراكيــب وآليــات عمــل مختلفــة يتــم اســتخدامها مــن قبــل الكائنــات 

الحيــة املختلفــة لحــل املشــكات التــي تواجههــا هــذه الكائنــات للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

10201311  الكيمياء الحيوية 
مقدمــة لدراســة املركبــات الحيويــة يف الخليــة، وكيفيــة حصــول الجســم عــى الطاقــة، وغشــاء الخليــة؛ مكوناتــه ووظائفــه، إضافــة 

إىل نبــذة مركــزة عــن األنزميــات، ومســاعدات األنزيــم، وطــرق التحكــم يف التفاعــات األنزمييــة.
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10201321  علم الخلية
دراســة تركيــب الخايــا ووظائفهــا وعضيــات الخايــا؛ وهــذا يشــمل تركيــب الغشــاء البازمــي وعمليــات النقــل، وظائــف امليتوكندريــا 

ــرف إىل  ــة إىل التع ــة، باإلضاف ــام املختلف ــرق االنقس ــات، ط ــع الربوتين ــة ال DNA، تصني ــا، مضاعف ــة الخاي ــت، حرك والكلوروباس

التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لدراســة الخايــا.

10206323  زراعة الخاليا النباتية
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ والتقنيــات األساســية املتبعــة يف زراعــة الخايــا واألنســجة النباتيــة وطــرق استنســاخ النبــات مخربيــاً، 

إضافــة إىل تطبيقاتهــا العمليــة.

١0206324 زراعة الخاليا الحيوانية
يهــدف  هــذا املســاق إيل  تدريــب الطالــب عــى كيفيــة زراعــة الخايــا واألنســجة الحيوانيــة بالطــرق الحديثــة وإمكانيــة تطبيقهــا 

يف النواحــي العلميــة و العمليــة.  كــا يتنــاول مقدمــة عــن تطــور علــم زراعــة الخايــا واألنســجة، وســلوك الخايــا املزروعــة، والنمــو 

ــا و األنســجة، وعوامــل النمــو املختلفــة و  ــري العوامــل املحيطــة عــى زراعــة الخاي ــا، وتأث ــة للخاي ــات الحيوي ــن و العملي والتكوي

احتياجــات الخايــا، وتكثــري الخايــا و املحافظــة عليهــا، إضافــة إىل اســتخدام الخايــا الحيوانيــة واألنســجة يف الدراســات الحيويــة.

10201341  علم األحياء الدقيقة
دراســة لرتكيــب الكائنــات الدقيقــة؛ ومنوهــا، ووراثتهــا واألمــراض الناتجــة عنهــا، إضافــة لدراســة املضــادات الحيويــة، وطــرق مقاومــة 

الكائنــات الدقيقــة لهــا.

10201344  أحياء دقيقة طبية
دراســة بيولوجيــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة املمرضــة وطــرق إحداثهــا للمــرض. كــا يتنــاول مواضيــع يف علــم الوبائيــات، ومقاومــة 

العائــل، وطــرق التشــخيص، والوقايــة ومنــع حــدوث العــدوى.

10206346  التخمر والصناعة 
يدرس هذا املساق االستخدامات الصناعية للكائنات الدقيقة، وطرق تحسن إنتاجها باستخدام طرق البيولوجيا الجزيئية.

10201347  علم المناعة
مقدمــة يف علــم املناعــة الحديــث و تطبيقاتــه املهمــة. وتتنــاول املحــارضات الخصائــص العامــة لجهــاز املناعــة؛ خايــا جهــاز املناعــة 

ــا املناعيــة، وتركيــب األجســام املضــادة و  وأنســجته واالســتجابة املناعيــة املعتمــدة عــى األجســام املضــادة واملعتمــدة عــى الخاي

صناعتهــا يف جســم الكائنــات الحيــة، والتفاعــل بــن األجســام املضــادة و مولــدات الضــد، و األورام واملناعــة، و مهاجمــة جهــاز املناعــة 

للجســم نفســه الــذي قــام بإنتاجــه.

10201352  تشريح وفسيولوجيا النبات 
يهــدف إىل دراســة وظائــف أعضــاء النباتــات املختلفــة وعاقــة هــذه الوظائــف بترشيــح النبــات وخصائصــه.  كــا يهــدف إىل تعلــم 

ــات  ــون يف بيئتهــم. وبحــث العملي ــرد كــا يفعل ــات ال ــة التــي تســبب النبات ــة والفيزيائي ــات، والعوامــل الكيميائي ــه النبات مــا تفعل

املهمــة التــي تســمح للنباتــات البقــاء يف بيئتهــا. ويبحــث املســاق يف بنــاء عاقــات وظيفيــة ترشيحيــة، واآلثــار البيئيــة للعمليــات 

الفســيولوجية. إضافــة للعوامــل التــي تســاعد النباتــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف بيئــة متغــرية باســتمرار، والصفــات الترشيحيــة و 

الفســيولوجية خاصــة التــي تهــدف إىل التنافــس مــع غريهــا مــن النباتــات يف موطــن معــن.

10201256  تصنيف النبات
ــز  ــع الرتكي ــة م ــة النباتي ــق باململك ــة تتعل ــو دراس ــريه. وه ــي وتفس ــوع البيولوج ــف التن ــى وص ــب ع ــاعد الطال ــاق يس ــذا املس ه

ــة  ــة الخرضي ــم األساســية للمصطلحــات النباتي ــاول هــذا املســاق للمفاهي ــة وتحديدهــا. ويتن ــات غــري املعروف ــف العين عــى تصني



 دليل جامعة النجاح الوطنية41

والتكاثريــة املســتخدمة يف تعريــف هويــة النبــات مــن النباتــات املزهــرة. ويتنــاول إدراج  لتوزيــع النباتــات، والصفــات املورفولوجيــة 

وتصنيــف النباتــات املزهــرة. ويســعى للتعــرف إىل عائــات النباتــات املزهــرة األكــر شــيوعا  يف فلســطن واملناطــق املجــاورة لهــا. 

وعــاوة عــى ذلــك، فهــو يهــدف لتطويــر القــدرة عــى تحديــد والتحقــق مــن نــوع نبــايت غــري معــروف باســتخدام مفاتيــح ثنائيــة 

التفــرع. ويف نهايــة هــذه املســاق ســوف يتمكــن الطــاب  مــن اكتســاب الخــربة لتمكينهــم مــن تقديــم مفتــاح للتعــرف إىل النباتــات 

التــي تنتمــي لعائلــة محــددة. وســيتم عــرض العائــات النباتيــة األكــر شــيوعا يف فلســطن. 

١0201362 فسيولوجيا الحيوان 
دراســة الوظائــف املختلفــة لألنســجة األساســية واألعضــاء واألنظمــة للكائنــات عديــدة الخايــا، مــع الرتكيــز عى فســيولوجية اإلنســان 

يف كل مــن الحالــة الطبيعيــة واملرضيــة. باإلضافــة الســتخدام الكائنــات الحيــة الفقاريــة والافقاريــة بوصفهــا أمناطــاً تعليميــة لفهــم 

التكيفــات الوظيفيــة لألنظمــة واألعضــاء يف هــذه الكائنــات.

10201372  علم البيئة
يتنــاول العوامــل البيئــة املختلفــة ) حيويــة وغــري حيويــة( وخــواص املجتمعــن وتذبذباتهــا تحــت الظــروف الصعبــة وأســباب هــذه 

التذبذبــات، واألنظمــة البيئيــة املختلفــة ومجــرى الطاقــة منهــا، وكذلــك دراســة التطــور والتأقلــم ودراســة تطبيقــات علــم البيئــة 

املختلفــة وعاقاتهــا بالحفــاظ عــى الطبيعــة وبيئــة اإلنســان.

10206392 البيولوجيا الجزيئية
ــة العمــل، وتطبيقاتهــا  ــة عــى املســتوى الجينــي مــن حيــث الوظيفــة وآلي ــا الجزيئي ــة يف البيولوجي يبحــث يف املوضوعــات الحديث

ــات. ــوع عــى مســتوى الربوتين ــة، إضافــة لدراســة النشــاط والتن ــل املــادة الوراثي ــة لتحلي ــات الجزيئي ــة، باســتخدام التقني العملي

10201405  بيولوجيا التطور
ــة التــي تشــمل التلقيــح، واالنقســام، ومراحــل تطــور األجنــة وتشــكيل األعضــاء  ــة الشــكلية والبنيوي دراســة تطــور الكائنــات الحي

ــة للبيوتكنولوجــي. ــك باســتخدام تطبيقــات مختلف وذل

10206410  المعلوماتية الحياتية 
معالجــة املعلومــات الحيويــة املتوفــرة وتحليلهــا يف قواعــد البيانــات الحيويــة باســتخدام برامــج حاســوب خاصــة لتحليــل تسلســات 

ــة  ــة املختلف ــل الحيوي ــن الساس ــة ب ــة العاق ــدف معرف ــث )BLAST( به ــرك البح ــتخدام مح ــات و اس ــة والربوتين ــادة الوراثي امل

ــة.  ــاء شــجرة التطــور لدراســة العاقــة بــن الكائنــات الحي ــات، إضافــة لتطبيــق بن ومقارنتهــا بالساســل املوجــودة يف قواعــد البيان

10206413  عزل وفصل البروتينات
دراسة لتقنيات مختلفة تستخدم يف عزل الربوتينات وتنقيتها.

10201423  أنسجة وتشريح مقارن 
ــز عــى العاقــة بــن الوظيفــة والرتكيــب  دراســة الرتكيــب املجهــري والدقيــق ألنــواع مختلفــة مــن األنســجة واألعضــاء، مــع الرتكي

ــات األساســية الخاصــة باألنســجة وتعلمهــا. ــام بالتقني ــة فرصــة للقي ــواع املختلفــة مــن األنســجة. هــذا املســاق مينــح الطلب لألن

10201442 علم الفطريات
دراســة الفطريــات مــن حيــث تكوينهــا البيولوجــي وصفاتهــا العامــة والخاصــة التــي تحــدد تصنيفهــا وعلــم وظائــف الفطريــات 

وأجزائهــا وتغذيتهــا وتكاثرهــا، باإلضافــة إىل العاقــات التعايشــية بــن الفطريــات وغريهــا مــن الكائنــات الحيــة. إضافــة إلعطــاء نبــذة 

عــن كيفيــة اســتخدام الفطريــات يف تطبيقــات البيوتكنولوجــي كإنتــاج املضــادات الحيويــة، واإلنزميــات والربوتينــات، ومجموعــة مــن 

املنتجــات الكيميائيــة مثــل، حمــض الســرتيك.
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10201444  علم الفيروسات 
دراســة لرتكيــب الفريوســات، تصنيفهــا، وراثتهــا، واألمــراض التــي تســببها، وتطورهــا مــع الرتكيــز عــى الفريوســات املســببة لألمــراض 

عنــد اإلنســان.

10201462  علم الغدد الصماء
دراســة الغــدد الصــاء يف الجســم ومــا تنتجــه مــن هرمونــات و يشــمل ذلــك كيفيــة تصنيــع الهرمونــات و تعديلهــا و إفرازهــا ونقلهــا 

يف الجســم و املســتقبات الخاصــة بهــا. باإلضافــة اىل آليــة عمــل هــذه الهرمونــات ومــدى تاثريهــا وفعاليتهــا عــى وظائــف الجســم 

املختلفــة واألمــراض الناتجــة عــن الخلــل يف عملهــا. 

10201481  موضوعات خاصة 
دراسة ملوضوعات متخصصه يف العلوم الحياتية بإرشاف أعضاء من الهيئة التدريسية يف القسم.

DNA  10206490  مبادئ وتطبيقات هجائن
دراســة للتقنيــات األساســية املســتخدمة يف إعــادة تركيــب قطــع معينــه مــن الحمــض النــووي )DNA( لغايــة االستنســاخ والتعبــري 

الجينــي يف الخايــا املضيفــة.  ويبحــث يف صفــات نواقــل الحمــض النــووي بأنواعهــا، وإنزميــات قطــع ولصــق قطــع الحمــض النــووي، 

وعــزل الجينــات وتحديــد خصائصهــا الرتكيبيــة.

10201492  الندوة
عمل الطلبة لتقرير ومحارضة عن جوانب حديثة يف العلوم البيولوجية .

10201364  علم الطفيليات 
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل األنــواع املختلفــة للطفيليــات. ويبحــث يف دورات حيــاة الكائنــات الطفيليــة التــي تهاجــم اإلنســان 

والحيــوان.  وال يتعــرض املســاق إىل مســببات األمــراض البكترييــة والفريوســية كــا تتعامــل معهــا مســاقات أخــرى.

10201496- مشروع التخرج 
إجراء بحث يف مجال العلوم الحياتية تحت إرشاف القسم.

10201448- التدريب عملي
تأهيل الطلبة للتدريس من خال تدريبهم يف املدارس للمراحل التعليمية املختلفة. 
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مشاركد. غالب عدوان

الرشق األوسط – تركياأستاذ مشاركد. كامل عدوان

باري – ايطالياأستاذ مشاركد. رائد الكوين

جنت - بلجيكاأستاذ مساعدد. صربي محمود نارص

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. نائل أبوالحسن

الرشق األوسط – تركياأستاذ مساعدد. عوين أبوحجله

معهد وايزمن للعلوم – ارسائيلأستاذ مساعدد. هاين األحمد

درهام – بريطانياأستاذ مساعدد. سامي يعيش

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. سلوى خلف

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مساعدد. معتصم املرصي

األردنية – األردنأستاذ مساعدد. غدير عمر

باريس 6 )ماري كوري( فرنساأستاذ مساعدد. أرشف صوافطه

الريموك – األردنمدرسأ. سامي بدير

الريموك – األردنمحارضأ. نارص جرار

األردنية – األردنمدرسأ. فاتنة الحنبيل

الريموك – األردنمدرسأ. لبنى عبدالله

بون - املانيامدرسأ. رشوق إساعيل
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برنامج البكالوريوس في احياء - بيوتكنولوجي

تأســس قســم األحيــاء عــام 1977 ويقــدم القســم لطلبــة التخصــص املعرفــة العلميــة والعمليــة للكائنــات الحيــة عــى اختــاف أنواعهــا 

ــة  ــات البحثي ــم واملؤسس ــلك التعلي ــاج يف س ــج اإلندم ــل الخري ــة تؤه ــية مختلف ــاقات أساس ــج مس ــرح الربنام ــا. ويط ــتويات تركيبه ومس

ــة. ــوم الحيوي ومؤسســات أخــرى ذات التطبيقــات املتعلقــة بالعل

ــا  ــات يف البيولوجي ــة إىل تقني ــرف الطلب ــث يتع ــة، حي ــات الحيوي ــال التقني ــاً يف مج ــاً فرعي ــم تخصص ــرح القس ــك يط ــة إىل ذل باإلضاف

الجزيئيــة، املعلوماتيــة الحيويــة، و الهندســة الوراثيــة تهــدف إىل زيــادة اإلنتــاج وخدمــة املجــاالت املتعلقــة يف العلــوم الطبيــة والزراعيــة 

ــة  ــإرشاف مجموع ــتري ب ــة املاجس ــى مســتوى درج ــا ع ــات العلي ــاً للدراس ــم برنامج ــرح القس ــك, يط ــة لذل ــة. باإلضاف ــات الدوائي والصناع

ــة التدريســية. متخصصــة مــن أعضــاء الهيئ

الرؤيــــة
يف هــذا الربنامــج يتمكــن الطــاب مــن دراســة العديــد مــن مســاقات العلــوم الحياتيــة باالضافــة إىل العديــد مــن املســاقات يف مجــال 

التكنولوجيــا الحيويــة، والــذي ســوف يعــرف الطــاب ملفاهيــم عديــدة يف التقنيــات الحيويــة، تكنولوجيــا الربوتــن، وزراعــة األنســجة، وعلــم 

الوراثــة الجزيئــي، مــن خــال هــذا الربنامــج يتــم إعــداد الطــاب ليكونــوا فنيــن مــن ذوي املهــارات العاليــة يف مجــال األبحــاث الطبيــة، 

العلــوم البيولوجيــة والزراعة،والصناعــات الدوائيــة واالنتــاج.

الرسالة
مهمــة هــذا الربنامــج هــي  توفــري بيئــة تعليميــة مميــزة تدمــج التعليــم والبحــث العلمــي والتــي تؤهــل الطلبــة يف االنخــراط بربامــج 

البحــث والتدريــب يف مجــاالت البيولوجيــا الجزيئيــة والتكنولوجيــا الحيويــة، الزراعيــة، الصناعيــة، املســتحرضات الدوائيــة، الطــب وغريهــا 

مــن التطبيقــات.

مخرجات التعليم للبرنامج
عى خريجي القسم أن يكونوا قادرين عى:-

اإلملام باملعلومات العلمية والتحليلية والتقنيات الازمة لحل املشاكل املتعلقة بالتقنيات الحيوية.	 

توفري الدعم واملساعدة التطبيقية لتطوير الخدمات اإلنتاجية.	 

استخدام التقنيات والطرق العلمية السليمة لجمع املعلومات وتوثيقها بشكل صحيح.	 

االلتزام باملعايري الوطنية والعاملية املتعلقة بالتقنيات الحياتية.	 

القدرة عى التواصل العلمي يف مجال التخصص.	 

االلتزام بأخاقيات املهنة.	 
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متطلبات التخرج:-
للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الحياتيــة والتقنيــات الحيويــة، عــى الطالــب إمتــام 125 ســاعة معتمــدة تشــمل مســاقات 

جامعــة إجباريــة ومســاقات تخصــص إجباريــة وأخــرى اختياريــة موزعــة عــى النحــو التــايل:

18 س.م.. 1 مساقات جامعة إجباريـــة  

89 س.م.. 2 مساقات تخصص إجبارية  

18 س.م.. 3 مساقات تخصص إختياريـــة 

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة = 18 
اسم املساق س.م رقم املساق 
انجليزي استدرايك100321000
ثقافة إسامية110001013
لغة عربية110001023
اللغة االنجليزية 1100010331
دراسات فلسطينية110001053
خدمة مجتمع110001081
مهارات قيادة واتصال110001171
مقدمة يف الحاسوب110001271
لغة انجليزيّة )2(110003223



46  دليل جامعة النجاح الوطنية

خطة برنامج رئيسي أحياء – فرعي بيوتكنولوجي
اجباري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 1كيمياء عضوية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231237

 1كيمياء تحليلية عميل احياء وبيوتكنولوجي 10231216

10206255 م.س.1  10206255 أو متزامن 0التنوع النبايت عميل 10206250

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4علم الحيوان 10201264

 3كيمياء عضوية احياء وبيوتكنولوجي 10231233

10206324 م.س.1  10206324 أو متزامن 0زراعة الخايا الحيوانية عميل 10206326

10201311 م.س.1  2عزل وفصل الربوتينات 10206413

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10201311 م.س.1  3علم الخلية 10201321

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10206323 م.س.1  10206323 أو متزامن 0زراعة الخايا النباتية عميل 10206325

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  4التنوع النبايت 10206255

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الوراثه 10201232

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

10201341 م.س.1  10201341 أو متزامن 0علم األحياء الدقيقة عميل 10201340

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم البيئة 10201372

10201372 م.س.1  10201372 أو متزامن 0علم البيئة عميل 10201373

 3أحياء عامه 1 10201101

10206392 م.س.1  2املعلوماتية الحياتية 10206410

10206410 م.س.1  10206410 أو متزامن 0املعلوماتية الحياتية عميل 10206411

10201232 م.س.1  10201321 م.س.2  3البيولوجيا الجزيئية 10206392

 3فيزياء عامه للطب والعلوم الحياتية 10221104

10221104 م.س.1  10221104 أو متزامن 1 فيزياء عامه عميل للطب والعلوم الحياتية 10221114

 3الرياضيات العامه للعلوم الحياتية 10211106

 2االحصاء الحيوي للعلوم الحياتية 10216237

10201264 م.س.1  10201264 أو متزامن 0علم الحيوان عميل 10201260

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

10231233 م.س.1  4الكيمياء الحيوية 10201311

10206490 م.س.1  10206490 أو متزامن 0مبادىء وتطبيقات هجائن DNA عميل 10206488

 موافقة القسم2مرشوع التخرج 10201496

10201341 م.س.1  3علم املناعة 10201347

10206392 م.س.1  10206392 أو متزامن 2تقنيات يف البيولوجيا الجزيئية 10206393

10201311 م.س.1  10201311 أو متزامن 0الكيمياء الحيوية عميل 10201310

10201347 م.س.1  10201347 أو متزامن 0علم املناعة عميل 10201348

10206393 م.س.1  3تطبيقات يف التقنيات الحيوية 10206495

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  3زراعة الخايا النباتية 10206323

10201321 م.س.1  10201341 م.س.2  2زراعة الخايا الحيوانية 10206324

10206490 DNA 10206393 م.س.1  3مبادىء وتطبيقات هجائن

 موافقة القسم0الندوة 10201492

10201102 م.س.1  4علم األحياء الدقيقة 10201341

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 6التدريب العميل 10206446

 3كيمياء تحليلية احياء وبيوتكنولوجي 10231212

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

 3كيمياء عامه 1 10231101
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خطة برنامج رئيسي أحياء – فرعي بيوتكنولوجي
اختياري تخصص

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10206393 م.س.1  10206393 أو متزامن 3التقنيات الحيوية يف املقاومة البيولوجية 10206497

10201264 م.س.1  3فسيولوجيا الحيوان 10201362

10206393 م.س.1  3النانوبيولوجي 10206412

10201442 م.س.1  10201442 أو متزامن 0علم الفطريات عميل 10201443

10201341 م.س.1  3علم الفطريات 10201442

10206497 م.س.1  10206497 أو متزامن 0التقنيات الحيوية يف املقاومة البيولوجية عميل 10206496

10201222 م.س.1  10201222 أو متزامن 0تحضري مجهري عميل 10201220

 3موضوعات خاصة 10201481

10206255 م.س.1  3ترشيح وفسيولوجيا النبات 10201352

10201405 م.س.1  10201405 أو متزامن 0بيولوجيا التطور عميل 10201400

10206392 م.س.1  10201264 م.س.2  3بيولوجيا التطور 10201405

10201364 م.س.1  10201364 أو متزامن 0علم الطفيليات عميل 10201366

10201341 م.س.1  3التخمر والصناعة 10206346

10201341 م.س.1  3علم الفريوسات 10201444

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3تحضري مجهري 10201222

10206421 م.س.1  10206421 أو متزامن 0علم األنسجة عميل 10206420

10201321 م.س.1  3علم األنسجة 10206421

10201362 م.س.1  10201362 أو متزامن 0فسيولوجيا الحيوان عميل 10201365

10201352 م.س.1  10201352 أو متزامن 0ترشيح وفسيولوجيا النبات عميل 10201353

10201102 م.س.1  10201108 م.س.2  3علم الطفيليات 10201364
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وصف المساقات 

10201101  أحياء عامة 1 
ــادل املــواد مــع  ــة لهــا، وتب ــات الكياوي ــة، بنيتهــا، واملكون يتضمــن هــذا املســاق دراســة النشــاط البيولوجــي عــى مســتوى الخلي

البيئــة املحيطــة بهــا، ودور الغشــاء الخلــوي، والطــرق البيوكيميائيــة الرئيســة إلنتــاج الطاقــة، والتنفــس الخلــوي، والبنــاء الضــويئ، 

ــة.  ــات الحيوي ــة و التقني ــم الوراث ــادئ األساســية يف عل ــة، واملب والتحكــم بالنشــاطات الخلوي

10201102  أحياء عامة 2  
يتضمــن هــذا املســاق دراســة بنــاء النبــات، منــوه، نقــل الســوائل إليــه و آليــة تنظيــم النشــاطات املختلفــة فيــه. ويركــز الجــزء اآلخــر 

منــه عــى الحيــوان مــن حيــث بنيــة أجهزتــه و وظائفهــا، تغذيتــه، وتكاثــره، وآليــة تطــوره و آليــات تنظيــم النشــاطات باســتخدام 

جهــاز الغــدد الصــاء و الجهــاز العصبــي.

10201107   أحياء عامة عملي 1
يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201101.

10201108   أحياء عامة عملي 2
 يقوم الطالب يف هذا املساق بتجارب عملية متنوعة لتطبيق مبادئ بيولوجية مختلفة متت دراستها يف مساق رقم 10201102

10201222   تحضير مجهري 
دراسة طرق عمل التحضريات املختلفة من األنسجة النباتية والحيوانية.

10201232   علم الوراثة
ــب  ــث الرتكي ــن حي ــات م ــوارث الصف ــة ت ــي لعملي ــاس الجزيئ ــة واألس ــم الوراث ــيكية لعل ــادئ الكاس ــاق يف املب ــذا املس ــث ه يبح

ــري  ــة والتعب ــادة الوراثي ــال امل ــة النتق ــة إضاف ــات الراقي ــا والكائن ــات والبكتريي ــة يف الفريوس ــادة الوراثي ــريات يف امل ــة والتغ والوظيف

.DNA ــن الـــ ــة وهجائ ــي والهندســة الجيني الجين

10201255   التنوع النباتي
يتنــاول هــذا املســاق التنــوع النبــايت بوصفــه تنوعــاً للحيــاة النباتيــة.  ثــم يســتعرض نظــام تصنيــف املالــك الخمــس وأساســيات 

هــذا التصنيــف. ويقــدم أساســا لجميــع الكائنــات التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ.  ومنهــا أوال ،البكترييــا التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ 

التــي تنتمــي إىل مملكــة البدائيــات. ثانيــا، دراســة الطحالــب التــي هــي الطائعيــات التــي تقــوم بالتمثيــل الضــويئ و تشــابه يف ذلــك 

النباتــات. باإلضافــة إىل أنــه ســيتم تقديــم فكــرة عامــة عــن الفطريــات وفقــا للتقليــد يف دراســة تنــوع الحيــاة النباتيــة، عــى الرغــم 

مــن كــون الفطريــات كائنــات حيــة ال تقــوم بعمليــة التمثيــل الضــويئ. ثــم دراســة اململكــة النباتيــة مبــا يف ذلــك مجموعــات النباتــات 

املختلفــة الاوعائيــة والوعائيــة منهــا.  وســيتم دراســة النباتــات الوعائيــة الامزهــرة )عاريــات البــذور( و املزهــرة )كاســيات البــذور( 

ــة  ــاة النباتي ــن الحي ــة م ــات املختلف ــم هــذه املجموع ــاً أن فه ــات الســائدة عــى األرض.  عل ــا النبات ــل كونه ــن التفصي ــد م يف مزي

ســيتحقق مــن خــال دراســة خصائصهــا العامــة املورفولوجيــة والترشيحيــة.

10201264  علم الحيوان
دراســة للمملكــة الحيوانيــة مــع الرتكيــز عــى مراحــل تطــور تراكيــب وآليــات عمــل مختلفــة يتــم اســتخدامها مــن قبــل الكائنــات 

الحيــة املختلفــة لحــل املشــكات التــي تواجههــا هــذه الكائنــات للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.
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10201311   الكيمياء الحيوية 
مقدمــة لدراســة املركبــات الحيويــة يف الخليــة، وكيفيــة حصــول الجســم عــى الطاقــة، وغشــاء الخليــة؛ مكوناتــه ووظائفــه، إضافــة 

إىل نبــذة مركــزة عــن األنزميــات، ومســاعدات األنزيــم، وطــرق التحكــم يف التفاعــات األنزمييــة.

10201321  علم الخلية
دراســة تركيــب الخايــا ووظائفهــا وعضيــات الخايــا؛ وهــذا يشــمل تركيــب الغشــاء البازمــي وعمليــات النقــل، وظائــف امليتوكندريــا 

ــرف إىل  ــة إىل التع ــة، باإلضاف ــام املختلف ــرق االنقس ــات، ط ــع الربوتين ــة ال DNA، تصني ــا، مضاعف ــة الخاي ــت، حرك والكلوروباس

التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لدراســة الخايــا.

10206323  زراعة الخاليا النباتية
يتنــاول هــذا املســاق املبــادئ والتقنيــات األساســية املتبعــة يف زراعــة الخايــا واألنســجة النباتيــة وطــرق استنســاخ النبــات مخربيــاً، 

إضافــة إىل تطبيقاتهــا العمليــة.

10206324  زراعة الخاليا الحيوانية
يهــدف  هــذا املســاق إيل  تدريــب الطالــب عــى كيفيــة زراعــة الخايــا واألنســجة الحيوانيــة بالطــرق الحديثــة وإمكانيــة تطبيقهــا 

يف النواحــي العلميــة و العمليــة.  كــا يتنــاول مقدمــة عــن تطــور علــم زراعــة الخايــا واألنســجة، وســلوك الخايــا املزروعــة، والنمــو 

ــا و األنســجة، وعوامــل النمــو املختلفــة و  ــري العوامــل املحيطــة عــى زراعــة الخاي ــا، وتأث ــة للخاي ــات الحيوي ــن و العملي والتكوي

احتياجــات الخايــا، وتكثــري الخايــا و املحافظــة عليهــا، إضافــة إىل اســتخدام الخايــا الحيوانيــة واألنســجة يف الدراســات الحيويــة.
 

10201341  علم األحياء الدقيقة
دراســة لرتكيــب الكائنــات الدقيقــة؛ ومنوهــا، ووراثتهــا واألمــراض الناتجــة عنهــا، إضافــة لدراســة املضــادات الحيويــة، وطــرق مقاومــة 

الكائنــات الدقيقــة لهــا.

10206346   التخمر والصناعة 
يدرس هذا املساق االستخدامات الصناعية للكائنات الدقيقة، وطرق تحسن إنتاجها باستخدام طرق البيولوجيا الجزيئية.

10201347  علم المناعة
مقدمــة يف علــم املناعــة الحديــث و تطبيقاتــه املهمــة. وتتنــاول املحــارضات الخصائــص العامــة لجهــاز املناعــة؛ خايــا جهــاز املناعــة 

ــا املناعيــة، وتركيــب األجســام املضــادة و  وأنســجته واالســتجابة املناعيــة املعتمــدة عــى األجســام املضــادة واملعتمــدة عــى الخاي

صناعتهــا يف جســم الكائنــات الحيــة، والتفاعــل بــن األجســام املضــادة و مولــدات الضــد، و األورام واملناعــة، و مهاجمــة جهــاز املناعــة 

للجســم نفســه الــذي قــام بإنتاجــه.

10201352  تشريح وفسيولوجيا النبات 
يهــدف إىل دراســة وظائــف أعضــاء النباتــات املختلفــة وعاقــة هــذه الوظائــف بترشيــح النبــات وخصائصــه.  كــا يهــدف إىل تعلــم 

ــات  ــون يف بيئتهــم. وبحــث العملي ــرد كــا يفعل ــات ال ــة التــي تســبب النبات ــة والفيزيائي ــات، والعوامــل الكيميائي ــه النبات مــا تفعل

املهمــة التــي تســمح للنباتــات البقــاء يف بيئتهــا. ويبحــث املســاق يف بنــاء عاقــات وظيفيــة ترشيحيــة، واآلثــار البيئيــة للعمليــات 

الفســيولوجية. إضافــة للعوامــل التــي تســاعد النباتــات البقــاء عــى قيــد الحيــاة يف بيئــة متغــرية باســتمرار، والصفــات الترشيحيــة و 

الفســيولوجية خاصــة التــي تهــدف إىل التنافــس مــع غريهــا مــن النباتــات يف موطــن معــن.

١٠٢٠١٣٦٢   فسيولوجيا الحيوان 
دراســة الوظائــف املختلفــة لألنســجة األساســية واألعضــاء واألنظمــة للكائنــات عديــدة الخايــا، مــع الرتكيــز عى فســيولوجية اإلنســان 

يف كل مــن الحالــة الطبيعيــة واملرضيــة. باإلضافــة الســتخدام الكائنــات الحيــة الفقاريــة والافقاريــة بوصفهــا أمناطــاً تعليميــة لفهــم 

التكيفــات الوظيفيــة لألنظمــة واألعضــاء يف هــذه الكائنــات.
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١٠٢٠١٣٦٤   علم الطفيليات 
يهــدف املســاق إىل التعــرف إىل األنــواع املختلفــة للطفيليــات. ويبحــث يف دورات حيــاة الكائنــات الطفيليــة التــي تهاجــم اإلنســان 

والحيــوان.  وال يتعــرض املســاق إىل مســببات األمــراض البكترييــة والفريوســية كــا تتعامــل معهــا مســاقات أخــرى.

10201372   علم البيئة
يتنــاول العوامــل البيئــة املختلفــة ) حيويــة وغــري حيويــة( وخــواص املجتمعــن وتذبذباتهــا تحــت الظــروف الصعبــة وأســباب هــذه 

التذبذبــات، واألنظمــة البيئيــة املختلفــة ومجــرى الطاقــة منهــا، وكذلــك دراســة التطــور والتأقلــم ودراســة تطبيقــات علــم البيئــة 

املختلفــة وعاقاتهــا بالحفــاظ عــى الطبيعــة وبيئــة اإلنســان.

10206392   البيولوجيا الجزيئية
ــة العمــل، وتطبيقاتهــا  ــة عــى املســتوى الجينــي مــن حيــث الوظيفــة وآلي ــا الجزيئي ــة يف البيولوجي يبحــث يف املوضوعــات الحديث

ــات. ــوع عــى مســتوى الربوتين ــة، إضافــة لدراســة النشــاط والتن ــل املــادة الوراثي ــة لتحلي ــات الجزيئي ــة، باســتخدام التقني العملي

10206393   تقنيات في البيولوجيا الجزيئية 
ــا الجزيئيــة، مثــل عــزل ال د ن ي، والهجــرة  تطبيقــات التقنيــات املختلفــة التــي تســتخدم لألبحــاث املتعــددة يف مجــال البيولوجي

ــل د ن ي، وتفاعــل البلمــرة املتسلســل )PCR(، وغريهــا. ــة ل الكهربائي

10201405  بيولوجيا التطور
دراســة تطــور الكائنــات الحيــة الشــكلية والبنيويــة التــي تشــمل التلقيــح، واالنقســام، ومراحــل تطــور األجنــة وتشــكيل األعضــاء وذلــك 

باســتخدام تطبيقــات مختلفــة للبيوتكنولوجــي.

10206410  المعلوماتية الحياتية 
معالجــة املعلومــات الحيويــة املتوفــرة وتحليلهــا يف قواعــد البيانــات الحيويــة باســتخدام برامــج حاســوب خاصــة لتحليــل تسلســات 

ــة  ــة املختلف ــل الحيوي ــن الساس ــة ب ــة العاق ــدف معرف ــث )BLAST( به ــرك البح ــتخدام مح ــات و اس ــة والربوتين ــادة الوراثي امل

ــة.  ــاء شــجرة التطــور لدراســة العاقــة بــن الكائنــات الحي ــات، إضافــة لتطبيــق بن ومقارنتهــا بالساســل املوجــودة يف قواعــد البيان

10206412  النانوبيولوجي
يعــد مســاق النانوبيولوجــي تقاطعــاً مــا بــن علــم األحيــاء و علــم النانوتكنولوجــي, يشــمل علــم النانوبيولوجــي، اســتخدام الكثــري 

مــن األدوات املتقدمــة يف علــم األحيــاء الجزيئيــة مــن أجــل تســهيل تحليــل األحــاض االمينيــة و الربوتينــات والتــي تعــد مــن مــواد 

النانوبيولوجــي.  كــا  يتنــاول املركبــات الحيويــة و املركبــات املعقــدة التــي تتكــون يف األصــل بحجــم النانــو. علــاً أن النظــام الحيــوي 

ميثــل مجموعــة كبــريه مــن األمثلــة عــى أنظمــة متخصصــة مركبــة  مــى مســتوى النانــو  ومــن األمثلــة عــى مــا ميكــن دراســته يف 

هــذا املســاق الفريوســات، و الريبوســومات، و األليــاف و الربوتينــات.

10206413  عزل وفصل البروتينات
دراسة لتقنيات مختلفة تستخدم يف عزل الربوتينات وتنقيتها.

10206421  علم األنسجة
ــز عــى العاقــة بــن الوظيفــة والرتكيــب  دراســة الرتكيــب املجهــري والدقيــق ألنــواع مختلفــة مــن األنســجة واألعضــاء، مــع الرتكي

ــم بواســطة املجهــر الضــويئ. ــرب تت ــواع املختلفــة مــن األنســجة.  ودراســة األنســجة يف املخت لألن
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10201442  علم الفطريات
دراســة الفطريــات مــن حيــث تكوينهــا البيولوجــي وصفاتهــا العامــة والخاصــة التــي تحــدد تصنيفهــا وعلــم وظائــف الفطريــات 

وأجزائهــا وتغذيتهــا وتكاثرهــا، باإلضافــة إىل العاقــات التعايشــية بــن الفطريــات وغريهــا مــن الكائنــات الحيــة. إضافــة إلعطــاء نبــذة 

عــن كيفيــة اســتخدام الفطريــات يف تطبيقــات البيوتكنولوجــي كإنتــاج املضــادات الحيويــة، واإلنزميــات والربوتينــات، ومجموعــة مــن 

املنتجــات الكيميائيــة مثــل، حمــض الســرتيك.

10201444  علم الفيروسات 
دراســة لرتكيــب الفريوســات، تصنيفهــا، وراثتهــا، واألمــراض التــي تســببها، وتطورهــا مــع الرتكيــز عــى الفريوســات املســببة لألمــراض 

عنــد اإلنســان.

10201481  موضوعات خاصة 
دراسة ملوضوعات متخصصة يف العلوم الحياتية بإرشاف أعضاء من الهيئة التدريسية يف القسم.

DNA  10206490  مبادئ وتطبيقات هجائن
دراســة للتقنيــات األساســية املســتخدمة يف إعــادة تركيــب قطــع معينــه مــن الحمــض النــووي )DNA( لغايــة االستنســاخ والتعبــري 

الجينــي يف الخايــا املضيفــة.  ويبحــث يف صفــات نواقــل الحمــض النــووي بأنواعهــا، وإنزميــات قطــع ولصــق قطــع الحمــض النــووي، 

وعــزل الجينــات وتحديــد خصائصهــا الرتكيبيــة.

10201492  الندوة
عمل الطلبة لتقرير ومحارضة عن جوانب حديثة يف العلوم البيولوجية .

10206495  تطبيقات في التقنيات الحيوية
دراســة اســتخدام التقنيــات الحيويــة  يف مجــاالت عــدة كالزراعــة من خال تحســن الحيــوان واملحاصيــل الزراعية وإنتاج مســتحرضات 

صيدالنيــة وطبيــة يف الكائنــات املعدلــة جينيــا كإنتــاج اإلنزميــات والهرمونــات. إضافــة إىل إلقــاء الضــوء عــى اســتخدامات التقنيــات 

الحيويــة يف مجــاالت الصناعــة و الصحــة والبيئــة. 

10206496  مشروع التخرج 
إجراء بحث يف مجال التقنيات الحيوية تحت إرشاف القسم.

10206497  التقنيات الحيوية في المقاومة البيولوجية
دراســة تطبيقــات هجائــن الحمــض النــووي – DNA مــن أجــل تعديــل بعــض الكائنــات الحيــة وراثيــا وذلــك الســتخدامها يف مكافحــة 

بعــض اآلفــات  املرضيــة النباتيــة والحيوانية. 

10206446  التدريب العملي
ــات  ــا يف التقني ــة العلي ــة الدراس ــة ملتابع ــن الطلب ــة متك ــن املســاقات ذات العاق ــة م ــة يغطــي مجموع ــات الحيوي ــص التقني تخص

ــة و  ــة الحيوي ــة, الصناعــات الطبي ــل املجــاالت الصيدالني ــون االنخــراط يف العمــل يف مجــاالت مختلفــة مث ــن يرغب ــة أو الذي الحيوي

ــة.  ــة الجــودة املخربي ــن ملراقب فني
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مشاركد. غالب عدوان

الرشق األوسط – تركياأستاذ مشاركد. كامل عدوان

باري – ايطالياأستاذ مشاركد. رائد الكوين

جنت - بلجيكاأستاذ مساعدد. صربي محمود نارص

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. نائل أبوالحسن

الرشق األوسط – تركياأستاذ مساعدد. عوين أبوحجله

معهد وايزمن للعلوم – ارسائيلأستاذ مساعدد. هاين األحمد

درهام – بريطانياأستاذ مساعدد. سامي يعيش

جاسكو – اسكتلنداأستاذ مساعدد. سلوى خلف

أرسطو سالونيك – اليونانأستاذ مساعدد. معتصم املرصي

األردنية – األردنأستاذ مساعدد. غدير عمر

باريس 6 )ماري كوري( فرنساأستاذ مساعدد. أرشف صوافطه

الريموك – األردنمدرسأ. سامي بدير

الريموك – األردنمحارضأ. نارص جرار

األردنية – األردنمدرسأ. فاتنة الحنبيل

الريموك – األردنمدرسأ. لبنى عبدالله

بون - املانيامدرسأ. رشوق إساعيل
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الخطة الدراسية في برنامج الرياضيات

رؤية برنامج الرياضيات
تقديــم أنجــح الســبل يف تدريــس وخلــق املعرفــة يف الرياضيــات البحتــة والتطبيقيــة. حيــث ال يدخــر القســم جهــداً نحــو املحافظــة عــى 

مســتوى راق مــن التعليــم النظــري والبحــث. 

رسالة برنامج الرياضيات:
يســعى قســم الرياضيــات أن يكــون رائــداً يف املجــال التعليمــي واألكادميــي والبحثــي مبــا يســاهم يف تطويــر املجتمــع املحــيل مــن خــال 

رفــده بالخريجــن ذوي الكفــاءات العاليــة.

أهداف برنامج الرياضيات :
 	    صقل شخصية الطالب العلمية ،حتى يتمكن من خدمة املجتمع و تطويره عى أكمل وجه. 

 	    إعداد الخريج املتميز والذي يستطيع املنافسة يف مجال العمل بعد تخرجه. 

	    دعم برنامج الدراسات العليا للحصول عى املاجستري حاليا والدكتوراه مستقبا.

مواصفات خريج برنامج الرياضيات
يتوقع من الطالب الخريج من قسم الرياضيات ما ييل :

القدرة عى استخدام مهارات التفكري املنطقي والتفكري الناقد.. 1

ميتلك مهارات حل املشكات ضمن مستويات مختلفة من التعقيد يف الرياضيات والتي لها صلة وثيقة بالحياة.. 2

لديه تأهياً كافياً الكال دراسات عليا يف الرياضيات يف مختلف الجامعات يف العامل.. 3

مقدرة عى استخدام محركات البحث يف الرياضيات للوصول إىل املستجدات يف  املعرفة الرياضية . . 4

لديه معرفة معمقة يف الجرب .. 5

لديه معرفة معمقة يف التحليل الريايض.. 6

لديه معرفة معمقة يف بناء الناذج الرياضية.. 7

لديه معرفة معمقة يف االحصاء.. 8

لديه معرفة يف كيفية تدريس محتوى الرياضيات يف السياق املدريس.. 9

لديه معرفة معمقة يف مجال التحليل العددي وتطبيقاته باستخدام الحاسوب. 10

لديه القدرة الكافية عى استخدام الحاسوب يف التطبيقات الرياضية واالحصائية املختلفة.. 11

لديه القدرة عى العمل بشكل فعال يف املؤسسات الصناعية والبحثية .. 12

لديه القدرة عى العمل يف املجاالت املالية ، مثل املحاسبة ، التأمن ، الرضائب.. 13
   

أوال: ا لطلبة التي تنطبق عليهم هذه الخطة:
تطبق هذه الخطة عى الطلبة املقبولن يف تخصص الرياضيات يف العام الدرايس 2013/2014 وما بعده. 

ثانيًا: متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس
يكون الحد األدىن املطلوب للحصول عى شهادة البكالوريوس يف الرياضيات هو إمتام )123( ساعة معتمدة كا ييل:

)18 ساعة معتمدة(. 1 متطلبات الجامعة اإلجبارية    

)84 ساعة معتمدة(. 2  مساقات القسم اإلجبارية    

)21 ساعة معتمدة(. 3 مساقات القسم اإلختيارية    
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وفيا ييل قامئة باملساقات اإلجبارية واالختيارية يف خطة الربنامج  ووصف املساقات.

١- مساقات التخصص اإلجبارية )8٤ ساعة معتمدة(

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211241 م.س.1  3برمجة خطية 10211322

10211211 م.س.1  3طرق حديثة يف الهندسة 10211362

10211212 م.س.1  3مبادىء التوبولوجيا العامة 10211361

10511492 م.س.1  10511492 أو متزامن 3تدريب عميل 10211492

10211211 م.س.1  3مبادىء نظرية األعداد 10211343

10211212 م.س.1  3تحليل حديث 2 10211311

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل عددي 1 10211321

 3تربية عملية لطلبة الرياضيات 10511492

10211201 م.س.1  3نظرية االحتاالت 1 10216302

 3طرق االحصاء 1 10216201

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

10211212 م.س.1  3تحليل عقدي 1 10211312

10216302 م.س.1  3االحصاء الريايض 1 10216304

10211211 م.س.1  3تحليل حديث 1 10211212

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10211211 م.س.1  3الجرب الحديث 1 10211242

10211242 م.س.1  3الجرب الحديث 2 10211342

 3اساليب تدريس الرياضيات 10511292

10211102 م.س.1  3الرياضيات والحاسوب 10211220

10211203 م.س.1  3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

 3كيمياء عامه 1 10231101

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10211101 م.س.1  3مبادىء الرياضيات 10211211

 موافقة القسم1ندوه 10211491

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

10211201 م.س.1  3الجرب الخطي 1 10211241
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٢- مساقات التخصص االختيارية )٢١ ساعة معتمدة(:
    

  وفيا ييل قامئة باملساقات االختيارية من برنامج الرياضيات وكلية العلوم الرتبوية.   

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211203 م.س.1  3طرق الرياضيات التطبيقية 1 10211371

 10211241 م.س.2  3هندسة تفاضلية 10211462

10211342 م.س.1  3الجرب الحديث 3 10211442

10211361 م.س.1  10211242 م.س.2  3التبولوجيا الجربية 10211464

 3تاريخ الرياضيات 10211351

10211241 م.س.1  3الجرب الخطي 2 10211341

10211361 م.س.1  3التبولوجيا العامه 10211461

10211311 م.س.1  3التحليل الحديث 3 10211411

10211203 م.س.1  3معادالت تفاضلية عادية 10211403

 3نظرية الرسوم والتباديل 10211474

 3موضوعات خاصة 2 10211482

10211361 م.س.1  3التحليل االقرتاين 10211414

10211321 م.س.1  3التحليل العددي 2 10211421

10211212 م.س.1  3التحليل التطبيقي 10211374

10211201 م.س.1  3تحليل املتجهات 10211303

10211312 م.س.1  3التحليل العقدي 2 10211412

 3موضوعات خاصة 1 10211481

10211203 م.س.1  3دوال خاصة 10211301

10211241 م.س.1  3بحوث العمليات 1 10211323

10211201 م.س.1  3التفاضل والتكامل املتقدم 10211314

10211371 م.س.1  3طرق الرياضيات التطبيقية 2 10211372

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تصميم التجارب وتحليل التباين 10216351

10216302 م.س.1  3تحليل الساسل الزمنية 10216371

10216302 م.س.1  10211212 م.س.2  3نظرية االحتاالت 2 10216303

10216202 م.س.1  3طرق وأساليب العينات 10216311

10216201 م.س.1  10211230 أو متزامن 3طرق االحصاء 2 10216202

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3حزم برمجية للرياضيات 10211320

10216304 م.س.1  3االحصاء الريايض 2 10216305

 3ادارة البيئة الصفية 10512138

10211241 م.س.1  10216202 م.س.2  3تحليل االنحدار التطبيقي 10216343
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وصـــف المساقـــات

التفاضل والتكامل  10211101
االقرتانــات والنــاذج الرياضيــة ومــن ضمنهــا االقرتانــات النظــرية واالقرتانــات االســية واللوغاريتميــة, نهايــات االقرتانــات واتصالهــا, 

النهايــات التــي تحتــوي عــى مــا ال نهايــة, تعريــف مشــتقة االقــرتان, مشــتقة االقرتانــات األســية واللوغاريتميــة واملثلثيــة, قوانــن 

االشــتقاق, املعــدالت املرتبطــة بالزمــن والتقريــب الخطــي. تطبيقــات االشــتقاق, القيــم القصــوى, قاعــدة لوبيتــال والكيــات الغــري 

معينــة, رســم املنحنيــات, مســائل تطبيقيــة عــى القيــم العظمــى, االقرتانــات املكاملــة

تفاضل وتكامل 2  10211102
التكامــل املحــدود وخصائصــه , التكامــل غــري املحــدود , التكامــل بالتعويــض , املســاحه بــن منحنيــن , الحجــوم الدورانيــة , طــرق 

ــات  ــة  والتكامــل باســتخدام تعويــض االقرتان ــات املثلثي ــة , تكامــل االقرتان التكامــل ) التكامــل باألجــزاء , التكامــل بالكســور الجزئي

ــارات  ــة , اختب ــات النهائي ــات واملتسلس ــة , املتتالي ــطوح الدوراني ــاحة الس ــى ومس ــول املنحن ــة , ط ــات املعتل ــة (, التكام املثلثي

ــور . ــوة , متسلســلة تيل ــة , متسلســات الق املتسلســات التقاربي

رياضيات الدارة االعمال  ١٠٢١١١٠٩
املســتوى الديــكاريت، معادلــة الخــط املســتقيم، املعــادالت واملتباينــات، الربمجــة الخطيــة، االقرتانــات وأنواعهــا، النهايــات واإلتصــال، 

ــم  ــات التفاضــل يف القي ــتقاق وتطبيق ــن االش ــية، قوان ــة واألس ــة واللوغاريتمي ــة واملثلثي ــرية الحــدود والجربي ــات كث مشــتقة االقرتان

القصــوى ورســم املنحنيــات، التكامــل، التكامــل املحــدود وتطبيقاتــه، طريقــة التكامــل بالتعويــض، املصفوفــات، محــدد املصفوفــة، 

حــل أنظمــة معــادالت خطيــة.

 ١٠٢١١١٠٤  رياضيات للصيدلة
ــم القصــوى واملعــادالت املرتبطــة بالزمــن، التكامــل  ــات والقي ــات واإلتصــال، املشــتقات، تطبيقــات املشــتقة يف رســم املنحني النهاي

املحــدود وغــري املحــدود وبعــض طــرق التكامــل، تطبيقــات التكامــل املحــدود يف املســاحة والحجــوم وطــول املنحنيــات ومســاحة 

الســطوح، تفاضــل وتكامــل اإلقرتانــات غــري الجربيــة )املتســامية(. 

رياضيات للتربية  ١٠٢١١١٠٥
ــام  ــب الت ــب وجي ــي والجي ــي الطبيع ــي واللوغاريتم ــبية واألس الطبيع ــات النس ــدود واالقرتان ــريات الح ــومها: كث ــات ورس االقرتان

ــات املشــتقة يف  ــط، تطبيق ــن فق ــة 0/0، املشــتقات باســتخدام القوان ــري معين ــة غ ــض أو كمي ــات باســتخدام التعوي ــة، النهاي املثلثي

املــاس والرسعــة اللحظيــة والتزايــد والتناقــص والقيــم القصــوى، التكامــل كعمليــة عكســية للتفاضــل، التكامــل بالتعويــض واألجــزاء، 

تعريــف التكامــل املحــدود، مبــدأ العــد، نظريــة ذات الحديــن، مثلــث باســكال ، التباديــل والتوافيــق، املصفوفــات، إيجــاد محــدد 

مصفوفــات 2x2 و 3x3، حــل نظــام مــن معادلتــن أو ثــاث معــادالت خطيــة مبتغرييــن أو ثاثــة متغــريات باســتخدام النظــري الــرضيب 

وطريقــة كرميــر.

 10211201 تفاضل وتكامل 3
ــة  ــاد، معادل ــايث األبع ــات وجربهــا يف املســتوى والفضــاء ث ــات، املتجه ــة ورســم املنحني ــات القطبي ــة، اإلحداثي ــادالت البارامرتي املع

الخــط يف الفــراغ ومعادلــة املســتوى ، اإلقرتانــات املتجهــة، التفاضــل الجــزيئ وتطبيقاتــه يف القيــم القصــوى ومعادلــة املســتوى املــاس، 

التكامــل املتعــدد الثنــايئ والثــايث واســتخدام االحداثيــات القطبيــة.

مبادئ المعادالت التفاضلية  10211203 
تصنيــف وحــل املعــادالت التفاضليــة العاديــة مــن الرتبــة األوىل وتطبيقــات عمليــة عليهــا،   معــادالت تفاضليــة عاديــة مــن الرتــب 

العليــا وطــرق حلهــا، حــل معــادالت تفاضليــة عاديــة باســتخدام متسلســات القــوى وأيضــا باســتخدام تحويــات البــاس، األنظمــة 

يف املعــادالت التفاضليــة الخطيــة وطــرق حلهــا. 
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10211211    مبادئ الرياضيات
املنطــق الريــايض وطــرق الرباهــن واالســتقراء الريــايض، نظريــة املجموعــات واســتخدام طــرق الرباهــن املختلفــة الثبــات خصائصهــا، 

العاقــات واســتخدامها يف صفــوف التكافــؤ، اإلقرتانــات وخصائصهــا، األعــداد الكارديناليــة والعمليــات الحســابيه عليهــا، املجموعــات 

القابلــة وغــري القابلــة للعــد، أمثلــة عــى البنــاء الريــايض.

10211212   التحليل الحديث 1
ــات واإلتصــال  ــا، النهاي ــة وخصائصه ــة والتباعدي ــات التقاربي ــة، املتتالي ــة، املجموعــات املفتوحــة واملغلق ــص األعــداد الحقيقي خصائ

ــى  ــى ع ــه ع ــان وخصائص ــل رمي ــك، تكام ــة بذل ــات املتعلق ــات النظري ــتقاق واثب ــال، االش ــة االتص ــات منتظم ــات واالقرتان لاقرتان

ــة. ــات لفــرتة مغلق تجزئ

10211220     الرياضيات والحاسوب
أساســيات يف الربمجــة، الخوارزميــات، أنــواع البيانــات، مفــردات، التحكــم، اإلقرتانــات والربامــج الجزئيــة، تطبيقــات يف الرياضيــات، 

التدريــب عــى اســتخدام الــرزم الرياضيــة.

طرق االحصاء 1   10216201
تصنيــف البيانــات االحصائيــة، مقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت، االحتــال تعريفــه وخواصــه، املتغــريات العشــوائية املنفصلــة 

واملتصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، توزيــع ذات الحديــن والتوزيــع الطبيعــي، توزيعــات املعاينــة، التقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط 

مجتمــع إحصــايئ واحــد، اختبــار الفرضيــات لوســط مجتمــع احصــايئ واحــد.

طرق االحصاء 2   10216202
ــار  ــر واختب ــاط، تقدي ــدار واالرتب ــن، االنح ــن احصائي ــع ومجتمع ــامل مجتم ــات ملع ــار الفرضي ــة واختي ــرتات الثق ــة، ف ــات املعاين توزيع

ــة. ــري املعلمي ــارات غ ــع، واالختب ــارات كاي تربي ــن، اختب ــل التباي ــدار، تحلي ــط االنح ــامل خ ــات ملع الفرضي

10211241   الجبر الخطي 1
املصفوفــات واملتجهــات وعمليــات الصــف البســيط، عمليــات عــى املصفوفــات، املحــددات والنظــري الــرضيب للمصفوفــات، نظــام 

املعــادالت الخطيــة وطــرق حلهــا، الفضــاءات املتجهــة، االســتقال واألســاس، التحويــات الخطيــة والنــواة واملــدى، القيــم املميــزة 

واملتجهــات املميــزة.

10211242   الجبر الحديث 1
العمليــات الثنائيــة، الزمــر، الزمــر الجزئيــة، الزمــر املنتهيــة، الزمــر الدوريــة، الزمــر التاثليــة، زمــر خــارج القســمة، الزمــر الجزئيــة 

الســوية، التحويــات الهيمومورفيــة، نظريــات ســيلو.

١٠٢١١٢٦٢  مبادئ الهندسة
الهندســة: بديهيــات هلــربت، التطابــق، التكافــؤ، التشــابه، الدوائــر، التحويــات الهندســية، الهندســة الفراغية:عاقة مســتقيم مبســتقيم 

آخــر، عاقــة مســتقيم مبســتوى،  عاقــة مســتوى مبســتوى آخــر، اإلســقاط ونظريــة األعمــدة الثاثــة، املجســات: املنشــور، الهــرم، 

االســطوانة، املخــروط، الكــرة، نظريــات تتعلــق باملجســات.

١٠٢١١٣٠١  دوال خاّصة
طريقــة فروبينيــس لحــل املعــادالت التفاضليــة، بعــض الــدوال الخاصــة مثــل دالــة جامــا ،دالــة بيتــا، دالــة الجينــدر كثــرية الحــدود، 

دالــة بيســل، دالــة هرمايــت كثــرية الحــدود، دالــة تشيبيشــيف، دالــة الغويــري ودالــة الهندســة الزائديــة.
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 ١٠٢١١٣٠٢ المعادالت التفاضلية الجزئية 
تكويــن معادلــة تفاضليــة جزئيــة، طــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــن الرتبتــن األوىل والثانيــة: الخطيــة وغــري الخطيــة، 

متسلســات فوريــري وتحويــل فوريــري، املعادلــة املوجيــة، معادلــة البــاس، معادلــة فــرق الجهــد، معادلــة ســلك غــري منتــه واملعادلــة 

الحراريــة.

١٠٢١١٣٠٣  تحليل متجهات
جــرب املتجهــات، رضب املتجهــات، الحقــول املتجهــة والقياســية، مــؤرش االنحــدار، التشــتت، التكامــات الخطيــة والســطحية والحجمية 

ونظرياتهــا، اإلحداثيــات االنحنائية. 

١٠٢١١٣١١  التحليل الحديث 2
ــري  ــدودة التغ ــات مح ــة ، االقرتان ــرتات مغلق ــة لف ــات مختلف ــى تجزئ ــه ع ــتلجس وخصائص ــان س ــل رمي ــة ، تكام ــاءات املرتي الفض

واســتخدامها يف تكامــل رميــان ســتلجس، املتتاليــات واملتسلســات التــي حدودهــا اقرتانــات والعاقــة بــن خصائــص عنــارص املتتاليــات 

واالقــرتان النهايــة, تكامــل ليبيــج ونظريــة القيــاس.

١٠٢١١٣١٢  التحليل العقدي
ــان،  ــويش – رمي ــادالت ك ــتقاقاتها، مع ــة واش ــات العقدي ــي واأليس، اإلقرتان ــكل القطب ــى الش ــا ع ــة ومتثيله ــداد العقدي ــواص األع خ

اإلقرتانــات العقديــة األساســية ومــن ضمنهــا األســية واللوغاريتميــة واملثلثيــة، التحويــات واســتخدام االقرتانــات العقديــة األساســية يف 

ذلــك ، التكامــل العقــدي ومــن ضمنهــا التكامــل الخطــي واســتخدام قاعــدة كــويش يف التكامــل، املتسلســات األســية ومــن ضمنهــا 

متتسلســلة لورانــت.

١٠٢١١٣١٤   التفاضل والتكامل المتقدم
األنظمــة اإلحداثيــة، اإلقرتانــات متعــددة املتغــريات، املنحنيــات والســطوح ومتثياتهــا البارامرتيــة،   املشــتقات املتجهــة، اإلقرتانــات 

الضمنيــة، الجاكوبيــان ونظريــات بهــا، القيــم القصــوى لاقرتانــات متعــددة املتغــريات، التكامــات املتعــددة ونظريــات مرتبطــة بهــا. 

١٠٢١١٣٢٠   حزم برمجية للرياضيات1
 NETLIB, NAG, Derive, Mathematica, MATLAB,  :التجســيم الريــايض، اســتخدام حــزم برمجية مشــهورة يف الرياضيــات مثــل

.BLAS, Maple, MathCad, Minitab, SPSS

١٠٢١١٣٢١  التحليل العددي 1
مقدمــة يف األنظمــة العدديــة املختلفــة: التحويــل مــن نظــام عــددي إىل نظــام عــددي آخــر، وعمليــات الجمــع والطــرح والــرضب 

ــات الحســابية األربعــة،  ــل األعــداد يف الحاســوب، األخطــاء الناتجــة مــن العملي ــة املتحركــة ومتثي عليهــا، حســاب األخطــاء، الفاصل

ــادالت  ــل املع ــرق ح ــددي، ط ــل الع ــات، التكام ــتكال للمنحني ــب واالس ــة، التقري ــري الخطي ــادالت غ ــل املع ــب يف ح ــرق التقري ط

ــب(.  ــارشة و طــرق التقري ــة )مب الخطي

١٠٢١١٣٢٢  البرمجة الخطية
ــاً، طــرق ا ملواصــات،  ــا جربي ــة ومتثيله ــل الحساســية الخطي ــة املزدوجــة، تحلي ــة ســيمبلكس والنظري ــغ منــوذج الكــال، طريق صي

ــة األلعــاب. شــبكة العمــل، نظري

 ١٠٢١١٣٢٣  بحوث العمليات 
مقدمة يف بحوث العمليات، الربمجة الديناميكية، نظرية األلعاب، نظرية الجرد، نظرية الصفوف، دراسة حاالت .
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10216311   طرق واساليب العينات
العينــة العشــوائية البســيطة، تقديــر الوســط واملجمــوع الــكيل، تقديــرات النســبة واالنحــدار، العينــة الطبقيــة، العينــة العنقوديــة، 

العينــة املنتظمــة، طــرق أخــرى للمعاينــة.

10216351   تصميم التجارب وتحليل التباين
تصميــم األعمــدة العشــوائية، املربعــات الاتينيــة، التصميــات يف عاملــن، تجــارب ملقارنــة عــدة معامــات، فحــص دقــة النمــوذج يف 

تحليــل التبايــن، منــوذج القطاعــات غــري التــام، التحليــل العامــيل، املقارنــات املتعــددة.

10216302  نظرية االحتماالت 1
مفاهيــم اساســيه يف االحتــال، املتغــريات املتصلــة واملنفصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، ذي الحديــن، الهنــديس، ذي الحديــن الســالب، 

املنتظــم، األيس، جامــا والطبيعــي، االقرتانــات املولــدة للعــزوم، توزيعــات التحويــات املختلفــة.

10216303  نظرية االحتماالت 2
مراجعــة لبعــض خــواص املتغــريات العشــوائية والتوزيعــات املنفصلــة واملتصلــة، التوزيعــات متعــددة الحــدود، توزيعــات االحصــاءات 

ــواع االقــرتاب للمتغــريات العشــوائية: يف االحتــال، يف املعــدل، يف  ــد للعــزوم لبعــض التوزيعــات، ان ــة، العــزوم واالقــرتان املول املرتب

التوزيــع، االقرتانــات املميــزة

10216304  االحصاء الرياضي 1 
اقــرتان اتخــاذ القــرار، معــدل املجازفــة واقــرتان الخســارة، التقديــر غــري املنحــاز، الكفــاءة، التقديــر التشــابهي، فــرتات الثقــة، تركيــب 

االفرتاضــات وتتابــع االختبــارات، أفضــل اختبــار، اإلحصــاء الــكايف، نظريــة راو-بــاك، متباينــة راو-كراميــر.

10216305  االحصاء الرياضي 2 
خصائــص التقديــر النقطــي، العائلــة االســية، الكفايــة والتــام، تقديــرات بيــز، خصائــص تقديــر تعظيــم االحتاليــة، االختبــار ذات 

القــوة العظمــى املنتظمــة، االختبــار التتابعــي، تقديــر واختبــار النــاذج الخطيــة.

١٠٢١١٣٤١  الجبر الخطي 2
ــة  ــة وجربهــا، الفضــاءات املتجه ــات الخطي ــة، التحوي ــارش للفضــاءات املتجه ــة، االســتقال الخطــي، الــرضب املب الفضــاءات املتجه

ــة. ــات املحــددة املوجب ــة، املصفوف ــة الهريميتي ــزة، املصفوف ــات املمي ــزة واملتجه ــم املمي ــات والنظــام الخطــي والقي ــة، املصفوف القرين

١٠٢١١٣٤٢  الجبر الحديث 2
الحلقــات والحلقــات الجزئيــة، املثاليــات، حلقــات خــارج القســمة، اإلقرتانــات الهيمومورفيــة يف الحلقــات، املثاليــات األوليــة العظمــى، 

املجــاالت املثاليــة األساســية، حلقــات كثــريات الحــدود، الحلقــات الشــاملة والحلقــات النظاميــة، الحقــول والحقــول املوســعة.

١٠٢١١٣٤٣  مبادئ نظرية األعداد
ــر نظريــة فريمــات، نظريــة ويلســون،التطابقات الخطيــة  ــة، التطابــق، نظريــة أويل قابليــة القســمة، األعــداد األوليــة، األعــداد التاّم

وحلولهــا ونظريــة الباقــي الصينيــة.

١٠٢١١٣٥١  تاريخ الرياضيات
تطــور الرياضيــات ، األنظمــة العدديــة وتطورهــا، الرياضيــات يف بــاد مــا بــن النهرين، الرياضيــات املرصيــة، الرياضيات الفيثاغورســية، 

تضعيــف املكعــب، تربيــع الدائــرة وتثليــث الزاويــة، كتــاب األصــول إلقليــدس، الرياضيــات اإلغريقيــة بعــد إقليــدس، الرياضيــات عنــد 

الهنــود وعنــد املســلمن، الرياضيــات األوروبيــة مــن القــرن الســادس إىل بدايــة القــرن الســابع عــرش، الرياضيــات األوروبيــة يف القــرن 

الســابع عــرش،  الهندســة التحليليــة وتطورهــا مــا قبــل التفاضــل والتكامــل، التفاضــل والتكامــل واملفاهيــم املرتبطــة بهــا، االنتقــال 

إىل القــرن العرشيــن.
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١٠٢١١٣٦١  مبادئ التوبولوجيا العامة
الفضــاءات التوبولوجيــة، القواعــد والقواعــد الجزئيــة، االقرتانــات املتصلــة واملفتوحــة واملغلقــة واإلقرتانــات التوبولوجيــة، مســلات 

الفصــل والعــد وفضــاءات هاوســدورف، الفضــاءات العاديــة واملنتظمــة، الفضــاءات املرتاصــة والفضــاءات املتصلــة، فضــاءات القيــاس.

١٠٢١١٣٦٢  طرق حديثة في الهندسة
ــتقالية  ــق واالس ــث التناس ــن حي ــلات م ــة مس ــص مجموع ــقاطية وخصائ ــة اإلس ــود والهندس ــة الوج ــدس، هندس ــلات إقلي مس

واالكتــال ، حســاب النقــاط عــى خــط ضمــن الهندســة االســقاطية,  مســلات هلــربت وخاصــة مســلات البينيــة والتكافــؤ والتصــال 

والتــوازي، الهندســة املحايــدة، الهندســة الزائديــة.

10211371   طرق الرياضيات التطبيقية 1
مراجعــة الــدوال الخاصــة ومــن ضمنهــا جامــا وبيتــا وواتســون المــا ودوال األخطــاء وكذلــك صيغــة ســتريلنج . متسلســات فوريــري 

املثلثيــة وتحويــات البــاس وتطبيقاتهــا يف املعــادالت التكامليــة والجزئيــة. تفاضــل املتغــريات.

١٠٢١١٣٧٣  الرياضيات التطبيقية
االقرتانــات املتعامــدة، متسلســات فوريــري املنفصلــة والدائريــة، تحويــات فوريــري املنفصلــة والرسيعــة، تحويــات Z، مبــدأ التقليــل 

وطريقــة املربعــات الصغــرى. 

١٠٢١١٤٠٣  معادالت تفاضلية عادية
ــة الوجــود وتطبيقاتهــا، حــل أنظمــة مــن املعــادالت  ــة باســتخدام املتسلســات، تحويــات البــاس، نظري حــل املعــادالت التفاضلي

ــة. ــة واألنظمــة الديناميكي ــة وغــري الخطي ــة الخطي التفاضلي

١٠٢١١٤١٤  التحليل االقتراني
ــام  ــة وانتظ ــات املفتوح ــع، اإلقرتان ــد والتوس ــة، التباع ــا الضعيف ــة، التوبولوجي ــات االقرتاني ــة، الفراغ ــة الخطي ــات التوبولوجي الفراغ

ــربت. ــاخ وهيل ــات بان ــدود، فراغ الح

١٠٢١١٤٢١  التحليل العددي 2
الحــل العــددي للمعــادالت التفاضليــة العاديــة، طــرق إيجــاد القيــم املميــزة ومتجهاتهــا، طــرق حــل أنظمــة املعــادالت غــري الخطيــة، 

مقدمــة لطــرق حــل املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة.

10216371  تحليل السالسل الزمنية 
ــدورة، املعــدالت املتحركــة، الرتشــيح، التحليــل التوافقــي )فوريــري(، منــاذج مــن التسلســات  ــة، االتجــاه، ال وصــف السلســلة الزمني

ــز، تحليــل الطيــف. ــؤ، طــرق بوكس-جنكي ــذايت، التنب ــاط ال املســتقرة، االرتب

10216343  تحليل االنحدار التطبيقي 
ــل الخطــأ،  ــار املامئــة، تحلي ــرات واختب ــج، التقدي االنحــدار الخطــي البســيط، االنحــدار متعــدد املتغــريات املســتقلة، تفســري النتائ

ــة. ــات حقيقي ــل، تطبيق ــات يف االنحــدار، دوران العوام ــي، اســتخدام املصفوف ــل البواق تحلي

١٠٢١١٤٦٢  الهندسة التفاضلية
مفهــوم املنحنــى يف مســتوى ويف الفــراغ وتطبيقــات التقعــر والــيّل، نظريــة املنحنيــات، املعــادالت الذاتية، نظريــات الوجــود واألحادية 

املنحنــى االلتفــايف، منحنــى منشــئ، مفهــوم الســطح والســطح البســيط، املســتوى املــايس، الخــواص التوبولوجيــة للمنحنــى البســيط، 

النــاذج األساســية األوىل والثانيــة لتعيــن الســطح، الخطــوط التقاربيــة، عائــات املنحنيــات املرتافقــة، نظريــة الســطوح، الهندســة 

الذاتية.
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١٠٢١١٤٧٤  نظرية الرسوم والتبادل
ــدورات،  ــرات وال ــدة، املم ــات املول ــق، االقرتان ــادل والتوافي ــة، التب ــا، القطــع املنفصل الرســوم البســيطة، الرســوم املرتابطــة ومركباته

ــي. ــم  املجموع ــق، التصمي ــة التوفي ــد، نظري ــويل يف الع ــة ب ــتبعاد، نظري ــواء واالس ــدأ االحت ــة، مب األشــجار، الرســومات الانهائي

١٠٢١١٤8١  موضوعات خاصة 1
مواضيع مختارة ومتقدمة يف أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس املساق.

١٠٢١١٤8٢    موضوعات خاّصة 2
مواضيع مختارة ومتقدمة يف أحد فروع الرياضيات يحددها القسم ومدرس املساق. 

١٠٢١١٤٩١  ندوة
دراســة ســات التفكــري العلمــي وعاقتــه بالبحــث العلمــي، إجــراءات بحــث يف موضــوع خــاص يف الرياضيــات مــن ضمــن مواضيــع 

يوافــق عليهــا القســم وتقديــم هــذه البحــوث يف نــدوات ملناقشــتها واملشــاركة يف تقييمهــا.

10211492   تدريب عملي
يقــوم الطالــب بزيــارات ميدانيــة للمــدارس الحكوميــة والخاصــة حيــث يقــوم  مبشــاهدة حصــص وتحضــري أخــرى وتقديــم حصــص 

منوذجيــة لصفــوف يف املرحلــة االساســية والثانويــة يف مواضيــع الرياضيــات املختلفــة بواقــع 100 حصــة صفيــة وذلــك خــال فصــل 

التخــرج .

10512138  إدارة البيئة الصفية 
ــز بصفــة خاصــة عــى  ــة الصــف مــع الرتكي ــم يف غرف ــا املعل ــي يقــوم به ــة واألدوار الت ــإلدارة الصفي ــة ل التعــرف إىل األســس العلمي

ــات النفســية التــي  ــاول األســس الســيكولوجية إلدارة الصفــوف مــن خــال التحقــق يف النظري ــة.  وتن ــة والتطبيقي النواحــي العملي

تســاعد املعلــم والطالــب عــى تحقيــق ذاتــه مــن خــال توفــري املنــاخ العاطفــي واالجتاعــي الــذي يشــجع عــى التعلــم وتوفــري 

ــات إىل مجــال التطبيــق الصفــي. ــه النظري ــاً ترتجــم في الخــربات التعليميــة وتوجيههــا وجعــل هــذا املجــال علــاً تطبيقي

10511292  اساليب تدريس الرياضيات
ــة .ودراســة أســاليب  ــة الثانوي ــا واملرحل ــة األساســية العلي ــات  يف املرحل ــس الرياضي التعــرف إىل األهــداف العامــة والخاصــة لتدري

ــات  ــادالت، والعاق ــل املع ــرب وح ــم الج ــة يف مفاهي ــا )5-10(، وخاص ــية العلي ــة  األساس ــع  املرحل ــات   يف مواضي ــس الرياضي تدري

ــة، وحســاب  ــة والربهن ــة والفراغي ــة، و أســاليب تدريــس الهندســة االقليدي ــادىء االحتــال، والتمثيــات االحصائي ــات و مب واالقرتان

املثلثــات ويف مواضيــع املرحلــة الثانويــة ومنهــا مبــادىء التفاضــل والتكامــل، والقطــوع املخروطيــة، واألعــداد املركبــة، كــا يتضمــن 

ــا مــن حواســيب وآالت حاســبة. (،  ــات باالســتعانة بالتكنولوجي ــس الرياضي ــة ضمــن تدري ــاً لاتجاهــات الحديث هــذا املســاق وصف

واســتخدام برمجيــات  يف تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا. إضافــة إىل التقويــم يف تعليــم الرياضيــات،  حيــث ينــدرج ضمــن ذلــك إعــداد 

ــارات، وتحليــل املحتــوى. وإعــداد أوراق عمــل تبحــث يف املفاهيــم والتعميــات الرياضيــة االختب

10511492  تربية عملية لطلبة الرياضيات
ــة، . 1 ــة تربويــة متكاملــة مبختــرب التعليــم املصغــر التابــع للكلي تنفيــذ مذكــرات الحصــص وخطــوات تصميــم الــدرس يف إطــار تقني

وفيــه يعــرض املعلــم أرشطــة مصــورة ملواقــف تدريســية مختلفــة يف الرياضيــات بهــدف نقدهــا مــع الطلبــة، ثــم يقــوم كل طالــب  

بتحضــري خطــة دراســية ويطبقهــا عــى زمائــه الطلبــة املتدربــن وبــإرشاف مــن مــدرس املســاق، ويقــوم الطلبــة ومرشفهــم بالتــايل 

بتوضيــح نقــاط القــوة والضعــف يف الــّدرس امللقــى بعــد أن يتــم تصويرهــا عــى رشيــط يف املختــرب.

مشــاهدة حصــص ملدرســن يف مــدارس املرحلتــن األساســية العليــا والثانويــة، وكتابــة تقاريــر حــول مــا تــم مشــاهدته، وعرضهــا . 2

أمــام الزمــاء واملعلــم املــرشف، ملناقشــتها ونقدهــا، وتقديــم املقرتحــات املناســبة لهــا للوصــول اىل الحــل األمثــل بشــأنها.

ــم . 3 ــب واملعل ــذه الحصــص مبشــاركة الطال ــم له ــم اجــراء تقوي ــدارس ، ث ــم حصــص أخــرى  يف امل تحضــري حصــص دراســية وتقدي

ــة. ــدارس املختلف ــات يف امل ــم الرياضي ــرشف ومعل امل
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدهاستاذأ.د.محمود عليان املرصي

جامعة شتوتغارت - املانياأستاذ أ.د.ناجي عيل قطناين

جامعة االباما – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.محمد عبد الفتاح العملة

جامعة والية ميتشغان – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.فواز محمد ابو دياك

جامعة ليهاي – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.عبد الله عسكر حكوايت

جامعة نورث كارولينا – الواليات املتحدهأستاذ مشاركد.عيل سعيد بركات

جامعة ميونخ  التكنولوجية – املانياأستاذ مساعدد.محمد نجيب اسعد

جامعة كاركسون – الواليات املتحدةأستاذ مساعدد. صبحي نجيب رزية

جامعة ناجبور – الهندأستاذ مساعدد.محمد محمود ابو عيده

جامعة الرشق االوسط – تركياأستاذ مساعدد.جرب احميدان ابو جوخه

جامعة برونل – لندن – بريطانياأستاذ مساعدد.سمري عبد الرحمن مطر

الجامعة االمريكية يف واشنطن – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.نهاية مسعود عورتاين

جامعة كاركسون بوترسام – نيويورك – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.انور محمد صالح

جامعة بريجهام يونغ – الواليات املتحدهأستاذ مساعدد.محمد عثان عمران

جامعة الريموك – االردنمدرسأ.محمد قبها

جامعة الريموك – االردنمدرسأ.اماين عرمان

جامعة اوهايو – الواليات املتحدهمدرسأ.عدنان ابو السلقان

جامعة النجاح الوطنيةمدرسأ.فرحان عنرتي

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن – السعوديةمدرس أ.باسم مصطفى

جامعة الريموك – االردنمدرسأ.عبد الرحمن منذر عيد

جامعة النجاح الوطنيةمدرسعبد املنعم خروشه



 دليل جامعة النجاح الوطنية63

الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
برنامج اإلحصاء

أوال: الطلبة التي تنطبق عليهم هذه الخطة:
تطبق هذه الخطة عى الطلبة املقبولن يف تخصص اإلحصاء يف العام الدرايس 2013/2014 وما بعده.

ثانيًا: متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في اإلحصاء:
يكون الحد األدىن املطلوب للحصول عى شهادة البكالوريوس يف اإلحصاء هو إمتام )123 ( ساعة معتمدة كا ييل:

)18 ساعة معتمدة (. 1 متطلبات الجامعة االجبارية :  

)84 ساعة معتمدة( . 2 مساقات القسم االجبارية :   

) 21 ساعة معتمدة(. 3 3- مساقات القسم االختيارية:  

وفيا ييل قامئة باملساقات االجبارية واالختيارية يف خطة االحصاء ووصف املساقات.

اجباري تخصص ) 8٤ ساعة معتمدة(.
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10216202 م.س.1  3طرق غري معلمية 10216352

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تصميم التجارب وتحليل التباين 10216351

10211201 م.س.1  3الجرب الخطي 1 10211241

10211241 م.س.1  3بحوث العمليات 10216321

10216302 م.س.1  3االحصاء الريايض 1 10216304

10211201 م.س.1  3نظرية االحتاالت 1 10216302

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

10216202 م.س.1  3تطبيقات احصائية عى الحاسوب 10216301

10216302 م.س.1  3عمليات احتالية 10216331

 1مرشوع تخرج 10216399

 3أحياء عامه 1 10201101

 3فيزياء عامة 1 10221101

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

10216201 م.س.1  3االحصاء السكاين 10216361

 3تدريب عميل 10216492

 3اساليب تدريس الرياضيات 10511292

10211241 م.س.1  10216202 م.س.2  3تحليل االنحدار التطبيقي 10216343

10216202 م.س.1  3طرق وأساليب العينات 10216311

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

 3طرق االحصاء 1 10216201

10211220 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل عددي 1 10211321

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

10211101 م.س.1  3مبادىء الرياضيات 10211211

10211211 م.س.1  3تحليل حديث 1 10211212

10211241 م.س.1  3برمجة خطية 10211322

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 3كيمياء عامه 1 10231101

10216201 م.س.1  10211230 أو متزامن 3طرق االحصاء 2 10216202
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اختياري تخصص ) ٢١ ساعة ( يختارها الطالب مما يلي:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
 3مبادئ التمويل 10871121

10216302 م.س.1  3تحليل الساسل الزمنية 10216371

10216304 م.س.1  3االحصاء الريايض 2 10216305

 3ادارة البيئة الصفية 10512138

 3موضوعات خاصة يف االحصاء 10216481

10216304 م.س.1  3التحليل التتابعي 10216442

10216202 م.س.1  10211241 م.س.2  3تحليل متعدد األبعاد 10216441

10216304 م.س.1  3نظرية القرارات 10216322

10801113 م.س.1  3اقتصاد قيايس 1 10801319

 3مبادئ االقتصاد 10801150

10216302 م.س.1  10211212 م.س.2  3نظرية االحتاالت 2 10216303

10216202 م.س.1  3تحليل البيانات النوعية 10216353

 3التقويم يف املدرسة 10513302
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وصف المساقات 

10216201  طرق االحصاء )1(  
ــة  ــوائية املنفصل ــريات العش ــه، املتغ ــه وخواص ــال تعريف ــتت، االحت ــة والتش ــة املركزي ــس النزع ــة، مقايي ــات االحصائي ــف البيان تصني

واملتصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، توزيــع ذات الحديــن والتوزيــع الطبيعــي، توزيعــات املعاينــة، التقديــر بنقطــة وبفــرتة لوســط مجتمــع 

ــاط. ــات لوســط مجتمــع احصــايئ واحد.االنحــدار واالرتب ــار الفرضي احصــايئ واحــد، اختب

10216202   طرق االحصاء )2( 
توزيعــات املعاينــة، فــرتات الثقــة واختيــار الفرضيــات ملعــامل مجتمــع ومجتمعــن احصائيــن، االنحــدار واالرتبــاط، تقديــر واختبــار 

الفرضيــات ملعــامل خــط اإلنحــدار، تحليــل التبايــن، اختبــارات كاي تربيــع، واالختبــارات غــري املعلميــة.

10216301   تطبيقات احصائيه على الحاسوب
اختبار وتقييم وتطبيق بعض الربامج املستخدمة يف االحصاء عى الحاسوب.

نظرية االحتماالت )1(   10216302
مفاهيــم أساســيه يف االحتــال، املتغــريات املتصلــة واملنفصلــة والتوزيعــات االحتاليــة، ذي الحديــن، الهنــديس، ذي الحديــن الســالب، 

املنتظــم، األيس، جامــا والطبيعــي، االقرتانــات املولــدة للعــزوم، توزيعــات التحويــات املختلفــة.

 10216303 نظرية االحتماالت )2( 
مراجعــة لبعــض خــواص املتغــريات العشــوائية والتوزيعــات املنفصلــة واملتصلــة، التوزيعــات متعــددة الحــدود، توزيعــات االحصــاءات 

ــواع االقــرتاب للمتغــريات العشــوائية: يف االحتــال، يف املعــدل، يف  ــد للعــزوم لبعــض التوزيعــات، أن ــة، العــزوم واالقــرتان املول املرتب

التوزيــع، االقرتانــات املميــزة

 10216304  االحصاء الرياضي )1( 
اقــرتان اتخــاذ القــرار، معــدل املجازفــة واقــرتان الخســارة، التقديــر غــري املنحــاز، الكفــاءة، التقديــر التشــابهي، فــرتات الثقــة، تركيــب 

االفرتاضــات وتتابــع االختبــارات، أفضــل اختبــار، اإلحصــاء الــكايف، نظريــة راو-بــاك، متباينــة راو-كراميــر.

 10216305  االحصاء الرياضي )2( 
خصائــص التقديــر النقطــي، العائلــة األســية، الكفايــة والتــام، تقديــرات بيــز، خصائــص تقديــر تعظيــم االحتاليــة، االختبــار ذات 

القــوة العظمــى املنتظمــة، االختبــار التتابعــي، تقديــر واختبــار النــاذج الخطيــة.

 10216311  طرق واساليب عينات 
العينــة العشــوائية البســيطة، تقديــر الوســط واملجمــوع الــكيل، تقديــرات النســبة واالنحــدار، العينــة الطبقيــة، العينــة العنقوديــة، 

العينــة املنتظمــة، طــرق اخــرى للمعاينــة.

 10216321   بحوث العمليات )1( 
صياغــة مســائل الربمجــة الخطيــة، الطريقــة البيانيــة، طريقــة الســمبليكس، الطريقــة االصليــة املناظــرة، تحليــل الحساســية، مســألة 

التعيــن، مســائل الفيــض يف الشــبكات، نظريــة اللعبــة.

 10216322  نظرية القرارات 
املفاهيــم األساســية يف نظريــة القــرارات االحصائيــة والعاقــة مــع نظريــة األلعــاب، األلعــاب يف الهيــاكل الطبيعيــة والقيــم 

واالســرتاتيجيات الفضــى، التنبــؤ واالســتقراء، طــرق بييــز.
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  10216331 عمليات احتمالية )1( 
ــوالدة واملــوت،  ــن، سلســلة ال ــات العشــوائية، الســري العشــوايئ، سلســلة الدمــار للمقامري ــة عــى العملي ــة العشــوائية وامثل العملي

سلســلة االنتظــار، ساســل ماركــوف ذات الوقــت املنفصــل، تصنيــف حــاالت السلســلة والتوزيعــات الثابتــة، عمليــة القفــز النقــي، 

عمليــة بواســون، عمليــات جــاوس، عمليــة ويــر.

 10216343  تحليل االنحدار التطبيقي
االنحــدار الخطــي البســيط، االنحــدار متعــدد املتغــريات املســتقلة وطــرق االرتبــاط ، تفســري النتائــج، التقديــرات واختبــار املامئــة، 

تحليــل الخطــأ، تحليــل البواقــي، اســتخدام املصفوفــات يف االنحــدار، دوران العوامــل، تطبيقــات حقيقيــة.

تصميم التجارب وتحليل التباين  10216351
تصميــم األعمــدة العشــوائية، املربعــات الاتينيــة، التصميــات يف عاملــن، تجــارب ملقارنــة عــدة معامــات، فحــص دقــة النمــوذج يف 

تحليــل التبايــن، منــوذج القطاعــات غــري التــام، التحليــل العامــيل، املقارنــات املتعــددة.

10216352  طرق غير معلميه 
تطبيقــات الطــرق غــري املعلميــة، االختبــار والتقديــر بنقطــة وفــرتة، جــداول التوافــق، اختبــارات حســن املطابقــة، الرتتيــب، مقاييــس 

االنســجام، احصــاءات مــن كوملوجــوروف وســمرينوف.

10216353 تحليل البيانات النوعية 
مقدمــة عــن املتغــريات النوعيــة، الجــداول ذات املتغرييــن، معادلــة خــط االنحــدار اللوغاريتمــي  )logistic(، معادلــة اللوغاريتــم 

.)loglinear( الخطــي

10216361  االحصاء السكاني 
ــا،  ــاة وتركيبه ــداول الحي ــة، ج ــة والخاص ــات العام ــبة الوفي ــس، نس ــر والجن ــة العم ــكانية، تركيب ــات الس ــل، البيان ــع، الجحف املجتم

ــام. ــداد الع ــع، التع ــب املجتم ــن وإىل، تركي ــرة م الهج

10216371  تحليل السالسل الزمنية 
ــدورة، املعــدالت املتحركــة، الرتشــيح، التحليــل التوافقــي )فوريــري(، منــاذج مــن التسلســات  ــة، االتجــاه، ال وصــف السلســلة الزمني

ــز، تحليــل الطيــف. ــؤ، طــرق بوكس-جنكي ــذايت، التنب ــاط ال املســتقرة، االرتب

10216399   مشروع التخرج 
يعطى الطالب موضوعا معينا تحت إرشاف احد اعضاء هيئة التدريس ويقدم تقريراً موثقاً حسب األصول يف نهاية الفصل.

تحليل متعدد االبعاد    10216441
التوزيــع الطبيعــي املتعــدد املتغــريات، تقديــر متجــه الوســط ومصفوفــة التبايــن املشــرتك، تصميــم إحصــاء اختبــار االســتقال التــام 

واملركبــات الرئيســية .التحليــل العامــيل والقانــوين والتميــزي.

10216442   التحليل التتابعي 
ــار نســبة  ــة، اختب ــارات التتابعي ــز لاختب ــرتان التمي ــة، اق ــدل حجــم العين ــرتان مع ــة، اق ــات االحصائي ــة للفرضي ــارات التتابعي االختب

ــي. ــال التتابع ــبة االحت ــار نس ــة الختب ــدل حجــم العين ــرتان مع ــز واق ــرتان التمي ــي، اق ــال التتابع االحت

10216481  موضوعات خاصه في االحصاء 
مواضيع مختاره ومتقدمه يف أحد فروع اإلحصاء ويحددها القسم ومدرس املساق.
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10871121   مبادىء التمويل )3 س.م(
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب بالقيمــة الزمنيــة للنقــود، ودراســة العاقــة مــا بــن العائــد واملخاطــرة ودراســة األســس 

التمويليــة املناســبة للــرشكات، ودراســة طــرق قيــاس املخاطــر وأنواعهــا وسياســات الربــح املتبعــة يف الرشكــة، وتكلفــة رأس املــال، 

وهيــكل رأس املــال األمثــل.

53150  مبادئ العامة في االقتصاد 
ــم  ــم املفاهي ــم االقتصــاد، وباه ــة عل ــة مباهي ــوم االداري ــة االقتصــاد والعل ــارج كلي ــن خ ــب م ــف الطال ــاق تعري ــن املس ــرض م الغ

ــريها. ــا وتفس ــي يواجهه ــة الت ــر االقتصادي ــم الظواه ــى فه ــاعده ع ــي تس ــة الت ــات االقتصادي واملصطلح

53458   االقتصاد القياسي  
يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء الطالــب مقدمــة عــن مبــادىء الطــرق املتبعــة يف علــم االقتصــاد مــن أجــل التحقــق كميــا مــن مــدى 

ــى  ــق املنحن ــث يعــرض املســاق أساســيات منــوذج االنحــدار، مــن توفي ــع.  حي ــة مــع الواق ــات االقتصادي ــاذج والنظري ــق الن تطاب

وطريقــة املربعــات الصغــرى واملقــدرات وخواصهــا وتحليــل التبايــن واختبــار الفــروض وفــرتات الثقــة، والنمــوذج الخطــي العــام.  

كــا يــدرس املســاق موضــوع التنبــؤ باســتخدام منــوذج االنحــدار.

10512138    إدارة البيئة الصفية 
يهــدف هــذا املســاق اىل التعــرف راه األســس العلميــة لــإلدارة الصفيــة واالدوار التــي يقــوم بهــا املعلــم يف غرفــة الصــف مــع الرتكيــز 

بصفــة خاصــة عــى النواحــي العمليــة والتطبيقيــة حيــث إن املدرســة تعــد املــكان الــذي تتظافــر فيهــا جهــود العاملــن وإن الطريقــة 

التــي يــدار بهــا الصــف وأســاليب العمــل املتبعــة تشــري اىل مســتوى نجــاح العاملــن بهــا يف أدائهــا للرســالة امللقــاه عــى عاتقهــا.

كــا يهــدف هــذا املســاق اىل البحــث يف األســس الســيكولوجية إلدارة الصفــوف مــن خــال التحقــق يف النظريــات النفســية التــي 

تســاعد املعلــم والطالــب عــى تحقيــق ذاتــه عــرب توفــري املنــاخ العاطفــي واالجتاعــي الــذي يشــجع عــى التعلــم وتوفــري الخــربات 

التعليميــة وتوجيههــا وجعــل هــذا املجــال علــاً تطبيقيــاً ترتجــم فيــه النظريــات اىل مجــال التطبيــق الصفــي.

10511292    اساليب تدريس الرياضيات 
ــات يف  ــم االنتقــال إىل األهــداف الخاصــة الرياضي ــات ومــن ث ــب الرياضي ــدأ هــذا املســاق بالتعــرف إىل االهــداف العامــة لتدري يب

ــات  ــادالت والعاق ــل املع ــه وح ــرب ومبادئ ــم الج ــس مفاهي ــاليب تدري ــن أس ــة، ويتضم ــة الثانوي ــا واملرحل ــية العلي ــة األساس املرحل

ــا ،  ــات باالســتعانة بالتكنولوجي ــس الرياضي ــة ضمــن تدري ــاً لاتجاهــات الحديث ــا يتضمــن وصف ــات. ك ــواع االقرتان ــات وأن واالقرتان

ــة اعدادهــا.  ــة وكيفي ــة الثانوي ــارات املرحل ــل اختب ــة إىل تحلي إضاف

10513302   التقويم في المدرسة 
يحتــوي هــذا املســاق عــى تعريــف الطلبــة بالتقويــم وتطــوره وأهدافــه والوســائل التقومييــة املختلفــة ومقيايــس اختبــار . ويشــمل 

أنــواع االختبــارات املختلفــة وطــرق بنائهــا وتحليلهــا، ثــم كيفيــة تقويــم الطلبــة يف تحصيلهــم الــدرايس.
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أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالســـم

جامعة نورث كارولينا – تشابل هل، أمريكاأستاذ مشاركد. عيل بركات

جامعة ميونيخ التكنولوجية  – أملانياأستاذ مساعدد.محمد نجيب

الجامعة األمريكية - واشنطن -أمريكاأستاذ مساعدد. نهاية عورتاين

جامعة إلينوي – كاربونديل، أمريكاأستاذ مساعدد. عبدالرحيم برهم

جامعة الريموكمدرسأ.محمد قبها

جامعة الريموكمدرسأ.اماين عرمان

جامعة الريموكمدرسأ.عبد الرحمن عيد
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قسم الفيزياء

رؤية قسم الفيزياء
تقديــم أنجــح الســبل يف تدريــس وخلــق املعرفــة ملبــادئ الفيزيــاء األساســية والتطبيقيــة . حيــث ال يدخــر القســم جهــداً نحــو املحافظــة 

عــى مســتوى راق مــن التعليــم النظــري والعمــيل والبحــث، هاجســه بذلــك خدمــة أفضــل نحــو الرقــي باملجتمــع و الوطــن.

رسالة قسم الفيزياء:
يســعى قســم الفيزيــاء أن يكــون رائــداً يف املجــال التعليمــي واألكادميــي والبحثــي مبــا يســاهم يف تطويــر املجتمــع املحــيل مــن خــال 

رفــده بالخريجــن ذوي الكفــاءات العاليــة، وبنــاء املؤسســات التــي تخــدم املجتمــع، وذلــك مــن خــال املجــال العلمــي والتقنــي والدراســات 

واألبحــاث التطبيقيــة الازمــة اعتــاداً عــى طاقــم متنــوع الخــربات وعــايل االنتــاء، وباســتخدام مختــربات حديثــة ومتخصصــة.

أهداف قسم الفيزياء :

صقل شخصية الطالب العلمية واملعملية؛ حتى يتمكن من خدمة املجتمع و تطويره عى أكمل وجه. 	 

إعداد الخريج املتميز والذي يستطيع املنافسة يف مجال البحث و العمل بعد تخرجه.	 

العمل عى استحداث تخصصات جديدة ما يجعل هناك سعة يف مجاالت العمل وتعدد الخدمات العامة. 	 

دعم برنامج الدراسات العليا للحصول عى املاجستري والدكتوراه.	 

مواصفات خريج قسم الفيزياء:
بالتأكيد فإن مواصفات خريج جامعة النجاح الوطنية تنطبق متاماً عى خريج قسم الفيزياء . 

بإالضافة إىل ذلك ، فإن خريج قسم الفيزياء أيضاً ميتاز باملواصفات التالية أدناه:

لديه القدرة عى تطبيق املفاهيم الفيزيائية يف الحياة العملية .. 1

لديــه خــربة كبــرية باســتخدام االجهــزة يف مختــربات الفيزيــاء بالطريقــة الســليمة مــا اعطــاه معرفــًة وخــربًة يف امكانيــة إســتخدام . 2

العديــد مــن االجهــزة االلكرتونيــة والكهربائيــة يف املجــاالت الغــري فيزيائيــة بطريقــة صحيحــة وســليمة.

يفضل العمل يف مجموعات ما يعني انه انسان متعاون.. 3

لديه معرفة جيدة يف قوانن السامة العامة من خال تطبيق قوانن السامة العامة يف املختربات أثناء دراسته.. 4

دامئــاً يتطلــع إىل االفضــل والتميــز يف اي مجــال مــن مجــاالت العلــم والحيــاة يف املجتمــع مــن أجــل مجــاراة التطــورات العلميــة و . 5

التكنولوجيــة الحديثــة للرقــي بنفســه و باملجتمــع مــن حولــه. 

مخرجات التعليم المنشودة في قسم الفيزياء:
معرفة ممتازة للمفاهيم األساسية يف الفيزياء النظرية والتطبيقية.. 1

معرفة جيدة جداً يف الرياضيات العامة واملتقدمة التي تحايك علم الفيزياء.. 2

الفهم العميق ألساسيات علم الفيزياء الكاسييك و الحديث.. 3

فهم املبادئ األساسية يف االلكرتونيات والدوائر االلكرتونية.. 4

فهم أساسيات مبادئ البحث العلمي وكيفية إجراؤه.. 5

ــى . 6 ــرة ع ــة، املتوف ــات االلكرتوني ــادر املعلوم ــتخدام مص ــال اس ــن خ ــيل، م ــث العم ــة للبح ــات الازم ــتخراج املعلوم ــهولة اس س

ــت. ــة واالنرتن ــة والعاملي ــددة املحلي ــة املتع ــبكات املعلوماتي الش

القدرة عى فهم التطبيقات الفيزيائية وااللكرتونية يف التكنولوجيا الحديثة يف جميع مجاالتها العلمية.. 7

القدرة عى استخدام املفاهيم الفيزيائية وااللكرتونية يف انتاج وتطوير مصادر الطاقة النظيفة املتجددة حالياً ومستقبلياً.. 8

القدرة عى استخدام مبادئ االلكرتونيات وتطبيقها يف الحياة العملية يف مختلف املجاالت.. 9

القدرة عى استخدام الحاسوب يف فهم وحل املسائل يف مجاالت الفيزياء وااللكرتونيات املتعددة.. 10

ــة . 11 ــة والكيميائي ــعاعية والصوتي ــات االش ــل امللوث ــة مث ــة املختلف ــات البيئ ــة مبلوث ــال املعرف ــن خ ــة م ــة والبيئ ــام بالصح االهت

والبيولوجيــة.
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الخربة يف استخدام االجهزة العلمية والتكنولوجية الحديثة بسهولة.. 12

فهم املخاطر الناتجة عن سوء استعال االجهزة املختلفة القدمية والحديثة.. 13

لدية خربة كبرية يف مفهوم السامة العامة واهميتها بالحياة.. 14

لدية خربة كبرية يف مفهوم التعاون والعمل الجاعي ) العمل كفريق(.. 15

صقــل شــخصية الطالــب بحيــث يســتطيع االعتــاد عــى نفســه والتعبــري عــن نفســه باالضافــة اىل ســهولة االتصــال مــع اآلخريــن و . 16

االخــاص معهــم مــن خــال إخاصــه يف عملــه.

ان يتمتــع بشــخصية دامئــاً تتطلــع إىل األفضــل والتميــز يف اي مجــال مــن مجــاالت العلــم والحيــاة يف املجتمــع مــن أجــل مجــاراة . 17

التطــورات العلميــة و التكنولوجيــة الحديثــة للرقــي بنفســه و باملجتمــع مــن حولــه.
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الخطة الدراسية في قسم الفيزياء
ــاً برنامجــاً ملنــح درجــة البكالوريــوس. حيــث يتوفــر للطالــب يف القســم االختياريــن التاليــن: )أ( تخصــص  ــاء حالي يقــدم قســم الفيزي

الفيزيــاء املنفــرد او )ب( تخصــص الفيزيــاء - فرعــي إلكرتونيــات. إذ يقــوم الطالــب، بعــد انهــاء الســنة االوىل، بتقديــم طلــب للموافقــة عــى 

إختيــار أحــد التخصصــن املطروحــن بالقســم.

أ( متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء المنفرد:
عى الطلبة الراغبن يف الحصول عى درجة البكالوريوس يف هذا التخصص إمتام دراسة )127( ساعة معتمدة بنجاح. هذه تشمل: 

)18 ساعة( مساقات الجامعة اإلجبارية    

)31 ساعة( مساقات إجبارية من كلية العلوم   

)57 ساعة( مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء  

)12 ساعة( مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء   

)3ساعات( مساقات إجبارية من كلية الرتبية    

)3 ساعات( مساقات إختيارية من كلية الرتبية    

)3 ساعات(. التدريب العميل      

١- مساقات الجامعة االجبارية )١8 ساعة معتمدة(:

ساعات اسم المساقاترقم المساقات
متطلبات السابقةالمعتمدة

0انجليزي استدرايك10032100
3ثقافة االسامية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية )1(1000103
11000103 3لغة انجليزية )2(1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18المجموع

٢- مساقات إجبارية من كلية العلوم )٣١ ساعة(:

ساعات اسم المساقرقم المساق
متطلب سابقمعتمدة

----3فيزياء عامة 102211011
م.س)1(: 10221101 أو10221105 أو متزامن:110221101مخترب فيزياء عامة 102211071
م.س )1(: 310221101فيزياء عامة 102211022

م.س)1(: 10221102 أو 10221106  أو متزامن: 10221102 م.س)2(: 110221107مخترب فيزياء عامة 102211082

----3تفاضل و تكامل 102211011
م.س )1(: 310211101تفاضل و تكامل 102211022
----3كيمياء عامة 102311011
م.س )1(: 310231101كيمياء عامة 102311022
م.س )1(: 10231101 او متزامن: 110231102كيمياء عامة1  )عميل(10231107
----3احياء عامة لطلبة العلوم 10201119
 10201119، او متزامن مع 110201119احياء عامة لطلبة العلوم )عميل(10201120
310211102تفاضل و تكامل 102112013
310211201مباديء املعادالت التفاضلية10211203

31المجموع
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٣-  مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )٥٧ ساعة(:
اسم المساقرقم المساق

ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

10221105 او 310221101فيزياء عامة 102211033
10221108،10221221 او متزامن مع 110221221فيزياء عميل 102212131
 10221103 3فيزياء موجية وضوء10221221
 10221102 او 10221106 او 310221111إلكرتونيات 102212311
110221231مختربالكرتونيات102212331
10221103 , 310211201ثريموديناميكا وفيزياء احصائية10221241
310221103فيزياء حديثة 102212421
10211203 او متزامن مع 310211203فيزياء رياضيــة 102212531
310211203الحاسوب يف الفيزياء10221301
210221213فيزياء عميل 102213132
10221253 ,310211203كهرباء ومغناطيسية 102213511
10211203،10221353 او متزامن مع 310221353ميكانيكا كاسيكية 102213521
310221253فيزياء رياضية 102213532
10221242 , 310221253ميكانيكا الكم 102213541
310221242فيزياء الحالة الصلبة 102213711
310221354البحث العلمي10221399
10221313 , 210221371فيزياء عميل متقدم10221413
310221351كهرباء ومغناطيسية 102214512
10221252، 310221353ميكانيكا كاسيكية 102214522
310221354ميكانيكا الكم 102214542
310221354الفيزياء النووية و الدقائق االولية10221462

57المجموع

٤- مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء )١٢ ساعة(:
ميكــن أن يختــار الطالــب 12 ســاعة معتمــدة مــن املســاقات اآلتيــة )الجــدول يف األســفل(، أو ميكــن ان يختــار الطالــب عــى األقــل 6 

ســاعة معتمــدة، مــن الجــدول اآليت، وباإلضافــة إىل 6 ســاعات معتمــدة، ســواًء مســاقات تخصــص الفيزيــاء – فرعــي إلكرتونيــات أم مســاقات 

تخصــص مــن قســم الرياضيــات، مــن مســتوى 300 فأعــى.

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

210221213فيزياء عميل 102213143
310221242فيزياء حديثة 102213422
310221242النظرية النســبية10221356
310221354فيزياء ذرية10221361
10221242، 310221221مبادئ الليزر10221364
310221242جيوفيزياء تطبيقية10221373
310221242الطاقة املتجددة10221385
310221253الصوتيات10221421
310221354ميكانيكا إحصائية10221455
310221364أطيــاف الليزر10221464
10221354، 310221454األطياف10221465
310221354فيزياء فلكية10221468
310221371فيزياء الحالة الصلبة 102214712
310221354موضوعات خاصة10221481



 دليل جامعة النجاح الوطنية73

٥- مساقات إجبارية من كلية التربية )٣ ساعات(:

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

----3أساليب تدريس العلوم10512382
3المجموع

٦- مساقات إختيارية من كلية التربية )٣ ساعات(:

ميكن ان يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية: 

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

----3إدارة البيئة الصفية10512238
----3تربية عملية لطلبة العلوم10512491

٧- التدريب العملي – ١٠٢٢١٤٩٠ – اجباري قسم – )٣ ساعات(:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن تكــون 

يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب بالتدريــب 

بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 

ومن األمثلة عى املؤسسات العامة أو الخاصة ذات الصلة املهنية بطاب قسم الفيزياء:

- وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية )يف املدارس(.	 

- رشكات املصاعد.	 

- رشكات الكهرباء.	 

- رشكات الطاقة.	 

- هيئة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية )سلطة الطاقة(.	 

 	.)PSI( مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية -

- رشكات االتصاالت الخلوية )جوال والوطنية(.	 

- رشكة االتصاالت )بالتل(.	 

- رشكات سيارات )قسم الصيانة اإللكرتونية(.	 
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ب( متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء- فرعي الكترونيات:
ــة الراغبــن يف الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إمتــام دراســة )127( ســاعة معتمــدة بنجــاح. هــذه  عــى الطلب

تشــمل: 

مساقات الجامعة اإلجبارية )18 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية من كلية العلوم )31 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )42 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكرتونيات )24 ساعة( 	 

مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكرتونيات )3 ساعة(، 	 

مساقات إجبارية من كلية الرتبية )3 ساعات(، مساقات إختيارية من كلية الرتبية )3 ساعات(، 	 

التدريب العميل )3 ساعات(. 	 

١- مساقات الجامعة االجبارية )١8 ساعة معتمدة(:

اسم المساقاترقم المساقات
ساعات 
المعتمدة

متطلبات السابقة

0انجليزي استدرايك10032100
3ثقافة االسامية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية )1(1000103
11000103 3لغة انجليزية )2(1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18المجموع

٢- مساقات إجبارية من كلية العلوم )٣١ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

----3فيزياء عامة 102211011
م.س)1(: 10221101 أو10221105 أو متزامن:110221101مخترب فيزياء عامة 102211071
م.س )1(: 310221101فيزياء عامة 102211022
م.س)1(: 10221102 أو 10221106 أو متزامن: 10221102 م.س)2(: 110221107مخترب فيزياء عامة 102211082
----3تفاضل و تكامل 102211011
م.س )1(: 310211101تفاضل و تكامل 102211022
----3كيمياء عامة 102311011
م.س )1(: 310231101كيمياء عامة 102311022
م.س )1(: 10231101 او متزامن: 110231102كيمياء عامة1  )عميل(10231107
----3احياء عامة لطلبة العلوم 10201119
 10201119، او متزامن مع 110201119احياء عامة لطلبة العلوم )عميل(10201120
310211102تفاضل و تكامل 102112013
310211201مباديء املعادالت التفاضلية10211203

31المجموع
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 ٣- مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء )٤٢ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعات 
معتمدة

متطلب سابق

10221105 او 310221101فيزياء عامة 102211033
 10221221,10221108او متزامن 110221221فيزياء عميل 102212131
 10221103 3فيزياء موجية وضوء10221221
 10221106 او 10221102 او 310221111إلكرتونيات 102212311
110221231مختربالكرتونيات102212331
10221103 , 310211201ثريموديناميكا وفيزياء احصائية10221241
 10221106 او  310221102فيزياء حديثة 102212421
10211203 او متزامن مع 310211203فيزياء رياضيــة 102212531
310211203الحاسوب يف الفيزياء10221301
210221213فيزياء عميل 102213132
10221253 , 310211203كهرباء ومغناطيسية 102213511
10211203،10221253 او متزامن مع 310221253ميكانيكا كاسيكية 102213521
10221242 , 310221253ميكانيكا الكم 102213541
310221242فيزياء الحالة الصلبة 102213711
310221354البحث العلمي10221399
10221313 , 210221371فيزياء عميل متقدم10221413

42المجموع

٤- مساقات إجبارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكترونيات )٢٤ ساعة(:

اسم المساقرقم المساق
ساعة 
معتمدة

متطلب سابق

310221231إلكرتونيات الحالة الصلبة10226331
310221102الكرتونيات عددية 102263411
110226341مخترب الكرتونيات عددية 102263331
310226331دوائر الكرتونية تناظرية10226351
10226351، 10221233 1مخترب دوائر الكرتونية تناظرية10226343
10226331، 210226341قياسات كهربائية10226361
310226341الكرتونيات عددية 102264412
10226333، 110226441مخترب الكرتونيات عددية 102264432
10226351، 310221351االتصاالت10226471
10221351، 310226331اجهزة مغناطيسية10226481

1مرشوع يف االلكرتونيات10226491
10226333، 10226343، 10226441 او متزامن مع 10226343، 

10226441
24المجموع
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٥- مساقات إختيارية للتخصص من قسم الفيزياء-فرعي االلكترونيات
يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية:

متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
10226471 3موجات دقيقة )ميكروويف(10226472
310226471أنظمة التحكم10226482
310226341مواضيع خاصة يف اإللكرتونيات10226483
310226341تصميــم الدوائـر املتكاملة10226484

٦- مساقات إجبارية من كلية التربية )٣ ساعات(:
متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

----3أساليب تدريس العلوم10512382
3المجموع

٧- مساقات إختيارية من كلية التربية )٣ ساعات(:
ميكن ان يختار الطالب 3 ساعات من املساقات التالية: 

متطلب سابقساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
----3إدارة البيئة الصفية10512238
----3تربية عملية لطلبة العلوم10512491

8- التدريب العملي – ١٠٢٢١٤٩٠ – اجباري قسم -  )٣ ساعات(:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن تكــون 

يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب بالتدريــب 

بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 

ومن األمثلة عى املؤسسات العامة أو الخاصة الصلة املهنية بطاب قسم الفيزياء:

 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية )يف املدارس(.	 

 رشكات املصاعد.	 

 رشكات الكهرباء.	 

 رشكات الطاقة.	 

 هيئة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية )سلطة الطاقة(.	 

 	.)PSI( مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 

 رشكات االتصاالت الخلوية )جوال والوطنية(.	 

 رشكة االتصاالت )بالتل(.	 

 رشكات سيارات )قسم الصيانة اإللكرتونية(.	 



 دليل جامعة النجاح الوطنية77

وصف المساقات في قسم الفيزياء

10221101   فيزياء عامه 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الحركة يف بعد واحد واكر.	 

قوانن نيوتن للحركة و تطبيقاتها.	 

الكميات املتجهة.	 

 الشغل والطاقة  امليكانيكية.	 

 كمية التحرك والتصادمات.	 

ً الحركة الدورانية.	 

10221102   فيزياء عامه 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الشحنات و القوى و املجاالت الكهربائية.	 

طاقة الوضع و الجهد الكهربايئ .	 

السعة الكهربائية.	 

العنارص الكهربائية مثل املكثف و املقاومة و امللف.	 

التيار الكهربايئ و دوائر التيار املستمر.	 

املجال و القوة و الحث املغناطييس .	 

 	.RL و  RC دوائر

10221103  فيزياء عامه 3:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

املوائع.	 

الحركة التوافقية البسيطة. 	 

الحركة املوجية.	 

الصوت الحرارة.	 

قوانن الديناميكا الحرارية والقانون الصفري والقانون االول( الحركة الجزيئية للغازات .	 

االمواج الكهرومغناطيسية ومعادالت ماكسويل.	 

قوانن العدسات واملرايا )فيزياء هندسية(.	 

البرصيات الفيزيائية.	 

10221104   فيزياء عامة لطلبة الطب و علوم الحياة:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

مدخــل اىل مفاهيــم فيزيائيــة حول:امليكانيــكا ، واملــواد الصلبــة واملوائــع ، والحــرارة ودرجــة الحــرارة والصــوت والســمع ، الكهربــاء 	 

واملغناطيســية ، والضــوء والبرصيــات.

 مفاهيــم فيزيائيــة متعلقــة ببعــض األجهــزة الطبيــة: الليــزر، االشــعة الســينية )x-ray(، االشــعة فــوق الصوتيــة ، والتصويــر بالرنــن 	 

املغناطيــيس، وقتــل الخايــا باســتخدام االيونــات الثقيلــة.

10221105   فيزياء عامة 1 لطلبة العلوم التربوية:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات التالية:

الفيزياء والطريقة العلمية ) وحدات القياس، االرقام املعنوية(	 
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املتجهات والكميات القياسية، جمع ورضب املتجهات وطرحها.	 

علم وصف الحركة ) االزاحه، الرسعة ، التسارع، السقوط الحر، املقذوفات(.	 

قوانن نيوتن ) الوزن، االحتكاك(.	 

الشغل والطاقة ) طاقة الحركة ومربهنه الشغل، قانون حفظ الطاقة(.	 

الزحم الخطي والتصادم ) حركة مركز الكتلة ، الدفع(.	 

دوران األجسام الجاسئة )االذاحم ، الرسعة الزاوية، تدحرج االجسام الجاسئة (.	 

سلوك املتذبذب التوافقي البسيط ، البندول البسيط ، الجاذبية.	 

 10221106   فيزياء عامة 2 لطلبة العلوم التربوية:
متطلب سابق: 10221105.

يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

الشحنة واملادة، التيار الكهربايئ، القوة الكهربائية ، املجال الكهربايئ ، الثناقطبي .	 

تدفق املجال الكهربايئ، قانون جاوس، الجهد الكهربايئ ، مولد فان دي جراف .	 

املكثفات واملواسعات	 

التيار الكهربايئ ، قانون اوم ، املقاومية، كثافة التيار .	 

القوة الدافعة الكهربائية ، الدارات الكهربائية، قوانن كريتشوف	 

املجال املغناطييس، القوة املغناطيسية املؤثرة عى موصل ناقل للتيار.	 

ظاهرة هول، العزم الدوراين.	 

مصادر املجال املغناطييس ، حركة شحنة يف مجال مغناطييس	 

10221107   مختبر فيزياء عامة 1:
يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملواضيــع املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 1 )10221101(، و يحتــوي عــى التجــارب 

اآلتية:

املتجهات 	 

تسارع الجسم عى سطح مائل	 

رسعة الصوت يف الهواء	 

معامل اللزوجة	 

قانون نيوتن الثاين	 

االحتكاك	 

قانون حفظ الطاقة والتصادم 	 

الحركة التوافقية البسيطة 	 

قانون بويل	 

10221108   مختبر فيزياء عامة 2:
يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة املوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 2 )10221102(، و يحتــوي عــى التجــارب 

اآلتية:

رسم خطوط املجال و الجهد الكهربايئ.	 

 	. )CRO( راسم اشارة االشعة املهبطية

قانون أوم.	 

قنطره ويتستون للمقاومات.	 

قنطره ويتستون للمواسعات.	 

تغري املقاومة مع درجة الحرارة. 	 

القدرة الكهربائية.	 
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دائرة املقاومة و املواسع )RC circuit( – شحن وتفريغ املواسع.	 

املجال املغناطييس االريض.	 

ومعامل انكسار الزجاج.	 

 ثابت جول.	 
 

10221109   فيزياء عامة لطلبة الزراعة:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

املتجهات.	 

 الحركة يف اتجاه واحد واتجاهن.	 

 قوانن نيوتن يف و الحركة.	 

الحركة الدائرية.	 

 اللزوجة.	 

 الديناميكا الحرارية والقانون االول والثاين.	 

 الكهرباء الساكنة واملتحركة.	 

10221110   مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة:
متطلب سابق: 10221109.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

عامــة لطلبــة الزراعــة )10221109(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة:

استخدام أدوات القياس املختلفة.	 

 املتجهات باستخدام طاولة القوى.	 

 قوانن نيوتن.	 

قياس الكثافة للمواد الصلبة والسائلة.	 

قياس الرطوبة.	 

قياس اللزوجة.	 

قياس الحرارة النوعية.	 

قياس الضغط الجوي.	 

قياس االيصالية للرتبة.	 

املكايفء االلكرتوكيميايئ للنحاس.	 

الكثافة النوعية.	 

10221111   فيزياء عامة لطلبة تكنولوجيا المعلومات:
يعطى هذا املساق لغري طلبة الفيزياء، و يحتوي عى املوضوعات اآلتية:

امليكانيــكا الكاســيكية: الحركــة و قوانــن نيوتــن،  الحركــة الدورانيــة و تطبيقاتهــا،  الطاقــة واشــكالها وتحوياتهــا ووحداتهــا، كميــة 	 

الحركــة الخطيــة و الدورانيــة.

ميكانيكا املوائع.	 

االهتزازات، و حركة االمواج.	 

الكهربائية واملغناطيسية: الشحنة الكهربائية والقوة الكهربائية وقانون جاوس ، الدوائر الكهربائية.	 

الضوء: االشعاع الكهرومغناطييس وأطبافة واستخداماته يف االتصاالت.	 

10221112   مختبر فيزياء عامة لطلبة تكنولوجيا المعلومات:
متطلب سابق: 10221111.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملواضيــع املغطــاة يف مســاق فيزيــاء عامــة 
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لطلبــة تكنولوجيــا املعلومــات )10221111(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة:

 	CRO(( أنبوب األشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)Potentiometer( مقياس الجهد

 	.)DC و AC( قنطرة ويتستون للتيار الثابت و املرتدد

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

ثابت جول.	 

التسارع	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

اللزوجة.	 

قانون نيوتن الثاين	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

10221114   مختبر فيزياء عامة لطلبة الطب و علوم الحياة: 
متطلب سابق: 10221104.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة املوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

ــة: ــاة )10221104(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتي ــة الطــب و علــوم الحي عامــة لطلب

ثابت جول	 

القياسات	 

املتجهات	 

التسارع	 

اللزوجة.	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

 	CRO(( انبوب االشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

معامل االنكسار	 

10221115   مختبر فيزياء عامة لطلبة الهندسة
متطلب سابق: 10221102، او متزامن مع 10221102.

يعطــى هــذا املختــرب لغــري طلبــة الفيزيــاء. يف هــذا املختــرب، تجــرى فيــه تجــارب متعلقــة باملوضوعــات املغطــاة يف مســاق فيزيــاء 

ــاء عامــة 2 )10221102(، و يحتــوي عــى التجــارب اآلتيــة: عامــة 1)10221101( و فيزي

 	CRO(( انبوب االشعة املهبطية

قانون أوم	 

 	)Potentiometer( مقياس الجهد

 	.)DC و AC( قنطرة ويتستون للتيار الثابت و املرتدد

 	)RC circuit( السعة و دائرة املقاومة و املكثف

ثابت جول.	 
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التسارع	 

رسعة الصوت يف الهواء.	 

اللزوجة.	 

قانون نيوتن الثاين	 

الحركة التوافقية البسيطة	 

قانون بويل.	 

مبدأ أرخميدس.	 

10221213 - فيزياء عملي 1:
يف هــذا املختــرب، يتــم عــرض تجــارب مختــارة يف البرصيــات والكهربــاء واملغناطيســية، الديناميــكا الحراريــة والفيزيــاء الحديثــة. وهــذا 

يشــمل التجــارب اآلتيــة:

شحنة االلكرتون اىل كتلته.	 

 امليزان للتيار.	 

إيجاد العزم املغناطييس و إيجاد املركبة املغناطيسية االرضية.	 

تخقيق مبدأ دوبلر. 	 

خاصية االشعاع باستعال مصدر اشعاع وجايجر وعدد  ومعرفة مدى اشعة بيتا .	 

خاصية الثنايئ الحراري )الثريموكبل(.	 

إيجاد معامل انكسار الزجاج.	 

إيجاد اطوال أمواج الضوء املرئية. 	 

إثبات قوانن تكون الصور يف العدسات.	 

إيجاد طول موجة باستعال حلقات بيوتن. 	 

إيجاد خصائص الخايا الضوئية .	 

حساب رسعة الضوء يف الهواء باستعال انبوب كومتكس.	 

حساب املجال املغناطييس لعدة ملفات.	 

10221221   فيزياء موجية وضوء:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الطبيعة املزدوجة للضوء.	 

الضوء الهنديس ويتضمن االنعكاس واالنكسار العدسات واملرايا واالدوات البرصية.	 

الطبيعة املوجية للضوء ، التداخل ، الحيود واالستقطاب والتحليل.	 

االدوات البرصية مثل امليكروسوب والتلسكوب.	 

تداخل ميكلسون وفابري بريوت.	 

مخززة الحيود.	 

والتصوير ذو األبعاد الثاثة.	 

10221231 – إلكترونيات 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الجزء األول: مراجعة وطرق التحليل للدوائر االساسية .

مراجعة قانون أوم وكريشوف ودوائر املقاومات 	 

تحليــل الدوائــر مثــل مجــزيء الجهــد، مجــزيء التيــار، تحليــل جهــد النقطــة ، تحليــل تيــار الشــبكة، تحويــل املصــدر، تحليــل ثفــن، 	 

وتحليــل نورتــون .

الجزء الثاين: مبادئ األجهزة االلكرتونية شبه املوصلة.
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مبادئ اشباه املواصات.	 

الديود وتطبيقاته.	 

الريودات الخاصة مثل زير وفراكتور والريود الضويئ، الخ.	 

مبادئ الرتانزستور وتطبيقاته ) مكرب ومفتاح(.	 

دوائر تحيز الرتانزستور، نقطة العمل املبارشة، انحياز مجزيء الجهد وانحيازات اخرى.	 

 	 .)FET( ترانزستور التأثري الحقيل

10221241 - ثيرموديناميكا وفيزياء احصائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

معلومات اساسية عن الديناميكا الحرارية وصفاتها.	 

 معادلة حالة املادة ويشمل الغازات املثالية والحقيقية .	 

 القانون االول والثاين يف الديناميكا الحرارية.	 

 الشغل و الطاقة الداخلية.	 

 معادلة الطاقة الحرارية.	 

 حلقة كارنوت.	 

 االنرتوبيا.	 

الفيزياء االحصائية
10221242   فيزياء حديثة 1:

يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مدخل اىل النظرية النسبية.	 

الصفات الجسيمية للموجات.	 

الصفات املوجية للجسيات.	 

الرتكيب الذري.	 

مدخل اىل ميكانيك الكم. 	 

النظرية الكمية لذرة الهيدروجن.	 

10221253 - فيزياء رياضية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مراجعة لبعض املتتاليات.	 

 االرقام العقدية.	 

 الجرب الخطي ) تحليل املتجهات ، املحددات،  واملصفوفات(.	 

 تحليل تنسور.	 

 أنظمة املحاور و تحوياتها.	 

حل املعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية.	 

 مرحل للدوال: دوال بيتا، جاما، بيزل، ودوال ليجندر وهريمايت. 	 

10221301   الحاسوب في الفيزياء:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف الخوارزميات	 

 	) C  او  Fortran 90 ( األساسيات يف لغة الربمجة

      يجب أن تكون املدة للموضوعن اعاه ال تقل عن 7 أسابيع )~ مدة 1/2 فصل درايس(.

ــات. 	  ــاء والرياضي ــاكل الفيزي ــل ملش ــام بح ــة للقي ــة رياضي ــل بفعالي ــي تعم ــر الت ــن أدوات الكمبيوت ــعة م ــة واس ــم مجموع تقدي
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حيــث يتــم عــرض حزمــة برمجيــة هــي Mathematica  او Maple  واعطــاء التعليــات األساســية واألوامــر ويتعــرض الطــاب إىل 

ــة:  املوضوعــات اآلتي

بناء الحزمة واعدادها للعمل. 1

األوامر األساسية. 2

3 . )Real and Complex ) الجرب

النسب املثلثية . 4

الجرب الخطي. 5

املعادالت التفاضلية . 6

االقرتانات الخاصة . 7

الرسم يف بعدين وثاث ابعاد. 8

عرض وتركيب البيانات . 9

استعراض بعض التطبيقات الفيزيائية . 10

10221313   فيزياء عملي 2:
يف هــذا املختــرب، يتــم عــرض تجــارب مختــارة يف مجــال البرصيــات واألمــواج، والفيزيــاء الذريــة والفيزيــاء الحديثــة. وهــذا يشــمل 

التجــارب اآلتيــة:

مقدمة يف الخوارزميات.	 

فرانك هريتز.	 

حيود اإللكرتون.	 

قياس نسبة شحنة االلكرتون اىل كتلته )e/m( بطريقة طومسون.	 

األطياف الذرية.	 

التأثري الكهروضويئ.	 

امليكروويف.	 

التخلف املغناطييس.	 

 	.)kβ و Kα األشعة السينية )مستويات الطاقة للنحاس؛انبعاثات

رسعة الصوت يف السوائل ,و عاقته مع درجة الحرارة.	 

رسعة الضوء.	 

تداخل مايكلسون.	 

 	.)e/k( قياس نسبة شحنة االلكرتون اىل ثابت بولتزمان

10221314   فيزياء عملي 3:
يف هذا املخترب.، يتم تقديم تجارب مختارة يف مواضيع مختلفة بالفيزياء. وهذا يشمل التجارب اآلتية:

تجربة ميليكان.	 

فرتة نصف العمر والتوازن االشعاعي باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

تجربة رذرفورد.	 

استشعاع األشعة السينية وقانون موسيل.	 

 	.)Mo( خصائص األشعة السينية من عنرص املوليبدينوم

تداخل فابري بريو.	 

العزم املغناطييس يف املجال املغناطييس.	 

قانون كولوم باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

السعة الحرارية للغاز باستخدام برنامج كوبرا 3.	 

ضغط بخار املاء عى درجة حرارة عالية.	 

معادالت فريسنل - نظرية االنعكاس.	 
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10221342 – فيزياء حديثة 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

زراة ذات الكرتونات متعددة.	 

فيزياء الجزئيات.	 

مقدمة يف امليكانيكا االحصائية.	 

مقدمة يف فيزياء الحالة الصلبة.	 

الرتكيب النووي.	 

التحويات النووية.	 

الجسيات االولية.	 

10221351   كهرباء ومغناطيسية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دراسة االكرتوستاتيكا والعمليات املتجهه ذو العاقة	 

استخدام طرق مختلفة لحل مسائل يف االلكرتوستاتيكا وماغنتوسكاتيكا.	 

لدراسة املجاالت الساكنة يف اوساط مادية.	 

دراسة طرق مختلفة لحساب املجاالت الكهربائية واملغناطيسية.	 

10221352   فيزياء كالسيكية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

انظمة املحاور.	 

ميكانيكا نيوتن يف بعد  واحد.	 

الذبذبات املتضائلة.	 

الحركة يف ثاثة ابعاد.	 

مجموعة املحاور غري القصورية.	 

القوى املركزية والجاذبية.	 

معادالت الجرانج ومعادالت هاملتون.	 

10221353   فيزياء رياضية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

حساب التغاير.	 

 سلسلة فورير و تحويات فورير.	 

الدوال الخاصة : بيسل.	 

اقرتانات املتغريات العقدية	 

تحويات الباس.	 

مدخل لنظرية املجموعة.	 

10221354   ميكانيكا الكم 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دالة املوجه والتفسري االحصايئ.	 

معادلة رشودنجر الغري معتمدة عى الزمن.	 

الحاالت السكونية.	 

 انظمة كمية يف بعد واحد.	 
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 اطار ريايض مليكانيكا الكم.	 

ميكانيكا الكم يف ثاثة ابعاد.	 

ذرة الهيدروجن.	 

الزخم الزاوي و الزخم الزاوي املغزيل.	 

10221356   النظرية النسبية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الكيناتيكا النسبية.	 

 الديناميكا النسبية – التصادمات وقوانن حقط الزخم والطاقة.	 

تحويات لورنس – اينشاين.	 

النسبية وقياس الطول والزمن.	 

النسبية والكهرباء.	 

مدخل اىل النظرية النسبية العامة. 	 

10221361   فيزياء ذرية وجزئية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

ذرة الهيدروجن.	 

 الذرات متعددة االلكرتونات.	 

تأثري زميان.	 

 التاثات االساسيه يف الذرات.	 

التفاعل الذرات و املجال الكهرومغناطييس و االشعاعات.	 

 الليزر و خصائصه و تكاثف بوز- اينشتاين.	 

10221364   مبادئ الليزر:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

طبيعة الضوء ومعنى الليزر.	 

الذرات والجزئيات كمصدر للضوء.	 

 مستويات الطاقة وانتقاالت االلكرتون.	 

طرق انتاج الليزر : 3 مستويات و 4 مستويات.	 

معادالت اينشتاين والتوزيع املقلوب لالكرتونات.	 

حيز انتاج الليزر وعملية تضخيم الضوء.	 

أنواع الليزر.	 

استخدامات الليزر.	 

10221371   فيزياء الحالة الصلبة 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

تركيب البلورة.	 

الشبكة والربط.	 

منطقة بريليون.	 

الفونات.	 

غاز فريمي وكثافة املستويات.	 

حزم الطاقة.	 
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اشباه املوصات.	 

10221373   جيوفيزياء تطبيقية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف طبيعة األرض.	 

العمليات الداخلية والتكتونية.	 

أخطار وكوارث جيولوجية.	 

مقدمة يف علم الجيوفيزياء.	 

االستكشاف السيزمي )الزلزايل التطبيقي(.	 

طرق اإلستكشاف الكهربايئ.	 

10221385   الطاقة المتجددة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دور الطاقة يف املجتمع الحديث.	 

 املصادر الكاسيكية للطاقة.	 

 األثر البيئي للوقود األحفوري.	 

 أهمية مصادر الطاقة املتجددة.	 

 إمكانات الطاقة الشمسية.	 

 الطاقة الشمسية الحرارية.	 

الخايا الشمسية الكهروضوئية ذات الحرارة العالية.	 

 التقنيات السلبية واإليجابية.	 

 إمكانات وتقنيات طاقة الرياح.	 

 الطاقة الحرارية األرضية.	 

10221399   البحث العلمي:
يحتوي هذا املساق عى التقنيات و املهارات اآلتية:

تقنيات الكتابة العلمية.	 

 تقنيات التوثيق.	 

كتابة املقالة العلمية.	 

يف هذه املساق، يجب أن الطالب اختيار املرشوع، مبساعدة وموافقة من املدرس، وكتابة ورقة علمية حول املرشوع.	 

 يجب عى الطالب أن يعمل عرضا شفويا ملرشوعه.	 

10221413   فيزياء عملي متقدم:
ــية،  ــة، الكهرومغناطيس ــة والنووي ــاء الذري ــة، الفيزي ــة الصلب ــاء الحال ــال فيزي ــارة يف مج ــارب مخت ــرض تج ــم ع ــرب، يت ــذا املخت يف ه

ــة: ــذا يشــمل التجــارب اآلتي ــات. وه والبرصي

 النشاط اإلشعاعي.	 

تأثري هول.	 

 تأثري فاراداي.	 

رنن الغزل االلكرتوين.	 

االنبعاثات الحرارية األيونية.	 

تضائل امليكروويف.	 

تأثري زميان.	 

املقاومية و درجة الحرارة.	 

 	.)four probe( قياس أشباه املوصات باستخدام املجسات االربعة
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تقاطع املوجب السالب )P-N Junction( يف اشباه املوصات.	 

تأثري كري.	 

القابلية املغناطيسية.	 

تشتت كومبتون.	 

10221421   الصوتيات:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

األمواج املستعرضة يف خيط.	 

 األمواج الطولية واملستعرضة يف عمود صلب.	 

 اهتزاز األغشية والصفائح.	 

انعكاس ونفاذ األمواج الصوتية.	 

األمواج الصوتية الكروية. 	 

10221451   كهرباء ومغناطيسية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الحث الكهرومغناطييس والطاقة الكهرومغناطيسية.	 

معادالت ماكسويل يف الفراغ واوساط مختلفة.	 

الكميات املحفوظة يف االلكرتوديناميكا.	 

االمواج الكهرومغناطيسية يف الفراغ واملواد ويف فراغات مغلقة.	 

الكهرومغناطيسية بداللة الجهود الكهرومغناطيسية.	 

االشعاعات الكهرومغناطيسية.	 

10221452   ميكانيكا كالسيكية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

االشعاعات الكهرومغناطيسية.	 

معادالت الغرانج و هاميلتون.	 

 ديناميكا مجموعة )نظام( من الجسيات.	 

ميكانيكا األجسام الجاسئة: الحركة املستوية.	 

حركة األجسام الجاسئة يف ثاثة أبعاد يف الفراغ.	 

 ديناميكا االنظمة املتذبذبة - الذبذبات الصغرية.	 

10221454   ميكانيكا الكم 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

دراسة انظمة جسيات متشابهة مع تطبيقات عى الذرات واملواد الصلبة.	 

النظريات التقريبية يف ميكانيكا الكم وتطبيقاتها عى عمليات التهيج والعمليات املعتمدة عى الزمن.	 

تأثري زميان.	 

 	.)WKB )Wentzel–Kramers–Brillouin تقريبات أخرى مثل مبدأ التغاير و تقريب

نظرية االضطراب املعتمدة عى الزمن وتطبيقات عليها.	 

نظام كمي متعدد الجسيات.	 

10221455   ميكانيكا احصائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

إحصاء ماكسويل – بولتزمان	 
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إحصاء بوز-انيشتاين.	 

إحصاء فريمي ديراك.	 

الحسابات اإلحصائية لكميات ديناميكا حرارية.	 

قوانن الديناميكا الحرارية.	 

درجة الحرارة والعشوائية.	 

حالة اإلتزان.	 

تطبيقات عى الديناميكا الحرارية اإلحصائية.	 

10221462   الفيزياء النووية و الدقائق االولية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

نظرية التشتت.	 

القوى النووية.	 

 الناذج النووية.	 

 تحلات الفا و بيتا و غاما و تطبيقاتها.	 

الجسيات االساسية.	 

قوانن التاثل.	 

النموذج املعياري.	 

القوى االساسية.	 

10221464   أطياف الليزر:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

االنبعاث التلقايئ واملستحث.	 

الطيف الذري.	 

 تسارع خطوط االنبعاث الضويئ.	 

التاثريات الضوائية اللحظية.	 

الطيف الناتج عن فوتونن.	 

طيف االشباع.	 

طيف رأمان.	 

تطبيقات الطياف الليزر يف علم املواد )مثل الطب والصناعة والدراسة البيئية(.	 

10221465   األطياف:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

طيف الطاقة.	 

مستويات الطاقة.	 

تهيج الذرات.	 

 	.)ESR( الرنن االلكرتوين املغريل

 	.)NMR( الرنن املغناطييس النووي

الطيف الحراري و طيف رامان. 	 

الطيف االلكرتوين واالهتزازي والدوراين ) تحت الحمراء( للجزئيات ثنائية الذرة .	 

10221468   فيزياء فلكية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

محتويات الكون؛ املادة ، الطاقة، املادة املعتمة، و الطاقة املعتمة.	 



 دليل جامعة النجاح الوطنية89

طرق جمع املعلومات من الكون.	 

املسافات الكونية.	 

قياس املساقات اىل النجوم واملجرات.	 

تكون النجوم ومراحل تطورها.	 

نظريات نشوء وتطور الكون.	 

الحياة يف الكون.	 

10221471   فيزياء الحالة الصلبة 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

بلورة اشباه املوصات.	 

 	. ) Fermi’s surfaces( سطوح فريمي

نظرية املوصلية الفائقة.	 

املواد املغناطيسية.	 

املواد النانوية.	 

العوازل.	 

10221481   موضوعات خاصة:
ويشــمل هــذا املســاق مواضيــع بالفيزيــاء متعلقــة باهتامــات املــدرس. حيــث يعــرض يف هــذا املســاق تجــارب املــدرس يف الفيزيــاء 

النظريــة و / أو التجريبيــة. بالطبــع، هــذا يجعــل املســاق ال يحتــوي عــى وصــف ثابــت، ألنــه يختلــف وفقــا الهتامــات املــدرس. 

وعــادة مــا يتــم طــرح هــذا املســاق بنــاء عــى طلــب مــن املــدرس و مبوافقــة القســم.

10221490   التدريب العملي:
يقــوم الطالــب بتســجيل التدريــب املطلــوب منه/منهــا بالفصــل الــدرايس االخــري قبــل التخــرج. فعــى عــى الطالــب امتــام مــا ال يقــل 

عــن 48 ســاعة فعليــة يف واحــدة مــن املؤسســات العامــة أو الخاصــة، ذات صلــة مهنيــة مبوضــوع الدراســة. وفــرتة التدريــب يجــب أن 

تكــون يف مــكان العمــل و يف واحــدة مــن املؤسســات املختــارة. يجــب أن تتــم املوافقــة عــى اختيــار املؤسســة التــي ســيقوم الطالــب 

بالتدريــب بهــا مــن قبــل مركــز التدريــب العمــيل بالجامعــة و بالتنســيق مــع قســم الفيزيــاء. 
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وصف المساقات لتخصص فرعي الكتروينات:

10226331   الكترونيات الحالة الصلبة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مواد أشباه املوصات.	 

تشابك البلورة.	 

إمناء بلورات أشباه املوصات.	 

حزم الطاقة و الشحنات حاملة التيار يف أشباه املوصات.	 

 حوامل التيار الزائدة.	 

أنواع التقاطع )junction( املختلفة.	 

 	.PN  تصنيع وخصائص تقاطعات

أنواع مختلفة من الديودات )الديود الضويئ، الديود باعث الضوء - LED، ديود فاراكتور، الديود النفقي(.	 

10226333   مختبر الكترونيات عددية 1:
يف هــذا املختــرب، يتــم تقديــم تجــارب عمليــة موجهــة، و التــي تقــدم خــربة عمليــة يف التصميــم والبنــاء و الفحــص، ملكونــات الدوائــر 

العدديــة و الدوائــر املنطقيــة )IC( املشــمولة يف مســاق إلكرتونيــات عدديــة 1 )0226341(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتيــة:

 	.) AND, OR, NAND, NOR( البوابات املنطقية

 	.)XOR, XNOR, NOT, Buffer( البوابات املنطقية

االقرتانات املنطقية.	 

الجامع )adder( النصفي و الجامع الكيل.	 

الطارح )subtractor( النصفي والطارح الكامل.	 

 	.)Decoder( دائرة فك الرتميز

 	.)Multiplexer( املرسل

تصميم دائرة منطقية للرضب.	 

النظام العرشي ثنايئ التشفري )BCD( مرضوب ِب 5 و اإلخراج يف النظام العرشي ثنايئ التشفري .	 

 	)Encoder( دائرة التشفري

مقارنة القيمة )Magnitude comparator( لخانة واحدة.	 

مرشوع متعلق بااللكرتونيات العددية 1)0226341(؛ يكمل الطالب هذا املرشوع داخل املخترب خال -2 3 أسابيع.	 

10226341   الكترونيات عددية 1:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

أنظمة االرقام.	 

الشيفرات.	 

املنطق الثنايئ.	 

الدوائر املجمعة.	 

قوانن الجرب البويل.	 

البوابات املنطقية.	 

تبسيط وتحليل الدوائر التوافقية.	 

الجامع ، الطارح ، املقارن، املرمز.	 

الذاكرة املقروءة.	 

الشبكة املنطقية املربمجة.	 
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10226343 - مختبر دوائر إلكترونية تناظرية:
ــر التناظريــة و  ــاء والتصميــم، وإيجــاد األخطــاء للدوائ يف هــذا املختــرب، يتــم عمــل تجــارب توفــر الخــربة العمليــة يف مجــاالت البن

ــة: ــة )0226351(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتي ــة تناظري ــر إلكرتوني العظــاه يف مســاق دوائ

منِظم الجهد.	 

مكرب الرتانزستور املتعاقب.	 

 	.)JFET( ترانزستور تأثري املجال املتقاطع

 	.)multivibrator coupled-collector( متعدد االهتزاز املقرتن بالجامع

مولد االشارة سن املنشار.	 

 	.)SCR( الثايرستور

دائرة مواجهة )interface( باستخدام الثايرستور.	 

استخدام املؤقت 555.	 

 	.)TTL( ذات مدخلن باستخدام منطق الرتانزستور- الرتانزستور NAND و NOT دائرة

 	.)OP AMP( مكرب العمليات

املكرب التشغييل )Buffering( للتيار العايل و الجهد العايل.	 

املحول العددي اىل تناظري	 

10226351   دوائر الكترونية تناظرية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

 	.)FETوJFET ( ترانزستور تأثري املجال و املجال املتقاطع

 	.RL و RCاستجابة الرتدد من دوائر

مكربات اإلشارة صغرية.	 

مضخات الطاقة.	 

استجابة الرتدد من مكربات العمليات.	 

الثايرستورات.	 

مكربات العمليات )OP Amplifiers( وتطبيقاتها.	 

 	.)active filters( املصفيات النشطة

املذبذبات.	 

منظات الجهد.	 

10226361   قياسات كهربائية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

القياسات التناظرية للكميات الكهربائية.	 

محوالت االدوات و محوالت اخرى.	 

 	.Cو ،R، L قياس

 	)AC( الجهد املرتدد

القياسات املغناطيسية.	 

القياسات الرقمية للكميات الكهربائية.	 

راسم االشارة املهبطية.	 

الحساسات.	 

10226441   الكترونيات عددية 2:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

الدوائر املنطقية التتابعية.	 
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 النظاطات.	 

العدادات.	 

املسجات.	 

الذاكرة.	 

لغة متثيل املكونات الرقمية.	 

 	.)ALU( وحدة الحساب واملنطق

 	)Accumulator( املركم

تصميم املعالج.	 

10226443   مختبر الكترونيات عددية 2:
يف هــذا املختــرب، يتــم تقديــم تجــارب عمليــة موجهــة، و التــي تقــدم خــربة عمليــة يف التصميــم والبنــاء و الفحــص، ملكونــات الدوائــر 

املنطقيــة التتابعيــة املشــمولة يف مســاق إلكرتونيــات عدديــة 2  )0226441(. وهــذا يشــمل التجــارب اآلتيــة:

تصميم املعالج.	 

 	.).P.L.A( املصفوفات املنطقية املربمجة

النبضة الكهربائية.	 

 	.)Flip Flops( النطاطات

 	.Master Slave نطاطات

عداد متزامن 4 خانات. 	 

عداد متزامن متزايد/ متناقص. 	 

العداد )4510( متزايد/ متناقص. 	 

 	.)7-segment( إىل شاشة السبعة أجزاء )BCD( فك ترميز النظام العرشي ثنايئ التشفري

 	.)D مسجل اإلزاحة الثنايئ رباعي املراحل )باستخدام نطاط

 	.)IC 4015 مسجل اإلزاحة الثنايئ رباعي املراحل )باستخدام

عداد جونسون )5 مراحل(. 	 

 	.).A.L.U( وحدة الحساب و املنطق

 	.)Accumulator( املركم

10226471   االتصاالت:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة يف اإلشارات.	 

فئات اإلشارة.	 

تحويل فورير وتحليل النظم الخطية.	 

 	.)convolution( االلتواء

إشارات عشوائية.	 

 	.)Autocorrelation function( اقرتان الربط التلقايئ

كثافة القدرة الطيفية.	 

املعاينة، التكميم، والرتميز.	 

 	.)Delta modulation( دلتا )تحميل )تعديل

 	.)AM، DSB-SC، SSB، FM، PM( التناظرية  )مخططات التحميل )التعديل

 	.)PAM، PWM، PPM، PCM( النبضه  )مخططات تحميل )تعديل

 	.)PSK، FSK، ASK( الرقمي )مخططات التحميل )التعديل

فئات الضوضاء والضجيج.	 

أداء أنظمة االتصاالت التناظرية والرقمية يف وجود ضوضاء.	 
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10226472   موجات دقيقة )ميكروويف(:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

مقدمة لامواج الكهرومغناطيسية.	 

خطوط النقل ومعاما خط نقل.	 

الدليل املوجي.	 

معامات التبعر.	 

 	.)Impedance and admittance matrix( املقاومة ومصفوفة القبول

 	.ABCD مصفوفة

منحنى تدفق االشارة.	 

مخطط سميث.	 

مطابقة الشبكات.	 

مكونات امليكروويف.	 

 	.T تقاطع

العوازل.	 

 	.)circulators( املَُروجون

مقدمة إىل الهوايئ.	 

10226481   أجهزة مغناطيسية:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

تعريفات ووحدات يف املغناطيسية.	 

طرق املغنطة.	 

مواد دايا  وبارا مغناطيسية.	 

مواد فرو مغناطيسية.	 

مواد انتفرو مغناطيسية.	 

مواد فري مغناطيسية.	 

محوالت – موتورات. 	 

القطار الطائر ، املوقد املغناطييس ، القرص الصلب ، القنبلة املغناطيسية. 	 

املواد املغناطيسية للتسجيل الصوت والفيديو و الكمبيوتر.	 

صفات املواد فائقة املوصلية.	 

10226482   انظمة التحكم:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

صفات املواد فائقة املوصلية.	 

الناذج الرياضية ملكونات انظمة التحكم.	 

تحويل ووسائل املجال الزمني ألنظمة التحكم الخطية.	 

نظرية االستقرار.	 

رسم بود )Bode( التخطيطي.	 

مواصفات التصميم يف مجاالت الوقت والرتدد.	 

تصميم التعويض يف مجاالت الوقت والرتدد.	 

نظم البيانات.	 

 	.CAD أنظمة التحكم
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10226483   مواضيع خاصة في االلكترونيات:
ــات متعلقــة باهتامــات املــدرس. حيــث يعــرض يف هــذا املســاق تجــارب املــدرس يف  ــع بااللكرتوني ويشــمل هــذا املســاق مواضي

االلكرتونيــات النظريــة و / أو التجريبيــة. بالطبــع، هــذا يجعــل املســاق ال يحتــوي عــى وصــف ثابــت، ألنــه يختلــف وفقــا الهتامــات 

املــدرس. وعــادة مــا يتــم طــرح هــذا املســاق بنــاء عــى طلــب مــن املــدرس و مبوافقــة القســم.

10226484   تصميم الدوائر المتكاملة:
يحتوي هذا املساق عى املوضوعات اآلتية:

اثر وتقدم تكنولوجيا الدوائر املتكاملة.	 

استخدام املكونات االلكرتونية املختلفة عى اختاف انواعها.	 

تصنيع الدوائر املجمعة.	 

 	.C.V.D تقنية

تقنية زراعة االيونات.	 

بناء املكونات االلكرتونية عى اختاف انواعها عى الدائرة املتكاملة.	 

تصميم املساقط االفقية.	 

قوانن التصميم.	 

أساسيات املخططات يف تصميم الدوائر املجمعة.	 

استخدام تكنولوجيا ترانزستورات تاثري املجال يف املجاالت املختلفة .	 

10226491 - مشروع بااللكترونيات:
ــاره  ــم اختي ــي(،  يت ــري أو رقم ــرتوين )تناظ ــاز الك ــاء جه ــق بن ــن طري ــرشوع، ع ــل م ــب عم ــن الطال ــب م ــاق، ويطل ــذا املس يف ه

ــه/ا. ــي ملرشوع ــرض تقدمي ــم ع ــي وتقدي ــر خط ــم تقري ــب/ة تقدي ــى الطال ــرتض ع ــث يف ــدرس. حي ــاعدة امل مبس
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أعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم والجامعات التي تخرجوا منها

التخصصالرتبة العلميةاالســـم

Theoretical Problems , Math Physأستاذإ.د.سامي جرب

Experimental Condensed Matter Physicsأستاذأ.د غسان سفاريني

Condensed Matter Physicsأستاذأ.د عصام راشد األشقر

Nanoscience and Nanotechnologyأستاذأ.د.محمد السعيد

High Energy Physicsأستاذأ.د.سمري خضري

Computational  condensed matterأستاذ مشاركد.موىس الحسن

أستاذ مشاركد.محمد نجيب
Electronic structure of semi condnating alloys 

.Radiation Polution )Radors(.

Solid  stateأستاذ مشاركد.رشيف مسامح

Laser Spectroscopyأستاذ مشاركد.صبحي صالح

Liquid Crystalsأستاذ مشاركد.منري عبده

Computational Condensed Matter Physicsأستاذ مشاركد.محمد أبو جعفر

Theoretical solid state physicsأستاذ مشاركد. خالد عليوي

)Chemical physics )material science and solid stateأستاذ مساعدد.اياد سعد الدين

Electronicsأستاذ مساعدد.حسن عليان

Atomic& Laser in Nuclear Physicأستاذ مساعدد. زيد قمحية

Nuclear physicsأستاذ مساعدد.حازم ابو ساره

Soild State Physicsمحارضأ.ربحي الحاج حمد

Magnetic Susceptibilityمدرسأ.صربي الطنة

Solid Stateمدرسأ.ديانا دحلية

فنيو المختبرات

الجامعهاالســـم

فيزياء - فرعي الكرتونيات ، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 1991محمد بهجت

فيزياء - فرعي الكرتونيات، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 2004ثريا الطيبي

راديو و تلفزيون، معهد قلنديا، فلسطن، 1984سميح عبد العزيز

كهرباء و الكرتونيات، معهد البوليتكنيك عان، االردن، 1980ماهر رباح

فنيو مختربات العلوم، كلية املجتمع، جامعة النجاح، فلسطن، 2007هناء حنني

هندسة حاسوب، جامعة النجاح الوطنية، فلسطن، 2005نرسين حادنة
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برنامج الكيمياء
برامج البكالوريوس في الكيمياء

مقدمة: 
تأســس قســم الكيميــاء مــع بدايــة تأســيس جامعــة النجــاح الوطنيــة يف عــام 1977، ويقــدم القســم أربعــة برامــج دراســية، يــؤدي أحدها 

اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء البحتــة ويــؤدي الثــاين اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة، ويــؤدي الثالــث اىل 

منــح درجــة املاجســتري يف الكيميــاء، أمــا الرابــع فيــؤدي اىل منــح درجــة الدكتــوراه يف الكيميــاء.

رؤية البرنامج: 
وضــع قســم الكيميــاء لنفســه رؤيــة شــاملة وطموحــة مــن أجــل توفــري منــاخ تعليمــي متميــز ميكــن خريجيــه مــن تحمــل دور قيــادي 

يف مســتقبلهم املهنــي ســواء يف القطــاع الخــاص أو العــام. ويتــم تزويــد الخريجــن بخطــط دراســية غنيــة متطــورة ومعمقــة يف مجاالتهــا 

ــي  ــم والبحــث العلم ــز القســم يف التعلي ــى متي ــاء ع ــي. وبن ــق اكادمي ــارج دون أّي عائ ــم يف فلســطن والخ ــة تعليمه ــن متابع ــم م متكنه

ــا )مــن خــال تأســيس برنامجــي املاجســتري  ــة( وعمودي ــاء التطبيقي ــا )باضافــة برنامــج البكالوريــوس يف الكيمي فقــد اســتطاع النمــو افقي

ــوراه(.  والدكت

رسالة البرنامج:
حمــل القســم منــذ تاسيســه عــام 1977 رســالة عظيمــة تتــاىش مــع رســالة الكليــة والجامعــة وتتمثــل يف مســاعدة املجتمــع العــريب عامــة 

والفلســطيني خاصــة للوصــول اىل التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة املســتدامة مــن خــال  تزويدهــا بالخريجــن املتميزيــن القادريــن عى 

املشــاركة الفعالــة يف نقــل وتوطــن التكنولوجيــا املتطــورة بتقديــم مســاقات حديثــة يف مواضيــع حديثــة للطلبــة وإرشاكهــم يف األبحــاث 

االساســية والتطبيقيــة املعــارصة وإنشــاء رشاكات علميــة مــع الجامعــات واملراكــز العلميــة العامليــة مــن ناحيــة ومراكــز الصناعــة الكيميائيــة 

الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.

برنامج البكالوريس في الكيمياء البحتة
رؤية البرنامج: 

الوصــول اىل مســتوى أداء تعليمــي وبحثــي متميــز يؤهــل الخريــج اىل مســتقبل مهنــي أو متابعــة التحصيــل دون عوائــق أو متطلبــات 

دراســية اضافيــة.

رسالة البرنامج:
ــاء  ــال الكيمي ــن املتخصصــن يف مج ــداد كادر م ــى املنافســة واع ــادر ع ــع ق ــاء مجتم ــن الخريجــن للمســاهمة يف بن ــل م ــداد جي  إع

لارتقــاء باملجتمــع يف مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي  وحــل املشــكات العلميــة والصناعيــة التــي تواجــه خطــط التنميــة يف فلســطن.

أهداف البرنامج:
ــك املشــاركة يف البحــوث  ــات أخــرى وكذل ــه العلمــي دون أي متطلب ــه ملتابعــة تحصيل ــة تؤهل ــة وبحثي ــج مبهــارات علمي ــد الخري تزوي

ــة املتقدمــة. العلمي

متكن الخريج من التفكري العلمي الناقد والعميق واملبدع واستخدامه يف تفسري الظواهر العامة.

تأهيل الخريج للعمل يف كافة مجاالت الكيمياء خاصة يف مجال التعليم املدريس املتقدم واملساعدة يف التعليم الجامعي.



 دليل جامعة النجاح الوطنية97

١- شروط القبول في البرنامج
يتــم قبــول الطالــب اىل قســم الكيميــاء بطريقــة مبــارشة بنــاء عــى معــدل امتحــان الشــهادة العامــة )التوجيهــي( بطريقــة تنافســية 

مبــارشة تعتمــد عــى مبــدا تكافــؤ الفــرص.

٢- متطلبات التخرج من البرنامج: 
عى الطلبه الراغبن يف الحصول عى درجة البكالوريوس يف الكيمياء البحتة وإمتام 125 ساعه معتمدة  مبعدل نقطي تراكمي  2\4 فأعى 

موزعه عى النحو التايل:

18 ساعة متطلبات الجامعة االجبارية    

88 ساعة متطلبات التخصص االجبارية   

19 ساعة متطلبات التخصص االختيارية   

 ومن أجل املزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الخطة الدراسية التفصيلية املرفقة

٣- مخرجات التعلم العامة لخريج البرنامج:
 يفرتض يف خريج البكالوريوس يف الكيمياء البحتة  أن يكون قادرا عى ما يأيت:

ــكل 	  ــة  بش ــة الذاتي ــاق املعرف ــيع نط ــة وتوس ــة مبدع ــة بطريق ــة املختلف ــر الطبيعي ــري الظواه ــي يف تفس ــج العلم ــتخدام املنه اس

مســتقل

التفاعل والتواصل مع اآلخرين من التخصص نفسه أو من التخصصات املختلفة بطريقة تعاونية وبناءة ومثمرة	 

االملام بأخاقيات املهنة والبحث العلمي واحرتامها	 

متابعــة الدراســات العليــا بنجــاح يف مجــاالت الكيميــاء  املختلفــة يف الجامعــات الفلســطينية أو الدوليــة دون الحاجــة ملتطلبــات 	 

مســبقة

القيــام بواجبــات التدريــس يف الكيميــاء عــى جميــع مســتويات النظــام التعليمــي املــدريس مبــا يف ذلــك  و املخربيــة والتخصصــات 	 

األخــرى ذات الصلــة )الرياضيــات والفيزيــاء والبيولوجيــا( يف املراحــل االساســية.

املشاركة  يف  البحوث الكيميائية تحت اإلرشاف املبارش من الباحثن املختصن.	 

العمل كمساعد بحث وتدريس يف التعليم الجامعي، وذلك تحت ارشاف استاذ جامعي متخصص.	 

اجــراء التحاليــل املخربيــة املتقدمــة يف املجــاالت املختلفــة مثــل: املستشــفيات واملختــربات  الطبيــة ومختــربات البيئــة والصناعــات 	 

الكياويــة، وذلــك بعــد التوجيــه والتدريــب املناســب لانشــطة املذكــورة 

استخدام املكتبة واملراجع الفاعلة )اإلنرتنت( يف استخاص املراجع واملوارد الكيميائية والبحث عن نقاط بحثية	 
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٤- مخرجات التعلم المحددة للمساقانت التي يطرحها البرنامج: 
كيمياء بحته / المساقات اإلجبارية

املسـاق

املواصفه

تحليليه

10231211

تحليليه عمليه

10231215

عضويه 1

10231231

عضويه 2

10231232

عضويه 

عمليه 1

10231235

فيزيائيه 1

10231241

تحليل آيل

10231311

تحليل آيل 

عميل

10231315

غري عضويه 1

10231321

غري عضويه 2

10231322

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافةعى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات 

العليا يف فروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء البحث أو 

املساقات أو كليها.

3( القدرة عى تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXX

5( إتقان استخدام 

املكتبـــــــــــــة واألدبيات 

اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل مع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها 

بحجم كبري وصغري.

XXX

7( القدرة عى شــق الطريق يف 

سوق العمل.
XX

8( القدرة عى التعامل والتواصل 

مع اآلخرين من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

9( القدرة عى استخدام التقنيات 

املتقدمــــــــــــة واالجهزة 

واجراء التجارب واستخاص 

النتائج  واجراء الحسابات 

الكيميائية

10( احرتام أخاقيات املهنة 

واحرتام االخرين 

11( التعامل الناضج مـــــــع 

املجتمــع والبيئات املختلفة

كيمياء بحته / المساقات اإلجبارية
املسـاق

املواصفه

غريعضويه عمليه

31325021

عضويه 3

31331021

عضويه عمليه 2

10231335

فيزيائيه 2

10231341

فيزيائيه 3

10231342

فيزيائيه عمليه 1

10231345

فيزيائيه عمليه 2

31346021

كيمياء البحث

10231392

تشخيص وتحليل 

املركبات العضوية

10231432
1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافــــة علـــى 

املستوى املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة 

الدراسات العليا يف فروع 

الكيمياء بأية خطة دراسية 

سواء البحث أو املساقات 

أو كليها.

XXXXXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXX
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4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXXXX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.
X

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XXXXX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

والتواصل مع اآلخرين 

من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية 

مختلفة.

X

9( القدرة عى استخدام 

التقنيات املتقدمة 

واألجهزة وإجراء التجارب 

واستخاص النتائج  وإجراء 

الحسابات الكيميائية

X

10( احرتام أخاقيات املهنة 

واحرتام اآلخرين 
X

11( التعامل الناضج مع 

املجتمع والبيئات املختلفة
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كيمياء بحته / المساقات اإلختيارية
                                    

املسـاق

املواصفه

كيمياء حيويه

10231332

تحليليه متقدمه

10231411

غري عضويه 

متقدمه

10231421

عضويه متقدمه

10231431

اطياف املركبات 

العضويه

10231343

تحضري املركبات 

العضويه

10231435

فيزيائيه متقدمه

10231441

كيمياء صناعيه

36461021

كيمياء املواد 

املبلمرة

10231464

موضوعات 

خاصه يف 

الكيمياء 

التحليليه

10231481
1( معرفة الكيمياء 

النظرية بفروعها 

كافة عى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى 

متابعة الدراسات 

العليا يف فروع 

الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء 

البحث أو املساقات 

أو كليها.

XXXXXXXXX

3( القدرة عى 

تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس 

مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXX

4( إاتقان فن 

املخترب بأمان 

وكفاءة.

X

5( إتقان استخدام 

املكتبة واألدبيات 

اإللكرتونية.

XXXXXX

6( القدرة عى 

التعامل مــــع 

الكياويات 

الخاصة ومشاكلها 

بحجــــــم 

كبيــــــر وصغري.

XXX

7( القدرة عى 

شــق الطريق يف 

سوق العمل.

XXXXXXXXXX

8( القدرة 

عى التعامل 

والتواصــل مــــــع 

اآلخريـــــن 

مـــــن خلفيــــات 

مختلــة مبستويات 

أكادميية مختلفة.

X

9( القدرة 

عى استخدام 

التقنيات املتقدمة 

واالجهزة وإجراء 

التجــــــــــارب 

واستخاص النتائج  

واجراء الحسابات 

الكيميائية

X

10( احرتام 

أخاقيات املهنة 

واحرتام االخرين 

11( التعامل 

الناضج مع املجتمع 

والبيئات املختلفة
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كيمياء بحته / المساقات اإلختيارية
املسـاق

املواصفه

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

غري العضويه

10231482

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

العضوية

31483021

موضوعات خاصه يف الكيمياء 

الفيزيائيه

10231484

بحث

10231492

التدريب العميل

10231475

1( معرفة الكيمياء النظرية بفروعها كافة 

عى املستوى املتقدم.
XXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات العليا 

يف فروع الكيمياء بأية خطة دراسية سواء 

البحث أو املساقات أو كليها.

XXXX

3( القدرة عى تدريس مساقات كيمياء 

للمدارس مبستوياتها املختلفة.
X

4X(   إتقان فن املخترب بأمان وكفاءة.

5(   إتقان استخدام املكتبة واألدبيات 

اإللكرتونية.
XXXX

6( القدرة عى التعامل مــــــع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها بحجم 

كبري وصغري.

X

7( القدرة عى شــق الطريق يف سوق 

العمل.
XXXX

8( القدرة عى التعامل والتواصل 

مع اآلخرين مـــن خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

X

9( القدرة عى استخدام التقنيات 

املتقدمة واالجهزة وإجراء التجارب 

واستخاص النتائج  واجراء الحسابات 

الكيميائية

X

10( احرتام أخاقيات املهنة واحرتام 

االخرين 
XX

11( التعامل الناضج مع املجتمع 

والبيئات املختلفة
XX
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خطة برنامج تخصص الكيمياء البحتة
العلومالكلية التابع لها:الكيمياء البحتةالتخصص:

مجموع الساعات املطلوبة : 125

عدد الساعات المطلوبةنوع المساقات
18إجباري جامعة

88إجباري تخصص

16اختياري تخصص
3اختياري تخصص من كلية أخرى

إجباري جامعة : عدد الساعات المطلوبة = 18
اسم المساقس.مرقم المساق

انجليزي استدرايك100321000

ثقافة إسامية110001013

لغة عربية110001023

لغة انجليزية 1100010331

دراسات فلسطينية110001053

خدمة مجتمع110001081

مهارات القيادة و االتصال110001171

انجليزي جامعه 1100032232

مقدمة يف علم الحاسوب110001271

إجباري تخصص : عدد الساعات المطلوبة=  88
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية 2 10231341

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3كيمياء البحث 10231392

 3تدريب عميل 10231475

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية 2 10231322

10231335 م.س.1  10231331 م.س.2  3تشخيص وتحليل املركبات العضوية 10231432

10211201 م.س.1  10211201 أو متزامن 10231102 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 1 10231241

10231241 م.س.1  10231241 أو متزامن 3كيمياء غري عضوية 1 10231321

 3كيمياء عامه 1 10231101

10231211 م.س.1  3كيمياء تحليل آيل 10231311

10231232 م.س.1  3كيمياء عضوية 3 10231331

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231235 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 2 10231335

10231241 م.س.1  10231215 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 1 10231345

10231345 م.س.1  10231341 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 2 10231346

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10211203 م.س.1  10211203 أو متزامن 10231341 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 3 10231342

10231322 م.س.1  10231322 أو متزامن 10231321 م.س.2  2كيمياء غري عضوية عملية 10231325
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10231231 م.س.1  3كيمياء عضوية 2 10231232

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء عضوية 1 10231231

10231211 م.س.1  10231211 أو متزامن 10231108 م.س.2  1كيمياء تحليلية عميل 10231215

10201101 م.س.1  3أحياء عامه 2 10201102

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء تحليلية 10231211

10201107 م.س.1  10201102 م.س.2  10201102أو متزامن 1أحياء عامه عميل 2 10201108

10231311 م.س.1  10231311 أو متزامن 10231215 م.س.2  1تحليل آيل عميل 10231315

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

 3أحياء عامه 1 10201101

10231231 م.س.1  10231231 أو متزامن 10231108 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 1 10231235

10221106 م.س.1  10221102 أو متزامن 10221107 م.س.2  1مخترب فيزياء عامة 2 10221108

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10211201 م.س.1  3مبادئ املعادالت التفاضلية 10211203

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

10201101 م.س.1  10201101 أو متزامن 1أحياء عامة عميل 1 10201107

اختياري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= 16
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10231342 م.س.1  10231342 أو متزامن 3كيمياء حاسوبية 10231343

10231232 م.س.1  10231235 م.س.2  4كيمياء حيوية 10231332

10231311 م.س.1  3كيمياء تحليلية متقدمة 10231411

10231392 م.س.1  3بحث 10231492

10231322 م.س.1  3كيمياء غري عضوية متقدمة 10231421

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 3كيمياء عضوية متقدمة 10231431

10231331 م.س.1  10231335 م.س.2  2تحضري املركبات العضوية 10231435

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية متقدمة 10231441

10231232 م.س.1  10231241 م.س.2  3كيمياء صناعية 10236461

10231331 م.س.1  3كيمياء املواد املبلمرة 10231464

10231311 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء التحليلية 10231481

10231331 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء العضوية 10231483

10231322 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء غري العضوية 10231482

10231341 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء الفيزيائية 10231484

10231331 م.س.1  3أطياف املركبات العضوية 10231434

اختياري تخصص من كلية أخرى : عدد الساعات المطلوبة = ٣
المتطلبات السابقةاسم المساقس.مرقم المساق

م.س. منجزة : 80 ساعةإدارة البيئة الصفية105121383

م.س. منجزة : 80 ساعةتربية عملية لطلبة العلوم105124913
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وصف المساقات

10231101  كيمياء عامة )1(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً, يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري 

ــن العامــة  ــة والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــن العامــة يف كيمي ــات، القوان ــة ، أشــكال املركب ــط الكيميائي ــة ، الّرواب والحســابات الكيميائي

للغــازات والكيميــاء الحراريــة و مواضيــع نظريــة أخــرى.

10231102  كيمياء عامة )2(  
ــة  ــكا وميكانيكي ــل، الثريمودينامي ــواص املحالي ــية يف خ ــادىء األساس ــاول املب ــارضات يتن ــاث مح ــع ث ــري بواق ــاري نظ ــاق إجب مس

ــون  ــة واألي ــات الذائبي ــة واتزان ــل املائي ــزان الحمــي القاعــدي يف املحالي ــايئ واألحــاض والقواعــد واالت ــزان الكيمي التفاعــات واالت

ــاق. ــي للمس ــد التطبيق ــة اىل البع ــة، اضاف ــاء الذري ــة، والكيمي ــاء الكهربائي ــد والكيمي املعق

10231107  كيمياء عامة 1 )عملي( 
مســاق مخــربي إجبــاري يتضمــن تجــارب يف الكيميــاء العامــة للتدريــب عــى اســتخدام األدوات الدقيقــة مثل امليــزان اإللكــرتوين واملاصة 

والســحاحة وغريهــا وإجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة )الرتشــيح(، املعايــرة والتحليــل الــوزين باســتخدام 

الجفنــة، تطبيقــات عمليــة عــى قوانــن الغــازات، الصيغــة األوليــة ومــاء التبلــور، وإجــراء الحســابات املتعلقــة بهــذه التجــارب .

كيمياء عامة 2 )عملي (   1021108
مســاق إجبــاري مخــربي يتضمــن تجــارب عمليــة يف الكيميــاء مثــل الفلــرتة واملعايــرة، بعــض حــاالت االتــزان ورسعــة التفاعــل ومعرفــة 

ــايئ،  ــادل الكيمي ــل التع ــد، وحــرارة تفاع ــاض يف درجــة التجم ــي واالنخف ــوزن الجزيئ ــن ال ــول وتعي ــح مجه ــه ملل ــة الكيميائي الصيغ

باالضافــة إىل تجــارب أخــرى متجــددة. 

10231211  كيمياء تحليلية  
ــل الحجمــي و  ــل التحلي ــة مث ــايئ التقليدي ــل الكيمي ــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة طــرق التحلي ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ــاء. ــة يف الكيمي ــة الطــرق اإلحصائي ــك دراس ــيل، ويشــمل كذل ــل الكت التحلي

10231212  كيمياء تحليلية    
مســاق اجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة بعــض طــرق التحليــل الكيميــايئ مثــل: التحليــل الحجمــي و التحليــل 

الكتــيل، والتحليــل الطيفــي، ويشــمل كذلــك دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

10231215  كيمياء تحليلية )عملي (     
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231211،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل. باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

10231216 كيمياء تحليلية )عملي(  
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231212،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل، باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

كيمياء عضوية )1(    10231231
ــة  ــة و قطبيّ مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدا مبقّدمــة عــن التهجــن و الروابــط التســاهميّة و الهيدروجينيّ

ــة غــري  ــة للمركبــات الهيدروكربونيّ الروابــط و الجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيــل دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّ

الحلقيــة كااللكانــات وااللكينــات وااللكاينــات والهاليــدات والكحــوالت، مبــا يشــمل األشــكال والكيميــاء الفراغيــة, وطــرق التحضــري 

ــة تفاعاتهــا. والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة عــاوة عــى ميكانيكيّ
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كيمياء عضوية )2(   10231232
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يشــمل دراســة األساســيّات يف أطيــاف املركّبــات العضويّــة كالرنــن املغناطيــيس، 

واألشــعة تحــت الحمــراء و األشــعة فــوق البنفســجيّة، و طيــف الكتلــة و اســتخدام هــذه األطيــاف يف تحديــد الرتكيــب الكيميــايئ 

والشــكل للمركبــات العضويــة، كــا يتنــاول دراســة االيــرات والفينــوالت واملركبــات متعــددة غــري االشــباع واملركبــات األروماتيــة مــن 

حيــث الشــكل والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة وميكانيكيــات التفاعــل والكشــف عنهــا.

كيمياء عضوية      10231233
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدأ بتقديــم للكيميــاء العضويــة ودراســة طــرق تحضــري  املركبــات العضويــة 

ــاض  ــوالت واألح ــل الكح ــة مث ــات الوظيفي ــض املجموع ــة وبع ــات األروماتي ــات واملركب ــل: الهيدروكربون ــا مث ــا وتفاعاته وخواصه

العضويــة واألمينــات والفنيــوالت واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، كــا يتنــاول دراســة األشــكال والكيميــاء الفراغيــة والصفــات 

ــات. ــة لبعــض هــذه املركب ــة والكيميائي الفيزيائي

كيمياء عضوية عملية )1(    10231235
مســاق إجبــاري بواقــع محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة 

ــت  ــاد بعــض الثواب ــن  التحضــري وإيج ــي تتضم ــيّة الت ــات األساس ــى بعــض التقنيّ ــب ع ــة و التدري ــث تغطــي األســس النظري بحي

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان  وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة وكذلــك التدريــب عــى بعــض  الفيزيائيّ

طــرق التنقيــة. وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات اإلضافــة واالســتبدال.  

كيمياء عضوية عملية    10231237
مســاق إجبــاري بواقــع محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة، ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة 

ــت  ــاد بعــض الثواب ــن  التحضــري، وايج ــي تتضم ــيّة الت ــات األساس ــب عــى بعــض التقنيّ ــة و التدري ــث تغطــي األســس النظري بحي

ــة كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــى بعــض  الفيزيائيّ

طــرق التنقيــة. وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات االضافــة واالســتبدال.

كيمياء فيزيائية )1(   10231241
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة خــواص الغــازات والنظريــة الحركيــة لهــا، قوانــن الديناميــكا الحراريــة 

والتحــول الفيزيــايئ للــادة النقيــة ومخطــط األطــوار والنظــام املكــون مــن مادتــن فأكــر واملخاليــط البســيطة وتطبيقاتهــا، والفاعليــة 

للمحاليــل وااليونــات .

10236302  اقتصاد المنشأة وإدارة اإلنتاج 
يبحــث املســاق يف املشــكلة النســبية االقتصاديــة ومفاهيــم القيمــة والثمــن والســوق، وكذلــك الســلع االســتهاكية واإلنتاجيــة وعوامل 

اإلنتــاج كــا ويشــمل نظــرة الثمــن مبــا يف ذلــك العــرض والطلــب وتــوازن وخصائــص الســوق، كــا يشــمل تعريــف إدارة اإلنتــاج 

ووظائفهــا مــن حيــث املدخــات وعمليــة التحويــل واملخرجــات وعاقتهــا بــاإلدارات األخــرى، وتبيــان نظــام اإلنتــاج املتكامــل وجدولة 

اإلنتــاج والرتكيبــة الفنيــة للمنتــج وتخطيــط االحتياجــات اإلنتاجيــة وضبــط الفعاليــة وضبــط جــودة املنتــج ودراســة التكاليــف.

10231311  كيمياء تحليل آلي   
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة مبــادئ نظريــة وتطبيقــات لطــرق متنوعــة مســتخدمة يف التحليــل 

ــمل:   ــا يش ــة، مب ــه املختلف ــة وخصائص ــه التطبيقي ــاز ومجاالت ــكل جه ــة ل ــس النظري ــى األس ــز ع ــم الرتكي ــث يت ــايئ اآليل. حي الكيمي

قيــاس القطبيــة ودرجــة التوصيــل الكهربــايئ للمحاليــل وقيــاس درجــة الحموضــة والرتســيب الكهربــايئ واالنكســار، التحليــل الطيفــي، 

والتحليــل الطيفــي الــذري وغــري ذلــك. 
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10231315      تحليل آلي عملي   
مســاق إجبــاري يتضمــن تجــارب تتعلــق مبســاق 10231311، حيــث يتــدرب الطلبــة عــى اســتخدام األجهــزة املتخصصــه يف التحليــل 

ــك يف  ــة، وكذل ــة الحموض ــاس درج ــار، وقي ــل واالنكس ــل للمحالي ــة والتوصي ــاس القطبي ــتخدمة  لقي ــزة املس ــل: األجه ــايئ مث الكيمي

الرتســيب الكهربــايئ، التحليــل الطيفــي والطيــف الــذري. 

10236313     كيمياء البيئة   
مســاق اختيــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول املســاق املبــادئ األساســية للكيميــاء ملعرفــة 

مصــادر ومصــري وتفاعــات بعــض العنــارص واملركبــات يف البيئــة الطبيعيــة والبيئــة امللوثــة. ويتــم الرتكيــز عــى اآلثــار البيئيــة املرتتبــة 

ــا البيئيــة  عــى اســتخدام أشــكال الطاقــة املختلفــة، وعــى كيميــاء الغــاف الجــوي والغــاف املــايئ وســطح األرض، وكذلــك القضاي

املتعلقــة بتغــري املنــاخ، وتلــوث الهــواء واســتنفاد األوزون، وتلــوث امليــاه ومعالجــة مصادرهــا، وأثــر االســتخدام املفــرط للمبيــدات 

الحرشيــة ومبيــدات األعشــاب.

كيمياء غير عضوية )1(    10231321
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعيا، يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــري العضويــة. يشــمل املســاق مقدمــة 

ــة.   ــات الدوري ــذرة والصف ــكل ال ــل إىل ش ــم ينتق ــة، ث ــبه كمي ــة ش ــي بطريق ــك املوج ــتخدام امليكاني ــذرة باس ــكل ال ــن ش ــة ع عام

ويتنــاول دراســة مفصلــة للتاثــل الجزيئــي، وألشــكال الجزيئــات والروابــط الكيميائيــة، مــع الرتكيــز عــى نظريــة االفــاك الجزيئيــة.  

كــا يبحــث يف كيميــاء األحــاض والقواعــد، إضافــة إىل كيميــاء الحالــة الصلبــة مبــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغريهــا.

كيمياء غير عضوية )2(    10231322
ــم  ــة، ث ــارص االنتقالي ــة للعن ــات الدوري ــه إىل الصف ــب مــن خال ــاث محــارضات أســبوعياً، يتعــرف الطال ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ينتقــل الطالــب اىل دراســة تفصيليــة عــن  كيميــاء املركبــات التناســقية )املركبــات وااليونــات املعقــدة( مــن حيــث النظريــات )نظريــة 

الربــط التكافــؤي ونظريــة مجــال البلــورة ونظريــة مجــال املتصــات( التــي تــرشح األشــكال والروابــط املوجــودة يف هــذه املركبــات، 

اضافــة اىل تفاعاتهــا وميكانيكيــات ســري تلــك التفاعــات. ويعــرض كذلــك اســتخدام نظريــة مجــال املتصــات يف تفســري املطيافيــة 

االلكرتونيــة للمركبــات واأليونــات املعقــدة باســتخدام طريقــة أورجــل وأشــكال تنــايب- ســوجانو. 

كيمياء غير عضوية عملية     10231325
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة. ويشــمل الجــزء العمــيل  ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن 

التجــارب، تتنــاول املجموعــة األوىل الكيميــاء الوصفيــة للخصائــص الكيميائيــة للفلــزات مثــل الحديــد، وتتنــاول املجموعــة الثانيــة 

دراســة بعــض التفاعــات الكيميائيــة للمركبــات غــري العضويــة، أمــا املجموعــة الثالثــة فتتنــاول بــيء مــن التفصيــل تحضــري بعــض 

املركبــات املعقــدة مــع مــا يلــزم مــن طــرق تحليلهــا، مبــا يشــمل املطيافيــة االلكرتونيــة ومطيافيــة تحــت الحمــراء والتناظــر الهنــديس 

والضــويئ واالتصــايل.

كيمياء عضوية )3(     10231331
ــاقن  ــمل يف املس ــي مل تش ــة، والت ــات الوظيفي ــض املجموع ــة بع ــاول دراس ــبوعياً، يتن ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــة غــري املتجانســة  ــات الحلقي ــات واملركب ــدات والكيتون )10231231، 10231232(  كاألحــاض الكربوكســيلية ومشــتقاتها واأللدهاي

ــات هــذه  واألمينــات وبعــض تفاعــات أيونــات الكربــون الســالبة. وتشــمل هــذه الدراســة طــرق التحضــري والتفاعــات وميكانيكيّ

ــات. التفاع

كيمياء عضوية عملية )2(    10231335
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل تفاعــات االحــال األرومــايت االلكرتوفيــيل والتجــارب التــي تعتــرب 

مــن األساســيات يف التحضــريات الكيميائيــة مثــل: تفاعــات جرينيــارد  وفريــدل كرافــت وســاند مايــر إضافــة اىل تفاعــات التكثيــف 

واألكســدة واإلِحــال.
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كيمياء فيزيائية )2(     10231341
ــزان  ــاق االت ــاول  املس ــة 10231241، يتن ــاء الفيزيائي ــاق الكيمي ــة ملس ــو تتم ــبوعياً، وه ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــل  ــل للمحالي ــص التوصي ــازات والســوائل، خصائ ــة للغ ــة الجزيئي ــة الحركي ــة، النظري ــاء االلكرتوليتيكي ــه، الكيمي ــايئ وتطبيقات الكيمي

وحركــة األيونــات، رسعــة التفاعــات الكيميائيــة وتطبيقاتهــا، ميكانيكيــة التفاعــات املعقــدة مبــا فيهــا تفاعــات الكيميــاء والفيزيــاء 

ــاء الســطوح. ــة وانتشــار الغــازات، باإلضافــة إىل العوامــل املســاعدة وكيمي ــة اإلنتقالي ــة الحال ــة اإلصطــدام، نظري ــة ونظري الضوئي

10231342   كيمياء فيزيائية )3(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يــرشح املبــادىء الرئيســية لعلــم امليكانيــكا الكاســيكية وقصورهــا ورشح الفرائــض 

والنظريــات املتعــددة لعلــم ميكانيــكا الكــم، حــل معادلــة رشودنجــر لبعــض األنظمــة مثــل جســيم يف حيــز، والذبذبــة الهرمونيــة، 

جســيم عــى دائــرة وذرة الهيدروجــن.

10231343   كيمياء حاسوبية  
مســاق اختيــاري بواقــع محارضتــن ومختــرب واحــد أســبوعياً ويتنــاول أساســيات الكيميــاء املحوســبة كــا يعــرف الطالب إىل أساســيات 

الربمجــة وتقانــات حــل املســائل الكيميائيــة باســتخدام لغــات برمجــة متقدمــة. ويتنــاول أيضــا تطبيقــات الحاســوب يف حــل املشــاكل 

الكيميائيــة مثــل نظريــة الكــم واملطيافيــة والثريمودينــاكا وتطبيقــات أخــرى يف الكيميــاء .

كيمياء فيزيائية عملية )1(    10231345
ــة  ــل التجزئ ــزان ومعام ــت اإلت ــول، ثاب ــرارة املحل ــة، ح ــل الفاعلي ــة ومعام ــق بالذائبي ــارب تتعل ــمل تج ــيل يش ــاري عم ــاق إجب مس

ــات، اإلنحــراف الســالب عــن  ــايث املكون ــار والنظــام ث ــات التجمــد والنظــام ســهل اإلنصه ــا ومنحني ــة جزئي ــل ذات الذائبي واملحالي

قانــون راؤول والكثافــة واللزوجــة والضغــط البخــاري وحــرارة التبخــر، معامــل اإلنكســار، ومســعر القنبلــة وحــرارة اإلحــرتاق، والحجــم 

املــوالري الجــزيئ. 

كيمياء فيزيائية عملية )2(    10231346
ــة  ــل املوصلي ــة مث ــات الكيميائي ــة التفاع ــة يف دراس ــات مختلف ــق بإســتخدام تقني ــن تجــارب تتعل ــاري عمــيل ويتضم مســاق إجب

ــرة الراجعــة،  ــن، اإلســتقطاب الضــويئ واملعاي ــد درجــة حــرارة وضغــط ثابت ــة واإلمتصــاص الضــويئ، التغــري يف الحجــم عن الكهربائي

وطــرق أخــذ العينــات ,وتجــارب تتعلــق  بحســاب املوصليــة املوالريــة يف املحاليــل املتناهيــة التخفيــف وتاثــري القــوة األيونيــة عــى 

رسعــة التفاعــل، واإلمتصــاص عــى الســطوح .

10236365مختبر العمليات الكيميائية   
مســاق عمــيل إجبــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة يتضمــن و يشــمل  دراســة املــواد املهمــة صناعيــا وتحضريهــا )الصابــون، املنظفــات 

الصناعيــة، الشــامبو، الكرميــات، العصائــر ، املــرىب ، الجــن ، الزيــوت العطريــة( و فحوصــات جــودة تتعلــق بهــذه املنتجــات وغريهــا  

)مثــل فحوصــات الزيــت و الحليــب( .

كيمياء البحث )1(    10231392
ــات  ــات وامللخص ــتخدام األدبي ــة يف اس ــد املتبع ــادىء والقواع ــش املب ــة.  يناق ــة والتطبيقي ــاء البحت ــة الكيمي ــاري لطلب ــاق إجب مس

الكيميائيــة وبنــاء املهــارات البحثيــة األوليــة، ويهــدف ايضــاً إىل تعلــم الطلبــة بعــض اســتخدامات الحاســوب يف الكيميــاء والربمجيــات 

ــة  ــات املهن ــيخ أخاقي ــاول ترس ــا يتن ــوث. ك ــات والبح ــاالت والدوري ــن املق ــث ع ــتخداماتها يف البح ــت واس ــة واإلنرتن ذات العاق

ــرش  ــف والن ــوق التألي ــرتام حق ــان واح ــاة اإلنس ــرتام حي ــة واح ــاة البيئ ــا مراع ــة، ومنه ــب كاف ــن الجوان ــن، م ــن الكيميائي للمختص

ــة.  ــة واالبداعي ــة الفكري وحقــوق امللكي

تشخيص وتحليل المركبات العضوية    10231432
مســاق إجبــاري يشــمل محارضتــن وأربــع ســاعات عمليــة أســبوعياً، ويتنــاول األســس الكيميائيــة للتحليــل الكمــي والكيفــي يف   

تشــخيص املركبــات العضويــة  يف حالتهــا النقيــة أو عــى شــكل مزيــج، مــن خــال تحديــد املجموعــات الوظيفيــة وتحضــري مشــتقاتها، 

وأســاليب التحليــل الكيميــايئ واســتخدام الخــواص الكيميائيــة لتحديــد ماهيــة املركبــات العضويــة.
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10236423  كيمياء غير عضوية صناعية  
ــل حمــض  ــاج األحــاض )مث ــة تســتخدم يف إنت ــات صناعي ــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل دراســة عملي ــاري بواق مســاق اختي

الكربيتيــك(، األمونيــا، والصــودا، ومركبــات الفوســفات، والغــازات الصناعيــة، والزجــاج، والخزفيــات، وأمــاح القلويــات  و غريهــا مــن 

الكيميائيــات الهامــة.

10236312 تلوث كيميائي وأمن صناعي  
ــة و اإلشــعاعية يف املــاء والهــواء ومصــادر هــذا  ــات الكيميائي ــواع امللوث ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل أن   مســاق اختي

ــه . ــؤول إلي ــات الخطــرة و مــا ت ــات، والســامة يف املختــربات، والكيميائي ــاه مــن امللوث ــة املي ــة التلــوث، وطــرق تنقي التلــوث، وطــرق مراقب

1023133 كيمياء حيوية   
مساق اختياري يتضمن 3 محارضات و مخترب أسبوعياً يشمل دراسة للمركبات الكيميائية و متثيلها داخل أعضاء الجسم املختلفة .

10236334 بتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل العمليــات الرئيســية يف تكريــر البــرتول و صناعــة البرتوكياويــات مثــل إنتــاج 

ــاج  ــن وإنت ــن، والتولوي ــات، والبنزي ــن والبيوتين ــن، والبيوتاداي ــن، ومشــتقات الربوبل ــة، ومشــتقات االيثل ــج الجانبي ــن والنوات االيثيل

الزايلينــات ومشــتقاتها، وإعــادة التشــكيل بالبخــار والعمليــات املتعلقــة وبعــض النواتــج والعمليــات الكيميائيــة املتنوعــة.

10231411 كيمياء تحليلية متقدمة     
ــام  ــن اإلمل ــذا يتضم ــة.  وه ــايئ الحديث ــل الكيمي ــرق التحلي ــة ط ــمل دراس ــبوعياً، يش ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

باملفاهيــم األساســية والتطبيقــات الخاصــة لألجهــزة املتقدمــة املســتخدمة حاليــا يف إجــراء التحاليــل الكيميائيــة، مثــل: طــرق الفصــل 

ــة وغريهــا. ــق الفلوريــيس والطــرق الحراري ــذري، التال ــل الطيفــي ال ــا(، التحلي )الكروماتوغرافي

10236413كيمياء الصناعة الغذائية  
ــن،  ــع والتخزي ــة، التصني ــواد الغذائي ــاج امل ــة يف إنت ــرق املتبع ــة والط ــة الرئيس ــات الغذائي ــام والصناع ــواد الخ ــق بامل ــاق يتعل مس

املــواد املضافــة إىل األغذيــة )مثــل مكســبات الطعــم، النكهــة، املــواد الحافظــة، املــواد امللونة،املــواد املحلية.....الــخ( تحليــل الغــذاء 

ــة. ــات الحديث باســتخدام التقني

10231464كيمياء المواد المبلمرة  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و هــو عبــارة عــن مدخــل للتعــرف إىل طبيعــة البوليمــرات، وطــرق تحضريهــا مــع 

نبــذة عــن كل عمليــة بلمــرة، وأمثلــة عـــن أنــــواع البوليمـــرات الهامــة يف املجــاالت الصناعيــة  ) كاملطــاط والباســتيك و األليــاف( 

وخواصهــا الطبيعيــة، مــع الرتكيــز عــى العاقــة بــن الشــكل البنــايئ والخاصيــة بحيــث يشــمل مقارنــة بــن البوليمــرات املتبلــورة 

املنتظمــة فراغيــا وغريهــا. 

10236467 تكنولوجيا البوليمرات )3 ساعات معتمدة(
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يتنــاول عمليــات إنتــاج البوليمــرات صناعيــاً و الطــرق لتشــكيل البوليمــرات مثــل 

القولبــة، والنفــخ، والتقويــم، والصــب، والتشــكيل بالبثــق، واإلرغــاء، والتلويــن، والتعبئــة باملــواد املضافــة .

10236468صيدلة صناعية  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــاب بعــامل الصناعــة الدوائيــة، مبــادئ التصنيــع الجيــد وأسســه، وجميــع الخطــوات الازمــة 

لتحضــري املركبــات بعــدة أشــكال صيدالنيــة، دراســة فحوصــات مــا قبــل التصنيــع، ومبــادئ فحــص الثبــات خــال ُعمــر املســتحرض، 

وجميــع فحوصــات الجــودة املتبعــة يف املصانــع لضــان مســتحرض بجــودة عاليــة، بحيــث تصــل املــادة الفعالــة إىل املوقــع املرغــوب 

بــه يف الجســم بالشــكل املطلــوب.
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10236469  علــم المواد  
ــز عــى غــري  ــة للمــواد مــع الرتكي ــة والتطبيقي ــة والوصفي ــا النظري ــاول القضاي ــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتن مســاق اختي

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة . ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــة، والســبائك، وأشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  ويتنــاول دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا يف 

فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.

كيمياء غير عضوية متقدمة    10231421
مســاق اختيــاري عــى شــكل ثــاث محــارضات أســبوعياً، يتنــاول مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء غــري العضوية مثــل الكيميــاء العضوية 

الفلزيــة وتطبيقاتهــا يف الحفــز املتجانــس. كــا يتنــاول أساســيات كيميــاء الحالــة الصلبــة مــن حيــث الربــط والشــكل والتطبيقــات 

املعــارصة مثــل املــواد األيونيــة املنصهــرة، أشــباه املوصــات، وأجهــزة تخزيــن الطاقــة )بطاريــات التخزيــن االلكــرتوين واملواســعات 

الكهروكيميائيــة( والبلــورات الســائلة وغــري ذلــك.

كيمياء عضوية متقدمة    10231431
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء العضويــة مثــل كلوريــدات االريــل، الفــا- 

بيتــا- مركبــات الكاربونيــل غــري املشــبعة، ومتاثــل األفــاك، واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، وتأثــريات املجموعــة املجــاورة.

أطياف المركبات العضوية      10231434
ــات  ــة باســتخدام التقني ــات العضوي ــة للتعــرف عــى املركب ــاول الطــرق اآللي ــاث ســاعات أســبوعياً، يتن ــع ث ــاري بواق مســاق اختي

الحديثــة مثــل رنــن النــواة املغناطيــيس للربوتــون ونظــري الكربــون 13 ،  تحليــل طيــف الكتلــة و األشــّعة تحــت الحمــراء واألشــّعة 

ــات لهــذه األطيــاف مــع الرتكيــز عــى الجوانــب التطبيقيــة. فــوق البنفســجيّة و دراســة األســس والنظريّ

تحضير المركبات العضوية      10231435
مســاق اختيــاري عمــيل يتألـّـف مــن فرتتــن عمليّتــن بواقــع 4 ســاعات فعليّــة أســبوعياً لــكّل منهــا، يعنــى بطــرق متعــّددة الخطوات 

لتحضــري بعــض املركبــات العضويــة وكيفيــة حايــة املجموعــات الوظيفيــة أثنــاء التحضــري  وكذلــك كيفيــة وضــع الخطــط لتحضــري 

هــذه املركبــات.

كيمياء فيزيائية متقدمة    10231441
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء الفيزيائيــة مثــل قانــون الحــاالت املتوافقــة 

ــايئ  ــزان الكيمي ــايل، اإلت ــول الغــازي املث ــون إماجــات واملحل ــايئ، وقان وجــداول معامــل اإلنضغــاط، إســالة الغــازات، والجهــد الكيمي

ــة الطاقــة الحــرة،  ــة، وانفــات الغــاز، ودال ــة، واملحاليــل الرباعي ــة الزائــدة للمحاليــل الحقيقي ــة، الدال ــة الحقيقي يف املحاليــل الغازي

والنشــاط ومعامــل  النشــاط، واملحاليــل املخففــة املثاليــة، فصــل املــواد املثاليــه وفصــل املــواد املنحرفــة عــن قانــون راؤول، والتكثيــف 

الرجعــي، وغريهــا مــن املواضيــع املتقدمــة. 

كيمياء صناعية   10236461
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مدخــا اىل تكنولوجيــا الصناعــات الكيميائيــة يجــري مــن خالهــا التعــرف 

إىل املفاعــات الكيميائيــة واالجهــزة املهمــة والعمليــات الصناعيــة املســتخدمة لانتــاج والتنقيــة، وتخطيطهــا يف شــتى املجــاالت وعــى 

ــز عــى  ــم الرتكي ــث يت ــا،  بحي ــة وغريه ــج الزراعي ــة، والنوات ــاغ، واألدوي ــات، واألصب ــات، والباســتيك، املنظف األخــص يف البرتوكياوي

األســس التكنولوجيــة العامــة دون الدخــول يف تفصياتهــا املتخصصــة.



110  دليل جامعة النجاح الوطنية

10231475 تدريب عملي  
ــاء البحتــة قضــاء مــا مجموعــه 320 ســاعة عمــل  بالتنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف الجامعــة، يُتوقــع مــن طالــب الكيمي

ــاء يف  ــه عاقــة بالكيمي ــاً( يف التدريــب العمــيل يف املــدارس، والصناعــة الكيميائيــة و/أو أي قطــاع عــام ل ــة ) أو 40 يومــاً فعلي فعلي

فلســطن وخارجهــا.  وبعــد إنهائــه للتدريــب العمــيل عــى الطالــب أن يســلم إىل القســم تقريــراً مفصــاً.  وعــاوة عــى ذلــك عــى 

الطالــب تقديــم عــرض شــفوي حــول أنشــطته التدريبيــة حــال الطلــب منــه بذلــك.

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10236476 تدريب عملي  
عــى طالــب الكيميــاء التطبيقيــة ، و مــن خــال التنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ، أن ينجــز 320 

ــربات  ــز أو مخت ــا أو مراك ــة به ــع متعلق ــة أو مصان ــع كيميائي ــاً( يف مصان ــع 8 ســاعات يومي ــب )بواق ــوم تدري ســاعة عمــل أو 40 ي

مناســبة . بعــد إنهــاء التدريــب ، يجــب أن يكتــب الطالــب تقريــراً و/ أو يقــدم عرضــاً عــن عملــه .

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10231481، 10231482، 10231483، 10231484  موضوعات خاصة في الكيمياء   
ــة  ــة، العضوي ــة، غــري العضوي ــاء التحليلي ــن مختلفــة يف مجــاالت خاصــة متقدمــة يف الكيمي ــة تعطــى تحــت عناوي مســاقات نظري

ــوايل. ــة عــى الت والفيزيائي

كيمياء البحث )2(    10231492
يعمــل الطالــب يف هــذا املســاق بواقــع »12« ســاعة يف األســبوع عــى موضــوع بحــث مقــرتح وتحــت ارشاف أحــد أعضــاء هيئــة 

ــام بأنشــطة البحــث العلمــي واكتســاب املهــارات  ــة لاعتــاد عــى أنفســهم مســتقبا والقي ــل الطلب التدريــس.  ويهــدف إىل تأهي

الرضوريــة لذلــك.

الحفز الكيميائي التطبيقي   10236465
ــة إىل  ــس إضاف ــري املتجان ــس وغ ــايئ املتجان ــز الكيمي ــات الحف ــمل نظري ــبوعياً، ويش ــارضات أس ــاث مح ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

ــاول الحفــز باملســتوى الجزيئــي، الحفــز عــى الســطوح والحفــز  تطبيقاتهــا املختلفــة يف الصناعــة والبيئــة والطاقــة املتجــددة ويتن

ــة  ــات النانوبلوري ــطوح الحبيب ــات وس ــباه املوص ــطوح أش ــى س ــايئ ع ــز الفوتوكيمي ــة إىل الحف ــت.  إضاف ــوب الزيوالي ــل جي داخ

ــة. ــددة والتنقي ــة املتج ــال الطاق ــه يف مج وتطبيقات

علــم المــواد      10236469
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، ويتنــاول القضايــا النظريــة والوصفيــة والتطبيقيــة للمــواد مــع الرتكيــز عــى غــري 

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة.  ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــه، الســبائك، أشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  كــا يــدرس دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا 

يف فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472 بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.
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10236485 موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية   
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجاالت الكيمياء التطبيقية.

10236486موضوعات خاصة في الكيمياء الصناعية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجال الكيمياء الصناعية.

10236493 عقاقير طبيعية طبية  
مســاق نظــري ييشــمل تصنيــف النباتــات الطبيــة وطــرق التعــرف إىل محتوياتهــا ، ويشــمل ذلــك طــرق الفصــل املختلفــة، ودراســة 

الخصائــص الفيزيائيــة  والكيميائيــة للمركبــات الطبيعيــة النقيــة واســتعاالتها العاجيــة.

10236494 عقاقير طبيعية طبية  عملي  
مســاق عمــيل  يحتــوي عــى الدراســة العمليــة ملجموعــات كيميائيــة طبيعيــة مثــل القلويــدات والجليكوزيــدات والزيــوت الثابتــة 

والطيــارة وســبل معرفتهــا وتقيمهــا حســب دســاتري األدويــة الطبيــة املعتمــدة. 
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قسم الكيمياء
برامج البكالوريوس في الكيمياء

مقدمة: 
تأســس قســم الكيميــاء مــع بدايــة تأســيس جامعــة النجــاح الوطنيــة يف عــام 1977، ويقــدم القســم أربعــة برامــج دراســية، يــؤدي أحدها 

اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء البحتــة ويــؤدي الثــاين اىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة، ويــؤدي الثالــث اىل 

منــح درجــة املاجســتري يف الكيميــاء، أمــا الرابــع فيــؤدي اىل منــح درجــة الدكتــوراه يف الكيميــاء.

رؤية القسم: 
وضــع قســم الكيميــاء لنفســه رؤيــة شــاملة وطموحــة مــن أجــل توفــري منــاخ تعليمــي متميــز ميكــن خريجيــه مــن تحمــل دور قيــادي 

يف مســتقبلهم املهنــي ســواء يف القطــاع الخــاص أو العــام. ويتــم تزويــد الخريجــن بخطــط دراســية غنيــة متطــورة ومعمقــة يف مجاالتهــا 

ــم والبحــث العلمــي  ــز القســم يف التعلي ــاء عــى متي ــق اكادميــي. وبن ــة عائ متكنهــم مــن متابعــة تعليمهــم يف فلســطن والخــارج دون أي

ــا )مــن خــال تاســيس برنامجــي املاجســتري  ــة( وعمودي ــاء التطبيقي ــا )باضافــة برنامــج البكالوريــوس يف الكيمي فقــد اســتطاع النمــو أفقي

والدكتــوراه(.  

رسالة القسم:
حمــل القســم منــذ تاسيســه عــام 1977 رســالة عظيمــة تتــاىش مــع رســالة الكليــة والجامعــة وتتمثــل يف مســاعدة املجتمــع العــريب 

عامــة والفلســطيني خاصــة للوصــول اىل التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة املســتدامة مــن خــال  تزويدهــا بالخريجــن املتميزيــن القادرين 

عــى املشــاركة الفعالــة يف نقــل وتوطــن التكنولوجيــا املتطــورة بتقديــم مســاقات حديثــة يف مواضيــع حديثــة للطلبــة وإرشاكهــم يف االبحــاث 

االساســية والتطبيقيــة املعــارصة وإنشــاء رشاكات علميــة مــع الجامعــات واملراكــز العلميــة العامليــة مــن ناحيــة ومراكــز الصناعــة الكيميائيــة 

الفلســطينية مــن ناحيــة أخــرى.

برنامج البكالوريس في الكيمياء التطبيقية

رؤية البرنامج: 
الوصــول اىل مرحلــة متميــزة يف العمليــة التعليميــة تؤهــل الخريــج للعمــل يف مختلــف املجــاالت املهنيــة ذات العاقــة بعلــوم الكيميــاء 

مــع الرتكيــز عــى مارســة دور فعــال يف حــل مشــاكل القطاعــات االنتاجيــة والحياتيــة.

رسالة البرنامج:
رفــد املجتمــع الفلســطيني بالكفــاءات العلميــة املتخصصــة الازمــة لخدمتــه يف ووضــع برامــج وخطــط التنميــة والتعليــم والصناعــة 

ــاء  ــة يف مجــال الكيمي ــات الفني ــم الخدم ــة وتقدي ــة العلمي ــرش الثقاف ــة واملســاهمة يف ن ــة والتطبيقي ــة األكادميي وإجــراء البحــوث العلمي

ــة للقطاعــن الحكومــي والخــاص. التطبيقي

أهداف البرنامج:
ــه للعمــل يف املجــاالت االنتاجيــة والخدماتيــة وفهــم املشــاكل ووضــع الحلــول 	  ــة التــي تؤهل تزويــد الخريــج باملهــارات الكيميائي

املناســبة لهــا.

ــب 	  ــز عــى الجوان ــع الرتكي ــه م ــة مراحل ــم املــدريس بكاف ــك التعلي ــاء مبــا يف ذل ــة مجــاالت الكيمي ــج للعمــل يف كاف ــل الخري تأهي

ــة. ــوم الحديث ــارصة يف العل ــة املع التطبيقي

اثراء الخريج باملهارات العلمية والبحثية  ملتابعة تحصيله االكادميي مع الحاجة اىل بعض املتطلبات.   	 
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رشوط القبول إىل الربنامج:
ــاء عــى معــدل امتحــان الشــهادة العامــة )التوجيهــي( بطريقــة تنافســية  ــارشة بن ــاء بطرقــة مب ــول الطالــب اىل قســم الكيمي ــم قب يت

مبــارشة تعتمــد عــى مبــدا تكافــؤ الفــرص.

متطلبات التخرج من البرنامج: 
عــى الطلبــه الراغبــن يف الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف الكيميــاء التطبيقيــة إمتــام 124 ســاعه معتمــدة  مبعــدل نقطــي تراكمــي  

2\4 فأعــى موزعــه عــى النحــو التــايل:

18 ساعة معتمدة متطلبات الجامعة االجبارية         

85 ساعة معتمدة متطلبات التخصص االجبارية        

21 ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية        

 ومن أجل املزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الخطة الدراسية التفصيلية املرفقة

مخرجات التعلم العامة لخريج البرنامج:
 يفرتض يف خريج البكالوريوس يف الكيمياء التطبيقية  أن يكون قادرا عى ما يأيت:

اكتساب وتنمية املهارات يف الكيمياء النظرية و العملية بكافة فروعها عى املستوى املتقدم.	 

متابعــة الدراســات العليــا يف فــروع الكيميــاء بأيــة خطــة دراســية ســواء البحــث أو املســاقات أو كليهــا بالحــد األدىن مــن املســاقات 	 

االستدراكية.

تدريس مساقات كيمياء للمدارس مبستوياتها املختلفة.	 

إتقان العمل يف املختربات و املصانع الكيميائية بأمان وكفاءة.	 

التعامل مع اآلخرين من خلفيات مختلفة )أكادميية و صناعية( مبستويات متعددة.	 

انشاء صناعات خفيفة يف مختلف مجاالت الكيمياء التطبيقية .	 

مارســة العمــل باحــرتاف يف العديــد مــن األماكــن التــي لهــا عاقــة بالكيميــاء مثــل املستشــفيات و املؤسســات املهتمــة بالبيئــة و 	 

املختــربات التابعــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي.

ــذات يف إجــراء دراســات الجــدوى للمشــاريع  والعمــل يف هيئــات املواصفــات واملقاييــس ومختــربات الجــودة ومجــال 	  ــر ال تطوي

التوعيــة.

االملام بأخاقيات املهنة والبحث العلمي واحرتامها	 

التعامل مع االدبيات الكيميائية من مصادرها املختلفة املكتبية 	 
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١- مخرجات تعلم تخص المساقات كما هو مبين في الجدول أدناه: 

كيمياء تطبيقية / المساقات اإلجبارية
                                     

املسـاق

املواصفة

تحليلية

10231211

تحليلية عملية

10231215

عضوية 1

10231231

عضوية 2

10231232

عضوية 

عملية 1

10231235

فيزيائية 1

10231241

اقتصاد املنشأة 

وإدارة اإلنتاج

10236302

تحليل آيل

10231331

تحليل آيل 

عميل

10231315

غري عضوية 1

10231321

غري عضوية 2

10231322

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافـــــة علــــــى 

املستوى املتقدم.

XX

2( القدرة عى متابعة 

الدراسات العليا فـــــــي 

فــــروع الكيميــاء بأيـــــة 

خطــــة دراســية سواء 

البحث أو املســـــاقات 

أو كليها.

XXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXXXXX

4( إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XXX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

مع اآلخرين من خلفيات 

مختلفة مبستويات أكادميية 

مختلفة.

XXXXXXXX

9( القدرة عى التواصل مع 

العلاء وغري العلاء،
XXXXXXX

10( اكتساب املعرفة 

األخاقية واحرتام اآلخرين.

11( اكتساب مستوى 

معقول من التعليم العام 

يف مختلف جوانب الحياة.

XXXXXXXXXXX
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كيمياء تطبيقية / المساقات اإلجبارية
املسـاق

املواصفة

غري عضوية 

عمليه

10231325

عضوية 3

10231331

عضوية 

عملية 2

10231335

فيزيائية 2

10231341

فيزيائية 

عملية 1

10231345

فيزيائية 

عملية 2

10231346

تدريب 

عميل

10236476

مخترب العمليات 

الكيميائية

10236365

كيمياء البحث

10231392

تشخيص 

املركبات 

العضوية

10231432

كيمياء صناعية

10236461

1( معرفة الكيمياء النظرية 

بفروعها كافة عى املستوى 

املتقدم.

XXXXXXXXXXX

2( القدرة عى متابعة الدراسات 

العليا يف فروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء البحث أو 

املساقات أو كليها.

XXXXXXXXXXX

3( القدرة عى تدريس مساقات 

كيمياء للمدارس مبستوياتها 

املختلفة.

XXXXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب بأمان 

وكفاءة.
XXXXXXXX

5( إتقان استخدام املكتبة 

واألدبيات اإللكرتونية.
XXX

6( القدرة عى التعامل مع 

الكياويات الخاصة ومشاكلها 

بحجم كبري وصغري.

XXXXXXXXX

7( القدرة عى شــق الطريق يف 

سوق العمل.
XXXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل مع 

اآلخرين من خلفيات مختلفة 

مبستويات أكادميية مختلفة.

XXX

9( القدرة عى التواصل مع 

العلاء وغري العلاء،
X

10( اكتساب املعرفة األخاقية 

واحرتام اآلخرين.
X

11( اكتساب مستوى معقول من 

التعليم العام يف مختلف جوانب 

الحياة.

XXXXXXXXXXX
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كيمياء تطبيقيه / المساقات اإلختيارية
                                    

املسـاق

املواصفة

التلوث واألمن 

الصناعي

10236312

كيمياء حيوية

10231332

برتوكياويات 

وتكنولوجيا 

الكيمياء العضوية

10236334

كيمياء تحليلية 

متقدمة

10231411

كيمياء الصناعة 

الغذائية

10236413

كيمياء املواد 

املبلمرة

10231464

الحفز 

الكيميايئ 

التطبيقي

10236465

تكنولوجيا 

البوليمرات

10236467

علم املواد

10236469

بيولوجيا األغذية

10236472

موضوعات 

خاصة يف 

الكيمياء 

التطبيقية

10236485

1( معرفة الكيمياء 

النظريــــــــــــة 

بفروعها كافة عى 

املستوى املتقدم.

XXXXXXXXX

2( القدرة عى 

متابعــــــــــــــة 

الدراسات العليا فـــــي 

فــــروع الكيمياء بأية 

خطة دراسية سواء 

البحث أو املســـاقات 

أو كليها.

XXXXXXXXXX

3( القدرة عى تدريس 

مساقات كيمياء للمدارس 

مبستوياتها املختلفة.

XXXXXXXXX

4(  إتقان فن املخترب 

بأمان وكفاءة.
X

5( إتقان استخدام 

املكتبــــــــــة واألدبيات 

اإللكرتونية.

XXXXXX

6( القدرة عى التعامل 

مع الكياويات الخاصة 

ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.

XX

7( القدرة عى شــق 

الطريق يف سوق العمل.
XXXXXXXXXX

8( القدرة عى التعامل 

مع اآلخرين من خلفيات 

مختلفة مبستويات 

أكادميية مختلفة.

XX

9( القدرة عى التواصل 

مع العلاء وغري العلاء،
X

10(اكتساب املعرفة 

األخاقيـــــــة 

واحتــــــــــرام آآلخرين.

X

11(( اكتســـــــاب 

مستوى معقول من 

التعليم العام فــــــي 

مختلف جوانب الحياة.

X



 دليل جامعة النجاح الوطنية117

كيمياء تطبيقيه / المساقات اإلختيارية
                                    املسـاق

املواصفة

موضوعات خاصة يف الكيمياء الصناعية

10236486

كيمياء عقاقري طبية طبيعية

10236493

كيمياء عقاقري طبية 

طبيعية عميل

10236494

صيدلة صناعية

10236468

1XXX( معرفة الكيمياء النظرية بفروعها كافة عى املستوى املتقدم.

2( القدرة عى متابعة الدراسات العليا يف فروع الكيمياء بأية خطة 

دراسية سواء البحث أو املساقات أو كليها.
XX

3X( القدرة عى تدريس مساقات كيمياء للمدارس مبستوياتها املختلفة.

4XX(  إتقان فن املخترب بأمان وكفاءة.

5XX( إتقان استخدام املكتبة واألدبيات اإللكرتونية.

6( القدرة عى التعامل مع الكياويات الخاصة ومشاكلها بحجم كبري 

وصغري.
XX

7XXXX( القدرة عى شــق الطريق يف سوق العمل.

8( القدرة عى التعامل مع اآلخرين من خلفيات مختلفة مبستويات 

أكادميية مختلفة.
XXX

9X( القدرة عى التواصل مع العلاء وغري العلاء،

10( اكتساب املعرفة األخاقية واحرتام اآلخرين.

11(  اكتساب مستوى معقول من التعليم العام يف مختلف جوانب 

الحياة.
XXX
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خطة برنامج تخصص الكيمياء التطبيقية
الكلية التابع لها: العلومالتخصص:  الكيمياء التطبيقية

مجموع الساعات املطلوبة : 124

عدد الساعات المطلوبةنوع المساقات
18إجباري جامعة

85إجباري تخصص

18اختياري تخصص
3اختياري تخصص من كلية أخرى

إجباري جامعة : عدد الساعات املطلوبة=18

اسم المساقس.مرقم المساق
انجليزي استدرايك10032100

ثقافة إسامية110001013

لغة عربية110001023

لغة انجليزية 1100010331

دراسات فلسطينية110001053

خدمة مجتمع110001081

مهارات القيادة و االتصال110001171

انجليزي جامعه 1100032232

مقدمة يف علم الحاسوب110001271
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إجباري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= 8٥
متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق

 3كيمياء البحث 10231392

10231335 م.س.1  10231331 م.س.2  3تشخيص وتحليل املركبات العضوية 10231432

10231232 م.س.1  10231241 م.س.2  3كيمياء صناعية 10236461

 3تدريب عميل 10236476

10231241 م.س.1  10231241 أو متزامن 3كيمياء غري عضوية 1 10231321

10231211 م.س.1  3كيمياء تحليل آيل 10231311

10231101 م.س.1  3كيمياء عامة 2 10231102

10221106 م.س.1  10221102 أو متزامن 10221107 م.س.2  1مخترب فيزياء عامة 2 10221108

10231215 م.س.1  10231235 م.س.2  2مخترب العمليات الكيميائية 10236365

10221101 م.س.1  10221101 أو متزامن 1مخترب فيزياء عامة 1 10221107

10221101 م.س.1  3فيزياء عامة 2 10221102

 3فيزياء عامة 1 10221101

10211101 م.س.1  3تفاضل وتكامل 2 10211102

 3اساليب تدريس العلوم 10512182

10231101 م.س.1  10231101 أو متزامن 1كيمياء عامة عميل 1 10231107

10231102 م.س.1  10231102 أو متزامن 10231107 م.س.2  1 كيمياء عامة عميل 2 10231108

 3كيمياء عامه 1 10231101

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء عضوية 1 10231231

10211102 م.س.1  3تفاضل وتكامل 3 10211201

10231345 م.س.1  10231341 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 2 10231346

10231322 م.س.1  10231322 أو متزامن 10231321 م.س.2  2كيمياء غري عضوية عملية 10231325

10231211 م.س.1  10231211 أو متزامن 10231108 م.س.2  1كيمياء تحليلية عميل 10231215

10231102 م.س.1  10231108 م.س.2  3كيمياء تحليلية 10231211

10231231 م.س.1  3كيمياء عضوية 2 10231232

10231231 م.س.1  10231231 أو متزامن 10231108 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 1 10231235

10211201 م.س.1  10211201 أو متزامن 10231102 م.س.2  3كيمياء فيزيائية 1 10231241

10231241 م.س.1  3كيمياء فيزيائية 2 10231341

10231311 م.س.1  10231311 أو متزامن 10231215 م.س.2  1تحليل آيل عميل 10231315

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية 2 10231322

10231232 م.س.1  3كيمياء عضوية 3 10231331

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231235 م.س.2  2كيمياء عضوية عملية 2 10231335

 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 3اقتصاد املنشأة وادارة االنتاج 10236302

 3أحياء عامه 1 10201101

10231241 م.س.1  10231215 م.س.2  1كيمياء فيزيائية عملية 1 10231345
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اختياري تخصص : عدد الساعات المطلوبة= ١8
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10231331 م.س.1  3كيمياء املواد املبلمرة 10231464

10231321 م.س.1  3كيمياء غري عضوية صناعية 10236423

10231311 م.س.1  2كيمياء الصناعة الغذائية 10236413

10231232 م.س.1  3كيمياء عقاقري طبية طبيعية 10236493

10231311 م.س.1  3كيمياء تحليلية متقدمة 10231411

10231322 م.س.1  3علم املواد 10236469

10231322 م.س.1  10231232 م.س.2  3الحفز الكيميايئ التطبيقي 10236465

10236493 م.س.1  10236493 أو متزامن 1كيمياء عقاقري طبية طبيعية عميل 10236494

10231241 م.س.1  10236461 م.س.2  3صيدلة صناعية 10236468

10231211 م.س.1  3تلوث كيميايئ وأمن صناعي 10236312

 3بيولوجيا األغذية 10236472

10231331 م.س.1  10231331 أو متزامن 10231341 م.س.2  10231322م.س.3  3موضوعات خاصة يف الكيمياء التطبيقية 10236485

10236461 م.س.1  3موضوعات خاصة يف الكيمياء الصناعية 10236486

10231331 م.س.1  3برتوكياويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية 10236334

10231211 م.س.1  3كيمياء البيئة 10236313

10231232 م.س.1  10231235 م.س.2  4كيمياء حيوية 10231332

10231464 م.س.1  3تكنولوجيا البوليمرات 10236467

اختياري تخصص من كلية أخرى : عدد الساعات المطلوبة = 3
المتطلبات السابقةاسم المساقس.مرقم المساق

10512138
م.س. منجزة :80   ساعةإدارة البيئة الصفية3

م.س. منجزة :80   ساعةتربية عملية لطلبة العلوم105124913
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وصف المساقات

كيمياء عامة )1(    10231101
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً, يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء مثــل : البنيــة الذريــة والجــدول الــدوري 

ــن العامــة  ــة والقوان ــل املائي ــاء املحالي ــن العامــة يف كيمي ــات، القوان ــة ، أشــكال املركب ــط الكيميائي ــة ، الّرواب والحســابات الكيميائي

للغــازات والكيميــاء الحراريــة و مواضيــع نظريــة أخــرى.

كيمياء عامة )2(    10231102
ــة  ــكا وميكانيكي ــل، الثريمودينامي ــواص املحالي ــية يف خ ــادىء األساس ــاول املب ــارضات يتن ــاث مح ــع ث ــري بواق ــاري نظ ــاق إجب مس

ــون  ــة واألي ــات الذائبي ــة واتزان ــل املائي ــزان الحمــي القاعــدي يف املحالي ــايئ واألحــاض والقواعــد واالت ــزان الكيمي التفاعــات واالت

ــاق. ــي للمس ــد التطبيق ــة اىل البع ــة، اضاف ــاء الذري ــة، والكيمي ــاء الكهربائي ــد والكيمي املعق

10231107 كيمياء عامة 1 )عملي(   
مســاق مخــربي إجبــاري يتضمــن تجــارب يف الكيميــاء العامــة للتدريــب عــى اســتخدام األدوات الدقيقــة مثــل امليــزان اإللكــرتوين 

واملاصــة والســحاحة وغريهــا وإجــراء بعــض التجــارب باســتخدام الوســائل املتاحــة مثــل الفلــرتة )الرتشــيح(، املعايــرة والتحليــل الــوزين 

ــور، وإجــراء الحســابات املتعلقــة بهــذه  ــاء التبل ــة وم ــن الغــازات، الصيغــة األولي ــة عــى قوان ــة، تطبيقــات عملي باســتخدام الجفن

التجــارب .

1021108 كيمياء عامة 2 )عملي (  
مســاق إجبــاري مخــربي يتضمــن تجــارب عمليــة يف الكيميــاء مثــل الفلــرتة واملعايــرة، بعــض حــاالت االتــزان ورسعــة التفاعــل ومعرفــة 

ــايئ،  ــادل الكيمي ــل التع ــد، وحــرارة تفاع ــاض يف درجــة التجم ــي واالنخف ــوزن الجزيئ ــن ال ــول وتعي ــح مجه ــه ملل ــة الكيميائي الصيغ

باالضافــة إىل تجــارب أخــرى متجــددة. 

10231211 كيمياء تحليلية  
ــل الحجمــي و  ــل التحلي ــة مث ــايئ التقليدي ــل الكيمي ــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة طــرق التحلي ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ــاء. ــة يف الكيمي ــة الطــرق اإلحصائي ــك دراس ــيل، ويشــمل كذل ــل الكت التحلي

10231212 كيمياء تحليلية  
مســاق اجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يشــمل دراســة بعــض طــرق التحليــل الكيميــايئ مثــل: التحليــل الحجمــي و التحليــل 

الكتــيل، والتحليــل الطيفــي، ويشــمل كذلــك دراســة الطــرق اإلحصائيــة يف الكيميــاء.

10231215 كيمياء تحليلية )عملي (      
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231211،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل. باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي

10231216 كيمياء تحليلية )عملي(   
ــايئ  ــل الكيمي ــة 10231212،  ويركــز عــى التحلي ــاء التحليلي ــة تتناســب مــع مســاق الكيمي ــاري يتضمــن تجــارب عملي مســاق إجب

ــايئ. ــل الكيمي ــاء وأدوات التحلي ــربات الكيمي ــة إىل قواعــد الســامة يف مخت ــيل، باإلضاف ــه الحجمــي والكت ــدي الكمــي بنوعي التقلي
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كيمياء عضوية )1(    10231231
ــة  ــة و قطبيّ مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدا مبقّدمــة عــن التهجــن و الروابــط التســاهميّة و الهيدروجينيّ

ــة غــري  ــة للمركبــات الهيدروكربونيّ الروابــط و الجزيئــات،  ثــم يتنــاول بالتفصيــل دراســة األشــكال والخــواص الكيميائيــة والفيزيائيّ

الحلقيــة كااللكانــات وااللكينــات وااللكاينــات والهاليــدات والكحــوالت، مبــا يشــمل األشــكال والكيميــاء الفراغيــة, وطــرق التحضــري 

ــة تفاعاتهــا. والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة عــاوة عــى ميكانيكيّ

كيمياء عضوية )2(    10231232
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يشــمل دراســة األساســيّات يف أطيــاف املركّبــات العضويّــة كالرنــن املغناطيــيس، 

واألشــعة تحــت الحمــراء و األشــعة فــوق البنفســجيّة، و طيــف الكتلــة و اســتخدام هــذه األطيــاف يف تحديــد الرتكيــب الكيميــايئ 

والشــكل للمركبــات العضويــة، كــا يتنــاول دراســة االيــرات والفينــوالت واملركبــات متعــددة غــري االشــباع واملركبــات األروماتيــة مــن 

حيــث الشــكل والصفــات الفيزيائيــة والكيميائيــة وميكانيكيــات التفاعــل والكشــف عنهــا.

كيمياء عضوية     10231233
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعياً، يبــدأ بتقديــم للكيميــاء العضويــة ودراســة طــرق تحضــري  املركبــات العضويــة 

ــاض  ــوالت واألح ــل الكح ــة مث ــات الوظيفي ــض املجموع ــة وبع ــات األروماتي ــات واملركب ــل: الهيدروكربون ــا مث ــا وتفاعاته وخواصه

العضويــة واألمينــات والفنيــوالت واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، كــا يتنــاول دراســة األشــكال والكيميــاء الفراغيــة والصفــات 

ــات. ــة لبعــض هــذه املركب ــة والكيميائي الفيزيائي

كيمياء عضوية عملية )1(     10231235
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة بحيــث 

ــة  ــات األساســيّة التــي تتضمــن  التحضــري وإيجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ تغطــي األســس النظريــة و التدريــب عــى بعــض التقنيّ

كدرجــة االنصهــار والغليــان  وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة وكذلــك التدريــب عــى بعــض طــرق التنقيــة. 

وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات اإلضافــة واالســتبدال.  

كيمياء عضوية عملية   10231237
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا، ويشــمل عــددا مــن التجــارب العمليــة يقــوم بهــا الطالــب مصممــة بحيــث 

ــة  ــات األساســيّة التــي تتضمــن  التحضــري، وايجــاد بعــض الثوابــت الفيزيائيّ تغطــي األســس النظريــة و التدريــب عــى بعــض التقنيّ

كدرجــة االنصهــار والغليــان، وتقنيــة الفصــل والتعــرف املبــديئ عــى املركبــات العضويــة، وكذلــك التدريــب عــى بعــض طــرق التنقيــة. 

وكذلــك التحضــريات مثــل انتــزاع املــاء مــن الكحــوالت وبعــض تفاعــات االضافــة واالســتبدال.

كيمياء فيزيائية )1(    10231241
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة خــواص الغــازات والنظريــة الحركيــة لهــا، قوانــن الديناميــكا الحراريــة 

والتحــول الفيزيــايئ للــادة النقيــة ومخطــط األطــوار والنظــام املكــون مــن مادتــن فأكــر واملخاليــط البســيطة وتطبيقاتهــا، والفاعليــة 

للمحاليــل وااليونــات .

 10236302 اقتصاد المنشأة وإدارة اإلنتاج  
يبحــث املســاق يف املشــكلة النســبية االقتصاديــة ومفاهيــم القيمــة والثمــن والســوق، وكذلــك الســلع االســتهاكية واإلنتاجيــة وعوامل 

اإلنتــاج كــا ويشــمل نظــرة الثمــن مبــا يف ذلــك العــرض والطلــب وتــوازن وخصائــص الســوق، كــا يشــمل تعريــف إدارة اإلنتــاج 

ووظائفهــا مــن حيــث املدخــات وعمليــة التحويــل واملخرجــات وعاقتهــا بــاإلدارات األخــرى، وتبيــان نظــام اإلنتــاج املتكامــل وجدولة 

اإلنتــاج والرتكيبــة الفنيــة للمنتــج وتخطيــط االحتياجــات اإلنتاجيــة وضبــط الفعاليــة وضبــط جــودة املنتــج ودراســة التكاليــف.
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10231311 كيمياء تحليل آلي    
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول دراســة مبــادئ نظريــة وتطبيقــات لطــرق متنوعــة مســتخدمة يف التحليــل 

ــمل:   ــا يش ــة، مب ــه املختلف ــة وخصائص ــه التطبيقي ــاز ومجاالت ــكل جه ــة ل ــس النظري ــى األس ــز ع ــم الرتكي ــث يت ــايئ اآليل. حي الكيمي

قيــاس القطبيــة ودرجــة التوصيــل الكهربــايئ للمحاليــل وقيــاس درجــة الحموضــة والرتســيب الكهربــايئ واالنكســار، التحليــل الطيفــي، 

والتحليــل الطيفــي الــذري وغــري ذلــك. 

10231315 تحليل آلي عملي    
مســاق إجبــاري يتضمــن تجــارب تتعلــق مبســاق 10231311، حيــث يتــدرب الطلبــة عــى اســتخدام األجهــزة املتخصصــه يف التحليــل 

ــك يف  ــة، وكذل ــة الحموض ــاس درج ــار، وقي ــل واالنكس ــل للمحالي ــة والتوصي ــاس القطبي ــتخدمة  لقي ــزة املس ــل: األجه ــايئ مث الكيمي

الرتســيب الكهربــايئ، التحليــل الطيفــي والطيــف الــذري. 

10236313     كيمياء البيئة    
مســاق اختيــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتنــاول املســاق املبــادئ األساســية للكيميــاء ملعرفــة 

مصــادر ومصــري وتفاعــات بعــض العنــارص واملركبــات يف البيئــة الطبيعيــة والبيئــة امللوثــة. ويتــم الرتكيــز عــى اآلثــار البيئيــة املرتتبــة 

ــا البيئيــة  عــى اســتخدام أشــكال الطاقــة املختلفــة، وعــى كيميــاء الغــاف الجــوي والغــاف املــايئ وســطح األرض، وكذلــك القضاي

املتعلقــة بتغــري املنــاخ، وتلــوث الهــواء واســتنفاد األوزون، وتلــوث امليــاه ومعالجــة مصادرهــا، وأثــر االســتخدام املفــرط للمبيــدات 

الحرشيــة ومبيــدات األعشــاب.

كيمياء غير عضوية )1(     10231321
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث محــارضات أســبوعيا، يتنــاول املفاهيــم األساســية يف الكيميــاء غــري العضويــة. يشــمل املســاق مقدمــة 

ــة.   ــات الدوري ــذرة والصف ــكل ال ــل إىل ش ــم ينتق ــة، ث ــبه كمي ــة ش ــي بطريق ــك املوج ــتخدام امليكاني ــذرة باس ــكل ال ــن ش ــة ع عام

ويتنــاول دراســة مفصلــة للتاثــل الجزيئــي، وألشــكال الجزيئــات والروابــط الكيميائيــة، مــع الرتكيــز عــى نظريــة االفــاك الجزيئيــة.  

كــا يبحــث يف كيميــاء األحــاض والقواعــد، إضافــة إىل كيميــاء الحالــة الصلبــة مبــا فيهــا املركبــات األيونيــة وغريهــا.

كيمياء غير عضوية )2(    10231322
ــم  ــة، ث ــارص االنتقالي ــة للعن ــات الدوري ــه إىل الصف ــب مــن خال ــاث محــارضات أســبوعياً، يتعــرف الطال ــع ث ــاري بواق مســاق إجب

ينتقــل الطالــب اىل دراســة تفصيليــة عــن  كيميــاء املركبــات التناســقية )املركبــات وااليونــات املعقــدة( مــن حيــث النظريــات )نظريــة 

الربــط التكافــؤي ونظريــة مجــال البلــورة ونظريــة مجــال املتصــات( التــي تــرشح األشــكال والروابــط املوجــودة يف هــذه املركبــات، 

اضافــة اىل تفاعاتهــا وميكانيكيــات ســري تلــك التفاعــات. ويعــرض كذلــك اســتخدام نظريــة مجــال املتصــات يف تفســري املطيافيــة 

االلكرتونيــة للمركبــات واأليونــات املعقــدة باســتخدام طريقــة أورجــل وأشــكال تنــايب- ســوجانو. 

كيمياء غير عضوية عملية      10231325
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل محــارضة واحــدة وأربــع ســاعات مخربيــة. ويشــمل الجــزء العمــيل  ثــاث مجموعــات مختلفــة مــن 

التجــارب، تتنــاول املجموعــة األوىل الكيميــاء الوصفيــة للخصائــص الكيميائيــة للفلــزات مثــل الحديــد، وتتنــاول املجموعــة الثانيــة 

دراســة بعــض التفاعــات الكيميائيــة للمركبــات غــري العضويــة، أمــا املجموعــة الثالثــة فتتنــاول بــيء مــن التفصيــل تحضــري بعــض 

املركبــات املعقــدة مــع مــا يلــزم مــن طــرق تحليلهــا، مبــا يشــمل املطيافيــة االلكرتونيــة ومطيافيــة تحــت الحمــراء والتناظــر الهنــديس 

والضــويئ واالتصــايل.

كيمياء عضوية )3(     10231331
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتناول دراســة بعــض املجموعــات الوظيفيــة، والتي مل تشــمل يف املســاقن )10231231 

ــات  ــة واألمين ــري املتجانس ــة غ ــات الحلقي ــات واملركب ــدات والكيتون ــتقاتها واأللدهاي ــيلية ومش ــاض الكربوكس ، 10231232(  كاألح

وبعــض تفاعــات أيونــات الكربــون الســالبة. وتشــمل هــذه الدراســة طــرق التحضــري والتفاعــات وميكانيكيّــات هــذه التفاعــات.
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كيمياء عضوية عملية )2(    10231335
مســاق إجبــاري بواقــع أربــع ســاعات مخربيــة اســبوعيا ويشــمل تفاعــات االحــال األرومــايت االلكرتوفيــيل والتجــارب التــي تعتــرب 

مــن األساســيات يف التحضــريات الكيميائيــة مثــل: تفاعــات جرينيــارد  وفريــدل كرافــت وســاند مايــر إضافــة اىل تفاعــات التكثيــف 

واألكســدة واإلِحــال.

كيمياء فيزيائية )2(    10231341
ــزان  ــاق االت ــاول  املس ــة 10231241، يتن ــاء الفيزيائي ــاق الكيمي ــة ملس ــو تتم ــبوعياً، وه ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق إجب مس

ــل  ــل للمحالي ــص التوصي ــازات والســوائل، خصائ ــة للغ ــة الجزيئي ــة الحركي ــة، النظري ــاء االلكرتوليتيكي ــه، الكيمي ــايئ وتطبيقات الكيمي

وحركــة األيونــات، رسعــة التفاعــات الكيميائيــة وتطبيقاتهــا، ميكانيكيــة التفاعــات املعقــدة مبــا فيهــا تفاعــات الكيميــاء والفيزيــاء 

ــاء الســطوح. ــة وانتشــار الغــازات، باإلضافــة إىل العوامــل املســاعدة وكيمي ــة اإلنتقالي ــة الحال ــة اإلصطــدام، نظري ــة ونظري الضوئي

10231342   كيمياء فيزيائية )3(  
مســاق إجبــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يــرشح املبــادىء الرئيســية لعلــم امليكانيــكا الكاســيكية وقصورهــا ورشح الفرائــض 

والنظريــات املتعــددة لعلــم ميكانيــكا الكــم، حــل معادلــة رشودنجــر لبعــض األنظمــة مثــل جســيم يف حيــز، والذبذبــة الهرمونيــة، 

جســيم عــى دائــرة وذرة الهيدروجــن.

10231343   كيمياء حاسوبية 
مســاق اختيــاري بواقــع محارضتــن ومختــرب واحــد أســبوعياً ويتنــاول أساســيات الكيميــاء املحوســبة كــا يعــرف الطالب إىل أساســيات 

الربمجــة وتقانــات حــل املســائل الكيميائيــة باســتخدام لغــات برمجــة متقدمــة. ويتنــاول أيضــا تطبيقــات الحاســوب يف حــل املشــاكل 

الكيميائيــة مثــل نظريــة الكــم واملطيافيــة والثريمودينــاكا وتطبيقــات أخــرى يف الكيميــاء .

كيمياء فيزيائية عملية )1(   10231345
مســاق إجبــاري عمــيل يشــمل تجــارب تتعلــق بالذائبيــة ومعامــل الفاعليــة، حــرارة املحلــول، ثابــت اإلتــزان ومعامــل التجزئــة واملحاليــل 

ــون راؤول  ــن قان ــالب ع ــراف الس ــات، اإلنح ــايث املكون ــام ث ــار والنظ ــهل اإلنصه ــام س ــد والنظ ــات التجم ــا ومنحني ــة جزئي ذات الذائبي

والكثافــة واللزوجــة والضغــط البخــاري وحــرارة التبخــر، معامــل اإلنكســار، ومســعر القنبلــة وحــرارة اإلحــرتاق، والحجــم املــوالري الجــزيئ. 

كيمياء فيزيائية عملية )2(    10231346
ــة  ــل املوصلي ــة مث ــات الكيميائي ــة التفاع ــة يف دراس ــات مختلف ــق بإســتخدام تقني ــن تجــارب تتعل ــاري عمــيل ويتضم مســاق إجب

ــرة الراجعــة،  ــن، اإلســتقطاب الضــويئ واملعاي ــد درجــة حــرارة وضغــط ثابت ــة واإلمتصــاص الضــويئ، التغــري يف الحجــم عن الكهربائي

وطــرق أخــذ العينــات ,وتجــارب تتعلــق  بحســاب املوصليــة املوالريــة يف املحاليــل املتناهيــة التخفيــف وتاثــري القــوة األيونيــة عــى 

رسعــة التفاعــل، واإلمتصــاص عــى الســطوح .

10236365مختبر العمليات الكيميائية   
مســاق عمــيل إجبــاري لطلبــة الكيميــاء التطبيقيــة يتضمــن و يشــمل  دراســة املــواد املهمــة صناعيــا وتحضريهــا )الصابــون، املنظفــات 

الصناعيــة، الشــامبو، الكرميــات، العصائــر ، املــرىب ، الجــن ، الزيــوت العطريــة( و فحوصــات جــودة تتعلــق بهــذه املنتجــات وغريهــا  

)مثــل فحوصــات الزيــت و الحليــب( .

كيمياء البحث )1(    10231392
ــات  ــات وامللخص ــتخدام األدبي ــة يف اس ــد املتبع ــادىء والقواع ــش املب ــة.  يناق ــة والتطبيقي ــاء البحت ــة الكيمي ــاري لطلب ــاق إجب مس

الكيميائيــة وبنــاء املهــارات البحثيــة األوليــة، ويهــدف ايضــاً إىل تعلــم الطلبــة بعــض اســتخدامات الحاســوب يف الكيميــاء والربمجيــات 

ــة  ــات املهن ــيخ أخاقي ــاول ترس ــا يتن ــوث. ك ــات والبح ــاالت والدوري ــن املق ــث ع ــتخداماتها يف البح ــت واس ــة واإلنرتن ذات العاق

ــرش  ــف والن ــوق التألي ــرتام حق ــان واح ــاة اإلنس ــرتام حي ــة واح ــاة البيئ ــا مراع ــة، ومنه ــب كاف ــن الجوان ــن، م ــن الكيميائي للمختص

ــة.  ــة واالبداعي ــة الفكري وحقــوق امللكي
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تشخيص وتحليل المركبات العضوية    10231432
ــي يف  ــل الكمــي والكيف ــة للتحلي ــاول األســس الكيميائي ــة أســبوعياً، ويتن ــع ســاعات عملي ــن وأرب ــاري يشــمل محارضت مســاق إجب

تشــخيص املركبــات العضويــة  يف حالتهــا النقيــة أو عــى شــكل مزيــج، مــن خــال تحديــد املجموعــات الوظيفيــة وتحضــري مشــتقاتها، 

وأســاليب التحليــل الكيميــايئ واســتخدام الخــواص الكيميائيــة لتحديــد ماهيــة املركبــات العضويــة.

10236423كيمياء غير عضوية صناعية 
ــل حمــض  ــاج األحــاض )مث ــة تســتخدم يف إنت ــات صناعي ــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل دراســة عملي ــاري بواق مســاق اختي

الكربيتيــك(، األمونيــا، والصــودا، ومركبــات الفوســفات، والغــازات الصناعيــة، والزجــاج، والخزفيــات، وأمــاح القلويــات  و غريهــا مــن 

الكيميائيــات الهامــة.

10236312تلوث كيميائي وأمن صناعي  
ــة و اإلشــعاعية يف املــاء والهــواء ومصــادر هــذا  ــات الكيميائي ــواع امللوث ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل أن   مســاق اختي

ــه . ــؤول إلي ــات الخطــرة و مــا ت ــات، والســامة يف املختــربات، والكيميائي ــاه مــن امللوث ــة املي ــة التلــوث، وطــرق تنقي التلــوث، وطــرق مراقب

1023133كيمياء حيوية  
  مساق اختياري يتضمن 3 محارضات و مخترب أسبوعياً يشمل دراسة للمركبات الكيميائية و متثيلها داخل أعضاء الجسم املختلفة .

10236334بتروكيماويات وتكنولوجيا الكيمياء العضوية  
ــل  ــات مث ــر البــرتول و صناعــة البرتوكياوي ــات الرئيســية يف تكري ــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يشــمل العملي  مســاق اختي

ــن  ــن، والتولوي ــات، والبنزي ــن والبيوتين ــن، والبيوتاداي ــتقات الربوبل ــن، ومش ــتقات االيثل ــة، ومش ــج الجانبي ــن والنوات ــاج االيثيل إنت

ــة. ــة املتنوع ــات الكيميائي ــج والعملي ــة وبعــض النوات ــات املتعلق ــادة التشــكيل بالبخــار والعملي ــات ومشــتقاتها، وإع ــاج الزايلين وإنت

10231411 كيمياء تحليلية متقدمة     
ــام  ــن اإلمل ــذا يتضم ــة.  وه ــايئ الحديث ــل الكيمي ــرق التحلي ــة ط ــمل دراس ــبوعياً، يش ــاعات أس ــاث س ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

باملفاهيــم األساســية والتطبيقــات الخاصــة لألجهــزة املتقدمــة املســتخدمة حاليــا يف إجــراء التحاليــل الكيميائيــة، مثــل: طــرق الفصــل 

ــة وغريهــا. ــق الفلوريــيس والطــرق الحراري ــذري، التال ــل الطيفــي ال ــا(، التحلي )الكروماتوغرافي

10236413كيمياء الصناعة الغذائية  
ــن،  ــع والتخزي ــة، التصني ــواد الغذائي ــاج امل ــة يف إنت ــرق املتبع ــة والط ــة الرئيس ــات الغذائي ــام والصناع ــواد الخ ــق بامل ــاق يتعل مس

املــواد املضافــة إىل األغذيــة )مثــل مكســبات الطعــم، النكهــة، املــواد الحافظــة، املــواد امللونة،املــواد املحلية.....الــخ( تحليــل الغــذاء 

ــة. ــات الحديث باســتخدام التقني

10231464كيمياء المواد المبلمرة  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و هــو عبــارة عــن مدخــل للتعــرف إىل طبيعــة البوليمــرات، وطــرق تحضريهــا مــع 

نبــذة عــن كل عمليــة بلمــرة، وأمثلــة عـــن أنــــواع البوليمـــرات الهامــة يف املجــاالت الصناعيــة  ) كاملطــاط والباســتيك و األليــاف( 

وخواصهــا الطبيعيــة، مــع الرتكيــز عــى العاقــة بــن الشــكل البنــايئ والخاصيــة بحيــث يشــمل مقارنــة بــن البوليمــرات املتبلــورة 

املنتظمــة فراغيــا وغريهــا. 

10236467تكنولوجيا البوليمرات  
مســاق اختيــاري بواقــع 3 محــارضات أســبوعياً و يتنــاول عمليــات إنتــاج البوليمــرات صناعيــاً و الطــرق لتشــكيل البوليمــرات مثــل 

القولبــة، والنفــخ، والتقويــم، والصــب، والتشــكيل بالبثــق، واإلرغــاء، والتلويــن، والتعبئــة باملــواد املضافــة .



126  دليل جامعة النجاح الوطنية

10236468صيدلة صناعية  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطــاب بعــامل الصناعــة الدوائيــة، مبــادئ التصنيــع الجيــد وأسســه، وجميــع الخطــوات الازمــة 

لتحضــري املركبــات بعــدة أشــكال صيدالنيــة، دراســة فحوصــات مــا قبــل التصنيــع، ومبــادئ فحــص الثبــات خــال ُعمــر املســتحرض، 

وجميــع فحوصــات الجــودة املتبعــة يف املصانــع لضــان مســتحرض بجــودة عاليــة، بحيــث تصــل املــادة الفعالــة إىل املوقــع املرغــوب 

بــه يف الجســم بالشــكل املطلــوب.

10236472بيولوجيا األغذية 
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.

كيمياء غير عضوية متقدمة     10231421
مســاق اختيــاري عــى شــكل ثــاث محــارضات أســبوعياً، يتنــاول مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء غــري العضوية مثــل الكيميــاء العضوية 

الفلزيــة وتطبيقاتهــا يف الحفــز املتجانــس. كــا يتنــاول أساســيات كيميــاء الحالــة الصلبــة مــن حيــث الربــط والشــكل والتطبيقــات 

املعــارصة مثــل املــواد األيونيــة املنصهــرة، أشــباه املوصــات، وأجهــزة تخزيــن الطاقــة )بطاريــات التخزيــن االلكــرتوين واملواســعات 

الكهروكيميائيــة( والبلــورات الســائلة وغــري ذلــك.

كيمياء عضوية متقدمة    10231431
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء العضويــة مثــل كلوريــدات االريــل، الفــا- 

بيتــا- مركبــات الكاربونيــل غــري املشــبعة، ومتاثــل األفــاك، واملركبــات الحلقيــة غــري املتجانســة، وتأثــريات املجموعــة املجــاورة.

أطياف المركبات العضوية     10231434
ــات  ــة باســتخدام التقني ــات العضوي ــة للتعــرف عــى املركب ــاول الطــرق اآللي ــاث ســاعات أســبوعياً، يتن ــع ث ــاري بواق مســاق اختي

الحديثــة مثــل رنــن النــواة املغناطيــيس للربوتــون ونظــري الكربــون 13 ،  تحليــل طيــف الكتلــة و األشــّعة تحــت الحمــراء واألشــّعة 

ــات لهــذه األطيــاف مــع الرتكيــز عــى الجوانــب التطبيقيــة. فــوق البنفســجيّة و دراســة األســس والنظريّ

تحضير المركبات العضوية       10231435
مســاق اختيــاري عمــيل يتألـّـف مــن فرتتــن عمليّتــن بواقــع 4 ســاعات فعليّــة أســبوعياً لــكّل منهــا، يعنــى بطــرق متعــّددة الخطوات 

لتحضــري بعــض املركبــات العضويــة وكيفيــة حايــة املجموعــات الوظيفيــة أثنــاء التحضــري  وكذلــك كيفيــة وضــع الخطــط لتحضــري 

هــذه املركبــات.

كيمياء فيزيائية متقدمة    10231441
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مواضيــع متقدمــة يف الكيميــاء الفيزيائيــة مثــل قانــون الحــاالت املتوافقــة 

ــايئ  ــزان الكيمي ــايل، اإلت ــول الغــازي املث ــون إماجــات واملحل ــايئ، وقان وجــداول معامــل اإلنضغــاط، إســالة الغــازات، والجهــد الكيمي

ــة الطاقــة الحــرة،  ــة، وانفــات الغــاز، ودال ــة، واملحاليــل الرباعي ــة الزائــدة للمحاليــل الحقيقي ــة، الدال ــة الحقيقي يف املحاليــل الغازي

والنشــاط ومعامــل  النشــاط، واملحاليــل املخففــة املثاليــة، فصــل املــواد املثاليــه وفصــل املــواد املنحرفــة عــن قانــون راؤول، والتكثيــف 

الرجعــي، وغريهــا مــن املواضيــع املتقدمــة. 

كيمياء صناعية    10236461
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، يتضمــن مدخــا اىل تكنولوجيــا الصناعــات الكيميائيــة يجــري مــن خالهــا التعــرف 

إىل املفاعــات الكيميائيــة واالجهــزة املهمــة والعمليــات الصناعيــة املســتخدمة لانتــاج والتنقيــة، وتخطيطهــا يف شــتى املجــاالت وعــى 

ــز عــى  ــم الرتكي ــث يت ــا،  بحي ــة وغريه ــج الزراعي ــة، والنوات ــاغ، واألدوي ــات، واألصب ــات، والباســتيك، املنظف األخــص يف البرتوكياوي

األســس التكنولوجيــة العامــة دون الدخــول يف تفصياتهــا املتخصصــة.
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10231475 تدريب عملي   
ــاء البحتــة قضــاء مــا مجموعــه 320 ســاعة عمــل  بالتنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف الجامعــة، يُتوقــع مــن طالــب الكيمي

ــاء يف  ــه عاقــة بالكيمي ــاً( يف التدريــب العمــيل يف املــدارس، والصناعــة الكيميائيــة و/أو أي قطــاع عــام ل ــة ) أو 40 يومــاً فعلي فعلي

فلســطن وخارجهــا.  وبعــد إنهائــه للتدريــب العمــيل عــى الطالــب أن يســلم إىل القســم تقريــراً مفصــاً.  وعــاوة عــى ذلــك عــى 

الطالــب تقديــم عــرض شــفوي حــول أنشــطته التدريبيــة حــال الطلــب منــه بذلــك.

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10236476 تدريب عملي  
عــى طالــب الكيميــاء التطبيقيــة ، و مــن خــال التنســيق مــع مركــز التدريــب العمــيل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ، أن ينجــز 320 

ــربات  ــز أو مخت ــا أو مراك ــة به ــع متعلق ــة أو مصان ــع كيميائي ــاً( يف مصان ــع 8 ســاعات يومي ــب )بواق ــوم تدري ســاعة عمــل أو 40 ي

مناســبة . بعــد إنهــاء التدريــب ، يجــب أن يكتــب الطالــب تقريــراً و/ أو يقــدم عرضــاً عــن عملــه .

وميكــن أن يقــوم الطالــب بأنشــطة التدريــب العمــيل بالتــوازي مــع مســاقات الفصــل )رشيطــة تســجيل مــا ال يزيــد عــن 9 ســاعات 

يف الفصــل( أو يف الصيفــي )دون تســجيل ســاعات دراســية(.

10231481، 10231482، 10231483، 10231484  موضوعات خاصة في الكيمياء   
ــة  ــة، العضوي ــة، غــري العضوي ــاء التحليلي ــن مختلفــة يف مجــاالت خاصــة متقدمــة يف الكيمي ــة تعطــى تحــت عناوي مســاقات نظري

ــوايل. ــة عــى الت والفيزيائي

كيمياء البحث )2(    10231492
يعمــل الطالــب يف هــذا املســاق بواقــع »12« ســاعة يف األســبوع عــى موضــوع بحــث مقــرتح وتحــت ارشاف أحــد أعضــاء هيئــة 

ــام بأنشــطة البحــث العلمــي واكتســاب املهــارات  ــة لاعتــاد عــى أنفســهم مســتقبا والقي ــل الطلب التدريــس.  ويهــدف إىل تأهي

الرضوريــة لذلــك.

الحفز الكيميائي التطبيقي    10236465
ــة إىل  ــس إضاف ــري املتجان ــس وغ ــايئ املتجان ــز الكيمي ــات الحف ــمل نظري ــبوعياً، ويش ــارضات أس ــاث مح ــع ث ــاري بواق ــاق اختي مس

ــاول الحفــز باملســتوى الجزيئــي، الحفــز عــى الســطوح والحفــز  تطبيقاتهــا املختلفــة يف الصناعــة والبيئــة والطاقــة املتجــددة ويتن

ــة  ــات النانوبلوري ــطوح الحبيب ــات وس ــباه املوص ــطوح أش ــى س ــايئ ع ــز الفوتوكيمي ــة إىل الحف ــت.  إضاف ــوب الزيوالي ــل جي داخ

ــة. ــددة والتنقي ــة املتج ــال الطاق ــه يف مج وتطبيقات

علــم المــواد     10236469
مســاق اختيــاري بواقــع ثــاث ســاعات أســبوعياً، ويتنــاول القضايــا النظريــة والوصفيــة والتطبيقيــة للمــواد مــع الرتكيــز عــى غــري 

العضويــة منهــا يف حالتهــا الصلبــة.  ويشــمل املســاق املــواد املســتخدمة يف التكنولوجيــا املعــارصة بشــكل واســع مثــل الســرياميك، 

األفــام الرقيقــه، الســبائك، أشــباه املوصــات واملوصــات واملــواد العازلــة عــاوة عــى املــواد عاليــة التوصيــل، البوليمــرات املوصلــة 

املتعاقبــة  واملــواد النانويــة.  كــا يــدرس دور النظريــات األساســية وطــرق التحليــل املتقدمــة )XRD, SEM, TEM, AFM( وغريهــا 

يف فهــم خصائــص املــواد وكيفيــة االســتفادة منهــا يف التطبيقــات املعــارصة.

10236472 بيولوجيا األغذية  
يهــدف الجــزء النظــري مــن املســاق إىل توضيــح املتطلبــات امليكروبولوجيــة للمــواد الغذائيــة وإدارة وتشــغيل مختــربات التحاليــل 

امليكروبولوجيــة وطــرق تحضــري وســائط الزراعــة للعينــات وطــرق فحــص التلــوث امليكــرويب لألغذيــة.
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10236485 موضوعات خاصة في الكيمياء التطبيقية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجاالت الكيمياء التطبيقية.

10236486موضوعات خاصة في الكيمياء الصناعية  
مساق نظري متقدم اختياري بواقع 3 ساعات أسبوعياً ويعطى تحت عناوين مختلفة يف مجال الكيمياء الصناعية.

10236493 عقاقير طبيعية طبية  
مســاق نظــري ييشــمل تصنيــف النباتــات الطبيــة وطــرق التعــرف إىل محتوياتهــا ، ويشــمل ذلــك طــرق الفصــل املختلفــة، ودراســة 

الخصائــص الفيزيائيــة  والكيميائيــة للمركبــات الطبيعيــة النقيــة واســتعاالتها العاجيــة.

10236494 عقاقير طبيعية طبية  عملي  
مســاق عمــيل  يحتــوي عــى الدراســة العمليــة ملجموعــات كيميائيــة طبيعيــة مثــل القلويــدات والجليكوزيــدات والزيــوت الثابتــة 

والطيــارة وســبل معرفتهــا وتقيمهــا حســب دســاتري األدويــة الطبيــة املعتمــدة. 
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كلية الفنون الجميلة
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رؤية الكلية   :

ــداع  ــا املختلفــة مرســخًة فكــرة أن الفــن روح الشــعوب ومــن الفــن تنبثــق الحضارة، فاإلب ــة بتخصصاته ــون الجميل ــة الفن ــق كلي تنطل

الفنــي يعكــس فلســفة ورقــة فكــر الفنــان ومــن هنــا فــإن الكليــة تهــدف بشــكل أســايس إىل تعزيــز الفكــر األكاد�ــي والفنــي جنبــاً إىل 

ــد  ــز عــىل الصعي ــد ومتمي ــاظ عــىل  مســتوى رائ ــا الحف ــة عــىل رأس أولوياته ــق العمــيل واضع ــع تركيزهــا عــىل الحرفية والتطبي جنب م

الوطنــي ومنافســة مؤسســات التعليــم األكاد�ــي عــىل الصعيــد العاملــي، كــ® وتدعــم هــذه الــرؤى التطويــر املســتمر للقســم وفقــاً ملــا 

تتطلبــه التوجهــات الفنيــة املختلفــة وتقنيــات العمــل الفنــي املتجــددة عــىل كل املســتويات. 

لهــذا نجــد أنفســنا يف ســعي دؤوب لتطويــر أدواتنــا وأســاليبنا وتشــجيع طلبتنــا عــىل مزيــد مــن البحــث والدراســة لتحفيزهــم عــىل 

مزيــد مــن اإلبــداع والتميــز وتأكيــد روح العمــل الج®عــي.

            

ــن  ــد م ــاء املزي ــاً إلنش ــدة وأفقي ــىل ح ــص ع ــاً يف كل تخص ــد عمودي ــب أن �ت ــذي يج ــر ال ــة التطوي ــة يف منهجي ــا الخاص ــا رؤيتن ولن

ــة،  ــة بنشــاطات الجامع ــن املشــاريع ذات الصل ــد م ــن خــالل إنجــاز العدي ــة م ــز دور الكلي ــة إىل تعزي ــة، باإلضاف التخصصــات ذات الصل

ــاورة. ــات املج ــيل واملجتمع ــع املح ــات املجتم ــاركة مؤسس ــا Áش ــل وتنظيمه ــات العم ــارض وورش ــداد املع وإع

إننــا عــىل ثقــة أننــا قــادرون يف كليــة الفنــون عــىل تطويــر رؤيــة شــاملة يتناغــم فيهــا أعضــاء الهيئــة التدريســية مــع الطلبــة لتطويــر 

الجيــل املحــرتف الــذي نصبــو إليــه جميعــاً.

تقدم كلية الفنون الجميلة خططاً دراسية تؤدي إىل منح درجة البكالوريوس يف التخصصات األكاد�ية التالية:

الرسم والتصوير• 

تصميم داخلـــي                                    • 

علوم موسيقيـــة                        • 

تصميم جرافيك• 

فن الخـــــــزف• 

رسالة الكلية
تنطلــق كليــة الفنــون الجميلــة مــن رســالة الجامعــة التــي تهــدف إىل أن تكــون مميــزة يف األداء األكاد�ــي وعــىل املســتوى الــدويل وذلــك 

مــن خــالل توفــÏ تعليــم عــايل نوعــي يف تخصصــات مختلفــة تخــدم املجتمــع املحــيل واملجتمعــات املحيطــة مــن تخريــج طلبــة مميزيــن 

ــدم واالزدهــار لشــعوب  ــق التق ــة يف الســوق املحــيل واألســواق املحيطــة، لتحقي ــاً ضمــن االحتياجــات املطلوب ــاً وعلمي ــÒ أكاد�ي ومؤهل

املنطقــة، وذلــك مــن خــالل رؤيــة الجامعــة للتطــورات التــي تحــدث عــىل مســتوى العــاÔ باألخــص يف هــذه املنطقــة التــي تحتــاج إىل كــوادر 

برشيــة مؤهلــة مــن أجــل البنــاء والتقــدم يف كل املجــاالت التــي ترفــع مســتوى الوطــن واملواطــن عــىل حــد ســواء.

ــدة يف  ــا الوحي ــز كونه ــاً تســعى إىل التمي Øــي دا ــة الت ــات الجامع ــي كلي ــة كباق ــة النجــاح الوطني ــة يف جامع ــون الجميل ــة الفن      إن كلي

 Òــة املبدعــة بفلســط ــق أمــام الطاقــات الفني ــة الطري ــون واملوســيقى، وقــد مهــدت الكلي ــة يف الفن ــح شــهادة أكاد�ي ــي Ùن فلســطÒ الت

االلتحــاق بالدراســة األكاد�يــة التــي عملــت هــذه الكليــة عــىل صقــل هــذه املواهــب وإعدادهــا إعــداداً جيــداً لتصبــح قــادرة عــىل نــرش 

الوعــي الفنــي واملوســيقي بــÒ أبنــاء الشــعب الفلســطيني واملنطقــة وذلــك مــن خــالل برامجهــا املطروحــة يف مجــاالت مختلفــة ســاهمت 

يف تعزيــز مســتوى الثقافــة الفنيــة واملوســيقية يف املجتمــع الفلســطيني.

ــي يشــهدها  ــاً يف تأهيلهــم لخــوض املنافســة الشــديدة الت ــ®ً منهجي ــا تعلي ــح طالبه ــي Ùن ــة الت ــون الجميل ــة الفن ولقــد ســاهمت كلي

ســوق العمــل باســتخدام أســاليب علميــة وفنيــة متطــورة تعمــل عــىل التوســع يف الفكــر النقــدي واإلبداعــي يف مجــاالت الفنــون التطبيقيــة 

والتشــكيلية واملوســيقى التــي تزيــد مــن مهــارات الطلبــة لتجعلهــم قادريــن عــىل الدخــول إىل عــاÔ االحــرتاف مــا أمكــن ذلــك، وبكفــاءة 

عاليــة تقــوم عــىل تطبيــق أحــدث التقنيــات التــي تقبــل التطــور املســتمر ملواكبــة املتطلبــات العلميــة والفنيــة التــي يحتاجهــا الســوق 

املحــيل ويعتمــد التطــور هــذا عــىل املعايــÏ التــي يخضــع لهــا الطلبــة املقبولــون يف تلــك الربامــج الحديثــة التــي طبقــت يف كليــات عامليــة 

متخصصــة ترتكــز عــىل النوعيــة الناتجــة عــن الثــورة املعلوماتيــة والتكنولوجيــة بهــدف ربـــط برامجهــا العلميــة مــع التغــÏات الرسيعــة 

الحاصلــة يف املجتمعــات العامليــة، فــإن الربامــج األكاد�يــة املطروحــة يف األقســام املختلفــة تتميــز بكونهــا شــمولية وتخصصيــة يف آن واحــد 
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ومعــاً،  فضــالً عــن وجــود املرونــة الالزمــة ضمــن املــواد االختياريــة بهــدف تنميــة اهت®مــات الطالــب يف كافــة التخصصــات املتوفــرة يف 

الكليــة.

االهداف
ــة  ــة مواكب ــ®ل فني ــاج أع ــن إنت ــم م ــاً، وÙكنه ــاً وأدائي ــة فكري ــارات الطلب ــة مه ــة إىل تنمي ــة يف الجامع ــون الجميل ــة الفن ــدف كلي ته

ــة ومســتمرة  ــة، ورفــد املجتمــع الفلســطيني والعــرà بفنانــÒ ذوي كفــاءة متميــزة ومشــاركة فاعل للحــركات التشــكيلية املحليــة والعاملي

بتأكيــد دورهــا الريــادي يف الوطــن بدعــم الفــن والفنــان الفلســطيني فــإن الكليــة تســعى إىل تحقيــق مســتوى أوســع مــن التعــاون والتبــادل 

الثقــايف بينــه وبــÒ مؤسســات عامليــة ومحليــة، كــ® يهــدف إىل ترســيخ دور الطلبــة يف عمليــة التطويــر واملســاهمة الفاعلــة مــن خــالل 

ــون يف مختلــف الجامعــات، فمــن  ــادل األكاد�ــي مــع أقســام الفن ــدة وتشــجيع برامــج التب العمــل الج®عــي واملشــاركة بنشــاطات عدي

ــزة بنشــاطات مشــرتكة مــع مؤسســات املجتمــع املحــيل مــ® يســاهم يف تعميــق فهــم املجتمــع للفــن  ــة متمي ــÏِِه عــىل منهجي خــالل َس

وتذوقــه بوجــه عــام وللفــن الفلســطيني بشــكل خــاص، حيــث �كــن للطلبــة مــن خــالل هــذه النشــاطات تطبيــق التوجيهــات الفكريــة 

التــي هــي حصيلــة تجــارب فنيــة متعــددة.

وســتبقى كليــة الفنــون منهــالً ال ينضــب للحركــة الفنيــة الفلســطينية وليــس تطــوره Áحصــور عــىل مســتوى محــيل وعــرà فحســب 

بــل سيســتمر قدمــاً لينافــس املؤسســات الفنيــة واألكاد�يــة العامليــة فالكليــة تلعــب دوراً رائــداً وحساســاً يتــ®ىش مــع حساســية الواقــع 

الفلســطيني حضــارة وشــعباً.



716  دليل جامعة النجاح الوطنية

برنامج العلوم الموسيقية
الخطة الدراسية

يقــدم قســم العلــوم املوســيقية تخصصــا منفــردا يف العلــوم املوســيقية يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف العلــوم املوســيقية، وعــىل 

جميــع الطلبــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام (123) ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات الجامعــة 

اإلجباريــة ومتطلبــات القســم اإلجباريــة واالختياريــة.

رؤية الربنامج ورسالته:

قســم العلــوم املوســيقية بكليــة الفنــون الجميلــة يهــدف إىل أن يكــون رائــدا بــÒ أقســام املوســيقى يف الجامعــات والكليات الفلســطينية، 

ــة  ــة واألهلي ــد املؤسســات الحكومي ــل عــىل رف ــيقية ويعم ــوم املوس ــي يف تخصــص العل ــايل ونوع ــم موســيقي ع ــÏ تعلي ــوم بتوف ــو يق فه

بالكــوادر املؤهلــة يف مجــاالت املوســيقى املختلفــة والتــي Ùكــن الخرجــÒ مــن النهــوض والقيــام بدورهــا الحضــاري والريــادي املنشــود.

  

ويحافــظ القســم عــىل تراثنــا املوســيقي الفلســطيني، وكذلــك عــىل الــرتاث العــرà االســالمي وكــ® يعمــل عــىل نــرش الوعــي والثقافــة 

املوســيقية العامليــة، ويحــث أعضــاءه عــىل القيــام باألبحــاث العلميــة يف مجــال املوســيقى وكذلــك يشــجع الطلبــة الدارســÒ عــىل تحقيــق 

التقــدم العلمــي واملوســيقي األمــر الــذي يــؤدي اىل تطويــر املجتمــع واملســاهمة يف نــرش املعرفــة املوســيقية يف شــتى املجــاالت مــع األخــذ 

بعــÒ االعتبــار تعزيــز روح االنتــ®ء الوطنــي.

ويــرى قســم العلــوم املوســيقية الســعي الــدؤوب وبخطــوات متســارعة للنهــوض بنوعيــة التعليــم املوســيقي وتحفيــز العاملــÒ والطلبــة 

عــىل اإلبــداع والتميــز، كــ® ويــرى أن احتياجــات الوطــن مــن الكــوادر والقــوى البرشيــة املؤهلــة لتعليــم املوســيقى ال يتــم عــرب عمليــة 

ــة يف شــتى مجــاالت املوســيقى، ونــرش فــن  ــة شــاملة ســعياً نحــو التطــور النوعــي للمــوارد البرشي تعليــم فحســب، بــل مــن خــالل رؤي

املوســيقى الرفيــع.

أهداف البرنامج العامة: 

يســعى قســم العلــوم املوســيقية وبشــكل مســتمر إىل توســيع مجــال تخصصاتــه وإعــداد كــوادر لخدمــة املجتمــع املحــيل باســتخدام 

 :èأســاليب تدريــس حديثــة وتقــع أهــداف الربنامــج يف اال

تحفيز الطلبة عىل التميز واإلبداع.• 

نرش الوعي والثقافة املوسيقية.• 

اكتساب مهارات العزف عىل آلة موسيقية.• 

اكساب الطلبة مهارات يف الرتبية املوسيقية تقديم املعارف والنظريات املوسيقية االساسية.• 

مخرجات التعليم المنشودة من البرنامج: 
يسعى برنامج البكالوريوس يف العلوم املوسيقية اىل تحقيق املخرجات التالية: 

قادرا عىل توظيف املفردات املوسيقية الالزمة للنقد املوسيقي. • 

قادرا عىل توظيف التقنيات الحديثة يف مجال املوسيقى.• 

مثقفا ثقافة موسيقية واسعة ومل® Áجاالت الفنون كافة.• 

قادرا عىل نرش الوعي والثقافة املوسيقية يف مجتمعه وبيئته.• 

مؤهــال لدخــول ســوق العمــل املوســيقي يف تكويــن فــرق وجوقــات موســيقية، كذلــك امتالكــه مهــارات أساســية يف مجــال التوزيــع • 

املوسيقي.

قادرا عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال العلوم املوسيقية.• 

مؤهال لتدريس مساقات الرتبية املوسيقية يف جميع مراحل التعليم املختلفة.• 

قادرا عىل مواكبة املستجدات يف مجال الرتبية املوسيقية واألداء املوسيقي.• 

ممتلكا للمهارات املوسيقية األساسية يف املوسيقى العربية والغربية من الناحيتÒ األدائية والج®لية.  • 
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مل® بتاريخ فن املوسيقى وتطوره من موسيقى الحضارات القد�ة وحتى املوسيقى املعارصة.• 

مرجعيات محلية أو إقليمية أو عالمية في تحديد األهداف ومخرجات التعليم (أكاديمية أو مهنية).

لقــد تــم تحديــد ذلــك مــن خــالل وضــع الخطــة الدراســية للقســم والتــي اعتمــدت عــىل خطــط أكاد�يــة ســابقة للقســم مــع تطويرهــا 

Áــا يخــدم فلســفة القســم ورســالته للســنوات القادمــة باإلضافــة إىل االطــالع عــىل برامــج اكاد�يــة عربيــة ودوليــة.

دور الرشكات من خارج الجامعة يف إعداد الخطط الدراسية (القطاع الخاص، والخدماè، والحكومي).

متطلبات الجامعة االجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
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الخطة الدراسية لبرنامج العلوم الموسيقية (١٢٢) ساعة معتمدة
متطلبات القسم اإلجبارية (٩٢ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
11201228  م.س. 1                 3تقنيات يف الهندسة الصوتية والتوزيع املوسيقي الحديث 11201329
11201325 (1) ì3أساليب تدريس املوسيقى وتدرب ميدا                 
                 3أناشيد وأغاì مدرسية 11201419
                 3آلة حرة 11201231
11201320  م.س. 1                 3صولفيج رشقي 11201311
11201216  م.س. 1                 3آلة اختصاص (3) 11201317
11201317  م.س. 1                 3آلة اختصاص (4) 11201318
11201222 (2) ì11201221  م.س. 1                 3هارمو
11201324 à11201221  م.س. 1                 3تحليل موسيقي غر
                 3تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (1) 11201228
                 3موشحات (1) 11201326
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3علم الج®ل 11211328
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3مرشوع تخرج 11201427
                 3قواعد التلحÒ للموسيقى العربية 11201430
                 3قواعد املوسيقى العربية 11201320
                 1بيانو (1) 11201112
                 3مدخل إىل الرتبية املوسيقية 11201102
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 3تاريخ وتذوق املوسيقى (1) 11201104
11201104  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق املوسيقى (2) 11201105
                 3قواعد املوسيقى العاملية 11201106
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
11201107  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (2) 11201108
11201221 (1) ì3هارمو                 
11201112  م.س. 1                 1بيانو (2) 11201113
                 3اآلالت املوسيقية العاملية والعربية 11201123
11201108  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (3) 11201209
11201209  م.س. 1                 3صولفيج وإيقاع (4) 11201210
11201113  م.س. 1                 1بيانو (3) 11201214
                 3آلة اختصاص (1) 11201215
11201215  م.س. 1                 3آلة اختصاص (2) 11201216
                 3صولفيج وإيقاع (1) 11201107
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متطلبات القسم االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة  
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3فرقة عزف (1) 11201352
                 3تحليل موسيقي رشقي 11201458
11201462 (3) ì11201222  م.س. 1                 3هارمو
11201326  م.س. 1                 3موشحات (2) 11201461
11201318  م.س. 1                 3آلة اختصاص 5 11201459
                 3بوليفونيا 11201256
11201228  م.س. 1                 3تقنيات موسيقية بواسطة الحاسوب (2) 11201363
                 3أساليب ارتجال 11201455
11201254 ï3أساليب تطوير الصوت الغنا                 
11201352  م.س. 1                 3فرقة عزف (2) 11201353
                 3تاريخ املوسيقى العربية واإلسالمية 11201357
11201353  م.س. 1                 3فرقة عزف (3) 11201360
11201451 (2) ì11201325  م.س. 1                 3أساليب تدريس املوسيقى وتدريب ميدا
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وصف المساقات:

11201101 مدخل الى علم الموسيقا (فن اإللقاء): (نظري) 
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي.

11201102 مدخل الى التربية الموسيقية: (نظري) 
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب بــدور املوســيقا يف الرتبيــة يف مختلــف العصــور فيــ® يخــص معنــى الرتبيــة املوســيقية، وأهدافها، 

ــات  ــاول نظري ــيقا ويتن ــة للموس ــم الرتبوي ــة إىل القي ــة، باإلضاف ــة، واالجت®عي ــية، والعقلي ــمية، والنفس ــي الجس ــا يف النواح وتأثÏه

الرتبيــة املوســيقية الحديثــة واتجاهاتهــا لــكل مــن كــوداي كارل أورف، ودالكــروز.

11201103 الفلكلور الموسيقي الفلسطيني: (نظري) 
دراســة النتــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحليــل املوســيقا الشــعبية عــىل 

الصعيديــن اآليل والغنــاï البحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائيــة الشــعبية الفلســطينية دراســة وتحليل األشــكال 

ــن  ــعبية، م ــيقية الش ــواع اآلالت املوس ــعبية، وإىل أن ــن األغاì الش ــاذج م ñ ــرف إىل ــعبية. التع ــيقا الش ــة للموس ــب املختلف والقوال

ــا. ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص حيث: صناعته

11211101 مدخل الى الفنون : (نظري)
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب إىل الفنــون األربعــة الرئيســة الفنــون البرصيــة واملوســيقا واملــرسح والعــ®رة  ، ويكــون 

ــدرس  ــع امل ــة االوىل يتب ــ®رة ، والطريق ــرسح، والع ــيقا وامل ــة، واملوس ــون البرصي ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

طريقتــÒ لتدريــس هــذه املــادة إعطــاء عــدد مــن املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة 

عامليــة، تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي، ووظيفتــه، ومــواده، وأســلوبه، وتكوينــه، والطريقــة الثانيــة هــي تعيــÒ موضــوع 

فنــي لــكل طالــب يف بدايــة الفصــل حيــث يقــوم بالبحــث فيــه متبًعــا األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة 

الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة . 
 

11201104 تاريخ وتذوق الموسيقى (1): (نظري) 
يتنــاول املســاق دراســة تاريــخ املوســيقا منــذ أقــدم العصــور وحتــى نهايــة الفــرتة الكالســيكية، ويعطــي الــدارس الفرصــة للتعــرف 

بشــكل واســع ومتخصــص اىل كل مــا يتعلــق باملوســيقا واملوســيقيÒ الذيــن أثــروا يف هــذا التطــور، ويتنــاول كذلــك أهــم املؤلفــات 

املوســيقية يف هــذه الفــرتة، حيــث تتــم دراســة جميــع القوالــب املوســيقية واملــدارس املوســيقية املختلفــة وأثرهــا يف تطــور املوســيقا 

بوصفهــا علــ®ً وفنــاً.

11201105 تاريخ وتذوق الموسيقى (2) : ( نظري) 
ــرن  ــة الق ــرت يف بداي ــي ظه ــة الت ــيقية املختلف ــدراس املوس ــية، وامل ــرتة الرومانس ــة الف ــذ بداي ــيقا من ــخ املوس ــاق يف تاري ــث املس يبح

العرشيــن، واملوســيقا الكالســيكية املعــارصة، ويعطــي الــدارس الفرصــة للتعــرف إىل تطويــر املوســيقا واملوســيقيÒ الذيــن أثــروا يف هــذا 

التطــور، كــ® يتنــاول أهــم املؤلفــات املوســيقية يف هــذه الفــرتة، ودراســة جميــع القوالــب املوســيقية واملــدارس املوســيقية املختلفــة.

11201106 قواعد الموسيقا العالمية: (نظري)                     
دراســة أصــول املوســيقا ونظرياتهــا، والنغــ®ت وأســ®ئها، واملفاتيــح املوســيقية وأنواعهــا، والعالمــات املوســيقية، عالمــات التحويــل، 

والســالم املوســيقية وانواعهــا، وااليقــاع واملوازيــن، ورسعــة األلحــان واصطالحاتــه اللفظيــة، وإشــارات االختصــار والتكــرار واالتصــال، 

وإشــارة التقطــع، ثــم اشــارات الزخرفــة، وإشــارات أســلوب األداء.
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11201320 قواعد الموسيقا العربية:  (نظري)                                                         
دراســة الســالÔ املوســيقية العربيــة – املقامــات – أجناســها وتركيباتهــا – دراســة األوزان العربيــة الــرضوب أو األصــول والتعــرف إىل 

األشــكال والقوالــب املوســيقية العربيــة الغنائيــة منهــا واآلليــة.           

11201107 صولفيج وايقاع (1):  (نظري)                                           
 ، Ïوال الصغــ Ïرينــات صولفائيــة ، يف ســلم دو الكبــÙ التعــرف إىل األشــكال اإليقاعيــة املختلفــة يف املوازيــن البســيطة واملركبــة، غنــاء

قــراءة النوتــة املوســيقية يف مــدرج مفتــاح صــول وفــا البــاص ، أداء أشــكال إيقاعيــة والتعــرف إليهــا مــن موازيــن بســيطة ومركبــة. 

11201108 صولفيج وإيقاع (2):  (نظري)                                            
التعــرف إىل املزيــد مــن األشــكال اإليقاعيــة املختلفــة يف أزمنــة بســيطة ومركبــة ، غنــاء Ùرينــات صولفائيــة يف بعــض الســالÔ الكبــÏة 

والصغــÏة ، أداء أشــكال إيقاعيــة يف موازيــن بســيطة ومركبــة مــع اســتخدام الســنكوب، إدراك وÙييــز مســافات وتآلفــات موســيقية 

والتعــرف إليهــا عنــد عزفهــا هارمونيــا.  

11201209 صولفيج وإيقاع (3):  (نظري)
يشــتمل املســاق عــىل Ùاريــن وتدريبــات مــن القــراءة والكتابــة واإلمــالء املوســيقي مــن الناحيــة اإليقاعيــة والغنائيــة مــن املفاتيــح 

ــه ويركــز عــىل النهــوض Áقــدرة  ــن البســيطة واملركب ــع تقســي®ت الزمــن الشــاذة يف املوازي املوســيقية املختلفــة، ويســتعرض جمي

الطلبــة عــىل القــراءة الفوريــة. 

11201210 صولفيج وايقاع (4):  (نظري)                                            
ــة  ــة والغنائي ــة اإليقاعي ــن الناحي ــالء املوســيقي م ــة واإلم ــراءة والكتاب ــن الق ــة م ــات متقدم ــن وتدريب يشــتمل املســاق عــىل Ùاري

.ìــو ــاء الدياكوف ــا والغن ــا بأنواعه ــة وإدراكه ــات الثالثي ــز وإدراك التآلف ــدة. وÙيي ــة للوح ــي®ت الداخلي والتقس

11201311 صولفيج شرقي:  (نظري)
غنــاء Ùرينــات لحنيــة يف العديــد مــن املقامــات العربيــة، مثــل: Ùرينــات لحنيــة يف مقــام الراســت، والنهاونــد، والبيــاè، والســيكا، 

والهــزام، والســوزناك، والصبــا، والكــرد، والحجــاز.

11201112 بيانو (1) :  (عملي)   
 Ôرينــات بكلتــا اليديــن– وعــزف بعــض الســالÙ – إكســاب الطالــب مهــارة العــزف عــىل آلــة البيانــو الجلســة الصحيحــة – عــزف

ــرتاث املوســيقي العاملــي. املوســيقية وعــزف بعــض القطــع البســيطة مــن ال

11201113 بيانو (2) :  (عملي)
 Ôــزف ســال ــيقي P.F ، وع ــÏ املوس ــات التعب ــتخدام تقني ــان اس ــن خــالل إتق ــو م ــة البيان ــىل آل ــزف ع ــارة الع ــب مه إكســاب الطال

ــي.. ــرتاث العامل ــن ال ــيقية م ــات املوس ــض املقطوع ــزف بع ــالل ع ــن خ ــن م ــع اليدي ــرسة وتقاط ــات املتك ــك أداء التآلف ــدة، وكذل جدي

11201214 بيانو (3) :  (عملي)
إكســاب الطالــب مهــارة العــزف عــىل آلــة البيانــو وبعــض املهــارات األساســية والعــزف مــع التظليــل املوســيقي وإتقــان العــزف مــن 

.Staccato واألداء املتقطــع  Legato وكيفيــة إظهــار الجمــل املوســيقية،  واألداء املتصــل  Syncopationالنــرب Ïخــالل أداء تأخــ
 

11201215 آلة اختصاص (1) :  (عملي) 
يتطرق املساق إىل مبادئ العزف عىل اآللة التي يختارها الطالب.    

11201216 آلة اختصاص (2) :  (عملي) 
يدرس الطالب يف هذا املساق املناهج التي تهدف إىل التدريب التقني للعزف عىل اآللة مع مقطوعات موسيقية بسيطة.
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11201317 آلة اختصاص (3) :  (عملي)
يدرس الطالب يف هذا املساق تكملة للتدريبات التقنية، وعزف مقطوعات موسيقية يف مختلفة القوالب املوسيقية.

11201318 آلة اختصاص (4) :  (عملي)                                                
يدرس الطالب يف هذا املساق تكملة للتدريبات التقنية، وعزف مقطوعات كاملة لآللة التي يختارها.

11201221 هارموني (1) : ( نظري) 
علــم تآلــف األصــوات، وهــو يبحــث يف األســس النظريــة والعمليــة لعلــم الكــوردات، وفيــه يتعــرف الطالــب إىل التآلفــات الثالثيــة 

األساســية يف وضعهــا األســايس وقلبهــا األول والثــاì، ويــدرس التآلــف الرباعــي عــىل الدرجــة الخامســة يف وضــع األســاس وقلبــة األول 

والثــاì والثالــث.

11201222 هارموني (2) : ( نظري) 
ــا، دراســة التآلفــات  ــة وانقالباته ــة، والســابعة، والثاني ــف الدرجــة السادســة، والثالث ــة، تآل ــة الفرعي ــع التآلفــات الثالثي دراســة جمي

الرباعيــــة عــىل جميــــع درجـــات الســلم، ودراســــة الزخــــارف اللحنيــــة (النغــ®ت الغريبــة عــن التآلفــات).

11201123 اآلالت الموسيقى العالمية والعربية: ( نظري)                
دراســة آالت األوركســرتا واآلالت العربيــة الكالســيكية مــن حيــث أنواعهــا وتريــة، نفخيــه، وطارقــة، بناؤهــا، مداهــا الصــوè، صفاتهــا، 

شــخصيتها، وطــرق اســتع®لها ودورهــا يف األوركســرتا والفــرق العربيــة. 

11201325 أساليب تدريس الموسيقا وتدريب ميداني (1):  
يشــمل املســاق الوســائل النظريــة والعمليــة Áــا فيهــا أســاليب تدريــس مــادة املوســيقا يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، مــع الرتكيــز 

عــىل تعليــم املوســيقا لألطفــال يف الصفــوف األوىل وتعليمهــم أهــم طــرق التدريــس لتطويــر قــدرات الطالــب التعليميــة والرتبويــة. 

ــي نظــري  ــع 60 ســاعة عمــيل والباق ــل مــدرس املســاق بواق ــداì يف الصفــوف املدرســية مــع متابعــة مــن قب ــب مي ــة لتدري إضاف

تعطــى يف الكليــة.    

11201419 أناشيد وأغاني مدرسية: ( نظري)
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باألناشــيد واألغــاì املدرســية، وذلــك مــن خــالل تدريبــة عــىل عــزف، وغنــاء، وأســاليب تعليــم 

األغــاì واألناشــيد يف املــدارس.

11201324 تحليل موسيقي غربي : ( نظري)
ــاع، األوزان،  ــكاله، اإليق ــن وأش ــا للح ــال متعرض ــا مفص ــيقية ترشيح ــع املوس ــح القط ــة، ترشي ــيقية املختلف ــب املوس ــل القوال تحلي

الصفــات التعبÏيــة، تحليــل الشــكل الثنــاï البســيط، والثــالý البســيط، والثنــاï املركــب، والثــالý املركــب، والتنويعــات املوســيقية 

ــب الســوناتا. وقال

               

11201430 قواعد التلحين للموسيقى العربية:( نظري)                  
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق نظريــات التأليــف املوســيقية العامليــة بــدءا مــن بنــاء الخليــة اللحنيــة مــرورا بالهارمــوì، والتحويــل، 

والتيمــة الصغــÏة والكبــÏة، والتشــابه امليلــودي واإليقاعــي والكونرتابونــط واملرافقــة واألورغنــوم، إذ يتــم ربــط هــذه النظريــات ببنــاء 

صيــغ وقوالــب آليــة وغنائيــة بســيطة، كلحــن النشــيد والطقطوقــة املوســيقية البســيطة والســ®عي والــدوالب.

11201326 موشحات (1): ( نظري)
ــيطة يف  ــحة بس ــن موش ــن عرشي ــل ع ــا ال يق ــظ م ــه وحف ــة غنائ ــكاله، وتطــوره ودراس ــح، وأش ــن املوش ــب إىل تكوي ــرف الطال يتع

ــة.   ــات مختلف ــات وإيقاع مقام
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11201228    تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (1) :( نظري)    
يتعلــم الطالــب اســتخدام بعــض برامــج الكمبيوتــر املتعلقــة باملوســيقا ويقــوم مــن خاللهــا بتعلــم عــدة مهــارات منهــا : التدويــن 

املوســيقي بواســطة الحاســوب ، وكيفيــة بنــاء خطــوط لحنيــة مختلفــة مصاحبــة للحــن األصــيل، وتوزيــع اللحــن عــىل عــدة آالت 

موســيقية تبعــا لطبيعــة اآللــة، وإعطــاء الطالــب معلومــات عامــة حــول شــبكة املعلومــات الرقميــة (MID) مــع ملحــة عــن طريــق 

توصيلهــا.   

11201329 تقنيات في الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي الحديث:( نظري )   
  Sound Recording èيهــدف املســاق اىل إكســاب الطالــب بعــض مهــارات وأدوات الهندســة الصوتيــة مــن حيــث التســجيل الصــو

وأدوات تحريــر املــواد املســجلة Sound and wav editing وبعــض مهــارات املكســاج الصــوSound Mixing è  كــ® يعطــي املســاق 

(Daw so~ware ( digital Audio workstation الطالــب نبــذة عامــة عــن أدوات وبرامــج التوزيــع املوســيقي الحديــث

11201427 مشروع تخرج: ( نظري) 
ــة  ــة واآللي ــيقا العربي ــب املوس ــم القوال ــأداء أه ــذا ب ــوم منف ــادة ويق ــتاذ امل ــع أس ــيق م ــرج بالتنس ــرشوع التخ Á ــب ــدم الطال يتق

والغنائيــة املوشــح – الــدور – األغنيــة –الســ®عي – اللونجــة – التقاســيم –املقطوعــة املوســيقية الحديثــة، عــىل أن ال يقــل زمــن 

ــÒ دقيقــة.   املــرشوع عــن ثالث

11201231 الة حرة: (عملي)                                                         
يدرس الطالب العزف عىل آلة موسيقية أخرى غÏ آلة التخصص يتعلم الطالب العزف عىل تقنيات االلة الجديدة.

 

11211328 علم الجمال: (نظري)  
ــك يبحــث املســاق يف  ــع األخــرى، كذل ــه باملواضي ــى الجــ®ل، ومقاييســه وعالقت ــه وحقائقــه، ومعن ــم الجــ®ل واتجاهات دراســة عل

ــا يف الفــن. ــم املأســاة والكوميدي ــح يف الفــن، ث ــل والقبي ــة، والشــكل واملضمــون الجمي ــة املختلف ــم الج®لي املفاهي

11211331 مناهج البحث العلمي:  (نظري)                                  
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس ومناهــج البحــث العلمــي بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

مشــكلة البحــث ثــم يتطلــع عــىل أســاليب جمــع املعلومــات الالزمــة ملوضــوع البحــث. ويتــدرب أيضــا عــىل طــرق الكتابــه األكاد�يــة 

ــن ويكــون شــخصيه  ــدى اآلخري ــع والفكــر ل ــاس، وأســاليب إعــادة الصياغــة بحيــث يحــرتم حقــوق الطب ــة وطــرق االقتب واإلبداعي

ذاتيــه مبدعــه ومتميــزة. كــ® يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي عــىل 

نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعد الطالــب يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة ويخصــص جــزء منــه يف 

تكليــف كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون موضــوع اهت®مــه، مســتفيدا مــن األســس املتبعــة يف البحــث العلمــي 

والتوثيق.      

  11201455 أساليب ارتجال: ( نظري) 

يهــدف املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة جمــل موســيقية فوريــة، وذلــك عــن طريــق تكملــة جملــة موســيقية محــدده، 

ومــن ثــم تصويــر موضــوع محــدد عــن طريــق العــزف، وابتــكار تآلفــات هارمونيــة للحــن معــروف، ويســعى إىل تقويــة القــدرات 

ــدف  ــك يه ــة إىل ذل ــة، إضاف ــة مختلف ــات ايقاعي ــوري االرتجــايل، حســب مجموع ــن خــالل العــزف الف ــك م ــب، وذل ــة للطال التقني

لتدعيم املقدرة لدى الطالب عىل التنقل بÒ السالÔ املختلفة، وذلك من خالل عزف جمل موسيقية.  

   

 11201256 بوليفونيا: ( نظري) 
ــون  ــوì الصــارم الكان ــف البوليف ــم أصــول التألي ــوì، وتعلي ــرف باألســلوب البوليف ــدد األصــوات، والتع ــم تع ــا يســمى بعل وهــو م

.Òــ ــا بصوت ــÒ، وفوج ــات بصوت واملتتبع
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11201357 تاريخ الموسيقا العربية واإلسالمية  : ( نظري)  
ــة  ــيقية العربي ــوز املوس ــم الرم ــد أه ــف عن ــث يتوق ــذه، حي ــا ه ــى أيامن ــة حت ــذ الجاهلي ــة من ــيقا العربي ــخ املوس ــتعراض تاري اس

والقوالــب اللحنيــة املختلفــة، املوشــح، الطقطوقــة، القصيــدة وغÏهــا .... أهــم املؤلفــات املوســيقية العربيــة التــي ظهــرت يف العــرص 

ــر املوســيقا  يف الغــرب. األمــوي والعبــايس، وأثرهــا يف تطوي

11201458 تحليل موسيقي شرقي: (نظري)                                            
ــة  ــاء والصياغ ــة البن ــن ناحي ــا) م ــرشف –اللونج ــ®عي – الب ــدوالب – الس ــرà (ال ــيقي الع ــف املوس ــب التألي ــاق قوال ــاول املس يتن

واالنتقــاالت املقاميــة، ويســعى للوصــول Áقــدرة الطلبــة إىل تتبــع األشــكال البنائيــة بفهــم واع وحــس ج®عــي مــن خــالل النــص 

ــب املوســيقية.   ــروء واملســموع مــن القوال املق

11201352 فرقة عزف (1) : ( نظري) 
التعريــف بأنــواع الفــرق الصغــÏة ثنائيــات، ثالثيــات، رباعيــات، خ®ســيات وهكــذا وفــرق الصالــة حيــث �ــارس الــدارس العــزف 

عمليــا يف هــذه الفرقــة.  

 

11201353 فرقة عزف (2) : ( نظري) 
التعريــف بأنــواع الفــرق الصغــÏة ثنائيــات، ثالثيــات، رباعيــات، خ®ســيات وهكــذا وفــرق الصالــة حيــث �ــارس الــدارس العــزف 

عمليــا يف هــذه الفرقــة. 

11201360 فرقة عزف (3) : ( نظري) 
يتعلــم الطالــب أداء مقطوعــات متنوعــة مــن املوســيقى العربيــة الكالســيكية يتــم مــن خاللهــا عــزف بعــض القوالــب االليــة والغنائية 

العربية.

11201461 موشحات (2): ( نظري) 
ــيطة  ــددة، ورضوب بس ــات متع ــات يف مقام ــق واملنولوج ــحات واألدوار والطقاطي ــن املوش ــة م ــظ مجموع ــاق إىل حف ــدف املس يه

وعرجــاء، مــا ال يقــل عــن 15 عمــال.

11201462 هارموني (3) : ( نظري) 
ــة أو  ــوي عــىل الزخــارف اللحني ــات تحتــ ــة وÙرين ــة الدياتوني ــل املقامــي يف الهارموني ــات يف التحوي ــات وتدريب يشــتمل عــىل Ùرين

ــة عــن التآلفــات.  النغــ®ت الغريب

11201363 تقنيات موسيقية بوساطة الحاسوب (2) :( نظري)  
يعطــى الطالــب مبــادئ عمليــة التســجيل التتابعــي (Sequencer) مــن خــالل برامــج متخصصــة، كــ® يعطــي ملحــة مختــرصة عــن 

  . (stings. Percussion) كيفيــة بنــاء األشــكال اإليقاعيــة لــآلالت املوســيقية املختلفــة

 11201459 آلة اختصاص (5) : (عملي)                                               
ــاول قطعــا تكشــف عــن الجوانــب املهاريــة يف األداء وتســتخدمها لخدمــة اإلحســاس التعبــÏي ، ويحتــوي املســاق عــىل قطــع  تتن

موســيقية تعمــل عــىل تنميــة واكتســاب مهــارات أدائيــة عامــة، باإلضافــة إىل خمــس مقطوعــات مــن صيــغ متنوعــة الرسعــة والطابــع.

                

11201451 أساليب تدريس الموسيقا وتدريب ميداني(2): 
يتضمــن هــذا املســاق الوســائل النظريــة والعمليــة، Áــا فيهــا، طــرق أســاليب تدريــس مــادة املوســيقا يف املــدارس االبتدائيــة والثانوية، 

مــع الرتكيــز عــىل تعليــم املوســيقا لألطفــال يف الصفــوف األوىل وتعليمهــم أهــم طــرق التدريــس وتطويــر قــدرات الطالــب التعليميــة 

والرتبويــة، ويتخلــل املســاق برنامــج يقــوم عــىل تدريــب ميــداì فعــيل يف مــدارس الرتبيــة والتعليــم بــإرشاف معلــم املســاق ومــدرس 

املدرســة بواقــع 60 ســاعة عمليــة والباقــي نظــري يف الكليــة وذلــك بعــد إنهــاء الطالــب 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح. 
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11201254 أساليب تطوير الصوت الغنائي: (نظري)                                     
األســاليب املتبعــة لتطويــر الصــوت الغنــاï، التعــرف إىل الصــوت البــرشي مــن حيــث: خصائصــه وميزاتــه الغنائيــة، وتطويــر الجهــاز 

الصــوè، والقــدرة عــىل ضبــط عمليــة التنفــس أثنــاء الغنــاء. وذلــك مــن خــالل الت®ريــن الغنائيــة املختلفــة والتــي تــؤدي إىل توســيع 

.ïوالتعــرف إىل أســاليب األداء الغنــا ،ïوإبــراز قــوة الصــوت الغنــا ،èاملــدى الصــو

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميهاالسم

جامعة النجاح الوطنيةمحارضأحمد موىس

جامعة الÏموك – االردنمحارضخليفه جاد الله

جامعة الÏموك - االردنمحارضمحمود رشدان

جامعة حلوان – مرصمحارضرامي عرفات

اكاد�ية الفنون-  مرصمحارضنارص نافذ اسمر

ì®كلية الرتبية، جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسع®ر قض

àكلية الرتبية املوسيقية، جامعة حلوان- مرص مساعد بحث و تدريسإبراهيم الخرو

كلية الفنون الجميلة - جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسخالد صدوق

كلية الفنون الجميلة - جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسأحمد أبو دية

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج التصميم الداخلي

رؤية البرنامج ورسالته: 
ــن  ــة- م ــم للجــزء الداخــيل – الفضــاءات الداخلي ــم الداخــيل Interior Design بوضــع املخططــات والتصامي ــى تخصــص التصمي يُعن

األبنيــة الســكنية والعامــة وفقــاً للمعايــÏ الفنيــة واملع®ريــة ومحدداتهــا مــع إيجــاد حلــول عرصيــة وعمليــة لهــا لتجعلهــا صالحــة ملختلــف 

النشــاطات.

أهداف البرنامج : 
يهــدف الربنامــج إىل تخريــج فــوج مــن الطلبــة ذوي كفــاءة عاليــة قادريــن عــىل تهيئــة وتلبيــة حاجــة املجتمــع املحــيل والعاملــي، وذلــك 

مــن خــالل تزويدهــم باملهــارات األساســية والوظيفيــة الالزمــة يف مجــال التصميــم الداخــيل ملواصلــة الدراســات العليــا ومواكبــة التطــور 

العاملــي الحاصــل يف ذلــك املجــال.

 :èوتقع أهداف الربنامج يف اآل

 التوفيق بÒ املتطلبات الوظيفية والج®لية واإلقتصادية ويعكس الذوق والثقافة التاريخية واإلجت®عية وميول األفراد. • 

التعامل مع الفراغات الداخلية إليجاد الجو املناسب للفراغ. • 

تحقيــق الراحــة النفســية عــن طريــق توزيــع عنــارص التصميــم الداخــيل و توظيفهــا بحيــث تشــمل اللــون، األثــاث، الضــوء، الشــكل، • 

الفــراغ، الخامــات، األعــ®ل التشــكيلية، املــواد االنشــائية .. وغÏها.

ويرتبــط التصميــم الداخــيل بالعــ®رة ويكملهــا ليكونــا وحــدة وظيفيــة متكاملــة تفــي بأغراضهــا. يتكــون برنامــج التصميــم الداخــيل مــن 

مجموعــة مــن املســاقات النظريــة والعمليــة والتــي تشــمل دراســة الفراغــات الداخليــة ومحتوياتهــا، دراســة األلــوان، و دراســة اإلضــاءة 

الطبيعيــة والصناعيــة، تصميــم األثــاث، تقنيــة الخامــات، التهويــة الطبيعيــة و دراســات التأثــÏ النفــيس لعنــارص التصميــم الداخــيل عــىل 

مســتخدمي الفراغــات الداخليــة.

شروط التخصص:
أن يكون حاصل عىل الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) Áعدل ال  يقل عن %65 فأعىل . 1

أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصميم الداخيل.. 2

المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الفنون التطبيقية:
يقــدم قســم التصميــم الداخــيل تخصصــاً منفــرداً يف التصميــم الداخــيل يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف التصميــم الداخــيل. وعــىل 

جميــع الطلبــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام (121) ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات الجامعــة 

اإلجباريــة ومتطلبــات الكليــة ومتطلبــات القســم اإلجباريــة واالختيارية.

مخرجات التعليم/ قسم التصميم الداخلي 
منتمياً لقسمه وجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافًة فنيًة واسعة يف مجال الفنون التطبيقية.• 

 ممتلكاً للمهارات الفنيّة األساسيّة يف املجاالت الفنية املرتبطة بالناحيتÒ الج®لية والوظيفية.• 

 قادراً عىل توظيف املفردات الفنية الالزمة يف النقد الفني التطبيقي.• 

 ملّ®ً بتاريخ الفنون التطبيقية والطرز الفنيّة القد�ة واملعارصة يف مجال التصميم الداخيل.• 

 مدركاً ألهميّة العالقة بÒ الناحيتÒ الج®لية والوظيفية يف املجال الفني  التطبيقي.• 

 مؤهالً لدخول سوق العمل واملنافسة فيه من خالل امتالك وسائل اإلتصال الحديثة.• 

قادراً عىل حّل املشكالت املستّجدة من مجاالت التخصص الدقيق بأسلوب إبداعي.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون التطبيقية.• 
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متطلبات الجامعة اإلجبارية لبرنامج التصميم الداخلي (١٨) ساعة معتمدة.
متطلبات التخصص اإلجبارية لبرنامج التصميم الداخلي (٩١) ساعة معتمدة.

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3اللغة اإلنجليزية 110001031
3دراسات فلسطينية11000105
1خدمة مجتمع11000108
1مهارات القيادة واإلتصال11000117
1مقدمة يف الحاسوب11000127
3اللغة اإلنجليزية 110003232

متطلبات التخصص اإلختيارية لربنامج التصميم الداخيل (12) ساعة معتمدة.

اوًال: متطلبات الجامعة اإلجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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ثانيًا: متطلبات التخصص اإلجبارية (٩١) ساعة معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
11206322 ì2تدريب ميدا                 
                 3مبادىء التصميم 11206101
                 3علم الج®ل 11211328
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11206318  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11206421
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
11206103  م.س. 1                 3تصميم داخيل 2 11206207
11206211  م.س. 1                 3تصميم داخيل 4 11206314
11206314  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11206321
11206321  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 11206423
                 3االثاث تاريخ وتصميم 11206424
                 3كميات ومواصفات 11206320
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 2مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
                 3تقنيات االضاءة والصوت 11206417
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 3تصميم داخيل 1 11206103
                 3نظريات التصميم و مناهجه 11206208
11206106  م.س. 1                 3التصميم بواسطة الحاسوب 2 11206209
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3التصميم بواسطة الحاسوب 1 11206106
                 3منظور هنديس 11206104
                 3رسم مع®ري 11206102
11206207  م.س. 1                 3تصميم داخيل 3 11206211
                 3تكنولوجيا الخامات 11206212
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
11206314  م.س. 1                 3تصميم داخيل 5 11206318
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3مخططات تفصيلية 11206315
                 3مشاغل نجارة وديكور 11206316
                 3الظل والظالل واالظهار 11206105



 دليل جامعة النجاح الوطنية729

ثالثًا:متطلبات التخصص اإلختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3معادن واخشاب 1 11206259
                 3موزاييك 11206253
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 3النقد الفني 11211454
                 3زجاج معشق 11206251
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3مناظر خلوية 1 11211321
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
                 ñ3اذج ومجس®ت 11206352
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
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وصف المساقات

11211101 مدخل إلى الفنون :  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: االوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون. يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده وأســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً  بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً إىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا : 
تعريــف كلمــة موســيقا مــن الناحيتــÒ اللغويــة واملعنويــة، وتفســÏ معــاì املوســيقا بوصفهــا عل®ً وفنــاً ولغة، والتقســي®ت واألشــكال 

املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعــددة، واألبعــاد 

التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب املوســيقية 

العاملية، مثل السيمفونية، واألوبرا، والتعرف إىل القوالب العربية، مثل القصيدة، واملوشح، واألدوار، والس®عي.  

11211329 الفن الشعبي  الفلسطيني:                   
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......إل ــزران، والتطري ــش والخي ــادن، والســجاد، والخــزف، والق ــش، واملع والنســيج، والنق

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® ويركــز املســاق عــىل إمكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي يف 

ــة واملعــارصة. ــون الحديث الفن

11201103 الفلكلور  الموسيقي  الفلسطيني :                   
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــكال  ــطينية دراسة األش ــعبية الفلس ــة الش ــا الغنائي ــة ومميزاته ــيقا اآللي ــص املوس ــث يف خصائ ــاï البح ــن اآليل والغن ــىل الصعيدي ع

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.                        ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11206316 مشاغل نجارة وديكور:  
تهــدف هــذه املــادة للتعــرف إىل اآلالت واألدوات واملــواد الخــام املختلفــة (خشــب، معــدن وغÏهــا يف املشــاغل والقيــام بتطبيقــات 

عمليــة إلنجــاز بعــض النــ®ذج النفعيــة التــي تطلــب مــن الطالــب يف مجــال التصميــم الداخــيل وذلــك Áســاعدة فنــي املشــغل. 

11206104 منظور هندسي:                                
يتــم تزويــد الطالــب بكــم مــن املعلومــات Ùكنــه مــن رســم املنظــور للفكــرة التصميميــة معتمــداً عــىل املخططــات قبــل أن تكــون 

قاØــة عــىل حيــز التنفيذ. كــ® يتــم إعطــاء الطالــب إمكانــات أفضــل للتعبــÏ عــن التصميــ®ت، مــ® يجعلــه يتجــاوز مرحلــة الرســم 

الهنــديس إىل اإلبــداع والثقــة يف العمــل، كــ® يعمــل عــىل تنميــة ملكــة الخيــال اإلبداعــي لــدى الطالــب، مــ® Ùكنــه مــن تنميــة الــذوق 

الفنــي واإلحســاس الفعــيل بقيــم التصاميــم املختلفــة. ويبحــث يف تعليــم الطالــب عــىل جميــع أنــواع املنظــور بنقطــة واحــدة،  واملائــل 

بنقطتــÒ وأكــ_ مــن ذلــك، كــ® يتعلــم الطالــب عــىل رســم املنظــور بثــالث نقــاط تــاليش، بعــدة طــرق تفيــده،  وتوســع مداركــه .   
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 11206102 رسم معماري:      
يتعلــم الطالــب يف هــذا املســاق أصــول الرســم املعــ®ري، اذ يعــد وســيلة لرتجمــة األفــكار التصميميــة وكيفيــة رســم املخططــات 

ــة  ــة واملقاطــع الرأســية مــن خــالل رســم املخططــات الكامل ــزم مــن رســومات كرســم املنظــور والواجهــات واملســاقط األفقي ومايل

ــواع الخطــوط والرمــوز املختلفــة ملــواد  ــب أن ــم الطال ــدا كمطعــم حيــث يتعل ــم مشــاريع أخــرى أكــ_ تعقي لبيــت صغــÏ ومــن ث

البنــاء وكيفيــة إظهارهــا يف املســاقط والوجهــات باإلضافــة إىل مقيــاس الرســم وخطــوط القيــاس وكيفيــة إعــداد اللوحــات الهندســية 

وترتيبها.  

11206101 مبادئ التصميم:                  
ــام  ــكل ع ــه بش ــه و أدوات ــه و خامات ــه و تقنيات ــم بأنواع ــف بالتصمي ــن التعري ــث يتضم ــص حي ــواة التخص ــاق ن ــذا املس ــد ه  يع

 Ïــ ــم تطبيــق العمــل الفنــي و تقييمــه ضمــن معاي ــادئ التــي مــن خاللهــا يت ــم و أسســه و املب وتعريــف الطالــب بفكــرة التصمي

علميــة منطلقــا مــن قــوة النقطــة و الخــط و املســاحة و الكتلــه و الفــراغ ومــن ثــم التــوازن و التكويــن و االيقــاع      و الحركــة و 

والتنــوع و القيمــة  والتجانــس والنســبة  الــخ ...   و كيفيــة تخيــل األشــكال الهندســية ببعديــن و بثالثــة أبعــاد و مجــال تطبيقاتهــا 

ــة التشــكيل . ــة و كيفي ــغ املتنوعــه للنواحــي الج®لي إضافــة للتعــرف إىل الصي

11206105 الظل والظالل واإلظهار:                     
يتعلــم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق كيفيــة إســقاط الظــل والظــالل يف البعديــن الثــاì والثالــث كــ® يتعلــم عمليــة اإلظهــار 

ــخ  ــوان باســتيل، ماركــر، غواش...إل ــوان خشــب، أل ــة، أل ــوان مائي ــات املختلفــة (أبيــض وأســود) أل باســتخدام التقني

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:     
ــة  ــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت ثالثي ــات الفني يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث، والتكوين

األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11206103 تصميم داخلي (1):        
ــة حيــث يتــم تطبيــق املفاهيــم التــي تعلمهــا الطالــب  ــة التعبÏي ــة والناحي ــز عــىل الفكــرة التصميمي  يتــم يف هــذا املســاق الرتكي

يف مبــادئ التصميــم  وذلــك مــن خــالل عــدة مشــاريع متنوعــة  يتــم مــن خاللهــا العمــل عــىل تطبيــق مفاهيــم  التصميــم بشــكل 

عــام مثــل الناحيــة التعبÏيــة، والناحيــة الج®ليــة، والناحيــة الوظيفيــة والتــي تحتــاج إىل مجهــود وتفاصيــل أكــ_.  كــ® يتــم مــن 

خــالل املســاق  تطويــر قــدرة الطالــب عــىل اســتيعاب الفراغــات الداخليــة الخاصــة بالســكن واملبــاì العامــة  والتــي بدورهــا تغــذي 

الطالــب بالعنــارص والخامــات الجديــدة والتــي �كــن أن يســتخدمها يف  التشــكيل الفــراغ الداخــيل مــع األخــذ بعــÒ اإلعتبــار النواحــي 

التعبÏيــة و الوظيفيــة والج®ليــة عــىل حــد ســواء. 

11206106  التصميم بواسطة الحاسوب (1):           
يتــم اعطــاء الطالــب املبــادئ األوليــة للتعامــل مــع التصميــم باســتخدام الحاســوب حيــث يتــم التعــرف مــن خاللــه  عــىل برنامــج 

االتــوكاد والفوتوشــوب ليصبــح لــدى الطالــب القــدرة عــىل التعامــل مــع املخططــات الهندســية ورســم اللوحــات وإظهارها باســتخدام 

برنامــج االتــو كاد والفوتوشــوب.

 11206320 كميات ومواصفات:                  
ــات،  ــاب والرياضي ــول الحس ــط بأص ــا، وترتب ــا وصفاته ــواد وخصائصه ــل بامل ــي تتص ــة الت ــوم الطبيعي ــن العل ــاق م ــذا املس ــد ه يع

وهــو علــم شــديد االرتبــاط بالتصميــم املعــ®ري، ووثيــق الصلــة بالتصميــ®ت والرســومات التنفيذيــة، ويعتــرب مكمــالً ال غنــى عنــه 

للتصميــم الداخــيل. وحتــى يف الشــؤون التنفيذيــة والنظريــة لعلــم التخطيــط نجــد علــم املواصفــات ملــواد البنــاء، وحســاب تقديــر 

كميــات األعــ®ل يف مــكان، بحيــث يجعلــه مــن أهــم العنــارص التــي يدخلهــا املصمــم يف اعتبــاره مــن النواحــي التصميميــة البحتــة، 

أو املع®ريــة اإلنتفاعيــة (الوظيفيــة والج®ليــة، أو مــن النواحــي االقتصاديــة واإلنســانية). 



732  دليل جامعة النجاح الوطنية

11206208 نظريات التصميم ومناهجه:    
تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم التصميــم الداخــيل ومراحلــه التاريخيــة التــي مــر بهــا، وأهــم النظريــات القد�ــة 

والحديثــة، وصــوالً إىل نظريــات التصميــم الداخــيل يف الوقــت الحــارض مــن خــالل الطــرز املع®ريــة املختلفــة عــرب التاريــخ، وكذلــك 

دراســة منهجيــات التصميــم التقليديــة والحديثــة املعــارصة وأبعادهــا وتأثــÏات النظــم الفرعيــة كدخــول اآللــة والحاســوب وتأثÏهــ® 

عــىل تطويــر منهجيــات التصميــم الداخــيل وأفــكاره وإتســاع إمكانياتهــا. 

 11206207 تصميم داخلي (2):                 
 يف هــذا املســاق يبــدأ الطالــب بالتــدرج بأنــواع املشــاريع مــن حيــث حجــم ومــدى خصوصيــة الفراغــات الداخليــة فينتقــل الطالــب 

مــن الفــراغ الصغــÏ إىل الفــراغ الكبــÏ وبــÒ الفراغــات املتنوعــة داخــل املبــاì الســكنية عــىل اختــالف وظائفهــا والتــي يركــز فيهــا 

املصمــم عــىل التفاصيــل والخامــات املســتخدمة و الناحيــة الوظيفيــة  أكــ_ مــن غÏهــا حيــث تحتــاج هــذه املشــاريع إىل مجهــود 

وتفاصيــل أكــ_ و مــن خاللهــا يتــم تطويــر قــدرة الطالــب عــىل إســتيعاب العالقــات مابــÒ الفراغــات الداخليــة الخاصــة بالســكن 

واالرتقــاء Áهاراتــه املختلفــة خاصــة الرســم املعــ®ري، األكاد�ــي، واملنظــور الهنــديس. ويتعــرف مــن خاللهــا الطالــب إىل العنــارص 

والخامــات الجديــدة والتــي �كــن أن يســتخدمها يف  التشــكيل الفراغــي مــع األخــذ بعــÒ االعتبــار النواحــي الوظيفيــة والج®ليــة 

عــىل حــد ســواء.

11206212 تكنولوجيا الخامات:              
يتــم مــن خــالل هــذه املــادة التعــرف إىل الخــواص الفيزيائيــة للمــواد املكونــة ملفــردات التصميــم الداخــيل وطــرق توظيفهــا يف مجــال 

التصميــم الداخــيل باإلضافــة إىل املــواد التــي تســتخدم يف العــ®رة الداخليــة مــن أخشــاب ومعــادن وأيــة مــواد أخــرى، ســواءاً كانــت 

طبيعيــة أو مصنعــة والتــي �كــن أن تســتخدم يف عمليــة التصميــم والتعــرف إىل أنواعهــا ومميزاتهــا كذلــك الطــرق املثــىل لعمليــة 

التوظيــف وكيفيــة توفÏهــا وبيعهــا يف األســواق .  

11206315 مخططات تفصيلية:             
ــاء Áســتوى  ــي تســاعده عــىل اإلرتق ــارص األساســية الت ــب باألســاليب والعن ــف الطال ــوم عــىل تعري  الفكــرة مــن هــذا املســاق تق

التصميــم و دقتــه و ذلــك مــن خــالل البحــث يف أدق التفاصيــل بحيــث يتمكــن املصمــم مــن ترجمــة أفــكاره بشــكل دقيــق للفريــق 

املنفــذ مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تواصــل مــع املــواد الخــام و الــورش املهنيــة و اإلمكانيــات و البيئــة الصناعيــة و املنتوجــات و املــواد 

املتوفــرة Áــا يحقــق طمــوح املصمــم لتنفيــذ تصميمــه عــىل أرض الواقــع. ومــن هنــا �كــن اعتبــار املخططــات التفصيليــة بأنهــا همزة 

الوصــل بــÒ التصميــم و التنفيــذ وبــÒ املصمــم واملــرشف واملنفــذ ( املهنــي. الحــريف ..... ) وتهــدف إىل توجيــه املنفــذ إىل املعطيــات 

و املواصفــات املطروحــة ضمــن العمــل الفنــي والهنــديس بدقــة متناهيــة .  مــن هنــا فــإن املســاق يشــكل للطالــب قاعــدة مهمــة 

تســاعده عــىل التعمــق باملواضيــع التصميميــة وتزيــد فهمــه ملبــادئ التصميــم املختلفــة. اذ يطــرح املســاق عــىل شــكل مــادة عمليــة 

مــن خــالل رســم تطبيقــات تقليديــة ملجموعــة متنوعــة مــن الت®ريــن يتــم فهمهــا و دراســتها و  إعــادة رســمها خــالل مرحلتــÒ األوىل 

رســم هنــديس (يــدوي) و الثانيــة بواســطة الكمبيوتــر  ومــن ثــم ينتقــل الطالــب إىل مرحلــة التصميــم التفصيــيل مــن خــالل مــرشوع 

مفصــل ضمــن معطيــات معينــة متوجــا هــذا التصميــم بتنفيــذه مــن خــالل ورشــات العمــل Áجســم واقعــي .

11206211  تصميم داخلي (3):              
ــه  ــة العامــة (خدمــة الجمهــور).  حيــث يتــم تنمي يتــم يف هــذا املســاق اإلنتقــال إىل معالجــة حلــول تصميمــة للفراغــات الداخلي

قــدرة الطالــب عــىل التعامــل مــع احتياجــات الفــراغ الداخــيل لــكل مــن الهيئــات واملؤسســات العامــة مــن حيــث طبيعــة الخامــات 

املســتخدم مــع البــدء باســتخدام برامــج التصميــم عــىل جهــاز الحاســوب.

 11206209 التصميم بوساطة الحاسوب (2):   
تطويــر الطالــب وإعــداده وتعليمــه عــىل املهــارات األساســية يف برنامــج  3D maxاملعــد لتصميــم األشــكال ثالثيــة األبعــاد ابتــداًء مــن 

األشــكال الهندســية البســيطة إىل األشــكال املعقــدة كاملبــاì وقطــع األثــاث وكذلــك التعامــل مــع برنامــجauto cad   ثنــاï األبعــاد 

حيــث يقــوم برنامــج 3D max بتحويــل امللفــات الثنائيــة األبعــاد إىل ثالثيــة األبعــاد.
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11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته:   
التعــرف عــىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات ورضوريــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية 

التــي يرتكهــا التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم.

ة والصوت:         11206417 تقنيات اإلضاء
تتنــاول هــذه املــادة طريقــة اســتخدام اإلضــاءة والصــوت يف مجــال التصميــم الداخــيل مــن حيــث توضيــح عالقتــه باإلضــاءة والصــوت 

مــع الفــراغ والكتلــة وأســلوب وتقنيــات اســتخدامها كعامــل مؤثــر يف العمــل املصمــم الداخــيل مــع احتســاب القــدرات واألعــ®ل 

الخاصــة باإلضــاءة والصــوت التــي تلــزم للفــراغ الداخــيل.

11206424 األثاث تاريخ وتصميم:            
تتنــاول هــذه املــادة العنــارص الرئيســية للتصميــم الناتــج ومــن ثــم نشــأة األثــاث وتطــوره عــرب العصــور التاريخيــة املختلفــة وتدريــب 

الطالــب عــىل التمييــز بــÒ األســاليب املختلفــة ومميــزات  كل عنــرص، كــ® تتنــاول املــادة أســاليب التصميم الداخــيل وأسســه وتقنياته 

بشــكل عــام،  واألثــاث بشــكل خــاص والرتكيــز عــىل تطــور األثــاث يف الحــركات التصميميــة عــرب القــرن العرشيــن واســتخدامها للمــواد 

املختلفــة وربطهــا مــع عنــارص ومقومــات األثــاث الحديــث ودراســة إمكانيــة اإلفــادة مــن هــذه التقنيات املســتخدمة. 

11206314 تصميم داخلي (4):               
يف هــذا املســاق يبــدأ الطالــب بالرتكيــز عــىل اتبــاع أحــد مــدارس التصميــم الداخــيل عــن طريــق تطبيقهــا عــىل أحــد  أنــواع املشــاريع 

التجاريــة والتعــرف عــىل تصميــم الــرشكات واملؤسســات  التــي تعتمــد بشــكل رئيــس عــىل الناحيــة الوظيفيــة مــن حيــث حجــم 

ــة أكــ_ مــن  ــات املســتخدمة و الوظيف ــل والخام ــا املصمــم عــىل التفاصي ــز فيه ــي يرك ــة والت ــة الفراغــات الداخلي ومــدى خصوصي

غÏهــا حيــث تحتــاج هــذه املشــاريع إىل مجهــود وتفاصيــل أكــ_ ومــن خاللهــا يتــم تطويــر قــدرة الطالــب عــىل اســتيعاب الفراغــات 

الداخليــة الخاصــة باملشــاريع التجاريــة و الــرشكات ويتعــرف إىل العنــارص التــي �كــن أن يســتخدمها يف التشــكيل الفراغــي للــرشكات 

مــع األخــذ بعــÒ اإلعتبــار النواحــي الوظيفيــة والج®ليــة حســب نوعيــة املشــاريع . 

 11206322 تدريب ميداني :                     
يتــم مــن خــالل هــذا املســاق تدريــب الطالــب ميدانيــاً (بعــد الســنة الثالثــة عــىل أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة بنجــاح) مــن أجــل 

خــوض غــ®ر التجربــة العمليــة للمســاقات التــي درســها يف الكليــة مــن خــالل تدريبــه يف الــرشكات واملؤسســات الرســمية والخاصــة 

التــي تعمــل يف مجــال التصميــم الداخــيل، وذلــك بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة عــىل األقــل بالفصــل الصيفــي منفــردة أو يف فصــل 

عــادي عــىل أن ال يزيــد عــدد الســاعات التــي يســجلها الطالــب عــن (11) ســاعة Áــا فيهــا التدريــب امليــداì وذلــك تحــت إرشاف 

مــدرس مــن القســم. بحيــث املخرجــات املتوقعــة: إســتيعابه التطبيقــات املقــررة عــىل أرض الواقــع, والتعــرف إىل الخامــات املتوفــرة 

بالســوق املحــيل وكيفيــة تطويعهــا لخدمــة التصميــم الداخــيل، باإلضافــة إىل التعــرف عــىل أســس العمــل يف هــذه الــرشكات مــن 

حيــث التعامــل مــع العمــالء, وتعزيــز روح الفريــق العمــل الج®عــي.

11206318 تصميم داخلي (5):       
ــة  ــق واقعي ــب لتحقي ــدى الطال ــم أساســية ل ــز مفاهي ــة والســياحية بهــدف تعزي ــاول املشــاريع الثقافي يهــدف هــذا املســاق إىل تن

 Ïالتصميــم مــن خــالل عنــارص التصميــم الرئيســية الوظيفيــة املبــارشة ( مــواد الخــام و األلــوان و اإلضــاءة ...) و التــي �كــن التعبــ

عنهــا و تصميمهــا بواســطة برامــج الحاســوب املختلفــة وتعزيــز الفكــرة والتصميــم بأســلوب تشــكييل تعبــÏي يحتمــل التخيل الواســع 

و املحقــق للوظيفــة يف آن واحــد.  وهــذا املســاق هــو مكمــل ملتطلبــات التخصــص األساســيه التــي يعتمــد عليهــا الطالــب يف تحقيــق 

املعلومــات الرضوريــه لــه يف مجــال التصميــم الداخــيل، كــ® يشــكل القاعــده األساســيه التــي يبنــى عليهــا فيــ® بعــد مــرشوع التخــرج 

حيــث ســيتم طــرح مشــاريع كبــÏة يف هــذا الفصــل لتدريــب الطالــب و تعليمــه عــىل التعامــل مــع الفراغــات الكبــÏه املكتســبه مــن 

الســنوات الســابقه.  ويتوقــع مــن الطالــب بعــد إنهــاء هــذا املســاق أن يكــون قــادراً عــىل التعامــل مــع الفراغــات العامــه الخاصــه 

بحساســيه أكــرب مــن الناحيــة الوظيفيــة و الناحيــة الج®ليــة عــىل حــد ســواء . حيــث يتعــرف الطالــب إىل كيفيــه التصميــم و اإلظهــار 

بعــده عنــارص مختلفــه مــن األلــوان اىل املجســم و غــÏه .
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 11206321  بحث مشروع التخرج:        
يقــدم الطالــب بحثــاً نظريــاً يف موضــوع مــرشوع التخــرج الــذي يختــاره مــع املــدرس املــرشف، ويكــون املــرشوع يف موضــوع يتعلــق 

Áــا درســه الطالــب يف الكليــة، وتقــوم لجنــة مــن الكليــة Áناقشــة خطــة البحــث وتقييمهــا قبــل أن يبــدأ الطالــب بكتابــة موضوعــه 

الــذي يؤهلــه اىل طــرح مســاق مــرشوع التخــرج فيــ® بعــد.

11206423 مشروع التخرج (تصميم داخلي):    
يتضمــن هــذا املســاق اختيــار مــرشوع الــذي تــم البحــث بــه يف الفصــول املاضيــة والــذي كان مــن أحــد  املشــاريع التــي تطــرح يف 

كل فصــل بالتنســيق مــع مــدرس املســاق، حيــث يتــم تقديــم دراســة متقدمــة ملــرشوع واقعــي متكامــل تتضمــن جوانبــه الوظيفيــة 

والج®ليــة والتقنيــة باالعتــ®د عــىل املوقــع العــام، وتوزيــع األثــاث، والفراغــات املتوفــرة يف املبنــى، ويتــم ذلــك مــن خــالل قيــام 

الطالــب بتقديــم مقرتحــات عمليــة مدروســة مفصلــة ملــرشوع التخــرج واملنهــج املتبــع فيــه ومصــادر املعلومــات املعتمــدة فيــه، ثــم 

مناقشــة هــذا اإلقــرتاح للموافقــة عليــه.

11211102 سم أكاديمي1 :               
ــد  ــع والتأكي ــل الواق ــة يف نق ــÒ املدّرب ــىل الع ــ®د ع ــن االعت ــن م ــث يتمك ــا بحي ــب برصي ــب الطال ــاق إىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، ويركــز الطالــب فيهــا 

عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث 

ــة املختلفــة.            (املنظــور) ضمــن الرتاكيــب البنائي

11211116 تاريخ وتذوق الفن1 :          
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة لفنــون اإلنســان القديــم مــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق االقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة اإلغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

االخرى.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:        
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي بوصفــه فنــاً إبتكاريــاً مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة 

مــن الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز أيضــاً عــىل (الواســطى وبهــزاد....) 

ــة  ــون التطبيقي ــز أيضــا عــىل الفن ــة  والرتكي ــا وطرزهــا املختلف ــن العــ®رة اإلســالمية بعنارصهــا وأنواعه ــم التعــرض أيضــاً اىل ف ويت

اإلســالمية، ومــدى تأثــÏ الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الحديثــة الغربيــة .

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها 1:         
يهــدف هــذا املســاق للتعريــف عــىل مفهــوم األلــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظريــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظريــات 

شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....إلــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.    

 11211331 مناهج البحث العلمي :               
يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وكذلــك كيفيــة كتابــة بحــث مــرشوع التخــرج مــن خــالل 

تنــاول النظريــات املختلفــة وأســاليب البحــث العلمــي، ووضعهــا بــÒ مناهــج العلــوم اإلجت®عيــة، وم®رســة األنشــطة الالمنهجيــة 

والتــي تشــمل البحــث املكتبــي وتحضــÏ قوائــم باملراجــع التــي تتعلــق Áوضــوع محــدد، مــع وصــف موجــز لــكل مــن هــذه املراجــع 

وكتابــة دراســات ومراجــع نقديــة فنيــة لكتــب محــددة، واســتخدام الرســومات الفنيــة مــع توضيحهــا باســتبيان، ثــم يكتفــي الطالــب 

بإعــداد بحــث يف أحــد املواضيــع الفنيــة مــن مختلــف العصــور .  
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 11211321 مناظر خلوية 1 :       
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب عــىل الرؤيــة املفتوحــة خــارج املرســم ورؤيــة املنظــور Áختلــف أنواعــه والرؤيــة الشــمولية 

 Ïات الحاصلــة عــىل الســطوح ومالمســها والتعبــÏالبانوراميــة للمشــهد وتتبــع حركــة الظــالل واألضــواء بأزمنــة مختلفــة ورصــد التغــ

عنهــا مــن قبــل الطالــب وÁختلــف الخامــات. والرتكيــز عــىل املشــهد املحــيل واألســلوب الواقعــي والطبيعــي.                      

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:   
ــن  ــطÒ والف ــة يف فلس ــون القد� ــطينية كالفن ــكيلية الفلس ــون التش ــىل الفن ــة ع ــرات األربع ــة املؤث ــاق إىل دراس ــذا املس ــدف ه يه

ــر الحــوادث  ــان أث ــك بي ــÒ الفلســطينيÒ. كذل ــون عــىل أداءات الفنان ــر هــذه الفن املســيحي والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأث

السياســية التــي أثــرت عــىل فلســطÒ وإنعكاســها عــىل الطــرق التعبÏيــة، ودراســة فنــون مــا قبــل مرحلــة 1948 ومــا بعــد 1967، 

 Òوحتــى مرحلــة دخــول الســلطة الفلســطينية واثرهــا عــىل اســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع أســاليب الفنانــ

الفلســطينيÒ مــن حيــث تواجدهــم الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف 

الوطــن  العــرà ويف املهجــر. وظهــور فــن البوســرت كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات 

السياســية.

 11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها 2:    
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.                                                                

11211315 الفن الحديث والمعاصر:        
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور اإلنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوالً 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.     

11211454 النقد الفني:     
ــم العمــل أو البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

النفســية عنــد الفنانــÒ وفيهــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة مــا بــÒ العمــل الفنــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذلــك كلــه ضمــن قالــب 

كتــاà فنــي. كذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون ومــن خــالل عــرض مختلــف 

ــخ وعــرض ومناقشــة مجموعــة مــن املقــاالت املتعلقــة بالنقــد  ــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...إل ــواع النقــد الفن أن

التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا إىل مشــاكل وأحــوال النقــد التشــكييل العــرà وموقعــه مــن النقــد العاملــي. 

كذلــك يتيــح هــذا املســاق للطالــب إمكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد األعــ®ل الفنيــة أو التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة وإخراجهــا عــىل 

شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة .                                              

11206251 زجاج معشق  :            
يتنــاول املســاق دراســة أنــواع الزجــاج وطــرق قصــه وعــىل األلــوان الزجاجيــة، وطــرق إســتع®التها، وإســتخدامها يف تلويــن الزجــاج، 

وطــرق تعشــيق الزجــاج بوســاطة الرصــاص، والنحــاس، والجبــس.  

11206253  موزاييك:                          
ــك،  ــات املوزاي ــىل إســتع®ل أدوات وخام ــدرب،  ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــك يف العصــور املختلف ــاول املســاق دراســة املوزاي يتن

ــك.  ــة إســتع®ل األحجــار والرخــام، وعمــل املوزاي ــون، وتقني ــورق املل ــذ بعــض املشــاريع بوســاطة ال وتنفي
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11206352 نماذج ومجسمات:        
تتنــاول هــذه املــادة تعريــف الطالــب بكيفيــة عمــل النــ®ذج واملجســ®ت باســتخدام املــواد املختلفــة (خشــب، كرتــون، إلــخ...) 

والقيــام بتطبيقــات عمليــة عليهــا، وبحــث يشــمل ذلــك ñــاذج تصميــم داخــيل وخارجــي. 

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:  
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®،  وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــه والزخرف ــط وأسس الخ

والزخرفــة اإلســالمية وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.

 11206151 أسس تصميم ثنائي األبعاد:    
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية يف البعــد الثــاì وتطويــر الفهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن طريــق عــرض 

ــانية  ــل اإلنس ــك يف ردة الفع ــÏ ذل ــدى تأث ــخ... وم ــس إل ــط وامللم ــاع، والخ ــاس، واإليق ــون، والقي ــية كالل ــم األساس ــادئ التصمي ملب

للتصميم والشكل.   

11211103 رسم أكاديمي 2:      
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة األهــداف والغايــات كــ® يتــم 

التأكيــد أيضــاً عــىل فهــم خاصيــة الدرجــات (املعتــم واملــيضء)، والقريــب والبعيــد واملنظــور الفراغــي، ويركــز املســاق أيضــاً عــىل 

املالمــس املختلفــة عنــد نقــل الطالــب لهــا برصيــاً مــن خــالل خامــات الفحــم والحــرب الصينــي واأللــوان املائيــة. 

11206259 معادن وأخشاب :        
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف عــىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

ــدرب عــىل  ــار الحــرق الت ــن بالن ــة والتلوي ــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معين ــات التلوي ــكل أو النحــاس وعملي بالفضــة أو الني

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة، وإعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم 

عــىل األخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية 

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

جامعة خاركوفأستاذ مساعدحسن نعÏات

جامعة القاهرةأستاذ مساعدمÏفت عياش

VUB  جامعة بروكسلأستاذ مساعدمحمد عث®ن جرب

جامعة دمشقأستاذ مساعدهاì الفران

جامعة حلوان – القاهرةمحارضايهاب ابو هنود

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسرواء صوالحة (مبتعث)

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسعمر عينبويس

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج الرسم والتصوير

رؤية البرنامج
تتلخــص رؤيــة برنامــج الرســم والتصويــر يف الوصــول اىل خّريجــÒ قادريــن عــىل تطويــر الرســم والتصويــر مــن خــالل تقنيــات حديثــة، 

تســهم يف إثــراء الحركــة الفنيــة التشــكيلية الفلســطينية، ورفدهــا بفنانــÒ يأخــذون عــىل عاتقهــم وضــع التجربــة التشــكيلية الفلســطينية يف 

ســياق التجربــة الفنيــة العامليــة، مــن خــالل الرتكيــز عــىل رفــد التخصــص بالخــربات العامليــة والتجهيــزات املســتحدثة باســتمرار.

رسالة برنامج الرسم والتصوير
تتلخــص رســالة الربنامــج يف تخريــج طالــب ذي كفــاءة عاليــة يف مجــال الفنــون البرصيــة، قــادر عــىل ســلوك الطريــق الفنــي مــن خــالل 

شــبكة مرتابطــة مــن املســاقات النظريــة التــي تعالــج الجانــب التاريخــي والفكــري والجــ®يل واإلبداعــي، وأســاليب النقــد الفنــي، فضــالً 

عــن املســاقات العمليــة املهاريــة يف مجــاالت الرســم والتصويــر والنحــت، والتقنيــات املعــارصة يف التشــكيل، مســتفيدين مــن التجهيــزات 

والتقنيــات العاليــة املوجــودة يف قســم الفنــون التشــكيلية، حيــث يحــرص الربنامــج عــىل تعريــض الطالــب لتجــارب فنيــة محليــة وعامليــة 

تــ_ي تجربتــه وتزيــد مــن خربتــه، مــن خــالل اســتضافة فنانــÒ إلقامــة معــارض وورش عمــل. 

أهداف البرنامج
يســعى قســم الفنــون التشــكيلية بشــكل مســتمر إىل توســيع مجــال تخصصاتــه وفتــح تخصصــات جديــدة ومنــح الدرجــات العلميــة 

العليــا. وإعــداد كــوادر فنيــة متخصصــة لخدمــة الحركــة التشــكيلية الفلســطينية، ووضعهــا ضمــن ســياق الحركــة الفنيــة العامليــة، وتلخــص 

اهــداف الربنامــج Áــا يــيل:

 إعــداد طالــب مثقــف فنيــا وج®ليــا وابداعيــا �تلــك مهــارات تشــكيلية عاليــة يف مجــاالت الرســم والتصويــر والنحــت والتقنيــات • 

املعــارصة.

 رفد الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية بفنانÒ يشاركون يف إغناء الحركة التشكيلية الفنية الفلسطينية واثرائها.• 

 رفع مستوى الذائقة الفنية يف املجتمع املحيل من خالل إقامة املعارض الفنية والورش.• 

 مواكبة التقنيات الفنية العاملية والرؤية املعارصة للفن من خالل استضافة فنانÒ عامليÒ لعرض تجاربهم والتفاعل معها.• 

 •. ( Public Art ) رفع املستوى الج®يل للبيئة البرصية للمجتمع املحيل 

مخرجات التعليم للبرنامج
يسعى قسم الفنون التشكيلية اىل تخريج طالب يتصف باملواصفات اآلتية:

منتمياً لقسمه وكليته ولجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافة فنية تشكيلية مستمدة من أسس تكوين العمل الفني ونظريات علم الج®ل.• 

ــة •  ــر والتشــكيل يف األعــ®ل ثنائي ــدا يف مجــاالت الرســم والتصوي ــة، وتحدي ــة الذاتي ــة التشــكيلية االبداعي ــكاً  للمهــارات الفني ممتل

وثالثيــة االبعــاد.

ممتلكاً ألسلوب شخيص ذاè يف طريقة التعبÏ البرصية التشكيلية.• 

قادراً عىل توظيف اللغة التشكيلية البرصية يف النقد الفني.• 

مل®ً بتاريخ الفن والحركات الفنية التشكيلية عرب العصور.• 

مدركاً ألهمية النشاط الفني التشكييل يف رقي مجتمعه والدفاع عن قضاياه.• 

قادراً عىل التفكÏ اإلبداعي.• 

فاعالً يف نرش الوعي يف مجتمعه وبيئته من خالل املشاهد البرصية اإلبداعية• 

فاعالً يف إضفاء الج®ليات عىل املشاهد البرصية يف مجتمعه وبيئته.• 

قادراً عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت الفنون التشكيلية.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات الفنية البرصية العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون التشكيلية• 
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خطة لتخصص الرسم والتصوير 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

متطلبات الجامعة االجبارية:

عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة 
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الخطة الدراسية لتخصص الرسم والتصوير (١٢٤) ساعة معتمدة
متطلبات تخصص االجبارية (٩٤ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3نحت 1 11211320
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
11211311 ï11211102  م.س. 1                 3التكوين االنشا
11211426  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (الرسم والتصوير) 11211427
11211230 ï11211106  م.س. 1                 3الرسم والتصوير املا
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
11211116  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق الفن 2 11211217
11211309  م.س. 1                 3تصوير 5 11211310
                 3مناظر خلوية 1 11211321
11211323  م.س. 1                 2تدريب ميداì (الرسم والتصوير) 11211325
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11211309  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج (الرسم والتصوير) 11211426
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3اساليب تدريس الفن 11211323
11211102  م.س. 1                 3تقنيات التصوير 11211212
11211208  م.س. 1                 3تصوير 4 11211309
                 3علم الج®ل 11211328
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 3فن جرافيك 1 11216211
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
11211207  م.س. 1                 3تصوير 3 11211208
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
11211102  م.س. 1                 3تصوير 1 11211106
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
11211102  م.س. 1                 3التصميم يف الفنون التشكيلية 11211122
11211103  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 3 11211204
11211204  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 4 11211205
11211106  م.س. 1                 3تصوير 2 11211207
11211102  م.س. 1                 3ترشيح فني 11211213
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متطلبات التخصص االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
                 3سÏاميك 1 11221102
11211328  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف علم الج®ل 11211460
11211315  م.س. 1                 3فنون ما بعد الحداثة 11211461
11216211  م.س. 1                 3فن جرافيك 2 11216355
11211321  م.س. 1                 3مناظر خلوية 2 11211352
                 3قضايا معارصة يف الفن الحديث 11211459
11221102  م.س. 1                 3رساميك 2 11221103
11216355  م.س. 1                 3فن جرافيك 3 11216457
11216318 ï3التصوير الضو                 
                 3منظور هنديس 11206104
                 3مدخل اىل الرتبية الفنية 11211357
                 3معادن واخشاب 1 11206259
                 3 الخامات والتقنيات 11211458
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3زجاج معشق 11206251
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
11211356 à3خط عر                 
11211320  م.س. 1                 3نحت 2 11211435
11211204  م.س. 1                 3الرسم والتصوير بواسطة الحاسوب 11211453
                 3النقد الفني 11211454
                 3التفكÏ االبداعي 11211455
11211205  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 5 11211351
                 3موزاييك 11206253
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وصف المساقات
11211101 مدخل الى الفنون :

يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده وأســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :     
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مروراً بالحضارات الرومانية واملسيحية واإلسالمية، وصوالً اىل النظرة املعارصة للفن والج®ل يف الفكر الحديث.  

 

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا (فن االلقاء) :
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي. 

 11201103  الفلكلور الموسيقي الفلسطيني:    
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية، الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

عــىل الصعيديــن اآليل والغنــاï والبحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائيــة الشــعبية الفلســطينية. دراســة األشــكال 

وتحليلهــا والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.                                                     ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11211329 الفن الشعبي الفلسطيني:                 
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، وصناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ، وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......ال ــزران، والتطري ــادن، والســجاد، والخــزف، والقــش والخي والنســيج، والنقــش، واملع

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز املســاق أيضــا عــىل إمكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي 

ــة واملعــارصة.   يف الفنــون الحديث

11211230  الرسم والتصوير المائي:     
يهــدف هــذا املســاق إىل التدريــب عــىل تقنيــات الرســم املــاï والتعــرف عــىل وســائل التعبــÏ املختلفــة مــن خــالل اســتخدام أدوات 

رســم متنوعــة كالفرشــاة وتقنياتهــا واســتخدام أوراق التنشــيف عــىل أســطح مالØــة لطبيعــة الخامــة مــع الحــرص عــىل خصوصيــة 

وشــفافية األلــوان املائيــة. مــن خــالل مختلــف مواضيــع الرســم مــن طبيعــة صامتــة ومناظــر خلويــة.                                                                                                

11211102  رسم أكاديمي (1):               
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب برصيــاً يف نقــل الواقــع والتأكيــد عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار 

العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا عــىل املعتــم واملــيضء وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع 

مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث (املنظــور) ضمــن الرتاكيــب البنائيــة املختلفــة. 
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11211103 رسم أكاديمي (2):      
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واالطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة االهــداف والغايــات. ويتــم 

ــز املســاق عــىل  ــ® يرك ــد واملنظــور الفراغــي. ك ــب والبعي ــم واملــيضء)، والقري ــة الدرجــات (املعت ــم خاصي ــد أيضــا عــىل فه التأكي

املالمس املختلفة عند نقل الطالب لها برصياً من خالل خامات الفحم والحرب الصيني واأللوان املائية.   

 

 11211204 رسم أكاديمي(3 ):               
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتك®ل مــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ املاضيــÒ رســم أكاد�ــي (1 ،2)، مــع الرتكيــز عــىل العالقــات 

الشــكلية بــÒ الــكل والجــزء يف التكويــن وعالقتــه بالفكــرة بنظــرة تحليليــة ملوضــوع محــّدد، مــن خــالل اسكتشــات رسيعــة مكتملــة 

فنيــاً. تتــم هــذه الت®ريــن عــىل الجســم البــرشي والطبيعــة الصامتــه، والطبيعــة الخلويــة والحيــة ليخــرج الطالــب Áقــدرة عاليــة 

عــىل صياغــة الواقــع البــرصي بقوالــب فنيــة جديــدة.         

 11211205 رسم أكاديمي(4):                                   
ــز يف هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة  ــم الرتكي ــة الســابقة؛ رســم أكاد�ــي (3،2،1) يت اســتك®ال للمســاقات الثالث

الجســم البــرشي بأوضاعــه املختلفــة، مــع التأكيــد عــىل ضبــط النســب وعالقتــه باملحيــط واألنشــطة الحياتيــة مســتخدماً خامــات 

مختلفــة وتقنيــات مبتكــرة مــع التأكيــد عــىل رؤيــة الطالــب الذاتيــة (البعــد الفلســفي) تجــاه عملــه الفنــي. ويكلــف الطالــب بعمــل 

اسكتشات مكثفة للحياة واالنشطة اليدوية التي يظهر فيها الجسم البرشي بأوضاع مختلفة.                                 

 11211106 تصوير (1)                                                                           
ــة الزيتيــة واالكرلييــك، مــع مراعــاة االســتخدام  يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب مهــارات التعاطــي مــع الخامــات اللوني

الصحيــح لهــذه الخامــات فيــ® تتعلــق بنقــاء اللــون ومزجهــا بشــكل صحيــح والتمكــن مــن إحــداث درجــات لونيــة لتعزيــز مفهــوم 

ــاً. كــ® يركــز املســاق أيضــاً عــىل االســتخدام الصحيــح للفرشــاة، مــع مالحظــة  القريــب والبعيــد والتحجيــم واملعتــم واملــيضء لوني

تأثÏهــا عــىل الســطح ضمــن نظــام متآلــف مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة الصامتــة. 

  

11211207 تصوير(2):                                                                     
اســتك®الً ملســاق تصويــر (1)، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل إظهــار املالمــس املختلفــة للخامــات، وإخراجهــا ضمــن جــّو مــن 

التعايــش بــÒ عنــارص التكويــن املختلفــة واألرضيــات إضافــة إىل الرتكيــز عــىل أنــواع الفــرش املختلفــة وأنواعهــا املالØــة لخامــة األلــوان 

الزيتيــة واالكريليــك Áــا يتــالءم مــع طبيعــة املوضــوع والعنــارص املــراد التعبــÏ عنهــا، وذلــك مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة 

الصامتــة.    

11211208 تصوير (3):                                                                       
اســتك®الً ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ تصويــر (2،1) يركــز هــذا املســاق عــىل دراســة الطالــب للجســم البــرشي لونيــاً 

ــك مــن خــالل موضوعــات تتعلــق  ــة واالكريليــك وذل ــة الزيتي ــة واملتحركــة، باســتخدام الخامــات اللوني يف أوضاعــه املختلفــة الثابت

بامل®رســات الحياتيــة واألنشــطة اليوميــة لإلنســان، مــع تحفيــز الطلبــة عــىل الخــروج اىل األســواق واملقاهــي واألماكــن العاّمــة التــي 

تعــّج بالحيــاة والجســم البــرشي. 

11211309 تصوير (4):             
اســتك®الً ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة تصويــر(3،2،1)، يركــز هــذا املســاق عــىل تحليــل مســاحات املشــاهد البرصيــة، 

واختزالهــا اىل عنــارص وتكوينــات تتســم بالتجريــد والتحويــر، Áــا يضمــن توجــه الطالــب إىل أســلوب فــردي ذاè، وتقنيــات شــخصية 

مستفيداً من إمكانيات الخامات اللونية املختلفة، وتوظيف الخامات امللمسيّة ضمن رؤية تشكيلية خاصة.                                    
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11211310 تصوير (5):   
اســتك®الً للمســاقات األربعــة الســابقة تصويــر(4،3،2،1) يركــز هــذا املســاق عــىل إتاحــة املجــال للطالــب لبلــورة رؤيتــه التشــكيلية 

ــب الشــخيص املســتند إىل وحــدة األســلوب  ــّزز أســلوب الطال ــة تع ــÏ تقليدي ــات غ ــن خــالل طرحــه ملوضوع ــة، وم ــة الذاتي اللوني

والرؤيــة، مــع توظيــف كل التقنيــات اللونيــة التــي مــّر بهــا. 

11211116 تاريخ وتذوق الفن (1):     
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة وفنــون اإلنســان القديــم مــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق األقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة االغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

االخرى.

11211217 تاريخ وتذوق الفن (2):        
ــيكية  ــو والكالس ــاروك والركوك ــرص الب ــة األوروà وع ــرص النهض ــون ع ــطى وفن ــور الوس ــون العص ــة فن ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

ــ®رة.  ــت والع ــر والنح ــون التصوي ــة لفن ــة والطبيعي ــده والرومانتيكي العائ

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):                          
ــات التــي بحثــت فيهــا مثــل  ــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظري يهــدف هــذا املســاق لتعريــف الطالــب إىل مفهــوم األل

نظريــات شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....الــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة 

عــىل األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.                         

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها (2): 
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.   

11211320 نحت (1):  
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت، وطبيعتــه، وأنواعــه، وإكســابه مهــارة التعامــل مــع الكتــل ثالثيــة األبعــاد 

ــذه لبعــض  ــن خــالل تنفي ــر م ــارز والغائ ــارة النحــت الب ــة هندســية وإكســابه مه ــاد ثالثي ــن خــالل تشــكيله ملشــاريع ذات أبع م

املشــاريع املســتوحاة مــن الحضــارات القد�ــة كالفرعونيــة واآلشــورية 

 11216211 فن جرافيك (1):  
يتعــرف الطالــب مــن خاللــه عــىل الرســم الرسيــع باألســود مــن أجــل ربــط حركــة اليــد بالعــÒ لتقويــة عــÒ الطالــب عــىل متابعــة 

ــر  ــاء وطــرق التحوي ــة البن ــات مختلف ــل املرئي ــىل تحلي ــذا املســاق أيضــاً ع ــز ه ــ® ويرك ــة، ك ــكال املختلف الخطــوط املحــددة لالش

ــل الحــرب  ــون األســود... مث ــق تعتمــد عــىل الل ــات يف التطبي ــزال كــ® ويركــز عــىل تدريــب الطالــب الســتخدام بعــض التقني واالخت

الصينــي الريشــة املعدنيــة، الفلوماســرت (االســتعانة بعنــارص الطبيعــة الصامتــه) مــع تعزيــز االســلوب الشــخيص للطالــب، وتدعيمــه 

ــارزة وأهــم خاماتهــا مثــل  ــة الطباعــة ومراحلهــا وخاصــًة الطباعــة الب ــة التحليــل والتطبيق،وكذلــك تدريبــه عــىل عملي ــاء عملي اثن

اللينوليــوم والخشــب ... وطــرق الحفــر عليهــا واملراحــل املختلفــة التــي �ــر بهــا العمــل الفنــي املطبــوع بطريقــة الطباعــة البــارزة 

ومواصفــات النســخ املطبوعــة.

11211321 مناظر خلوية (1):  
ــة املنظــور  ــارش مــن الطبيعــة ورؤي ــة املفتوحــة خــارج املرســم والرســم املب ــب عــىل الرؤي يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطال

Áختلــف انواعــه والرؤيــة الشــمولية البانوراميــة للمشــهد وتتبــع حركــة الظــالل واألضــواء بأزمنــة مختلفــة ورصــد التغــÏات الحاصلــة 

عــىل الســطوح ومالمســها والتعبــÏ عنهــا مــن قبــل الطالــب وÁختلــف الخامــات، والرتكيــز عــىل املشــهد املحــيل واألســلوب الواقعــي 

والطبيعــي.    
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11211122 التصميم في الفنون التشكيلية: 
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة األســس املكونــة للعمــل الفنــي ودراســة العنــارص وعالقتهــا مــع بعضهــا لبعــض وتوظيفهــا تشــكيلياً 

ــة مــن خــالل التطبيــق العمــيل لــكل مــن هــذه األســس والعنــارص ضمــن  ضمــن رؤيــة مدروســة يراعــى فيهــا النواحــي األكاد�ي

مشــاريع يقــوم بهــا الطالــب داخــل املرســم ومــن خــالل نشــاطات بيتيــة للوصــول اىل تحقيــق إمكانيــة التعامــل مــع هــذه األســس 

والعنــارص ضمــن ســياقات الفنــون الحديثــة.      

11211323 أساليب تدريس الفن:          
�ثــل هــذا املســاق اســتك®الً ملســاق مدخــل إىل الرتبيــة الفنيــة، حيــث يركــز عــىل دور املــدرس يف عمليــة تدريــس الرتبيــة الفنيــة 

واألســاليب والطرائــق املتبعــة يف تنفيــذ الحصــص الصفيــة. يتطــرق املســاق إىل مفهــوم الخطــة وأنواعهــا، ومواصفــات الحصــة الصفيــة 

ــم  ــة تقيي ــة اىل كيفي ــوى، إضاف ــراء املحت ــة يف إث ــة الوســائل التعليمي ــي الخــاص والعــام، وأهمي ــة عــىل الهــدف الفن الناجحــة املبني

املهــارات املنفــذة مــن قبــل الطلبــة وتقو�هــا.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي كفــن ابتــكاري مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة مــن 

الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ أمثــال الواســطي وبهزاد....الــخ، ويتــم التعــرض أيضاً 

 Ïاىل فــن العــ®رة اإلســالمية بعنارصهــا وأنواعهــا وطرزهــا املختلفــة  والرتكيــز أيضــا عــىل الفنــون التطبيقيــة اإلســالمية، ومــدى تأثــ

الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الغربيــة الحديثــة واملعــارصه .

11211311 التكوين اإلنشائي:  
 يتنــاول هــذا املســاق التطبيقــات العمليــة لتأكيــد املفاهيــم اآلتيــة: مقومــات البنــاء التشــكييل وتأكيــد العالقــات والروابــط ومنهــا 

االنســجام/ والتضــاد/ وصحــة الرؤيــة والبنــاء، والتنظيــم، والحركــة، وإيقــاع القــوى الكامنــة يف الهيئــات – وعالقــة العنــارص بعضهــا 

مــع بعضها، وهــو قائــم عــىل األســس الفنيــة اآلتيــة: مفهــوم البنــاء وأنواعــه، كيفيــة الرؤيــة، النســبة الذهبيــة عــرب العصــور.         

11211212 تقنيات التصوير:  
يهتــم هــذا املســاق بتعريــف الطالــب إىل األلــوان وتقنيــات اســتخدامها يف العصــور التاريخيــة مــن بدائيــة وفرعونيــة ...الــخ ودراســة 

أنــواع التصويــر املختلفــة وتقنياتهــا والتعــرف إىل طــرق تحضــÏ األرضيــات املناســبة لهــا، مــع دراســة الرتكيبــات الكيميائيــة لأللــوان 

الطبيعيــة والصناعيــة والنباتيــة، والتعــرف إىل طــرق تحضــÏ هــذه األلــوان ومــن ثــم اســتخدامها يف أعــ®ل فنيــة مــع دراســة لــوازم 

التصويــر املختلفــة مــن عطــور ومذيبــات وغــراء وأصبــاغ ومثبتــات وكيفيــة تحضÏهــا ومــن ثــم اســتخدامها بالشــكل الصحيــح.     
        

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:               
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة املؤثــرات األربعــة عــىل الفنــون التشــكيلية الفلســطينية كالفنــون القد�ة يف فلســطÒ والفن املســيحي 

والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأثــر هــذه الفنــون عــىل أداءات الفنانــÒ الفلســطينيÒ. كذلــك بيــان أثــر الحــوادث السياســية التــي 

ــة  ــى مرحل ــة 1948 ومــا بعــد 1967 ، وحت ــل مرحل ــون مــا قب ــة ودراســة فن ــرت عــىل فلســطÒ وانعكاســها عــىل الطــرق التعبÏي أث

دخــول الســلطة الفلســطينية وأثرهــا عــىل أســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع أســاليب الفنانــÒ الفلســطينيÒ مــن 

حيــث تواجدهــم الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف الوطــن العــرà ويف 

املهجــر، وظهــور فــن البوســرت والكاريكاتــÏ كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات السياســية.

 11211213 تشريح فني:                                                 
ــن  ــة م ــة والخارجي ــان الداخلي ــم االنس ــة لجس ــف الترشيحي ــة الوظائ ــرشي إىل دراس ــم الب ــي للجس ــح الفن ــاق الترشي ــدف مس يه

العظــام، والعضــالت، وحــركات الجســم بــكل أجزائــه وتفاصيلــه يف حالــة الثبــات ويف حالــة الحركــة، إضافــة إىل تحديــد هــذه النقــاط 

الترشيحيــة والنقــاط املنظوريــة، متناولــÒ الزوايــا املختلفــة ألوضــاع الجســم مــن ناحيــة وتحديــد التغــÏات الفســيولوجية مــن ناحيــة 

أخــرى يعطــى الطالــب يف هــذا املســاق Ùاريــن خطيّــة وإمكانيــة التظليــل إلبــراز هيئــة الجســد، وذلــك لتمكينــه مــن رســم الجســم 

بصــورة صحيحــة وأوضــاع مختلفــة وبأيــة حركــة كانــت، حتــى لــو رســم مــن مخيلتــه.
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11211315 الفن الحديث والمعاصر:                                                       
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور االنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوالً 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.   

11211331 مناهج البحث العلمي :                                     
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس البحــث العلمــي ومناهجــه بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

مشــكلة البحــث ثــم يطلــع عــىل أســاليب جمــع املعلومــات الالزمــه ملوضــوع البحــث. يتــدرب الطالــب أيضــا عــىل طــرق الكتابــة 

ــدى اآلخريــن ويكــون  ــاس وأســاليب إعــادة الصياغــه بحيــث يحــرتم حقــوق الطبــع والفكــر ل ــة وطــرق اإلقتب ــة واالبداعي االكاد�ي

شــخصيه ذاتيــة مبدعــة ومتميــزة. ويهــدف هــذا املســاق اىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي 

عــىل نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعد الطالــب يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة. يخصــص جــزء مــن 

املســاق إىل تكليــف كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون موضــوع اهت®مــه، مســتفيداً مــن األســس املتبعــة يف البحــث 

العلمــي والتوثيــق. 

11211426 بحث مشروع تخرج / الرسم والتصوير:                                 
اســتك®ال ملســاق أســاليب البحــث العلمــي ويركــز هــذا املســاق عــىل إعــداد الطالــب وتهيئتــه ملــرشوع التخــرج النهــاï وذلــك مــن 

خــالل اختيــار املوضــوع وعمــل بحــث يبــÒ مــن خاللــه فلســفة مرشوعــه الفنــي متضمنــا صــور واسكتشــات تحضÏيــة للفكــرة املــراد 

تنفيذهــا يف مــرشوع التخــرج التــي Ùكنــه مــن البــدء يف تنفيــذ املــرشوع مــع بدايــة الفصــل القــادم.                                                                                        

11211427 مشروع تخرج / الرسم والتصوير:   
ــب  ــك يقــوم الطال ــب الســابق وهــو بحــث مــرشوع تخــرج مــن خــالل ذل ــب عــىل املتطل ــذ مــرشوع التخــرج يعتمــد الطال لتنفي

بالتعبــÏ تشــكيلياً عــن األفــكار التــي توصــل إليهــا مــن خــالل أبحاثــه وإخراجهــا بأشــكاٍل فنيــٍة مختلفــٍة تعكــس شــخصية وأســلوب 

الطالــب. بحيــث يكــون هــذا املــرشوع Áثابــة اللبنــة األوىل يف طريــق الطالــب االحرتافيــة كونــه أول معــرض شــخيص لــه. 

11211325 تدريب ميداني/ الرسم والتصوير:                                                 
يهــدف هــذا املســاق إىل تشــجيع الطالــب عــىل خــوض غــ®ر التجربــة الفنيــة مــن خــالل انغ®ســه يف مشــكالت وهمــوم املجتمــع 

والتعبــÏ عنهــا فنيــاً مــن خــالل مخــرج فنــي يــراه الطالــب كعمــل معــرض فنــي أو عمــل جداريــة وكتابــة Comic Novel ..... أو 

عمــل ورشــة فنيــة، يتضمــن ذلــك زيــارة الطالــب ملختلــف املراكــز الفنيــة واملؤسســات التعليميــة، والتحــاور معهــا لتســهيل مرشوعــه، 

كذلــك التقــاؤه بفنانــÒ تشــكيليÒ ومحاورتهــم حــول تجربتهــم الفنية،رشيطــة أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح قبــل 

تســجيل املســاق عــىل أن ال يقــل عــدد الســاعات التدريبيــة عــن 200 ســاعة، وأن تكــون خــالل الفصــل الصيفــي بــدون أيــة مســاقات 

.Òأخــرى ويف حالــة الفصــل الــدرايس العــادي عليــه أن يســجل أقــل مــن 11 ســاعة وتكــون موزعــة خــالل ثالثــة أيــام أو يومــ

11211351 رسم أكاديمي (5):                               
اســتك®ال للمســاقات األربعــة الســابقة رســم أكاد�ــي (4،3،2،1)، يركــز هــذا املســاق عــىل إتاحــة املجــال للطالــب لبلــورة رؤيته التشــكيلية 

الذاتيــة، مــن خــالل طرحــه ملوضوعــات وتقنيــات مبتكــرة، تعــزز أســلوب الطالــب الشــخيص املســتند إىل وحــدة األســلوب والرؤية.

11211352 مناظر خلوية (2):                                                                        
اســتك®ال للمســاق الســابق مناظــر خلويــة (1) يركــز هــذا املســاق عــىل الرؤيــة الذاتيــة للطالــب يف إعــادة صياغــة املشــهد الطبيعــي 

Áــا يحــوي مــن مبــاì وشــخوص وأشــجار ... الــخ Áعالجــات فنيــة حديثــة مــن تجريــد خطــي وتجريــد لــوì واختــزاالت وتراكيــب 

وتحويــرات Áختلــف الخامــات والتقنيــات. 
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 11216355 فن جرافيك (2) :                                           
يســتكمل هــذا املســاق مــا مــر بــه الطالــب بفــن جرافيــك (1) مــع تعميــق الشــق التحليــيل للمرئيــات وتطويــر ألســلوب الطالــب 

الشــخيص أثنــاء عمليــة التحليــل والــذي يعتمــد عــىل األســلوب الواقعــي تــاره واالختــزال والتحويــر تــارة أخــرى لنــ®ذج مــن الطبيعــة 

الخلويــة والطبيعــة الصامتــه مــع مراعــاة أســس التصميــم الجيــد. كــ® يعمــد ايضــاً إىل تدريــب الطالــب وتدعيمــه Áهــارات تطبيقيــة 

جديــدة مثــل: أســلوب االتجــاه الواحــد، التهشــÏ، العشــواï وكذلــك إىل تعزيــز عمليــة التجربــة وامل®رســة الفنيــة لــدى الطالــب 

لتأكيــد ظاهــره املرونــة والطالقــة لتدعيــم مقومــات وأســس العمــل الفنــي (أســس التصميــم ) لــدى الطالــب عنــد رشوعــه بتنفيــذ 

أي مرشوع ما. 

ــي تنفــذ  ــرة، وخصوصــاً الت ــدة يف الطباعــة كالطباعــة الغائ يتــم يف هــذا املســاق أيضــاً إكســاب الطالــب ملهــارات وتطبيقــات جدي

بدورهــا عــىل خامــات املعــدن مثــل الصــاج والزنــك والنحــاس مــع الرتكيــز عــىل تقنيــات التنفيــذ مثــل (اإلبــرة الحــادة، االيفــورت).

11211453 الرسم والتصوير بواسطة الحاسوب:                                          
يركــز هــذا املســاق عــىل كيفيــة اســتخدام برامــج الرســم بواســطة الحاســوب كربنامــج الـــ  Photo Shop والـــ Painter وطريقــة 

اســتخدامها يف الرســم والتلويــن والتكويــن ومعالجــة الصــور والكروكيــات للوصــول ألفضــل النتائــج يف بنــاء العمــل الفنــي واإلفــادة 

مــن اإلمكانيــات الحديثــة والتأثــÏات الفنيــة التــي Ùنحهــا هــذه الربامــج للوصــول إىل أفضــل النتائــج يف تصميــم العمــل الفنــي يف 

حــاالت الرســم والتصويــر الزيتــي واملــاï واملوزاييــك.                                                                                          

 11221102 السيراميك (1):                                                                      
إكســاب الطالــب مهــارات عمليــة يف التشــكيل اليــدوي، بطــرق الضغــط والحبــال والرشائــح وكيفيــة لصــق القطــع والرشائــح للوصــول 

إىل التصميــم املطلــوب، مــع الرتكيــز عــىل خصائــص الطينــة، واملشــاكل التــي تواجــه الطالــب، إضافــة إىل الطريقــة الصحيحــة لحفــظ 

العمــل ومتابعتــه باســتمرار، كل هــذا يتــم مــن خــالل قيامــه بتنفيــذ تصميــ®ت مبتكــرة تحقــق تلــك املفاهيــم..                                              

11216318  التصوير الضوئي:                                                                
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ التصويــر الضــوï وتطــوره، فضــالً عــن التعــرف إىل كافــة األدوات والتجهيــزات الفنيــة والتقنيــة 

ــات التحضــÏ للصــور  ــة يف عملي ــة البرصي ــردات اللغ ــف مف ــب بتوظي ــوم الطال ــة. ان يق ــر املختلف ــات التصوي املســتخدمة يف عملي

الفوتوغرافيــة Ùهيــداً يف اســتخدامها اىل العمــل الجرافيــ+ بشــكل احــرتايف.                                                            

11211454 النقد الفني :                             
ــم العمــل أو البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

ــه ضمــن  ــك كل ــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذل ــÒ العمــل الفن ــا ب ــة م ــق بطبيعــة العالق ــا يتعل ــÒ وفيه ــد الفنان النفســية عن

قالــب كتــاà فنــي. إضافــة لذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون مــن خــالل 

عــرض مختلــف أنــواع النقــد الفنــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...الــخ كــ® يعــرض ويناقــش مجموعــة مــن املقــاالت 

املتعلقــة بالنقــد التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا عــىل مشــاكل وأحــوال النقــد التشــكييل العــرà وموقعــه مــن 

النقــد العاملــي. كــ® يتيــح هــذا املســاق للطالــب إمكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد األعــ®ل الفنيــة أو التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة 

وإخراجهــا عــىل شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة.                                                       

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:                                                          
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®،  وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــط والزخرف ــس الخ وأس

والزخرفــة اإلســالمية وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.                                                                 

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:                                            
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث لألعــ®ل. والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.     
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11221103 السيراميك (2):                                                                        
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف بطريقــة مبّســطة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ تصاميــم مبتكــرة 

بهــذا األســلوب، إضافــة إىل تعريــف الطالــب بكيفيــة تفريــغ األعــ®ل املنّفــذة بهــذه الطريقــة، ومعالجــة املشــاكل التــي قــد تواجــه 

الطالــب.                                                     

11216457 فن جرافيك (3) :                                                                  
  يف هــذا املســاق يتــدرب الطالــب عــىل آليــات اإلنشــاء والصياغــة الفنيــة املختلفــة، للفكــرة املنــوي تنفيذهــا كـــ (التوليــف مــن 

عــدة مســتويات للنظــر، الفوتومونتــاج...) Áــا يهــدف إىل تقويــة بنــاء عملــه الفنــي مــن جهــة وإىل انســجامه مــع فكــرة ومضمــون 

هــذا العمــل الفنــي مــن جهــة اخــرى. كــ® يتــدرب الطالــب عــىل إضفــاء رؤيتــة الشــخصية املكتســبة واملرتكــزة عــىل مبــدأ االختــزال 

ــة) كــ® يهــدف إىل إكســابه  ــة والحي ــة أو الخلوي ــن ومشــاريع هــذا املســاق (ســواء املســتلهمة مــن الطبيعــة الصامت ملجمــل Ùاري

وتدريبــه عــىل الطباعــة الحجريــة (الليتوغــراف) واألســاليب التقنيــة التطبيقيــة املختلفــة لهــذه الطباعــة ومراحــل العمــل بهــا مــن 

ــده  ــÏ والطباعــة) وأيضــاً تزوي ــة التحب ــة ســطح الحجــر للطباعــة وتحضــÏه وعملي ــب ومراحــل تهيئ ــم خــاص بالطال (وضــع تصمي

بالخــربة ملعرفــه النســخ املطبوعــة الناجحــة.  كذلــك يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب وإكســابه لطــرق فــرز األلــوان وعــىل 

آليــة العمــل بالحفــر والطباعــة امللونــة (طباعــة بــارزة وطباعــة غائــرة).      

11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته:                                  
التعــرف إىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات ورضوريــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية 

التــي يرتكهــا التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم .                                                                                             

11211455 التفكير اإلبداعي:                                                                     
التفكــÏ اإلبداعــي هــو الخطــوة األوىل نحــو اإلبتكار، ولنتعلــم اإلبتــكار علينــا أن نعــرف كيــف نّولــد األفــكار. يهــدف هــذا املســاق 

ــا  ــارات �كــن تعلمه ــداع بشــتى صــوره مه ــة، فاإلب ــكار اإلبداعي ــاج األف ــه إلنت ــة إلعــ®ل عقل ــارات الالزم ــب بامله ــد الطال إىل تزوي

واكتســابها. والتــدرب عليهــا مــن خــالل التعــرف عــىل معيقــات التفكــÏ اإلبداعــي  ملضاعفــة  قــدرة الطالــب عــىل إنتــاج األفــكار 

اإلبداعيــة والتعــرف إىل محفــزات اإلبــداع. املبــارشة منهــا وغــÏ املبــارشة. فضــال عــن التــدرب والتعــرف إىل مجموعــة مــن التقنيــات 

يف التفكــÏ اإلبداعــي عــىل املســتوى الفردي والج®عــي. لتوليــد مزيــد مــن األفــكار Áــا يتوائــم مــع احتياجحــات طلبــة كل قســم، 

وÁا يضمن تطوير أدوات التفكÏ الذهنية، والبرصية، عىل املستوى العميل والنظري.                                                           

11211435 نحت (2):                                                                                   
يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل مفهــوم النحــت النصفــي  Co-Relief مــن خــالل تنفيــذه لبعــض األقنعــة مــن تاريــخ الفــن 

ــب ســلبي  ــص بعــد صناعــة قال ــة الجب ــب البســيطة،  واستنســاخ العمــل األصــيل مــن خام ــة إىل صــب القوال ــا، إضاف ــده له وتقلي

لألعــ®ل املنفــذة.                                           

11206259 معادن واخشاب 1:                                                               
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف إىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

بالفضــة او النيــكل او النحــاس وعمليــات التلويــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معينــة والتلويــن بالنــار والحــرق والتــدرب عــىل 

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة مــع اعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم 

عــىل االخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية.
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11211356 خط عربي :       
اســتعراض ألنــواع الخطــوط العربيــة، وخصائصهــا، ومميزاتهــا، والقيــم التشــكيلية والج®ليــة التــي يحملهــا الحــرف العــرà. وفيــه 

يركــز املــدرس عــىل خطــّي النســخ والرقعــة مــن خــالل رشح عمــيل تحليــيل لشــكل الحــرف ونســبته، باالســتعانة باألحبــار والخامــات 

األصيلــة يف التخطيــط، Áــا يكســب املتــدرب املهــارة الســليمة يف الوصــول 

            . Òإىل مستوى احرتايف يف هذين الخط

11206104   منظور هندسي:                                                               
يتــم تزويــد الطالــب بكــم مــن املعلومــات التــي Ùكنــه مــن توظيــف املنظــور يف رســم املنظــور للفكــرة التصميميــة معتمــداً عــىل 

ــÏ عــن التصميــ®ت، مــ®  ــات أفضــل للتعب ــم إعطــاء الطالــب إمكان ــز التنفيذ. كــ® يت ــل أن تكــون قاØــة عــىل حي املخططــات قب

يجعلــه يتجــاوز مرحلــة الرســم الهنــديس إىل اإلبــداع والثقــة يف العمــل، كــ® يعمــل هــذا املســاق عــىل تنميــة ملكــة الخيــال اإلبداعــي 

لــدى الطالــب، مــ® Ùكنــه مــن تنميــة الــذوق الفنــي واإلحســاس الفعــيل بقيــم التصاميــم املختلفــة. ويبحــث يف تعليــم الطالــب عــىل 

جميــع أنــواع املنظــور بنقطــة واحــدة،  واملائــل بنقطتــÒ وأكــ_ مــن ذلــك، كــ® يتعلــم الطالــب عــىل رســم املنظــور بثــالث نقــاط 

تــاليش، وبعــدة طــرق تفيــد الطالــب،  وتوســع مداركــه .   

 I vanishing point perspective

II vanishing point perspective and at >2 vanishing point

III vanishing point perspective

11206253 موزاييك:                                                                             
ــك،  ــات املوزاي ــتع®ل أدوات وخام ــىل اس ــدرب ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــور املختلف ــك يف العص ــة املوزايي ــاق دراس ــاول املس يتن

ــرة.                                                        ــم مبتك ــة يف تصامي ــار امللون ــة اســتع®ل األحج ــون، وتقني ــورق املل ــاطة ال ــذ بعــض املشــاريع بوس وتنفي

11211357 مدخل الى التربية الفنية:                 
ــة يف  ــة الفني ــس الرتبي ــة تدري ــي تؤكــد أهمي ــق الفــن، واملــربرات الت ــة عــن طري ــة، والرتبي ــز هــذا املســاق عــىل مفهــوم الرتبي يرك

املــدراس Áــا يعــزز قناعــة الفــرد واملجتمــع بــدور الفــن يف تنشــئة األجيــال. يــدرس فيهــا الطالــب رســومات األطفــال يف مراحلهــا 

املختلفــة مــع الرتكيــز عــىل تقســيم (فيكتــور لوينفيلــد) لهــذه املراحــل، ومقارنتهــا مــع تقســيم (هÏبــرت ريــد). كــ® يركــز املســاق 

أيضــاً عــىل رضورة فهــم رســوم األطفــال عــىل أنهــا لغــة تعبÏيــة ســيكلوجية خاّصــة يف كل طفــل، تحمــل مــن االنفعــاالت والرؤيــة 

الذاتيــة، مــا يجعلهــا تســتحق نظــرة إيجابيــة خاّصــة انطالقــاً مــن أن الطفــل يرســم مــا يعرفــه ال مــا يــراه.     

11211458 الخامات والتقنيات:    
يتنــاول هــذا املســاق دراســة وبيــان عمــيل حــول التقنيــة واملــواد (تكنولوجيــة التصويــر) للخــروج بعمــل فنــي ُمْفعــم بالخامــات 

ــوح  ــد ومجــالت قد�ة، ول ــون، وجرائ ــواع األقمشــة،  وقطــع مــن الكرت ــة التــي تواكــب العــرص كالخشــب، واملاســونايت، وأن املَحلي

معدن وأســالك وخيوط، وطÒ .. الخ.      

11211459 قضايا معاصرة في الفن الحديث:                                              
تتنــاول هــذه املــادة موضوعــات فنيــة واجت®عيــة وفلســفية معــارصة وكيفيــة مخاطبــة هــذه القضايــا ضمــن أســاليب الفــن الحديث 

مــع دراســة لكيفيــة معالجــة فنانــÒ مبدعــÒ لبعــض القضايــا املعــارصة وكيــف أثــرت هــذه القضايــا

11211460 دراسات متقدمة في علم الجمال:                                            
اســتك®ال ملســاق علــم الجــ®ل فــإن هــذا املســاق يخــوض يف املوضوعــات األكــ_ تخصصــاً. كنظريــات النقــد الفنــي الجــ®يل املختلفــة 

وفلســفة الجــ®ل املعــارص كاالتجــاه الحــديس والوجــودي والرمــزي باإلضافــة لنظريــات علــم الجــ®ل املهمــة؛ كالنظريــة االنفعاليــة 

والنفســية والشــكلية باإلضافــة ملوضوعــات علــم الجــ®ل املقــارن.
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11211461 فنون ما بعد الحداثة :                                                              
اســتك®ال ملســاق الفــن الحديــث واملعــارص يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل فلســفات مــدارس مــا بعــد الحداثــة مــن 

خــالل عــرض تجــارب لفنانــÒ عامليــÒ وعــرب ومحليــÒ ومناقشــة أع®لهــم وتجاربهــم وطــرق عــرض هــذه األعــ®ل. ومــن ثــم قيــام 

كل طالــب بإنتــاج مرشوعــه الفنــي الــذي يتــالءم ورؤيتــه ملفاهيــم فنــون مــا بعــد الحداثــة.                                                                                

11206251 زجاج معشق :               
يتنــاول املســاق دراســة أنــواع الزجــاج وطــرق قصــه وعــىل األلــوان الزجاجيــة، وطــرق اســتع®التها، واســتخدامها يف تلويــن الزجــاج، 

وطــرق تعشــيق الزجــاج بوســاطة الرصــاص، والنحــاس، والجــص. 

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

كلية الفنون، قسم الفنون التشكيلية – اإلسكندرية محارضمحمد ابو ستة 

جامعة الÏموك، االردن محارضلينا حرب حميدان 

أوكالهوما، الواليات املتحدة ,e university of Tulsa$محارضك®ل زيدان 

جامعة دمشق مساعد بحث و تدريسبسام أبو الحيات 

جامعة دمشق مساعد بحث و تدريساحمد الحاج حمد 

جامعة النجاح الوطنيةمساعد بحث و تدريسرغدة ابو زيتون

جامعة النجاح الوطنية مساعد بحث و تدريسعصمت االسعد 

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج التصميم الجرافيكي

رؤية البرنامج ورسالته: 
يعنــى تخصــص التصميــم الجرافيــ+ Graphic Design بإعــداد الكــوادر املتخصصــة مــن املصممــÒ املؤهلــÒ عــىل الصعيديــن األكاد�ي 

والعمــيل لرفــد ســوق العمــل محليــا وعامليــاً يف مجــال الدعايــة واإلعــالن وخلــق العالمــات التجاريــة، البرصيــة املختلفــة. 

باإلضافــة إىل القــدرة عــىل تخطيــط وتنفيــذ الحمــالت الرتويجيــة املتكاملــه يف املجــاالت املختلفــة عــرب الوســائل التقليديــة املتعــارف 

ــاً . ــا وعاملي ــز عــىل التفكــÏ اإلبداعــي والحــاالت املنافســة محلي ــد مــع الرتكي ــة إىل اإلعــالم واإلعــالنMew media  الجدي ــا باإلضاف عليه

أهداف البرنامج :
يهــدف برنامــج الباكالوريــوس يف التصميــم الجرافيــ+ إىل تخريــج فــوج مــن الطلبــة ذوي الكفــاءة العاليــة يف تخصصهــم الدقيــق القــادر 

عــىل تلبيــة حاجــات الســوق املحــيل والعاملــي يف مجــال الدعايــة واإلعــالن البرصيــة والعالمــات التجاريــة املتنوعــة مــن خــالل تزويدهــم 

باملهــارات البحثيــة األكاد�يــة والوظيفيــة واألخالقيــة لخلــق التكامــل مــا بــÒ حاجــات الســوق باملهــارات املكتســبة  مــع مواكبــة التطــور 

العاملــي يف األدوات وقنونــات التواصــل واإلتصــال . 

:èوتقع أهداف الربنامج يف اآل

خلــق التكامــل مــا بــÒ املتطلبــات التســويقية والرتويجيــة للمؤسســات والج®عــات واألفــراد وحاجــات الســوق املحــيل والعاملــي • 

عــرب لغــة برصيــة إبداعيــة مــن خــالل فهــم الحاجــات والرغبــات الخاصــة بالفئــات املســتهدفة.

اإلملام باألدوات التكنولوجية واملحوسبة الخاصة بإعداد التصميم واإلخراج والطباعة . • 

شروط التخصص:
 أن يكون حاصالً عىل الشهادة الثانوية العامة (التوجيهي)Áعدل ال يقل عن %65 فأعىل • 

أن يجتاز الطالب امتحان القدرات الخاص بتخصص التصميم الجرافي+.• 

المتطلبات الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في قسم الفنون التطبيقية:
يقــدم قســم التصميــم الجرافيــ+ تخصصــاً منفــرداً يف التصميــم الجرافيــ+ يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف التصميــم الجرافيــ+. 

ــة الراغبــÒ يف الحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف هــذا التخصــص إÙــام 121 ســاعة معتمــدة، تشــمل متطلبــات  وعــىل جميــع الطلب

الجامعــة اإلجباريــة ومتطلبــات الكليــة والقســم اإلجباريــة واالختياريــة.

مخرجات التعليم/ قسم التصميم الجرافيكي
 منتمياً لقسمه وجامعته األم.• 

 مثقفاً ثقافًة فنيًة واسعة يف مجال الفنون التطبيقية.• 

 ممتلكاً للمهارات الفنيّة األساسيّة يف املجاالت الفنية املرتبطة بالناحيتÒ الج®لية والوظيفية.• 

 قادراً عىل توظيف املفردات الفنية الالزمة يف النقد الفني التطبيقي.• 

 ملّ®ً بتاريخ الفنون التطبيقية والطرز الفنيّة القد�ة واملعارصة يف مجال التصميم الجرافي+.• 

 مدركاً ألهميّة العالقة بÒ الناحيتÒ الج®لية والوظيفية يف املجال الفني  التطبيقي.• 

 مؤهالً لدخول سوق العمل واملنافسة فيه من خالل امتالك وسائل اإلتصال الحديثة.• 

 قادراً عىل حّل املشكالت املستّجدة من مجاالت التخصص الدقيق بأسلوب إبداعي.• 

 قادراً عىل التواصل مع املؤسسات العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال الفنون  التطبيقية.• 
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خطة  التصميم الجرافيكي 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100 ë0إنجليزي استدرا
3ثقافة إسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3اللغة اإلنجليزية 110001031
3دراسات فلسطينية11000105
1خدمة مجتمع11000108
1مهارات القيادة واإلتصال11000117
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
3اللغة اإلنجليزية 110003232

متطلبات الجامعة اإلجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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الخطة الدراسية لبرنامج التصميم الجرافيكي (١٢١) ساعة معتمدة
متطلبات التخصص اإلجبارية (٩١ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
11216104  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 2 11216208
                 3نظرية االعالن 1 11216105
                 3جرافيك بالحاسوب 1 11216104
                 3تصميم جرافيك 1 11216103
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
11216320 ì2تدريب ميدا                 
                 3تاريخ التصميم الجرافي+ 11216209
11216206  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 3 11216210
11216105  م.س. 1                 3نظرية االعالن 2 11216314
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
11216208  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 3 11216213
                 3ما قبل الطباعة 11216315
11216210  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 4 11216316
11216316  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 5 11216317
                 3مبادئ الحفر والطباعة 11216207
11216316  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج 11216319
11216319  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 11216421
                 3فن جرافيك 1 11216211
11216318 ï3التصوير الضو                 
                 3سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته 11206210
                 3التايبوغرايف 11216102
                 3مبادئ التصميم الجرافي+ 11216101
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11216103  م.س. 1                 3تصميم جرافيك 2 11216206
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3علم الج®ل 11211328
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
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متطلبات التخصص اإلختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مشاغل نجارة وديكور 11206316
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
                 ñ3اذج ومجس®ت 11206352
                 3نظريات التصميم و مناهجه 11206208
11216211  م.س. 1                 3فن جرافيك 2 11216355
                 3موزاييك 11206253
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
11216213  م.س. 1                 3جرافيك بالحاسوب 4 11216354
                 3رسوم متحركة بالحاسوب 11216356
11216355  م.س. 1                 3فن جرافيك 3 11216457
                 3دراسة متقدمة يف تصميم جرافيك 11216458
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
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وصف المساقات

11211101 مدخل إلى الفنون :
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)،  ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل اعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ووظيفتــه ومــواده وأســلوبه وتكوينــه . الطريقــة الثانيــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي لــكل طالــب  يف بدايــة الفصــل حيــث يقــوم 

بالبحــث فيــه متْبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة. 

11211328 علم الجمال :
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً  بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً اىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا :
ــي®ت  ــة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي.

11201103 الفلكلور  الموسيقي  الفلسطيني:
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــة الشــعبية الفلســطينية دراسة األشــكال  ــا الغنائي ــة ومميزاته ــص املوســيقا اآللي ــاï والبحــث يف خصائ ــن اآليل والغن عــىل الصعيدي

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا. التعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا.    ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م
                                                           

11211329 الفن الشعبي  الفلسطيني:
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......إل ــزران، والتطري ــش والخي ــادن، والســجاد، والخــزف، والق ــش، واملع والنســيج، والنق

ــرتاث الشــعبي يف  ــة توظيــف مفــردات ال ــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز أيضــاً عــىل إمكاني ــر ال ــة لتطوي الفلســطينية الشــعبية، ومحاول

ــارصة.      ــة واملع ــون الحديث الفن
                                  

  11216102 التايبوغرافي:   
تــدور هــذه املــادة حــول دراســة الوحــدات الج®ليــة  والتشــكيلية الالتينــي والعالقــات املتشــكلة فيــ® بينهــا. والتعــرف عــىل عائــالت 

 Ïــ ــط يف التعب ــف الخ ــي. توظي ــيق املطبع ــة بالتنس ــة الخاص ــد املهني ــام بالقواع ــروف واإلمل ــح الح ــتع®التها، لترشي ــوط وإس الخط

املفاهيمــي للموضوعــات املختلفــة .

11216103 تصميم جرافيك (1):   
تتنــاول هــذه املــادة تطبيــق جرافيــ+ مبــارش ملبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً، مــن خــالل املعالجــة البرصيــة لعنــارص مــن 

الطبيعــة واملحيــط بالتجريــد والتلخيــص التحويــر واإلختــزال بلغــة جرافيــك واضحــة. 
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11216104 جرافيك بالحاسوب 1: 
صمــم هــذا املســاق العمــيل لتطويــر مهــارات الطالــب يف اســتخدام الحاســوب يف مجــال التصميــم الجرافيــ+، وذلــك بالتعــرف إىل 

أحــد برامــج التصميــم الجرافيــ+ يعمــل بنظــام املتجهــات مثــل : Adobe Illustrator مــن خــالل تنفيــذ املشــاريع الجــادة التــي 

تطبــق فيهــا مبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً.   

11216105 نظرية إعالن  1: 
مقدمــة عــن اإلعــالن نشــأته تعريفــه وتطــوره، أساســيات اإلعــالن، ووســائل اإلعــالن والفــروق بينهــا، والصــدق يف اإلعــالن، وح®يــة 

امللكيــة الفرديــة وأخالقيــات املهنــة، وأثــر اإلعــالن يف النمــو اإلقتصــادي ويف نشــأة املجتمعــات ورفاهيتهــا دراســة املزيــج التســويقي 

والعالقــة الجدليــة بينــه وبــÒ الرتويــج.

11216213 جرافيك بالحاسوب:  3           
ــات  ــم صفح ــية يف تصمي ــارات األساس ــم وامله ــر املفاهي ــاق لتطوي ــذا املس ــم ه ــت) Web Design صم ــات اإلنرتن ــم صفح (تصمي

ــارص باســتخدام  ــم املع ــة HTML وطــرز التصمي ــان لغ ــز عــىل إتق ــع الرتكي ــت، م ــخ نشــأة اإلنرتن ــت وهــو يتطــرق إىل تاري اإلنرتن

ــه. ــج املتخصص الربام

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):  
ــات  ــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظري ــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظري يهــدف هــذا املســاق للتعــرف إىل مفهــوم األل

شــيفرول ومنســل وازولــت ونيوتــن ....الــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

ــذ.   األدوات املســتخدمة يف التنفي
  

 11216101مبادئ التصميم الجرافيكي : 
تتنــاول هــذه املــادة التعريــف بأســس التصميــم وعنــارصه (مثــل اللــون والخــط، واملســاحة، والكتلــة، والفــراغ، ثــم التــوازن، والحركــة، 

والتوزيــع، والتجانــس، والفضــاء الــخ... وكيفيــة التعامــل مــع األشــكال ببعديــن ومجــال تطبيقاتهــا، والتعــرف إىل الصيــغ املتنوعــة 

للعالقــات الج®ليــة يف مجــال التصميــم.

11211331 مناهج البحث العلمي : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تهيئــة الطالــب إلمتــالك أدوات البحــث العلمــي ومهاراتــه الالزمــة لتؤهــل الطالــب إلعــداده بحــث مهنيــا 

متكامــالً وفــق املقاييــس العلميــة الصحيحــة كمقدمــة لتنفيــذ مــرشوع التخــرج النهــاï بشــكل صحيــح.

11216318  التصوير الضوئي:
تنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ التصويــر الضــوï وتطــوره، فضــالً عــن التعــرف إىل األدوات والتجهيــزات الفنيــة والتقنيــة كافــة 

ــات التحضــÏ للصــور  ــة يف عملي ــة البرصي ــردات اللغ ــف مف ــب بتوظي ــوم الطال ــة. اذ يق ــر املختلف ــات التصوي املســتخدمة يف عملي

ــداً يف اســتخدامها يف العمــل الجرافيــ+ بشــكل احــرتايف . ــة Ùهي الفوتوغرافي

11216206 تصميم جرافيك (2): 
تتنــاول هــذه املــادة قضايــا التصميــم املعــارصة،  وتصميــم اإلنتــاج الخــاص باملصانــع واملؤسســات التجاريــة وكيفيــة التعامــل مــع 

ــب  ــة. والتدري ــة البرصي ــة املنتجــات، الهوي ــة – وأغلف ــم الجرافيكي ــا (Photographics) يف التصامي ــة وتوظيفه الصــورة الفوتوغرافي

عــىل العمل ضمــن الفريق.   

  

11216207 مبادئ الحفر والطباعة:
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً عــن تاريــخ فــن الحفــر والطباعــة والتعــرف إىل أســس الحفــر  وقواعــده وخاماتــه والطباعــة ومراحــل 

تطــور هــذا الفــن ودراســة التقنيــات الطباعيــة املختلفــة مــع تطبيقــات عمليــة باســتخدام  اللينوليــوم وغÏهــا يدويــاً وآليــاً الطباعــة 

الحريريــة، وطباعــة األوفســت مــن خــالل مجموعــة مــن الت®ريــن العمليــة والنحتيــة وامليدانيــة.
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11216208 جرافيك بالحاسوب (2) :
يهــدف هــذا املســاق إىل تطويــر مهــارات الطالــب يف معالجــة الصــور الرقميــة باســتخدام أحــد  أهــم برامــج التصميــم بنظــام الصــور 

Photoshop مــن خــالل مشــاريع جــادة تطبــق فيهــا مبــادئ التصميــم التــي تعلمهــا ســابقاً .

11206210 سوسيولوجيا التصميم وسيكولوجيته: 
 التعــرف إىل الجوانــب الســلوكية لــدى املســتهلك وعالقــة ذلــك بالعالمــات التجاريــة وقــرارات الــرشاء والرتويــج باملجتمــع. وتتنــاول 

املــادة العالقــة املتبادلــة بــÒ التصميــم واملجتمــع، وكيــف يوجــه التصميــم لتلبيــة حاجــات اإلنســان والتأثــÏات النفســية التــي يرتكهــا 

التصميــم فيــه، وانعــكاس ذلــك عــىل عمليــة اإلبــداع لــدى املصمــم.

11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:  
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي بوصفــه فنــاً ابتكاريــاً مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة 

مــن الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر اإلســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز عــىل (الواســطى وبهــزاد....) ويتــم 

التعــرض أيضــاً إىل فــن العــ®رة االســالمية بعنارصهــا وانواعهــا وطرزهــا املختلفــة والرتكيــز أيضــاً عــىل الفنــون التطبيقيــة اإلســالمية، 

ومــدى تأثــÏ الفــن اإلســالمي عــىل الفنــون الغربيــة الحديثــة.

11216210 تصميم جرافيك (3): 
تهــدف هــذه املــادة إىل دراســة األوجــه املختلفــة للحمــالت اإلعالنيــة التــي تســتهدف جوانــب الحيــاة املختلفــة وبخاصــة اإلقتصاديــة 

منهــا. وكيفيــة وضــع التصاميــم الجرافيكيــة املتميــزة مــن إعالنــات وملصقــات للحمــالت الرتويجيــة ابتــداء بالبحــث امليــداì وانتهــاء 

بالتصــورات املقنعــة للوســط اإلعــالì مــع الرتكيــز عــىل املوضوعــات ذات البعــد اإلنســاì، والتعامل مــع العالمــات التجارية.    

11216314 نظرية إعالن 2:  
يتنــاول املســاق بحــوث اإلعــالن، وفنــون اإلعــالن، والرســالة اإلعالنيــة، والتنظيــم اإلداري للدعايــة التجاريــة، واملبــادئ األخالقيــة التــي 

تحكــم الدعايــة التجاريــة. والحمــالت اإلعالنيــة وتخطيطهــا، وأهدافهــا، وأبحــاث الســوق، واملســتهلك، واملنتــوج.

 ،Òومســتقبل اإلعــالن يف فلســط ،Ïهــا يف تنويــر الج®هــÏوالبــالد العربيــة وأهميــة التلفــاز واملذيــاع وغ Òتاريــخ اإلعــالن يف فلســط

واإلعــالن كمهنــة الــوكاالت اإلعالنيــة وهيكلهــا التنظيمــي. اإلعــالن املعــارص اإلعــالم اإلجت®عــي والرقمــي. 

11216315 ما قبل الطباعة:  
ــات الطباعــة كافــة واألســاليب املتبعــة إلعــداد العمــل الفنــي للمطبعــة أو  ــات و أدوات وتقني يف هــذا املســاق نتحــدث عــن أدبي

للتنفيــذ.

يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف Áراحــل إعــداد امللفــات الخاصــة بالطباعــة بأنواعهــا. والتعــرف عــىل أنــواع الــورق ومقاســاتها 

العامليــة، األحبــار وأنواعهــا وتحضÏهــا ومراحــل تشــطيب الطباعــة كالً حســب نوعــه واســتخدامه. التعــرف إىل املصطلحــات 

ــة. ــم واملطبع ــÒ التصمي ــة مشــرتكة ب ــق لغ ــل لخل املســتخدمة يف العم

11216209 تاريخ التصميم الجرافيكي: 
ــم  ــه إىل تخصــص قائ ــة ووصول ــه نشــأته وتطــوره خــالل العصــور املختلف ــك – والدت ــم الجرافي ــخ تصمي ــادة تاري ــاول هــذه امل تتن

بذاتــه لــه خواصــه وميزاتــه وقوانينــه، ودور تصميــم الجرافيــك وعالقتــه بجميــع جوانــب الحيــاة املختلفــة؛ اإلقتصاديــة، والسياســية، 

والثقافيــة، والفنيــة، والرياضيــة، والبيئيــة وغÏهــا، والتعــرف إىل مــدارس التصميــم الجرافيــ+ املختلفــة ñــاذج مرئيــة.

11216320 تدريب ميداني:  
يتــم مــن خــالل هــذا املســاق تدريــب الطالــب ميدانيــاً (بعــد الســنة الثالثــة عــىل أن يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة بنجــاح) مــن أجــل 

خــوض غــ®ر التجربــة العمليــة للمســاقات التــي درســها يف الكليــة مــن خــالل تدريبــه يف الــرشكات واملؤسســات الرســمية والخاصــة 

التــي تعمــل يف مجــال التصميــم الجرافيــ+، وذلــك بواقــع 200 ســاعة تدريبيــة عــىل األقــل بالفصــل الصيفــي منفــردة او يف فصــل 
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عــادي عــىل أن ال يزيــد عــدد الســاعات التــي يســجلها الطالــب عــن (11) ســاعة Áــا فيهــا التدريــب امليــداì تحــت إرشاف مــدرس 

مــن القســم. وتكــون املخرجــات املتوقعــة: اســتيعابه التطبيقــات املقــررة عــىل أرض الواقــع, والتعــرف إىل الخامــات املتوفــرة بالســوق 

ــث  ــن حي ــرشكات م ــذه ال ــل يف ه ــس العم ــرف إىل أس ــة إىل التع ــ+، باالضاف ــم الجرافي ــة التصمي ــا لخدم ــة تطويعه ــيل وكيفي املح

التعامــل مــع العمــالء, وتعزيــز روح الفريــق العمــل الج®عــي.

 11216316 تصميم جرافيك (4): 
تتعلــق هــذه املــادة بفــن تصميــم اللوحــات الجرافيكيــة (املتحركــة) الخاصــة باملهرجانــات واإلحتفــاالت الرســمية والشــعبية وغÏهــا 

– وإعــداد الدراســات، وعمــل املخططــات األوليــة والتقريبيــة، والتصاميــم النهائيــة وتنفيذهــا، وتدريــب الطلبــة عــىل خــوض تجربــة 

العمــل الج®عــي والرتكيــز عــىل عمليــة الرتويــج الــذاè للمصمــم. 

 11216319  بحث مشروع التخرج:   
يقــدم الطالــب بحثــاً نظريــاً يف موضــوع مــرشوع التخــرج الــذي يختــاره مــع املــدرس املــرشف، ويكــون املــرشوع يف موضــوع يهــدف 

إىل توظيــف مهــارات البحث العلمي التي تعلمها ســابقاً.     

11216317 تصميم جرافيك (5):  
تتخصـــص هــذه املــــادة يف عمــل التصاميــم الجرافيكيــة املتميــزة واإلســتعانة بالصــورة الفوتوغرافيــة إلعــادة إنتاجهــا إلبــداع أعــ®ل 

فنيــة تجاريــة وتصاميــم إعالنيــة كخطــوة مســاندة ملــرشوع التخــرج والحمــالت اإلعالنيــة التكامليــة وتصميــم أغلفــة املنتجات.     

11216421 مشروع التخرج:
يف مــرشوع التخــرج يتحمــل الطالــب الجــزء األكــرب يف تخطيــط الحمــالت اإلعالنيــة كاملــة مــن إعــداد بحــوث الســوق واملســتهلك 

ووضــع الخطــط واالســرتاتيجيات املســتندة إىل البحــوث الســابقة وتقديــم امليزانيــات املخصصــة لتنفيــذ الحملــة الدعائيــة باإلعتــ®د 

ــة  ــة وأدوات تنفيذي ــكار خالق ــة تشــتمل عــىل أف ــه وضــع اســرتاتيجيات تســويقية متكامل ــا يف بحث ــي توصــل إليه ــج الت عــىل النتائ

مبتكــرة.

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها(2): 
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد هــذا املســاق عــىل تركيــب األلــوان وتحليلهــا ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام 

مختلــف الوســائل إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.

11211116 تاريخ وتذوق الفن 1:  
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة وفنــون اإلنســان القديــم ومــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

ــون الحضــارات  ــة وفن ــة والروماني ــون الحضــارة اإلغريقي ــىص وصــوالً إىل فن ــرشق األق ــون ال ــن وفن ــÒ النهري ــا ب ــون م وحضــارة فن

القد�ــة األخــرى.

11216211 فن جرافيك 1 :   
ــب  ــة عــÒ الطال ــد بالعــÒ لتقوي ــع باألســود مــن أجــل ربــط حركــة الي ــه عــىل الرســم الرسي ــب مــن خالل ــدرب الطال يتعــرف ويت

عــىل متابعــة الخطــوط املحــددة لألشــكال املختلفــة، كــ® ويركــز هــذا املســاق أيضــاً عــىل تحليــل املرئيــات مختلفــة البنــاء وطــرق 

التحويــر واإلختــزال و تدريــب الطالــب إلســتخدام بعــض التقنيــات يف التطبيــق تعتمــد عــىل اللــون األســود... مثــل الحــرب الصينــي 

الريشــة املعدنيــة، الفلوماســرت (اإلســتعانة بعنــارص الطبيعــة الصامتــة) مــع تعزيــز األســلوب الشــخيص للطالــب أثنــاء عمليــة التحليــل 

والتطبيــق، وكذلــك تدريبــه عــىل عمليــة الطباعــة ومراحلهــا وبخاصــة الطباعــة البــارزة وأهــم خاماتهــا مثــل اللينوليــوم والخشــب 

... وطــرق الحفــر عليهــا واملراحــل املختلفــة التــي �ــر بهــا العمــل الفنــي املطبــوع بطريقــة الطباعــة البــارزة ومواصفــات النســخ 

املطبوعــة.
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 (11211102) رسم أكاديمي (1):   
ــد  ــع والتأكي ــل الواق ــة يف نق ــÒ املدّرب ــىل الع ــ®د ع ــن اإلعت ــن م ــث يتمك ــا بحي ــب برصي ــب الطال ــاق إىل تدري ــذا املس ــدف ه يه

عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا 

عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، مــع مالحظــة مســتويات البــرص املختلفــة، والتأكيــد عــىل البعــد الثالــث 

ــة املختلفــة.     ــب البنائي (املنظــور) ضمــن الرتاكي

 (11216212) مبادئ الخط والزخرفة:      
تتنــاول هــذه املــادة موجــزاً لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®، وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــوط العربي ــال الخط ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة واألدوات املس ــه والزخرف ــط وأسس الخ

ــم.  والزخرفــة اإلســالمية، وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصمي

 11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد: 
يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث لألعــ®ل، والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11206151  أسس التصميم ثنائي األبعاد: 
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية للتصميــم يف البعــد الثــاì وتطويــر  فهمهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن 

طريــق عــرض ملبــادئ التصميــم األساســية كاللــون، والقيــاس، واإليقــاع، والخــط وامللمــس إلــخ... ومــدى تأثــÏ ذلــك يف ردة الفعــل 

اإلنســانية للتصميــم والشــكل.

11206208 نظريات التصميم ومناهجه:  
 تهــدف هــذه املــادة إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم التصميــم الداخــيل ومراحلــه التاريخيــة التــي مــر بهــا، وأهــم النظريــات القد�ــة 

والحديثــة، وصــوالً إىل نظريــات التصميــم الداخــيل يف الوقــت الحــارض مــن خــالل الطــرز املع®ريــة املختلفــة عــرب التاريــخ، وكذلــك 

دراســة منهجيــات التصميــم التقليديــة والحديثــة املعــارصة وأبعادهــا وتأثــÏات النظــم الفرعيــة كدخــول اآللــة والحاســوب وتأثÏهــ® 

عــىل تطويــر منهجيــات التصميــم الداخــيل وأفــكاره وإتســاع إمكانياتهــا. 

11206316 مشاغل نجارة وديكور:  
ــام  ــاغل والقي ــا) يف املش ــدن وغÏه ــب، مع ــة (خش ــام املختلف ــواد الخ ــرف إىل اآلالت واألدوات وامل ــادة إىل التع ــذه امل ــعى ه تس

ــيل. ــم الداخ ــال التصمي ــب يف مج ــن الطال ــب م ــي تطل ــة الت ــ®ذج النفعي ــض الن ــاز بع ــة إلنج ــات عملي بتطبيق

11216354 جرافيك بالحاسوب : 4  
صمــم هــذا املســاق مــن أجــل الرتكيــز عــىل تطويــر الطالــب وإعــداده يف مهــارات وأساســيات إعــداد البـــرامج التــــي تعتمــد عــىل 

التعامــل مــع (املســتخدم) Interactive Design وذلــك مــن خــالل تطويــر املهــارات الالزمــة لتصميــم وتطويــر الربامــج املختلفــة 

ــوت  ــات الص ــتخدام برمجي ــىل اس ــب ع ــة إىل التدري ــل:Dream  waves    باإلضاف ــات مث ــالل برمجي ــن خ ــت م ــات اإلنرتن وصفح

والصــورة.

11216355 فن جرافيك 2 :       
يســتكمل هــذا املســاق مــا مــر بــه الطالــب بفــن جرافيــك 1 مــع تعميــق الشــق التحليــيل للمرئيــات وتطويــر ألســلوب الطالــب 

الشــخيص أثنــاء عمليــة التحليــل والــذي يعتمــد عــىل األســلوب الواقعــي تــاره واإلختــزال والتحويــر تــاره أخــرى لنــ®ذج مــن الطبيعــة 

الخلويــة والطبيعــة الصامتــه مــع مراعــاة أســس التصميــم الجيــد. وتدريــب الطالــب وتدعيمــه Áهــارات تطبيقيــة جديــدة مثــل: 

أســلوب (اإلتجــاه الواحــد، التهشــÏ، التصالبــي، العشــواï...) وكذلــك تعزيــز عمليــة التجربــة وامل®رســة الفنيــة لــدى الطالــب لتأكيــد 

ظاهــره املرونــة والطالقــة، لتدعيــم مقومــات العمــل الفنــي و أسســه (أســس التصميــم ) مــن أجــل رشوعــه بتنفيــذ أيــة مــرشوع مــا. 
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و يتــم يف هــذا املســاق أيضــاً إكســاب الطالــب مهــارات وتطبيقــات جديــدة يف الطباعــة مثــل الطباعــة الغائــرة، وخصوصــاً التــي تنفــذ 

بدورهــا عــىل خامــات املعــدن مثــل (الصــاج، الزنــك، النحــاس) مــع الرتكيز عــىل تقنيــات التنفيذ مثــل (اإلبــرة الحــادة، االيفورت)    

 11216457 فن جرافيك 3 :    
يف هــذا املســاق يتــدرب الطالــب عــىل آليــات اإلنشــاء والصياغــة الفنيــة املختلفــة، للفكــرة املنــوي تنفيذهــا كـــ (التوليــف مــن عــدة 

مســتويات للنظــر، الفوتومونتــاج...) Áــا يهــدف إىل تقويــة بنــاء عملــه الفنــي مــن جهــة و إىل انســجامه مــع فكــرة هــذا العمــل 

ومضمونــه الفنــي مــن جهــة أخــرى. 

ــاق  ــذا املس ــن ه ــل Ùاري ــزال ملجم ــدأ اإلخت ــىل مب ــزة ع ــبة واملرتك ــخصية املكتس ــة الش ــاء رؤيت ــىل إضف ــب ع ــدرب الطال ــ® يت ك

ــة) . ــة والحي ــه أو الخلوي ــة الصامت ــن الطبيع ــتلهمة م ــواء املس ــاريعه (س ومش

كــ® يســعى إىل إكســاب الطالــب وتدريبــه للطباعــة الحجريــة (الليتوغــراف) واألســاليب التقنيــة التطبيقيــة املختلفــة لهــذه الطباعــة 

 Ïــ ــة التحب ــة وعملي ــر للطباع ــطح الحج ــÏ س ــة وتحض ــل تهيئ ــب ومراح ــاص بالطال ــم خ ــع تصمي ــن (وض ــا م ــل به ــل العم ومراح

والطباعــة) وتزويــده بالخــربة ملعرفــه النســخ املطبوعــة الناجحــة. 

ــارزة  ــة (طباعــة ب ــة العمــل بالحفــر والطباعــة امللون ــوان وعــىل آلي ــك يهــدف إىل تدريــب الطالــب وإكســابه لطــرق فــرز األل كذل

ــرة) .  طباعــة غائ

 11206253 موزاييك:              
ــك،  ــات املوزاي ــىل اســتع®ل أدوات وخام ــدرب،  ع ــه والت ــق صناعت ــة، وطرائ ــك يف العصــور املختلف ــة املوزاي ــاول املســاق دراس يتن

ــك.  ــة إســتع®ل األحجــار والرخــام، وعمــل املوزاي ــون، وتقني ــورق املل ــذ بعــض املشــاريع بوســاطة ال وتنفي

11206352 نماذج ومجسمات:      
تتنــاول هــذه املــادة تعريــف الطالــب بكيفيــة عمــل النــ®ذج واملجســ®ت باســتخدام املــواد املختلفــة (خشــب، كرتــون، ...إلــخ) 

والقيــام بتطبيقــات عمليــة عليهــا، وبحــث يشــمل عــىل ñــاذج تصميــم داخــيل وخارجــي. 

11216356  رسوم متحركة بالحاسوب:    
يهــدف هــذا املســاق لدراســة أدوات صنــع األفــالم والرســوم املتحركــة ومهاراتهــا عــىل املســتويÒ اليــدوي والتقنــي باســتخدام  برامــج 

. (Flash  (Skill Motion animation :مثــل

11211103 رسم أكاديمي 2:   
يهــدف هــذا املســاق إىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة األهــداف والغايــات ويتــم 

ــد واملنظــور الفراغــي، يركــز املســاق أيضــاً عــىل  ــم واملــيضء)، والقريــب والبعي ــة الدرجــات (املعت ــد أيضــاً عــىل فهــم خاصي التأكي

املالمــس املختلفــة عنــد نقــل الطالــب لهــا برصيــاً مــن خــالل خامــات الفحــم والحــرب الصينــي واأللــوان املائيــة.

11216458 دراسة متقدمة في تصميم الجرافيك: 
ــي  ــم الت ــادئ واملفاهي ــاة معتمــداً عــىل املب ــة حــرة ملشــاريع منتق ــب مــن خــالل هــذا املســاق عمــل دراســة إبداعي ــم الطال يتعل

ــة. ــاء دراســته للمســاقات املختلف ــا أثن تعلمه
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

جامعة خاركوفأستاذ مساعدحسن نعÏات

جامعة القاهرةأستاذ مساعدمÏفت عياش

University (Aix-Marsielle lll) Paul Cézanne، & IAE Graduate School of Managementمحارضمحمد سالمه

جامعة الÏموكمحارضسامي عيساوي

جامعة دمشقمساعد بحث و تدريساحمد الحاج حمد

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي
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برنامج فن الخزف
     رؤية البرنامج 

تتلخــص رؤيــة برنامــج فــن الخــزف يف الوصــول اىل خّريجــÒ قادريــن عــىل تطويــر فــن الخــزف مــن خــالل تقنيــات حديثــة، تســهم يف 

اثــراء الحركــة الفنيــة التشــكيلية الفلســطينية، ورفدهــا بفنانــÒ يأخــذون عــىل عاتقهــم وضــع التجربــة التشــكيلية الفلســطينية يف ســياق 

التجربــة الفنيــة العامليــة، مــن خــالل الرتكيــز عــىل رفــد التخصــص بالخــربات العامليــة والتجهيــزات املســتحدثة باســتمرار.

رسالة البرنامج 
تتلخــص رســالة الربنامــج يف تخريــج طالــب ذي كفــاءة عاليــة يف مجــال الفنــون البرصيــة، قــادر عــىل ســلوك الطريــق الفنــي مــن خــالل 

شــبكة مرتابطــة مــن املســاقات النظريــة التــي تعالــج الجانــب التاريخــي والفكــري والجــ®يل واالبداعــي، وأســاليب النقــد الفنــي، فضــالً عــن 

املســاقات العمليــة املهاريــة يف تقنيــات الرســم والتشــكيل، والبنــاء والنحــت الخــزيف الجــداري وطــرق الشــوي والتســوية وإعــداد الطــالءات 

ــض  ــث يحــرص الربنامــج يف تعري ــون التشــكيلية، حي ــة املوجــودة يف قســم الفن ــات العالي ــزات والتقني ــة مســتفيدين مــن التجهي الزجاجي

الطالــب لتجــارب فنيــة محليــة وعامليــة تــ_ي تجربتــه وتزيــد مــن خربتــه، مــن خــالل اســتضافة فنانــÒ إلقامــة معــارض وورش عمــل . 

االهداف العامة للبرنامج   
يســعى قســم الفنــون التشــكيلية وبشــكل مســتمر اىل توســيع مجــال تخصصاتــه وفتــح تخصصــات جديــدة ومنــح الدرجــات العلميــة 

العليــا. وإعــداد كــوادر فنيــة متخصصــة لخدمــة الحركــة التشــكيلية الفلســطينية، ووضعهــا ضمــن ســياق الحركــة الفنيــة العامليــة، وتلخــص 

:èــا يــأÁ أهــداف الربنامــج

إعــداد طالــب مثقــف فنيــا وج®ليــا وإبداعيــا �تلــك مهــارات تشــكيلية عاليــة يف مجــاالت النحــت والخــزف والتقنيــات الفنيــة • 

املعــارصة.

رفد الحركة الفنية التشكيلية الفلسطينية بفنانÒ يشاركون يف إغناء الحركة التشكيلية الفنية الفلسطينية واثرائها.• 

رفع مستوى الذائقة الفنية يف املجتمع املحيل من خالل إقامة املعارض الفنية والورش.• 

مواكبة التقنيات الفنية العاملية والرؤية املعارصة للفن من خالل استضافة فنانÒ عامليÒ لعرض تجاربهم والتفاعل معها.• 

 •. ( Public Art ) رفع املستوى الج®يل للبيئة البرصية للمجتمع املحيل

االرتقاء باملشغوالت الخزفية ليواكب الذائقة الج®لية املعارصة.• 

مخرجات برنامج فن الخزف
يسعى قسم الفنون التشكيلية إىل تخريج طالب يتصف باملواصفات اآلتية:

منتمياً لقسمه وكليته ولجامعته األم.• 

مثقفاً ثقافة فنية تشكيلية مستمدة من أسس تكوين العمل الفني ونظريات علم الج®ل.• 

ممتلــكا للمهــارات الفنيــة التشــكيلية اإلبداعيــة الذاتيــة، وتحديــدا يف مجــاالت فــن الخــزف والنحــت يف األعــ®ل ثنائيــة وثالثيــة • 

االبعــاد.

ممتلكا ألسلوب شخيص ذاè يف طريقة التعبÏ البرصية التشكيلية.• 

قادراً عىل توظيف اللغة التشكيلية البرصية يف النقد الفني.• 

مل®ً بتاريخ الفن والحركات الفنية التشكيلية عرب العصور.• 

مدركا ألهمية النشاط الفني الخزيف يف رقي مجتمعه والدفاع عن قضاياه.• 

قادرا عىل التفكÏ اإلبداعي.• 

فاعالً يف نرش الوعي يف مجتمعه وبيئته من خالل املشاهد البرصية اإلبداعية• 

فاعالً يف إضفاء الج®ليات عىل املشاهد البرصية يف مجتمعه وبيئته.• 

قادراً عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت الفنون التشكيلية.• 

قادراً عىل التواصل مع املؤسسات الفنية البرصية العربية والعاملية ذات العالقة يف مجال فن الخزف.• 
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خطة  فن الخزف 

س.ماسم المساقرقم المساق
10032100ë0انجليزي استدرا
3ثقافة اسالمية11000101
3لغة عربية11000102
3لغة إنجليزية 110001031
3لغة إنجليزية 110003232
3دراسات فلسطينية11000105
1مهارات القيادة واالتصال11000117
1خدمة مجتمعية11000108
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127

متطلبات الجامعة االجبارية:
عىل الطلبة اجتياز جميع املساقات يف هذه املجموعة (18) ساعة معتمدة
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الخطة الدراسية لبرنامج فن الخزف (١٢٤) ساعة معتمدة
متطلبات التخصص االجبارية (٩٤ ساعة) معتمدة

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 2مناهج البحث العلمي 11211331
                 3سÏاميك 1 11221102
                 2الفن الشعبي الفلسطيني 11211329
11211323  م.س. 1                 2تدريب ميداì (فن الخزف) 11221312
                 3اساليب تدريس الفن 11211323
11211320  م.س. 1                 3نحت 2 11211435
                 3اساليب الزخرفة عىل الخزف 11221314
11211356 à3خط عر                 
                 3دراسات متقدمة يف السÏاميك 11221310
                 3السÏاميك وصناعة القوالب 11221307
                 3السÏاميك الخامات والتقنيات 11221101
11221102  م.س. 1                 3رساميك 2 11221103
11221103  م.س. 1                 3سÏاميك 3 11221204
11221204  م.س. 1                 3سÏاميك 4 11221205
                 3الخزف االسالمي 11221208
                 3علم الج®ل 11211328
                 2مدخل اىل الفنون 11211101
11221205  م.س. 1                 3سÏاميك 5 11221306
11211102  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 2 11211103
                 2الفلكلور املوسيقي الفلسطيني 11201103
11211102  م.س. 1                 3ترشيح فني 11211213
                 3الفن االسالمي والعرà املعارص 11211324
                 3مدخل يف تصميم ثالý االبعاد 11206319
                 3رسم اكاد�ي 1 11211102
                 3تاريخ الفخار 11221209
                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 1 11211109
                 3تاريخ وتذوق الفن 1 11211116
                 3نحت 1 11211320
11211106  م.س. 1                 3تصوير 2 11211207
11221411  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (فن الخزف) 11221415
                 2مدخل اىل علم املوسيقى 11201101
                 3النحت الخزيف الجداري 11221413
11221205  م.س. 1                 1بحث مرشوع تخرج (فن الخزف) 11221411
11211102  م.س. 1                 3تصوير 1 11211106
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متطلبات التخصص االختيارية (١٢ ساعة ) معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11211435  م.س. 1                 3نحت 3 11221351
11221351  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف النحت 11221453
                 3النحت وصناعة القوالب 11221352
11211116  م.س. 1                 3تاريخ وتذوق الفن 2 11211217
                 3مبادىء الخط والزخرفة 11216212
11211217  م.س. 1                 3الفن الحديث واملعارص 11211315
                 3موزاييك 11206253
                 3اسس التصميم ثناï االبعاد 11206151
                 3معادن واخشاب 1 11206259
11211103  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 3 11211204
11211204  م.س. 1                 3رسم اكاد�ي 4 11211205
11211230 ï11211106  م.س. 1                 3الرسم والتصوير املا
11211311 ï11211102  م.س. 1                 3التكوين االنشا
                 3مبادئ الحفر والطباعة 11216207
                 3حركة الفن التشكييل الفلسطيني 11211414
                 3النقد الفني 11211454
                 3التفكÏ االبداعي 11211455
                 3 الخامات والتقنيات 11211458
                 3قضايا معارصة يف الفن الحديث 11211459
11211328  م.س. 1                 3دراسات متقدمة يف علم الج®ل 11211460
11211109  م.س. 1                 3نظرية االلوان وتطبيقاتها 2 11211219
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 وصف المساقات

11211101 مدخل الى الفنون:
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالفنــون األربعــة الرئيســية (الفنــون البرصيــة، واملوســيقا، واملــرسح، والعــ®رة)، ويكــون 

ــن  ــدد م ــاء ع ــادة: األوىل إعط ــذه امل ــس ه ــÒ لتدري ــدرس طريقت ــع امل ــون.  يتب ــذه الفن ــÒ ه ــية ب ــات األساس ــىل العالق ــز ع الرتكي

املحــارضات وحلقــات النقــاش والنــرشات، يقــدم فيهــا ñــاذج مختــارة ألعــ®ل فنيــة عامليــة تتنــاول مصــادر موضــوع العمــل الفنــي 

ــة الفصــل حيــث يقــوم  ــكل طالــب  يف بداي ــة هــي تعيــÒ موضــوع فنــي ل ــه. الطريقــة الثاني ــه ومــواده واســلوبه وتكوين ووظيفت

بالبحــث فيــه متبعــاً األســلوب األكاد�ــي فيقــدم الطالــب ملخــص بحثــه يف نهايــة الفصــل عــىل شــكل محــارضة مرفقــة بورقــة بحثيــة.

11211328 علم الجمال :                                        
دراســة علــم الجــ®ل، واتجاهاتــه، وحقائقــه، ومعنــى الجــ®ل، ومقاييســه، وعالقتــه باملواضيــع األخــرى بــدءاً بعالقــة الفنــون القد�ــة 

بالظاهــرة الج®ليــة، وبــدءاً بالفالســفة اإلغريــق يف دراســة هــذه الظاهــرة الج®ليــة وعالقتهــا باملنتــج الفنــي وعالقتــه بالطبيعــة، 

مــروراً بالحضــارات الرومانيــة واملســيحية واإلســالمية، وصــوالً اىل النظــرة املعــارصة للفــن والجــ®ل يف الفكــر الحديــث.                                                              

11201101 مدخل إلى علم الموسيقا (فن اإللقاء) :
ــي®ت  ــًة، والتقس ــاً ولغ ــ®ً وفن ــا عل ــيقا بوصفه ــاì املوس ــÏ مع ــة، وتفس ــة واملعنوي ــÒ اللغوي ــن الناحيت ــيقا م ــة موس ــف كلم تعري

واألشــكال املوســيقية املختلفــة، وكتابــه هــذه األشــكال عــىل املــدرج املوســيقي، وطريقــة رســم املفتــاح، والســالÔ املوســيقية املتعددة، 

واألبعــاد التــي تحرصهــا بينهــا، واملســافات التــي توجــد بــÒ النغــ®ت، والفقــرات املختلفــة، كذلــك يتعــرف الطالــب إىل القوالــب 

املوســيقية العامليــة، مثــل الســيمفونية، واألوبــرا، والتعــرف إىل القوالــب العربيــة، مثــل القصيــدة، واملوشــح، واألدوار، والســ®عي. 

11201103  الفلكلور الموسيقي  الفلسطيني:           
ــل املوســيقا الشــعبية  ــاج املوســيقي للشــعب الفلســطيني، والتعــرف إىل ñــط املوســيقا الشــعبية. الفلســطينية، وتحلي دراســة النت

ــة الشــعبية الفلســطينية دراســة األشــكال  ــاï والبحــث يف خصائــص املوســيقا اآلليــة ومميزاتهــا الغنائي عــىل الصعيديــن اآليل والغن

والقوالــب املختلفــة للموســيقا الشــعبية وتحليلهــا والتعــرف إىل ñــاذج مــن األغاì الشــعبية، وإىل أنــواع اآلالت املوســيقية الشــعبية، 

ــا. ــزف عليه ــرق الع ــوè، وط ــا، وبناؤها الص ــن حيث: صناعته م

11211329  الفن الشعبي الفلسطيني:              
ــار،  ــاج، والفخ ــة الزج ــة، و صناع ــعبية الفني ــرف الش ــة) والح ــة واملادي ــة (القولي ــه املختلف ــعبي Áجاالت ــن الش ــة الف ــة ألهمي دراس

ــة  ــخ، وتطــور الوحــدة الزخرفي ــز الشــعبي ......ال ــزران، والتطري ــادن، والســجاد، والخــزف، والقــش والخي والنســيج، والنقــش، واملع

الفلســطينية الشــعبية، ومحاولــة لتطويــر الــرتاث الشــعبي. كــ® يركــز املســاق عــىل امكانيــة توظيــف مفــردات الــرتاث الشــعبي يف 

الفنون الحديثة واملعارصة.    

11211207  تصوير(2):               
اســتك®الً ملســاق تصويــر (1)، يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل إظهــار املالمــس املختلفــة للخامــات، وإخراجهــا ضمــن جــّو مــن 

التعايــش بــÒ عنــارص التكويــن املختلفــة واألرضيــات إضافــة إىل الرتكيــز عــىل أنــواع الفــرش املخلفــة وأنواعهــا املالØــة لخامــة األلــوان 

الزيتيــة واالكريليــك Áــا يتــالءم مــع طبيعــة املوضــوع والعنــارص املــراد التعبــÏ عنهــا، وذلــك مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة 

الصامتــة.

11211356 خط عربي :   
اســتعراض ألنــواع الخطــوط العربيــة، وخصائصهــا، ومميزاتهــا، والقيــم التشــكيلية والج®ليــة التــي يحملهــا الحــرف العــرà. ويركــز 

ــات  ــار والخام ــيل لشــكل الحــرف ونســبته، باالســتعانة باألحب ــة مــن خــالل رشح عمــيل تحلي املــدرس عــىل خطــّي النســخ والرقع

   .Òا يكسب املدرب املهارة السليمة يف الوصول اىل مستوى احرتايف يف هذين الخطÁ ،األصيلة يف التخطيط
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11211102  رسم أكاديمي(1):           
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــب الطالــب برصيــا يف نقــل الواقــع والتأكيــد عــىل النســب والتناســب، وتوزيــع العنــارص ضمــن إطــار 

العمــل الفنــي مــن خــالل دراســات خطيــة مكثفــة، يركــز الطالــب فيهــا عــىل املعتــم واملضيــئ وتقنيــات اســتخدام قلــم الرصــاص، 

مع مالحظة مستويات البرص املختلفة، والتأكيد عىل البعد الثالث (املنظور) ضمن الرتاكيب البنائية املختلفة.    

11211103 رسم أكاديمي( 2 ):         
يهــدف هــذا املســاق اىل البنــاء عــىل مــا اكتســبه الطالــب يف مســاق رســم أكاد�ــي (1)، مــع الرتكيــز عــىل توزيــع العنــارص ضمــن 

الفــراغ واإلطــار العــام مــع مراعــاة أســس بنــاء العمــل الفنــي مــن خــالل عمــل دراســة خطيــة متنوعــة االهــداف والغايــات، ويتــم 

ــز املســاق عــىل  ــ® يرك ــد واملنظــور الفراغــي، ك ــب والبعي ــم واملــيضء)، والقري ــة الدرجــات (املعت ــم خاصي ــد أيضــاً عــىل فه التأكي

املالمس املختلفة عند نقل الطالب لها برصياً من خالل خامات الفحم والحرب الصيني واأللوان املائية. 

11221102 السيراميك (1):              
إكســاب الطالــب مهــارات عمليــة يف التشــكيل اليدوي، بطــرق الضغــط والحبــال والرشائــح وكيفيــة لصــق القطــع والرشائــح للوصــول 

إىل التصميــم املطلــوب، مــع الرتكيــز عــىل خصائــص الطينــة، واملشــكالت التــي تواجــه الطالــب، إضافــة إىل الطريقــة الصحيحــة لحفــظ 

العمــل ومتابعتــه باســتمرار، كل هــذا يتــم مــن خــالل قيامــه بتنفيــذ تصميــ®ت مبتكــرة تحقــق تلــك املفاهيــم.

11221103 السيراميك (2) : 
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاق الســابق ســÏاميك(1)، يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف 

بطريقــة مبّســطة،  وذلــك مــن خــالل تنفيــذ تصاميــم مبتكــرة بهــذا األســلوب،  إضافــة إىل تعريــف الطالــب بكيفيــة تفريــغ األعــ®ل 

املنّفــذة بهــذه الطريقــة،  ومعالجــة املشــكالت التــي قــد تواجهــه.

11221204 السيراميك (3):              
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ رساميــك(2،1)، يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب مهــارة التشــكيل عــىل 

الــدوالب الكهربــاï واملراحــل التــي يتــم تنفيــذ العمــل بهــذه الطريقــة، والقــدرة عــىل تنفيــذ التصميــ®ت املبتكــرة باســتخدام هــذه 

الطريقة،  إضافة إىل تعزيز املفاهيم واملهارات الواردة يف املساقات السابقة،  كالحفر البارز والغائر.                          

11221205 السيراميك (4):            
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة الســÏاميك(3،2،1)، يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل الطــالءات الزجاجيــة،  

ــارب  ــراء تج ــة وإج ــة مختلف ــالءات زجاجي ــب ط ــزف“ يف تركي ــاء الخ ــوم ”كيمي ــع مفه ــل م ــة التعام ــا،  وكيفي ــا ومكوناته وتركيبه

ــرش  ــة،  كال ــج املختلف ــارات التزجي ــب مه ــة إىل إكســاب الطال ــة إضاف ــد مــن املعلومــات النظري ــة للتأك باســتخدام األكاســيد امللون

  Under glaze والتغطيــس  الــخ.. والتعامــل مــع ألــوان الـــ

11221306 السيراميك (5):                                          
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقات الســابقة ســÏاميك(4،3،2،1)، يهــدف هــذا املســاق إىل ÙكــÒ الطالــب مــن تحضــÏ الطينة 

الخزفيــة بشــكل شــخيص، مــن خــالل تعريفــه باملراحــل التــي Ùــّر بهــا الطينــة الصلصاليــة القابلــة للتشــكيل، ومركباتهــا، حيــث يقــوم 

الطالــب بعمــل تجــارب ودراســات ميدانيــة وإحضــار عينــات ترابيــة، إضافــة إىل تنفيــذه ملشــاريع خزفيــة مبتكــرة Áهــارات حــرة 

اعتــ®داً عــىل الخــربات التــي اكتســبها يف املســاقات الســابقة.

11211320 نحت (1):               
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب Áفهــوم النحت، وطبيعتــه، وأنواعــه، وإكســابه مهــارة التعامــل مــع الكتــل ثالثيــة األبعــاد 

ــذه لبعــض  ــن خــالل تنفي ــر م ــارز والغائ ــارة النحــت الب ــة هندســية وإكســابه مه ــاد ثالثي ــن خــالل تشــكيله ملشــاريع ذات أبع م

املشاريع املستوحاة من الحضارات القد�ة كالفرعونية واآلشورية.  
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11211435 نحت (2):                             
Co-  اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاق الســابق نحــت(1)، يتعــرف الطالــب يف هــذا املســاق إىل مفهــوم النحــت النصفــي

Relief مــن خــالل تنفيــذه لبعــض األقنعــة مــن تاريــخ الفــن وتقليــده لهــا، إضافــة إىل صــب القوالــب البســيطة،  واستنســاخ العمــل 

األصــيل مــن خامــة الجبــص بعــد صناعــة قالــب ســلبي لألعــ®ل املنفــذة.

11211116 تاريخ وتذوق الفن (1):                  
 Òالقديــم الرشقيــة والغربيــة لفنــون االنســان القديــم ومــروراً بالحضــارة الفرعونيــة وحضــارة الكنعانيــ Ôدراســة تاريخيــة لفنــون العــا

وحضــارة فنــون مابــÒ النهريــن وفنــون الــرشق األقــىص وصــوالً إىل فنــون الحضــارة االغريقيــة والرومانيــة وفنــون الحضــارات القد�ــة 

األخرى. 

11211109 نظرية األلوان وتطبيقاتها (1):                
يهــدف هــذا املســاق للتعريــف عــىل مفهــوم األلــوان وطبيعتهــا وتصنيفهــا وخواصهــا والنظريــات التــي بحثــت فيهــا مثــل نظريــات 

شــيفرول ومنســل وأزولــت ونيوتــن ....إلــخ ومــزج األلــوان الصبغيــة ومــزج األشــعة الضوئيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

يقــوم  الطالــب بتطبيــق مــا تــم تعلمــه نظريــاً يف مشــاريع صفيــة وبيتيــة لتدعيــم مهــارة اســتخدام األلــوان وكيفيــة الســيطرة عــىل 

األدوات املســتخدمة يف التنفيــذ.

 11211106 تصوير (1)               
ــة واالكرلييــك، مــع مراعــاة االســتخدام  ــة الزيتي يهــدف هــذا املســاق اىل اكســاب الطالــب مهــارات التعاطــي مــع الخامــات اللوني

الصحيــح لهــذه الخامــات فيــ® تتعلــق بنقــاء اللــون ومزجهــا بشــكل صحيــح والتمكــن مــن احــداث درجــات لونيــة لتعزيــز مفهــوم 

ــاً. كــ® يركــز املســاق أيضــاً عــىل االســتخدام الصحيــح للفرشــاة، مــع مالحظــة  القريــب والبعيــد والتحجيــم واملعتــم واملــيضء لوني

تأثÏهــا عــىل الســطح ضمــن نظــام متآلــف مــن خــالل تكوينــات مــن الطبيعــة الصامتــه.              

11211323)أساليب تدريس الفن:          
�ثــل هــذا املســاق اســتك®ال ملســاق مدخــل إىل الرتبيــة الفنيــة، حيــث يركــز عــىل دور املــدرس يف عمليــة تدريــس الرتبيــة الفنيــة 

ــة  ــات الحصــة الصفي ــا، ومواصف ــوم الخطــة وأنواعه ــاول مفه ــ® يتن ــة، ك ــذ الحصــص الصفي ــة يف تنفي ــق املتبع ــاليب والطرائ واألس

ــم  ــة تقيي ــة إىل كيفي ــوى، إضاف ــراء املحت ــة يف إث ــة الوســائل التعليمي ــي الخــاص والعــام، وأهمي ــة عــىل الهــدف الفن الناجحــة املبني

املهــارات املنفــذة مــن قبــل الطلبــة وتقو�هــا.                                               

 11221307 السيراميك وصناعة القوالب          
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف الطالــب عــىل فوائــد القوالــب يف مجــال الســÏاميك، مــن حيــث اختصارهــا للوقــت والجهــد والحصــول 

عــىل نســخ عديــدة بالدقــة نفســها وخصائــص القالــب الخــاص بالســÏاميك وميزاته، بــدءاً بتنفيــذ النمــوذج مــن خامــة الصلصــال 

وصــب الجــص للحصــول عــىل النمــوذج الســلبي، ومــن ثــم تحضــÏ محلــول الطينــة ”slip“ وطريقــة صبــه يف القالــب بحيــث نحصــل 

عــىل نســخ عــن النمــوذج األصــيل.

11221208  الخزف اإلسالمي:         
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بــدور الحضــارة اإلســالمية يف تطويــر فــن الخــزف بصفتــه فنــاً تطبيقيــاً عريقاً، حيــث قــام 

الفنــان املســلم بتطويــره مــن خــالل ابتــكاره ملفهــوم ”الخــزف ذو الربيــق املعدì“، وعــرض ñــاذج توضــح هــذا الــدور اإلســالمي يف 

رقــي هــذا الفــن وتطــّوره..   
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11211324 الفن اإلسالمي والعربي المعاصر:     
دراســة تاريخيــة وتحليليــة للفــن اإلســالمي كفــن ابتــكاري مــع الرتكيــز عــىل الربــط بــÒ املنتــج الفنــي والفلســفة املســتمدة مــن 

الديــن والعقيــدة، وأهــم مــدارس التصويــر االســالمي وأعــالم املصوريــن املســلمÒ والرتكيــز أيضــاً عــىل (الواســطى وبهــزاد....) ويتــم 

 Ïتنــاول فــن العــ®رة االســالمية بعنارصهــا وأنواعهــا وطرزهــا املختلفــة والرتكيــز أيضــا عــىل الفنــون التطبيقيــة االســالمية، ومــدى تأثــ

الفن االسالمي عىل الفنون الحديثة الغربية واملعارصة.  

11211213 تشريح فني:                
ــن  ــة م ــة والخارجي ــان الداخلي ــم االنس ــة لجس ــف الترشيحي ــة الوظائ ــرشي إىل دراس ــم الب ــي للجس ــح الفن ــاق الترشي ــدف مس يه

العظــام، والعضــالت، وحــركات الجســم بــكل أجزائــه وتفاصيلــه يف حالــة الثبــات ويف حالــة الحركــة، إضافــة اىل تحديــد هــذه النقــاط 

الترشيحيــة والنقــاط املنظوريــة، متناولــÒ الزوايــا املختلفــة ألوضــاع الجســم مــن ناحيــة وتحديــد التغــÏات الفســيولوجية مــن ناحيــة 

أخــرى يعطــى الطالــب يف هــذا املســاق  Ùاريــن خطيّــة وإمكانيــة التظليــل إلبــراز هيئــة الجســد، وذلــك لتمكينــه مــن رســم الجســم 

بصــورة صحيحــة بأوضــاع مختلفــة وبأيــة حركــة كانــت، حتــى لــو رســم مــن مخيلتــه.

11206319 مدخل في تصميم ثالثي األبعاد:
 يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل كيفيــة اإلحســاس بالبعــد الثالــث األعــ®ل، والتكوينــات الفنيــة مــن خــالل تنفيــذ مجســ®ت 

ثالثيــة األبعــاد، والتعامــل مــع مختلــف الخامــات الالزمــة لذلــك.

11221413 النحت الخزفي الجداري:                 
يهــدف هــذا املســاق تعريــف الطالــب Áفهــوم النحــت الخــزيف الجــداري، حيــُث يقــوم بإعــداد تصميــ®ت جداريــة، وتنفيــذ مشــاريع 

ــالءات  ــÏ الط ــابقة، وتحض ــاقات الس ــواردة يف املس ــم ال ــارات واملفاهي ــات وامله ــن كل التقني ــتفيداً م ــة مس ــة جداري ــة خزفي نحتي

الزجاجيــة الخاصــة بــه وتزجيــج األعــ®ل.                 

 11221314  أساليب الزخرفة على الخزف         
يعنــى هــذا املســاق بتعريــف الطالــب بتاريــخ الزخرفــة وأصولهــا مــن خــالل الحضــارات املختلفــة، وبتعريفــه أيضــاً عــىل مفهــوم 

ــل  ــن نق ــه م ــارات Ùكن ــب مه ــاب الطال ــعى إىل إكس ــ® يس ــرة، ك ــة مبتك ــكيالت فني ــاد تش ــىل إيج ــا ع ــدة الزخرفية، وقدرته الوح

الوحــدات الزخرفيــة عــىل اآلنيــة واألعــ®ل الطينيــة، وحفرهــا حفــرا بــارزا، مــع مراعــاة خصوصيــة الخامــة، ومالءمــة الزخرفــة لشــكل 

العمــل الخارجــي، إضافــة إىل توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة والحاســوب يف ابتــكار تصاميــم زخرفيــة مبتكــرة.                         

11221101 السيراميك الخامات و التقنيات :       
يهــدف هــذا املســاق إىل: تعريــف الطالــب Áفهــوم الســÏاميك، ومراحــل إنتاجــه وتشــكيله وخصائــص الطينــة الصلصاليــة القابلــة 

للتشــكيل واملراحــل التــي Ùــّر بهــا عمليــة تجهيــز تلــك الطينــة إضافــة إىل طــرق التشــكيل املختلفــة واملشــاكل التــي تواجــه الخــزّاف 

أثناء تشكيله لعمله الفني وتعريف الطالب عىل أنواع الطالءات الزجاجية وطرق التزجيج املختلفة.                                     

 11221209 تاريخ الفخار:         
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة تاريــخ صناعــة الفخــار بــدءاً بالعــرص الكنعــاì ولغايــة العصــور الحديثــة مــروراً بالحضــارات التــي 

ســكنت هــذه البــالد، كــ® يتــم الرتكيــز فيــه عــىل دراســة التكوينــات والتصاميــم والزخــارف التــي اشــتهرت بهــا حضــارات املنطقــة، 

وعمــل أبحــاث مرافقــة حــول حرفــة الفخــار والقاØــÒ عليهــا كونهــا فنــاً وحرفــة تقليديــة شــعبية.

11221310دراسات متقدمة في السيراميك:                               
يهــدف هــذا املســاق إىل قيــام الطالــب بتصميــم أعــ®ل خزفيــة Áثابــة مشــاريع نهائيــة عاليــة املســتوى، مســتفيداً مــن كل الخــربات 

ــب ملســاق مــرشوع تخــرج والتأكــد مــن  ــل الطال ــا تأهي ــد مــن خالله ــم التمهي ــث يت ــا يف هــذا املجــال، حي ــي مــر به الســابقة الت

إمكانيــة توظيــف املفاهيــم والخــربات الســابقة بشــكل صحيــح.
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11211331 مناهج البحث العلمي:  
 يف هــذا املســاق يتعــرف الطالــب إىل أســس البحــث العلمــي ومناهجــه بأســلوب أكاد�ــي وعلمــي دقيــق، حيــث يتمكــن مــن إيجــاد 

ــة  ــة األكاد�ي ــرق الكتاب ــىل ط ــدرب ع ــث، ويت ــوع البح ــة ملوض ــات الالزم ــع املعلوم ــاليب جم ــىل اس ــع ع ــم يتطل ــث ث ــكلة البح مش

واإلبداعيــة وطــرق االقتبــاس وأســاليب إعــادة الصياغــة بحيــث يحــرتم حقــوق الطبــع والفكــر لــدى اآلخريــن، ويكــون شــخصية ذاتيــة 

مبدعــة ومتميــزة.  إضافــة لذلــك يهــدف هــذا املســاق اىل إكســاب الطالــب األدوات واملهــارات الالزمــة للبحــث العلمــي املبنــي عــىل 

نهــج ســليم يقــود إىل معلومــات تراكميــة موثوقــة، تســاعده يف إثــراء تجربتــه املعرفيــة واملهاريــة. يخصــص جــزءاً مــن املســاق لتكليــف 

كل طالــب بإجــراء بحــث يف أحــد جوانــب الفنــون ذات االهتــ®م، مســتفيدا مــن األســس املتبعــة يف البحــث العلمــي والتوثيــق.

11221411 بحث مشروع تخرج (فن الخزف):
اســتك®ال ملســاق أســاليب البحــث العلمــي، يركــز هــذا املســاق عــىل إعــداد الطالــب وتهيئتــه ملــرشوع التخــرج النهــاï، وذلــك مــن 

خــالل اختيــار موضــوع البحــث وفلســفته، وإعــداد الدراســات التخطيطيــة التــي Ùكنــه مــن البــدء يف مــرشوع التخــرج مبــارشة مــع 

بدايــة الفصــل القــادم، ليصــل الطالــب يف هــذا املســاق إىل مرحلــة نهائيــة يف الدراســات مــن حيــث التكويــن والحجــم والتقنيــة التــي 

يرغب الطالب يف تنفيذ مرشوعه من خاللها.           

11221415 مشروع تخرج (فن الخزف):     
يهــدف هــذا املســاق إىل توظيــف مــا اكتســبه الطالــب يف مســاقات الســÏاميك والنحــت الســابقة، يف تصميــم وتنفيــذ مــرشوع تخــّرج 

يتــم الحكــم مــن خاللــه عــىل مــدى اكتســابه للمهــارات التــي تؤهلــه للتخــرج.

11221312 التدريب الميداني / فن الخزف : 
يهــدف هــذا املســاق اىل ÙكــÒ الطالــب مــن التعامــل مــع الســوق يف مجــال فــن الخــزف، بهــدف تهيئتــه لتســويق األعــ®ل الفنيــة 

بعــد لتخــرج، وذلــك مــن خــالل انخــراط الطالــب يف إحــدى املؤسســات أو املشــاغل الفنيــة املتخصصــة يف هــذا املجــال واملــدارس 

االبتدائيــة واإلعداديــة، بحيــث يشــارك الطالــب هــذه املؤسســات مهارتــه التــي اكتســبها ويفيــد مــن طــرق التعامــل مــع املجتمــع، 

الســوق، واملســاهمة يف تنفيــذ املشــاريع العمليــة وبنــاء املقرتحــات، رشيطــة ان يكــون قــد أنهــى 90 ســاعة معتمــدة بنجــاح قبــل 

تســجيل املســاق عــىل أن ال يقــل عــدد الســاعات التدريبيــة عــن 200  ســاعة، وأن تكــون خــالل الفصــل الصيفــي بــدون أيــة مســاقات 

Òأخــرى، ويف حالــة الفصــل الــدرايس العــادي عــىل أن يســجل أقــل مــن 11 ســاعة وتكــون موزعــة خــالل ثالثــة أيــام أو يومــ

ثانيًا : متطلبات اختياري تخصص 
 11211204 رسم أكاديمي(3):                    

يهــدف هــذا املســاق إىل اســتك®ل مــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ املاضيــÒ رســم أكاد�ــي (1 ،2)، مــع الرتكيــز عــىل العالقــات 

الشــكلية بــÒ الــكل والجــزء يف التكويــن وعالقتــه بالفكــرة بنظــرة تحليليــة ملوضــوع محــّدد، مــن خــالل اسكتشــات رسيعــة مكتملــة 

فنيــاً. تتــم هــذه الت®ريــن عــىل الجســم البــرشي والطبيعــة الصامتــه، والطبيعــة الخلويــة والحيــة ليخــرج الطالــب Áقــدرة عاليــة 

عــىل صياغــة الواقــع البــرصي بقوالــب فنيــة جديدة. (املســاق عمــيل)

 

 11211205 رسم أكاديمي(4):                                
اســتك®ال للمســاقات الثــالث الســابقة رســم أكاد�ــي (3،2،1)  يتــم الرتكيــز يف هــذا املســاق عــىل تدريــب الطالــب عــىل صياغــة 

الجســم البــرشي بأوضاعــه املختلفــة، مــع التأكيــد عــىل ضبــط النســب وعالقتــه باملحيــط واألنشــطة الحياتيــة مســتخدماً خامــات 

مختلفــة وتقنيــات مبتكــرة مــع التأكيــد عــىل رؤيــة الطالــب الذاتيــة (البعــد الفلســفي) تجــاه عملــه الفنــي. يكلــف الطالــب بعمــل 

اسكتشات مكثفة للحياة واألنشطة اليدوية التي يظهر فيها الجسم البرشي باوضاع مختلفة .   

11211217 تاريخ وتذوق الفن 2:               
ــو. والكالســيكية  ــاروك والركوك ــون عــرص النهضــة األوروà وعــرص الب ــون العصــور الوســطى وفن يتضمــن هــذا املســاق دراســة فن

ــ®رة. ــت والع ــر والنح ــون التصوي ــة لفن ــة والطبيعي ــده والرومانتيكي العائ
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 11211454 النقد الفني :             
ــم العمــل او البحــث يف التفاعــالت  ــي تتلخــص بتقيي ــي الت ــم املتعلقــة بنقــد العمــل الفن يعتمــد هــذا املســاق عــىل رشح املفاهي

النفســية عنــد الفنانــÒ وفيهــا يتعلــق بطبيعــة العالقــة مــا بــÒ العمــل الفنــي واملتلقــي ودور الناقــد. ووضــع ذلــك كلــه ضمــن قالــب 

كتــاà فنــي. إضافــة لذلــك يقــوم املســاق بالبحــث عــن مختلــف القضايــا واملشــكالت املتعلقــة Áجــاالت الفنــون ومــن خــالل عــرض 

مختلــف أنــواع النقــد الفنــي مــن أكاد�ــي وســياقي وموضوعــي وذاè ...الــخ وعــرض ومناقشــة مجموعــة مــن املقــاالت املتعلقــة 

بالنقــد التشــكييل لكتــاب ونقــاد عــرب والتعــرف مــن خاللهــا عــىل مشــاكل النقــد التشــكييل العــرà وأحوالــه وموقعــه مــن النقــد 

العاملــي. كــ® يتيــح هــذا املســاق للطالــب امكانيــة قــراءة نقديــة ألحــد االعــ®ل الفنيــة او التعــرض لبعــض القضايــا الفنيــة وإخراجهــا 

عــىل شــكل مقالــه فنيــة ناضجــة.                                                

11211414 حركة الفن التشكيلي الفلسطيني:      
يهــدف هــذا املســاق اىل دراســة املؤثــرات األربعــة عــىل الفنــون التشــكيلية الفلســطينية كالفنــون القد�ــة يف فلســطÒ والفن املســيحي 

والفــن اإلســالمي والفــن الشــعبي وأثــر هــذه الفنــون عــىل اداءات الفنانــÒ الفلســطينيÒ. كذلــك يهــدف لبيان أثــر الحوادث السياســية 

وانعكاســها عــىل الطــرق التعبÏيــة يف فلســطÒ ودراســة فنــون مــا قبــل مرحلــة 1948 ومــا بعــد 1967 ، وحتــى مرحلــة دخــول الســلطة 

الفلســطينية واثرهــا عــىل اســاليب الفــن. متضمنــاً تقســي®ت ســاهمت يف تنــوع اســاليب الفنانــÒ الفلســطينيÒ مــن حيــث تواجدهــم 

الجغــرايف كأســاليب الفنــان الفلســطيني يف فلســطÒ املحتلــة والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويف الوطــن العــرà ويف املهجــر. وظهــور 

فــن البوســرت والكاريكاتــÏ كفــن مقــاوم �تــاز بــه الفنــان الفلســطيني عــن غــÏه وذلــك حســب املؤثــرات السياســية.

 11206259 معادن واخشاب 1:
التعــرف باملعــادن املختلفــة وعمــل تصميــ®ت مبتكــرة ومحاولــة تشــكيلها وتنفيذهــا عــىل هــذه املعــادن: الزنــك األملنيــوم النحــاس 

األصفــر األحمــر والصــاج والتعــرف عــىل هــذه املعــادن وطــرق لحمهــا وعمليــات الزخرفــة والتشــطيب املتضمنــة التلميــع والطــالء 

ــدرب عــىل  ــار الحــرق الت ــن بالن ــة والتلوي ــن واألكســدة باســتخدام أحــ®ض معين ــات التلوي ــكل أو النحــاس وعملي بالفضــة أو الني

اســتع®ل األدوات والتعــرف إىل الطــرق الصحيحــة لالســتخدام داخــل ورشــة العمــل الخاصــة وإعطــاء الطالــب فكــرة عــن الرســم عىل 

األخشــاب بالحــرارة والتشــطيبات النهائيــة املختلفــة عــىل اللوحــة باســتع®ل الدهانــات الخشــبية.                                                                         

11211458 الخامات والتقنيات :  
يتنــاول هــذا املســاق، دراســة وبيــان عمــيل حــول التقنيــة واملــواد (تكنولوجيــة التصويــر) للخــروج بعمــل فنــي ُمْفعــم بالخامــات 

ــوح  ــد ومجــالت قد�ة، ول ــون، وجرائ ــواع األقمشــة،  وقطــع مــن الكرت ــة التــي تواكــب العــرص كالخشــب، واملاســونايت، وأن املَحلي

معــدن وأســالك وخيــوط، طــÒ .. الــخ.

  

11211459 قضايا معاصرة في الفن الحديث:
يتنــاول هــذا املســاق موضوعــات فنيــة واجت®عيــة وفلســفية معــارصة وكيفيــة مخاطبــة هــذه القضايــا ضمن أســاليب الفــن الحديث 

مــع دراســة لكيفيــة معالجــة فنانــÒ مبدعــÒ لبعــض القضايــا املعــارصة وكيــف أثــرت هــذه القضايــا عــىل اعــ®ل كل منهــم.   

11211460 دراسات متقدمة في علم الجمال :          
اســتك®ال ملســاق علــم الجــ®ل فــإن هــذا املســاق ســيخوض يف املوضوعــات األكــ_ تخصصاً.كنظريــات النقــد الفنــي الجــ®يل املختلفــة 

وفلســفة الجــ®ل املعــارص كاالتجــاه الحــديس والوجــودي والرمــزي باإلضافــة لنظريــات علــم الجــ®ل الهامــة كالنظريــة االنفعاليــة 

والنفســية والشــكلية وموضوعــات علــم الجــ®ل املقــارن.                                                                                                  

11206151 أسس تصميم ثنائي األبعاد:            
تزويــد الطلبــة باملبــادئ األساســية يف البعــد الثــاì وتطويــر الفهــم لطبيعــة التصميــم، ومكوناتــه، وآليتــه وتأثــÏه عــن طريــق عــرض 

ــانية  ــل اإلنس ــك يف ردة الفع ــÏ ذل ــدى تأث ــخ... وم ــس ال ــط وامللم ــاع، والخ ــاس، واإليق ــون، والقي ــية كالل ــم األساس ــادئ التصمي ملب

ــكل.  للتصميم والش
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11216207 مبادئ الحفر والطباعة:  
ــر والطباعــة  ــات الحف ــر والطباعــة والتعــرف إىل أســس وقواعــد وأدوات وخام ــن الحف ــخ ف ــادة موجــزاً عــن تاري ــاول هــذه امل تتن

ومراحــل تطــور هــذا الفــن ودراســة التقنيــات الطباعيــة املختلفــة مــع تطبيقــات عمليــة باســتخدام  اللينوليــوم وغÏهــا يدويــاً وآليــاً 

الطباعــة الحريريــة، وطباعــة االوفســت مــن خــالل مجموعــة مــن الت®ريــن العمليــة والنحتيــة وامليدانيــة.                                                                           

11221352  النحت وصناعة القوالب:     
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بأنــواع القوالــب البســيطة واملجــزأة، وخصائــص كّل  منهــا وكيفيــة إنتاجهــا،  وذلــك مــن 

ــز القوالــب لهــا،  وذلــك باســتخدام خامــات متنوعــة، كالجــص واملطــاط، واإلســمنت، وأقســام  خــالل تنفيــذ أعــ®ل نحتيــة وتجهي

القالــب الخــاص بــكل خامــة وميزاتــه.   

11221453 دراسات متقدمة في النحت:      
ــن  ــة م ــ®ت نحتي ــذه لتصمي ــن خــالل تنفي ــك م ــات، وذل ــل والفراغ ــع الكت ــل م ــن التعام ــب م ــدف هــذا املســاق ÙكــÒ الطال يه

ابتــكاره تأخــذ النمــط التجريــدي، مــع الوضــع بعــÒ االعتبــار توفــر الخصائــص األساســية للتصميــم النحتــي الكامــل، وتوظيــف عنــرص 

امللمــس يف إكســاب التصميــم قــّوة فنيــة خاّصــة.                         

11221351  نحت (3):                                                    
اســتك®ال ملــا اكتســبه الطالــب يف املســاقÒ الســابقÒ نحــت(2،1)، يقــوم الطالــب بدراســة ترشيــح الجســم اآلدمــي مــن خــالل تنفيذه 

ــة،   ــات كامل ــذ منحوت ــرور بخطــوات تنفي ــرأس،  وحــركات الجســد،  وامل ــن جســم اإلنســان كال ــة ألجــزاء م ــة كامل ملشــاريع نحتي

واكتســاب مهــارة صناعــة القوالــب املجــزّأة لألعــ®ل النحتيــة املنّفــذة بخامــة.             

11211455 التفكير االبداعي:   
ــدف  ــا يه ــن هن ــكار. م ــد األف ــف نّول ــرف كي ــا أن نع ــم االبتكار علين ــكار، ولنتعل ــو االبت ــوة األوىل نح ــو الخط ــي ه ــÏ اإلبداع التفك

هــذا املســاق إىل تزويــد الطالــب باملهــارات الالزمــة إلعــ®ل عقلــه إلنتــاج األفــكار اإلبداعيــة، فاإلبــداع بشــتى صــوره مهــارات �كــن 

تعلمهــا واكتســابها. والتــدرب عليهــا مــن خــالل التعــرف إىل معيقــات التفكــÏ اإلبداعي ملضاعفة قــدرة الطالــب عــىل إنتــاج األفــكار 

اإلبداعيــة والتعــرف عــىل محفــزات اإلبــداع. املبــارشة منهــا وغــÏ املبــارشة. فضــال عــن التــدرب والتعــرف إىل مجموعــة مــن التقنيــات 

يف التفكــÏ اإلبداعــي عــىل املســتوى الفردي والج®عــي، لتوليــد مزيــد مــن األفــكار Áــا يتوائــم مــع احتياجــات طلبــة كل قســم، وÁــا 

يضمــن تطويــر أدوات التفكÏ الذهنيــة، والبرصيــة، عــىل املســتوى العمــيل والنظــري.                                                                                              

11211219 نظرية األلوان وتطبيقاتها (2):
يقــوم هــذا املســاق عــىل تأكيــد مــا ســبق مــن معلومــات ومهــارات ملســاق متطلــب ســابق نظريــة األلــوان وتطبيقاتهــا (1) بحيــث 

يعتمــد عــىل تركيــب وتحليــل االلــوان ضمــن تكنيــك محــدد للخــروج برؤيــة لونيــة مبتكــرة مــن خــالل اســتخدام مختلــف الوســائل 

إلخــراج عمــل فنــي معــÒ يظهــر مــن خاللــه قيــم فنيــة لونيــة.    

11211315 الفن الحديث والمعاصر:      
ــا  ــة وأهــم روادهــا وفنانيه يتضمــن هــذا املســاق دراســة أســباب ظهــور الفــن الحديــث وعــرض ألهــم املــدارس والحــركات الفني

ودراســة أســاليبهم مــن خــالل عــرض ألع®لهــم ودراســتها مــن بدايــات ظهــور االنطباعيــة ومــا تالهــا مــن مــدارس أخــرى وصــوال 

لبدايــات ظهــور مــدارس مــا بعــد الحداثــة.

11216212 مبادئ الخط والزخرفة:       
تتنــاول هــذه املــادة موجــزا لتاريــخ الخــط والزخرفــة وتطــور علــم الخــط والزخرفــة واملبدعــÒ فيهــ®، وكذلــك التعــرف إىل قواعــد 

ــة  ــال الخطــوط العربي ــة يف مج ــات عملي ــام بتطبيق ــق القي ــن طري ــذ ع ــتخدمة يف التنفي ــة وأسســها واألدوات املس الخــط والزخرف

والزخرفــة اإلســالمية، وطــرق توظيفهــا يف مجــال التصميــم.
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11211311 التكوين اإلنشائي:                             
 يتنــاول هــذا املســاق التطبيقــات العمليــة لتأكيــد املفاهيــم اآلتيــة مقومــات البنــاء التشــكييل وتأكيــد العالقــات والروابــط ومنهــا 

االنســجام/ والتضــاد/ وصحــة الرؤيــة والبنــاء، والتنظيــم، والحركــة، وإيقــاع القــوى الكامنــة يف الهيئــات – وعالقــة العنــارص بعضهــا 

مــع بعضها وهــو قائــم عــىل األســس الفنيــة اآلتيــة: مفهــوم البنــاء وأنواعه،كيفيــة الرؤيــة، النســبة الذهبيــة عــرب العصــور.                                    

11211230 الرسم والتصوير المائي:             
يهــدف هــذا املســاق إىل تدريــس تقنيــات الرســم املــاï والتعــرف عــىل وســائل التعبــÏ املختلفــة مــن خــالل اســتخدام أدوات رســم 

متنوعــة كالفرشــاة وتقنياتهــا واســتخدام أوراق التنشــيف عــىل أســطح مالØــة لطبيعــة الخامــة مــع الحــرص عــىل خصوصيــة وشــفافية 

األلــوان املائيــة. وتنــاول مختلــف مواضيــع الرســم مــن طبيعــة صامتــة ومناظــر خلويــة.                                                                                                

(11206253) موزاييك:     
وخامــات  أدوات  اســتع®ل  عــىل  والتــدرب،   صناعتــه  وطرائــق  املختلفــة،  العصــور  يف  املوزايــك  دراســة  املســاق  يتنــاول 

املوزايــك.                                                                                                     وعمــل  والرخــام،  األحجــار  اســتع®ل  وتقنيــة  امللــون،  الــورق  بوســاطة  املشــاريع  بعــض  وتنفيــذ  املوزايــك، 

عمــيل) (املســاق 

الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاالسم

اوكالهوما، الواليات املتحدةمحارضك®ل زيدان

جامعة الÏموك / االردنمحارضلينا حرب حميدان

كلية الفنون / االسكندريةمحارضمحمد ابو سته

جامعة دمشق مساعد بحث و تدريسبسام أبو الحيات 

جامعة دمشقمساعد بحث و تدريساحمد الحاج حمد

جامعة النجاح الوطنية مساعد بحث و تدريسعصمت االسعد 

كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة النجاح الوطنيةمرشف مختربروان بشتاوي 



 دليل جامعة النجاح الوطنية773

كلية القانون 
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كلية القانون 
الخطة الدراسية

تســعى كليــة القانــون اىل إعــداد طلبــة القانــون ليكونــوا عــىل قــدر رفيــع مــن العلــم والثقافــة القانونيــة، والقــدرة عــىل تحليــل املســائل 

القانونيــة املختلفــة، واإلطــالع عــىل الفقــه القانــو� ملختلــف فــروع القانــون.

الرسالة:
يهــدف برنامــج القانــون اىل توفــ� بيئــة أكاد�يــة متميــزة يف مجــال العلــوم القانونيــة تقــوم عــىل البحــث العلمــي التحليــيل والتجريبــي 

ــع والســوق  ــات املجتم ــة احتياج ــل تلبي ــا يكف ــام، § ــون الخــاص والع ــي القان ــة يف فرع ــاقات القانوني ــالل املس ــن خ ــك م ــارن، وذل واملق

الفلســطينيي¯ مــن خــالل إعــداد الخــرباء املؤهلــ¯ واملختصــ¯ القادريــن عــىل التعامــل مــع املهمــة املنوطــة بهــم ضمــن الجــودة ودقــة 

األداء املتوقعــة واملفرتضــة يف إطــار مســتوى متقــدم لعملهــم.

رؤية البرنامج:
يهــدف الربنامــج اىل إعــداد الكــوادر املختصــة يف مجــال العلــوم القانونيــة، بحيــث يكــون الطالــب قــادراً عــىل التعامــل املناســب مــع 

ــل النقــدي  ــارات العقــل الجــديل والتحلي ــارات التفكــ� العلمــي والتدريــب عــىل مه ــالك مه ــة الســارية مــن خــالل امت القواعــد القانوني

والتدريــب والتفكــ� واتبــاع املنهجيــة العلميــة يف كل املســارات ســواًء كان ذلــك يف مجــال القضــاء أو يف مجــال إعــداد البحــوث العلميــة 

القانونيــة املتخصصــة بحيــث يعكــس الباحــث تأصيلــه وتحليلــه للنــص عــىل النحــو الــالزم.

األهــــداف:
يهدف برنامج القانون اىل:

تطويــر املنهجيــة القانونيــة والتحليــل النقــدي مــن خــالل Èكــ¯ الطالــب مــن إجــراء البحــوث القانونيــة وفــق منهجيــة علميــة • 

ســليمة.

الرتكيز عىل القوان¯ الوطنية ومقارنتها بالقوان¯ املقارنة.• 

تعزيز القدرة البحثية والتحكم بالصياغة القانونية، وتحليل القرارات القضائية.• 

ربط املعرفة العلمية النظرية بالواقع العميل.• 

تهيئة الباحث¯ ملواصلة الدراسات العليا وغرس روح التعلم املستمر لدى الطالب.• 

 تأهيل قانوني¯ للعمل يف املجال الحكومي، ولدى القطاع الخاص.• 

تلبية احتياجات املجتمع الفلسطيني، وبخاصة نرش الوعي القانو�، والثقافة القانونية يف مجال• 

مÏرسة الحقوق، والحريات األساسية.• 

دعــم البحــث العلمــي يف مجــال القانــون، واملســاعدة عــىل تطويــر األنظمــة القانونيــة الســائدة يف املجتمــع الفلســطيني منــذ العهد • 

العثــ�Ï حتــى االحتــالل اإلرسائيــيل §ــا يخــدم سياســة ترشيعيــة وطنيــة واحــدة.

 ايجــاد الخــرباء القانونيــ¯ الذيــن يســتطيعون دراســة واســتيعاب األنظمــة القانونيــة الســائدة واملســتجدات الترشيعيــة الحديثــة ، • 

ووضــع الترشيعــات الفلســطينية الحديثــة.

تنمية القيم التي ينبغي لرجل القانون أن �تلكها.• 
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المخرجات التعليمية للبرنامج:
 يسعى الربنامج اىل تحقيق املخرجات التالية:

حصول الطالب عىل امللكة القانونية الالزمة لبناء شخصيته القانونية. • 

Èك¯ الطالب من املعرفة القانونية الالزمة للقيام بالوظائف القانونية.• 

القدرة عىل فهم  وتحليل النصوص القانونية.• 

التمكن من صياغة العقود وإبرام االتفاقيات وتقديم االستشارات القانونية.• 

القدرة عىل اعداد البحوث العلمية واالبحاث املتخصصة بالقانون. • 

قدرة الطالب عىل حل املنازعات القانونية.• 

االطالع عىل القوان¯ املقارنة واالستفادة من تجارب الدول األخرى يف املواضيع الحديثة واملستجدة.• 

املنافسة عىل الوظائف واملناصب يف القطاعات الحكومية والخاصة.• 

القدرة عىل التأث� باملجتمع  والتفاعل مع كافة قطاعاته.• 

القدرة عىل توظيف التقنية االلكرتونية الحديثة يف عمله. • 

مبـادئ الكلية:
تلتزم الكلية  برؤية ورسالة منسجمة مع رسالة الجامعة وفقا للمبادئ التالية:

العدل.• 

املساواة.• 

الحرية.• 

عدم التمييز.• 

التعاون.• 

احرتام حقوق وحريات اإلنسان األساسية.• 

االستقالل.• 

االلتزام بأخالقيات مهنة القانون ( الرشف و االستقامة). • 

تحمل املسؤولية عن الخطأ املسلÛ واملهني.• 



776  دليل جامعة النجاح الوطنية

تشــرتط كليــة القانــون إÈــام 138  ســاعة معتمــدة بنجــاح يدرســها الطلبــة وفــق تعليــÏت منــح درجــة البكالوريــوس باإلضافــة إىل رشوط 

الخطــة الدراســية يف كليــة القانــون .

توزع الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف القانون كÏ ييل :

س. م نوع المتطلب
18 جامعــة

96 تخصص إجباري

21 تخصص اختياري

3 مساقات عملية

138 املجمــوع

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
أوال : متطلبات الجامعة (١٨ ساعة) 

المتطلب السابق س.م اســـم المســاق رقم المســاق
بال 3 الثقافة اإلسالمية 11000101
بال 3 دراسات فلسطينية 11000105
بال 3 اللغة العربيــة 11000102

اجتياز امتحان املستوى أو إنجليزي 100 3 اللغة اإلنجليزية (1) 11000103
10103 3 اللغة اإلنجليزية (2) 11000325

بال 1 مهارات القيادة واالتصال 11000117
بال 1 خدمة مجتمــع 11000108
بال 1 مقدمة يف  علم الحاسوب 11000127
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ثانيا : متطلبات الكلية االجبارية : (٩٦) ساعة معتمدة
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11101313  م.س. 1                 3قانون العمل والضÏن اإلجتÏعي 11101319
11101318  م.س. 1                 3القضاء االداري 11101412
11101114  م.س. 1                 3القانون االداري 2 11101318
                 3”البحث العلمي ”املناهج والتطبيقات 11101212
11101316  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل األموال 11101317
11101312  م.س. 1                 3قانون التنفيذ 11101320
11101313  م.س. 1                 3قانون التام¯ 11101321
10401140  م.س. 1                 3قانون احوال شخصية 1 10401241
10401241  م.س. 1                 3قانون احوال شخصية 2 10401342
11101313  م.س. 1                 3قوان¯ األرايض والعقارات 11101413
11101110  م.س. 1                 3امللكية الفكرية 11101323
11101210  م.س. 1                 3القانون التجاري/ اوراق تجارية وعمليات البنوك 11101310
11101211  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل األشخاص 11101316
11101313  م.س. 1                 3قانون التحكيم 11101322
11101110  م.س. 1                 3قانون اداري 1 11101116
11101311  م.س. 1                 3القانون الدويل الخاص 11101410
11101313  م.س. 1                 3اصول املحاكÏت املدنية والتجارية 11101311
                 3مدخل لدارسة القانون 11101110
11101311  م.س. 1                 3قانون البينات 11101312
                 3مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية 11101111
11101317  م.س. 1  11101316  م.س. 2               3اصول املحاكÏت الجزائية 11101315
                 3”القانون الدستوري 1 ”النظرية العامة 11101112
11101110  م.س. 1                 3اصول فقه 10401140
111101  م.س. 1                 3القانون املد� / مصادر اإللتزام 11101115
11101111  م.س. 1                 3القانون املد� /احكام التزام 11101210
11101111  م.س. 1                 3القانون التجاري/رشكات وافالس 11101215
11101210  م.س. 1                 3القانون املد�/العقود املسÏة1 11101313
11101313  م.س. 1                 3الحقوق العينية األصلية 11101411
11101113  م.س. 1                 3قانون العقوبات /القسم العام 2 11101211
11101110  م.س. 1                 3قانون العقوبات /القسم العام 1 11101114
11101114  م.س. 1                 3املالية العامة والرضائب 11101314
                 3مبادئ القانون الدويل العام 11101113
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ثالثًا :  متطلبات التخصص االختيارية (٢١ ساعة معتمدة) 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

11101113  م.س. 1                 3القانون الدويل اإلنسا� 11101214
11101110  م.س. 1                 3تاريخ الترشيع الفلسطيني 11101329
11101411  م.س. 1                 3الحقوق العينية التبعية 11101330
11101313  م.س. 1                 3عقود التربعات 11101331
11101313  م.س. 1                 3عقود مستحدثة 11101332
                 3اخالقيات املهن الحقوقية 11101333
11101113  م.س. 1                 3حقوق انسان 11101213
11101113  م.س. 1                 3القانون الدبلومايس 11101334
                 3القانون الدستوري 2 نظم سياسية 11101335
11101335  م.س. 1                 3الدستور الفلسطيني 11101419
11101113  م.س. 1                 3منظÏت دولية واقليمية 11101216
11101110  م.س. 1                 3”اإلدارة املحلية ”الحكم املحيل 11101336
11101420 ä11101113  م.س. 1                 3قانون اإلتحاد األورو
11101211  م.س. 1                 3علم اإلجرام والعقاب 11101414
11101313  م.س. 1                 3األحكام وطرق الطعن فيها 11101342
11101313  م.س. 1                 3قانون الصحة واملسؤولية الطبية 11101341
11101113  م.س. 1                 3قانون الالجئ¯ الدويل والالجئون الفلسطينيون 11101340
11101110  م.س. 1                 3قانون دولة اإلحتالل اإلرسائييل 11101339
11101211  م.س. 1                 3الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة 11101337
11000102  م.س. 1                 3مهارات لغوية 10301320
11101111  م.س. 1                 3الطب العديل 11101328
                 3القانون البحري والجوي 11101327
11101111  م.س. 1                 3قانون التجارة الدولية 11101326
11101110  م.س. 1                 3ترشيعات البيئة وتخطيط املدن 11101415
11101110  م.س. 1                 3اإلنرتنت وقوان¯ املعامالت االلكرتونية 11101325
11101313  م.س. 1                 3عقود مسÏة 2 11101324
11101311  م.س. 1                 3الصياغة القانونية 11101338

المساقات العملية :(٣ ساعات معتمدة ) يختارها الطالب من ضمن المساقات التالية فقط: رابعًا: 
متطلب سابقس.ماســـم المسـاقرقم المساق

11101311  م.س. 1  11101315  م.س. 2               3تطبيقات قانونية عملية 11101416
11101311  م.س. 1  11101315  م.س. 2               3العيادة القانونية 11101417
11101315  م.س. 1  11101311  م.س. 2               3املحاكم الصورية 11101418
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وصف المساقات :
 

11101110  مدخل لدراسة القانون : 
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقانــون، وماهيتــه، وتطــوره التاريخــي، وكيفيــة صياغــة قواعــده، وأهدافهــا، وخصائصهــا، 

ومصادرهــا، وتقســيم القواعــد القانونيــة، وتطبيقهــا، وتفســ�ها. 

ــة  ــه، ومصــادره، وحÏي ــه، ومحل ــه، وأطراف ــان أنواع ــف الحــق، وبي ــم تعري ــث يت ــة الحــق، حي ــه نظري ــب في ــدرس الطال ــك ي كذل

ــة. ــائل هــذه الحÏي ــذا الحــق، ووس ــون له القان

11101111 مبادئ القانون التجاري والعقود التجارية: 
يتنــاول مســاق مبــادئ القانــون التجــاري تدريــس الطالــب ماهيــة القانــون التجــاري، وأهدافــه، وتطــوره، ونظريــة التاجــر، واألعــÏل 

التجاريــة، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن خصائــص وأنــواع.

وتشــمل العقــود التجاريــة األكــè انتشــارا وهــي عقــد البيــع التجــاري وعقــد الوكالــة وعقــد الســمرسة والعمولــة وعقــد النقــل مــع 

بيــان ماهيــة كل منهــا وأطرافهــا ورشوط صحتهــا وآثارهــا وأهــم النزاعــات الناشــئة عنهــا .

القانون المدني: (مصادر االلتزام (1)) :   11101115
يتنــاول املســاق بيــان أســس القانــون املــد� وتعريفــه. وتعريــف كل مــن الحــق الشــخيص، والحــق العينــي والحــق املــايل، ومصــادر 

ــك اإلرادة  ــة. وكذل ــواع العقــود، واملســئولية التعاقدي ــه، وأن ــان رشوط انعقــاده، ورشوط صحت ــك تعريــف العقــد، وبي ــزام، كذل االلت

ــال، أو النفــس،  ــع عــىل امل ــي تق ــان املســؤولية عــن األعــÏل الشــخصية الت ــردة، والفعــل الضــار (العمــل غــ� املــرشوع) وبي املنف

وكذلــك املســئولية عــن فعــل الغــ�، واملســئولية عــن األشــياء، وعــن التابــع، والكســب  بــال ســبب، وأحــكام كل ذلــك.

11101113 مبادئ القانون الدولي العام : 
يــدرس الطالــب النظريــة العامــة للقانــون الــدويل، وتعريفــه، وتطــوره، وكذلــك أشــخاص هــذا القانــون، وخصوصيــة حــركات التحــرر 

ــز الدراســة عــىل القانــون وقــت  ومصــادره، وتقســيÏته الرئيســية بخاصــة وقــت الســلم، ووقــت الحــرب، وعــىل الرغــم مــن تركي

الســلم إال أن الطالــب يعطــى فكــرة رسيعــة عــن قانــون الحــرب. كذلــك يــدرس حقــوق الــدول، وواجباتهــا، واملنازعــات الدوليــة، 

ووســائل حلهــا ســلمياً، (فلســط¯ والقانــون الــدويل).

١1101114 قانون العقوبات، القسم العام (1) : 
ــه يتحــدث عــن  ــز إذ إن ــا دون Èيي ــم، وأركانه ــع الجرائ ــة املشــرتكة بجمي ــات األحــكام العام ــون العقوب ــن قان ــ¯ هــذا الجــزء م يب

ــواع املســئولية مــن فاعــل،  ــات، ثــم يتحــدث عــن أســباب اإلباحــة وأن ــة، والشــخصية لقانــون العقوب ــة، والذاتي ــة اإلقليمي الصالحي

ومحــرض، ومتدخــل.

القانون الدستوري1 ”النظرية العامة“:   11101112
ــه،  وطبيعــة ســمو الدســات�  ــون الدســتوري يف األنظمــة السياســية وتعريفــه وطــرق وضعــه وتعديل ــاول بالدراســة نشــأة القان يتن

ــا، والصــور  ــة الدســتورية، والســلطات العامــة الثــالث والعالقــة بينه ــة عــىل الدســتورية، ونظــم الرقاب ــق الرقاب وضÏنهــا عــن طري

ــراد. ــات العامــة لألف الرئيســية لألنظمــة الدســتورية وإســناد الســلطة باالنتخــاب والحقــوق والحري

القانون اإلداري ”1“ :  11101114 
يبــ¯ هــذا املســاق تعريــف القانــون اإلداري ونشــأته ومصــادره. ثــم يبحــث يف املرفــق العــام وعنــارصه والقواعــد التــي تحكــم ســ�ة 

ثــم األمــوال العامــة .
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10401140 أصول فقه:
 يتنــاول هــذا املســاق معنــى أصــول الفقــه وتعريفــه وموضوعــه وغايتــه ومباحثــه ونشــأته. ويبحــث يف الحكــم و أنواعــه وأقســامه، 

ويف الصحــة والفســاد والبطــالن والرخصــة والعز�ــة، وبعــض املوضوعــات املتعلقــة بالقــرآن الكريــم ، كالــدالالت وأنواعهــا، واأللفــاظ 

والحــروف واســتعÏالتها. كــÏ يبحــث يف املوضوعــات املتعلقــة بالســنة واالجــÏع والقياس(تعريفــه، أركانــه ورشوطــه) وكذلــك العلــة. 

ويتنــاول املســاق موضــوع األدلــة الفرعيــة كاالستحســان واالســتصالح وســد الذرائــع، واالســتصحاب.  

القانون المدني : (أحكام االلتزام) :    11101210
يتنــاول املســاق دراســة آثــار االلتــزام مــن حيــث، بيــان وســائل التنفيــذ االختيــاري : الوفــاء، املقاصــة، اتحــاد الذمتــ¯، ووســائل التنفيذ 

ــة،  ــارشة، والدعــوى الفوري ــذ، والدعــوى غــ� املب ــة التنفي ــذ بطريقــة التعويــض. ووســائل حÏي ــي، والتنفي ــذ العين الجــربي : والتنفي

والحــق يف الحبــس، واألوصــاف املعدلــة آلثــار االلتــزام، الــرشط، األجــل، اإلبــراء - اســتحالة التنفيــذ - مــرور الزمــن املانــع مــن ســÏع 

الدعــوى.

قانون األحوال الشخصية (1) :    11101321 
ــه،  (1) الــزواج : تعريــف الــزواج، وبيــان حكمــة، ومرشوعيتــه، والخطبــة، ومقومــات عقــد الــزواج، والرشائــط الرشعيــة املتممــة ل

والرشائــط املقرتنــة بالعقــد، آثــار عقــد الــزواج مــن املهــر، النفقــة، والعــدل مــع الزوجــة الواحــدة عنــد التعــدد، الطاعــة، والقــرار يف 

البيــت.

(2) الطالق : الطالق وأقسامه، الخلع وأحكامه، الحضانة وأحكامها، نفقات األقارب. 

القانون التجاري : (شركات وإفالس) :    11101215
ــا،  ــة تأســيس كل واحــدة منه ــا، وتقســيÏتها، وكيفي ــا، وانقضائه ــان أنواعه ــة، وبي ــرشكات التجاري ــف ال ــاول هــذا املســاق تعري يتن

ــه،  ــون من ــف القان ــه، وموق ــالس، وأســبابه، ورشوطــه، وأنواع ــف باإلف ــاول املســاق التعري ــÏ يتن ــا. ك ــا وتصفيته وتســجيلها وإدارته

ــيس. ــالس التدلي ــس يف بعــض الحــاالت، بخاصــة اإلف ــذي يوقعــه عــىل التاجــر املفل والجــزاء ال

القانون التجاري : ( أوراق تجارية وعمليات البنوك 2 ) :   11101310
يتنــاول املســاق تعريــف األوراق التجاريــة ، خصائصهــا ، أنواعهــا ، الســفتجة أو البوليصــة ، ســند األمــر أو الكمبيالــة ، الشــيك ،   

ــا . ــوارد فيه ــزام ال ــا وانقضــاء االلت ــاء بقيمته ــات الوف ــا وضÏن ــة وتداوله ــة التجاري ــك إنشــاء الورق وكذل

كذلــك يتنــاول البنــوك وتعريفهــا وبيــان دورهــا يف االقتصــاد والتنميــة ويف التجــارة الخارجيــة والداخليــة مــع بيــان القــروض ورشوطهــا 

ــد وأنواعها.  والفوائ

 

11101311   أصول المحاكمات المدنية والتجارية : 
ــا  ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــكان، وأهــم املب ــان، وامل ــث الزم ــن حي ــة، م ــÏت الحقوقي ــون أصــول املحاك ــق قان ــن املســاق تطبي يتضم

نظــام التقــايض، وتشــكيل املحاكــم، ودرجــات التقــايض فيهــا، §ــا فيهــا القضــاء املســتعجل، وكذلــك عــن قواعــد االختصــاص، وتنــازع 

االختصــاص وأنواعــه، واالختصــاص الــدويل للقضــاء. ثــم عــن نظريــة الدعــوى وإجــراءات التقــايض مثــل : رفــع الدعــوى، ورشوطهــا، 

وتبليغهــا إىل الخصــم، وإجــراءات املحاكمــة، ونظــر الدعــوى، وأوجــه اســتعÏلها، والطلبــات، والدفــوع املقدمــة، والتدخــل، ووقــف 

الدعــوى وإســقاطها. ثــم األحــكام وأنواعهــا، وتعيينهــا، وآثارهــا، وطــرق الطعــن بهــا.

 11101312 قانون البينات:
  يتنــاول هــذا املســاق دراســة قانــون البينــات واملذاهــب الفقهيــة املختلفــة يف قواعــد اإلثبــات، كــÏ يتضمــن دراســة أدلــة اإلثبــات: 

كالبينــة الكتابيــة، والشــهادة، والقرائــن (وحجيــة القــرآن الحديثــة يف اإلثبــات)، واإلقــرار، واليمــ¯، واملعاينــة، والخــربة وفقــاً للقواعــد 

املتعلقــة بهــا واملبينــة يف القانــون املــد� ويف قانــون البينــات.
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 11101320 قانون التنفيذ :
 ويتضمــن دراســة أعــÏل دائــرة التنفيــذ، وبيــان الســلطة التــي تقــوم بأعــÏل التنفيــذ، وكذلــك بيــان تركيــب الدائــرة واختصاصاتهــا. 

وطــرق التنفيــذ الجــربي، ثــم يتطــرق املســاق للســندات التنفيذيــة وطريقــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة الوطنيــة واألجنبيــة. ثــم يبــ¯ 

األمــوال التــي ال يجــوز التنفيــذ عليهــا، ثــم يتطــرق للحجــز التنفيــذي وآثــاره.

11101313 القانون المدني: ”العقود المسماة1“ : 
ــه،  ــان خصائصــه، وأركان ــع، وبي ــد البي ــف عق ــاول تعري ــع واإليجــار. فيتن ــد البي ــè العقــود شــيوعاً: عق يتضمــن املســاق دراســة أك

ــ¯ واملســتأجرين. ــون املالك ــم رشح قان ــه، ث ــاره، وانتهائ ــه، وأث وأحكام

القانون الدولي الخاص :    11101410
يتنــاول املســاق تعريــف القانــون الــدويل الخــاص، وبيــان مصــادره وطبيعتــه، ثــم النظريــة العامــة لتنــازع القوانــ¯، وتحليــل قاعــدة 

اإلســناد وبيــان ماهيتهــا، وبيــان املذاهــب املختلفــة يف نظريــة تنــازع االختصــاص، مــع بيــان أنــواع هــذا األخــ�. 

11101411 الحقوق العينية األصلية:
 يتنــاول هــذا املســاق دراســة الحقــوق العينيــة األصليــة ، حيــث يــدرس الطالــب األحــكام التفصيليــة لحــق امللكيــة يف ذاتــه،  ووســائل 

ــو والســفل  ــة العل ــة الشــائعة وملكي ــه، ويتضمــن دراســة أنــواع خاصــة مــن امللكيــة وهــي امللكي حÏيتــه والقيــود التــي تــرد علي

والحائــط املشــرتك والقســمة. كــÏ يشــمل أســباب كســب امللكيــة بســبب الوفــاة، وأســباب كســبها يف حــال الحيــاة، وهنــا يجــري 

البحــث يف أحــكام االلتصــاق.

قانون العقوبات ( القسم العام 2 ) :    11101211
ــواع  ــة وأن ــ¯ العقوب ــة ب ــات، املقارن ــذ العقوب ــق تنفي ــة وتعلي ــاء العقوب ــا، انقض ــامها وأنواعه ــا، وأقس ــا وأهدافه ــة، أهميته العقوب

ــا. ــا وانقضائه ــا وأنواعه ــة مفهومه ــ� االحرتازي ــددة، التداب ــة واملش ــباب املخفف ــات واألس ــن العقوب ــاء م ــرى، اإلعف ــزاءات االخ الج

11101316  الجرائم الواقعة على األشخاص:
ــذاء ،  ــم اإلي ــل البســيط، املــرتدد، املخفــف) وجرائ ــل بأنواعــه (والقت ــم الواقعــة عــىل األشــخاص كالقت ــاول هــذا املســاق الجرائ يتن

هتــك العــرض، واالغتصــاب، اإلجهــاض، الجرائــم الواقعــة عــىل الحريــة، التهديــد، املســاس بالــرشف ، كــÏ وتتعــرض إىل جرائــم مثــل 

(التزويــر، الرشــوة) .

الجرائم الواقعة على األموال:  11101317
يتنــاول هــذا املســاق الجرائــم الواقعــة عــىل األمــوال كالرسقــة واالختــالس واالحتيــال وجر�ــة إعطــاء شــيك بــدون رصيــد وإســاءة 

االئتــÏن .

المالية العامة والضر ئب :   11101314
ويشــمل مفهــوم املاليــة العامــة واملبــادئ التــي تحكمهــا ومصــادر املاليــة العامــة والترشيــع الرضيبــي. مــع دراســة لإليــرادات العامــة 

والنفقــات واملوازنــة والرقابــة عليهــا، إضافــة اىل تطبيقــات عمليــة للترشيعــات الرضيبيــة ويف مقدمتهــا قوانــ¯ رضيبــة الدخــل حيــث 

رسيــان هــذه القوانــ¯ ومطــرح الرضيبــة ومعدالتهــا واإلقــرارات الرضيبيــة وقــرارات التقديــر والطبيعــة القانونيــة لهــا وطــرق الطعــن 

يف هــذه القــرارات اداريــاً وقضائيــا1ً ونفقاتهــا والقضــاء املختــص بنظــر املنازعــات الرضيبيــة.

قانون أصول المحاكمات الجزائية :    11101315
يتنــاول هــذا املســاق تعريــف قانــون أصــول املحاكــÏت الجزائيــة، وبيــان عالقتــه بفــروع القانون األخــرى وبخاصــة قانــون العقوبات، 

كذلــك يبــ¯ املســاق نطــاق القاعــدة اإلجرائيــة، ودراســة مراحــل الدعــوى الجزائيــة املختلفــة، ابتــداء مــن التحقيــق األويل وإجراءاتهــا 

املختلفــة، وهــي مرحلــة التحقيــق االبتــداõ، ثــم دراســة الدعــاوى الناشــئة عــن الجر�ــة، أي دعــوى الحــق العــام، وبيــان أشــخاصها 
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وقيودهــا وأســباب انقضائهــا.

ويــدرس املســاق الدعــوى املدنيــة الناشــئة عــن الدعــوى الجزائيــة، مــن حيــث تبعيتهــا لهــا، ورشوطهــا، وآثارهــا. وفيــه تتــم دراســة 

القضــاء الجــزاõ، مــن حيــث تشــكيله، وقواعــد تنظيمــه. ثــم دراســة قواعــد االختصــاص املختلفــة، ثــم إجــراءات املحاكــÏت الجزائيــة 

وأصولهــا. كذلــك قواعــد اإلثبــات واألحــكام، وطــرق الطعــن فيهــا بكافــة أنواعهــا، العاديــة أو االســتثنائية.

القانون اإلداري (2) :     11101318
يعالــج هــذا املســاق الوظيفــة العامــة، والقــرار اإلداري مــن حيــث أركانــه والقواعــد التــي تحكمــه، يف ضــوء اإللغــاء، وعــدم الرجعيــة، 

وأخــ�ا يبحــث املســاق يف العقــود اإلداريــة، فيبــ¯ أنواعهــا وأحكامهــا.

القضاء اإلداري  :    11101412
يحتــوي املســاق عــىل التعريــف بالقضــاء اإلداري، وتتبــع نشــأته ومراحلــه مــن خــالل رشح مفهــوم مبــدأ املرشوعيــة ومبــدأ الرشعيــة، 

ــة، وأنواعهــا، وتطورهــا، وتنظيمهــا  ــة القضائي ــة عــىل اإلدارة، وبشــكل خــاص الرقاب ــواع الرقاب ــد أن وكيفيــة ضــÏن تطبيقهــا، وتحدي

مــع أمثلــة عليهــا يف كل مــن مــرص، وفرنســا، واألردن وفلســط¯. ثــم تعريــف محكمــة العــدل العليــا يف األردن وفلســط¯، وبيــان 

اختصاصاتهــا، وطــرق الطعــن املتاحــة امامهــا.

البحث العلمي (مناهجه ، وتطبيقاته):   11101212
يعالــج هــذا املســاق أســاليب البحــث العلمــي (القانــو�)، مــن حيــث طــرح إشــكالية البحــث وأســلوب معالجتهــا والنتائــج املمكــن 

الوصــول إليهــا. كــÏ يبــ¯ املســاق كيفيــة اســتخدام مقتنيــات املكتبــة، وآليــات البحــث عــىل شــبكة اإلنرتنــت، وكيفيــة تحضــ� قا÷ــة 

املراجع.

يتضمــن املســاق كذلــك رضورة إعــداد الطالــب لبحــث يف مجــال قانــو� معــ¯ يتــم تحديــده وفقــاً لحاجــة الكليــة، ولرغبــة الطالــب، 

وملجــال اهتــÏم أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة .

قانون العمل والضمان االجتماعي  :     11101319
يــدرس الطالــب يف هــذا املســاق قانــون العمــل األرد�، بحيــث يتــم تعريــف هــذا القانــون، وبيــان تطــوره التاريخــي، ومصــادره، 

والعقــود الناشــئة عنــه، ورشوط صحتهــا، ومــا يرتتــب مــن التزامــات عــىل كل رب العمــل والعامــل، وأســباب انتهــاء عقــد العمــل 

الفــردي، وعقــد العمــل الجÏعــي. وكذلــك التنظيــÏت النقابيــة، وطــرق تســوية النزاعــات العÏليــة،  مــع اإلشــارة إىل أهــم الحقــوق 

ومــا بــه مــن حســنات وعيــوب.

11101322 قانون التحكيم:
 يعالــج هــذا املســاق التحكيــم التجــاري كأســلوب آخــر لحـــل املنازعــات مبينــاً طبيعتــه، تطــوره، ومزايــاه. كــÏ يبــ¯ رشوط اتفــاق 

التحكيــم، وإجراءاتــه، وإصــدار قــرار التحكيــم، وإمكانيــة االعــرتاض عــىل تنفيــذه واالعــرتاف بــه، وإمكانيــة الطعــن فيــه، كل ذلــك 

ــم  ــن التحكي ــزه ع ــا �ي ــدويل وم ــاري ال ــم التج ــف بالتحكي ــم الفلســطيني. ويتطــرق املســاق للتعري ــون التحكي ــا ألحــكام قان وفق

ــة . ــة الدولي املحــيل، ودوره يف العالقــات التجاري

قوانين األراضي والعقارات:  11101413
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة النظــام القانــو� لــألرايض يف فلســط¯، مــن حيــث أرايض الطابــو واألرايض املــ�ي واألرايض املســتثناة 

مــن التســوية، واإلجــراءات املتبعــة بشــأنها يف البيــع والرهــن، باإلضافــة إىل التســجيل املجــدد ومعامــالت افــرز الشــقق والطوابــق .

الملكية التجارية والصناعية واألدبية:   11101323 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل ملحــة تاريخيــة عــن نشــأة امللكيــة الصناعيــة والتجاريــة واألدبيــة ووســائل حÏيتهــا عــىل الصعيــد الــدويل 

ــراءة االخــرتاع ونظــام التســجيل  ــم يف األردن، وأحــكام ب ــة ث ــة العثÏني ــق بهــا يف الدول ــع املتعل ــخ الترشي (معاهــدة باريــس) وتاري

وطبيعــة الحــق يف الــرباءة أو امللكيــة األدبيــة وكيفيــة التــرصف فيــه وطــرق حÏيتــه ثــم بيــان أحــكام الرســوم والنــÏذج الصناعيــة 

وأحــكام األســÏء والعناويــن التجاريــة وأحــكام امللكيــة التجاريــة وامللكيــة األدبيــة والتــرصف بهــذه الحقــوق بالبيــع أو الرهــن.
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10401342   األحوال الشخصية (2) : 
الرتكــة والحقــوق املتعلقــة بهــا، أســباب اإلرث ورشوطــه، أصحــاب الفــروض مــن الرجــال والنســاء، العــول والــرد، التطميــع، أملناســخة، 

ــة.  ــة الواجب ــا، ردهــا، الوصي ــا، قبوله ــا، الرجــوع عنه ــا، بطالنه ــا، رشوطه ــا، أركانه ــا، حكمته ــة : حكمه مــ�اث ذوي األرحــام. الوصي

الوقــف: معنــاه، رشائطــه، وأحكامــه.

قانون التأمين :  11101321 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف بعقــد التأمــ¯ واألســس التــي يقــوم عليهــا، ونشــأة هــذا العقــد وتطــوره وأقســام التأمــ¯ وخصائــص 

ــو�،  ــول القان ــاً لعقــد التأمــ¯، والحل ــه واملؤمــن طبق ــار العقــد، والتزامــات املؤمــن ل ــة إىل دراســة آث ــارصه. باإلضاف كل قســم وعن

والدعــوى املبــارشة والتقــادم.

11101251 القانون التجاري الخاص بطلبة كلية اإلقتصاد:      
ــر  ــة واملتج ــÏل التجاري ــاري واألع ــون التج ــف القان ــث تعري ــن حي ــاري م ــون التج ــادئ القان ــاق مب ــذا املس ــب يف ه ــدرس الطال ي

والتجــار، كــÏ يتنــاول املســاق األحــكام العامــة للــرشكات التجاريــة واالفــالس، ويتطــرق اىل دراســة األحــكام العامــة لــألوراق التجاريــة 

(ســند الســحب، الشــيك، والكمبيالــة) باالضافــة اىل دراســة بعــض العمليــات املرصفيــة مثــل: الحســاب الجــاري، الودائــع املرصفيــة، 

واالعتــÏد املســتندي.

11101324 عقود مسماة“2“:
 يشــتمل هــذا املســاق عــىل أربــع عقــود مدنيــة هــي الوكالــة والكفالــة واملقاولــة والحوالــة. ففــي العقــد األول (الوكالــة) يبحــث 

املســاق يف إنشــاء الوكالــة وآثارهــا ثــم انتهائهــا. ويف العقــد الثــا� (الكفالــة) يبــ¯ املســاق تعريفهــا وأركانهــا وأنواعهــا ثــم آثارهــا 

بــ¯ الكفيــل والدائــن وبــ¯ الكفيــل واملديــن، كــÏ يبــ¯ انتهــاء الكفالــة. إمــا العقــد الثالــث (املقاولــة) فيتنــاول املســاق تعريفهــا 

والتزامــات املقــاول والتزامــات صاحــب العمــل، واملقاولــة مــن الباطــن ثــم انقضــاء عقــد املقاولــة. ويف العقــد الرابع(الحوالــة) يتنــاول 

املســاق أنــواع الحوالــة وانشــاء العقــد وآثــاره ثــم انتهائــه.

11101326  قانون التجارة الدولية :
 يتنــاول هــذا املســاق ماهيــة قانــون التجــارة الدوليــة، وتحديــد مصــادره، وتطــوره، مــع معالجــة ألهــم عقــود التجــارة الدوليــة، مثــل 

: عقــد البيــع الــدويل للبضائــع مــن حيــث كيفيــة االنعقــاد واآلثــار التــي ترتتــب عليــه، ويشــمل دراســة أهــم االتفاقيــات واألعــراف 

الدوليــة يف مجــال التجــارة الدوليــة .

االنترنت وقوانين المعامالت االلكترونية:  11101325
 يهــدف هــذا املســاق للتعــرف عــىل مفهــوم التجــارة االلكرتونيــة وأهميتهــا، وتطــور القوانــ¯ الدوليــة للتجــارة االلكرتونيــة، باإلضافــة 

إىل دراســة العقــد االلكــرتو� مــن حيــث إنشــائه وآثــاره،  وإشــكالية إثبــات صحــة العقــود االلكرتونيــة والتوقيــع االلكــرتو� .

الحقوق العينية التبعية:  11101330
ــار واالنقضــاء، كــÏ يشــمل البحــث يف حقــوق  ــازي مــن حيــث االنشــاء واآلث ــاول هــذا املســاق دراســة الرهــن التأمينــي والحي يتن

االمتيــاز §ــا فيهــا حقــوق االمتيــاز الخاصــة عــىل العقــار .

عقود التبرعات:  11101331
يتنــاول هــذا املســاق دراســة تحليليــة لبعــض عقــود التربعــات مثــل: الهبــة، العاريــة، والقــرض، مــن حيــث اإلنشــاء اآلثــار القانونيــة 

واالنقضــاء. كــÏ يشــمل دراســة اآلراء الفقهيــة الــواردة بشــأن هــذه العقــود .
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عقود مستحدثة:  11101332
 يتنــاول هــذا املســاق دراســة أهــم صــور العقــود التجاريــة املســتحدثة ملــا لهــا مــن أهميــة ودور كبــ� يف الحيــاة التجاريــة وخاصــة 

الدوليــة مثــل: عقــد اإليجــار التمويــيل، وعقــد االعتــÏد التجــاري، وعقــد االمتيــاز، وعقــد املعرفــة، وعقــد نقــل التكنولوجيــا.

القانون البحري والجوي :    11101327
يشــتمل هــذا املســاق عــىل النظــام القانــو� للســفينة، وعــىل ماهيتهــا، وجنســيتها وتســجيلها، كــÏ يــدرس املســاق ملكيــة الســفينة، 

والحقــوق العينيــة املتعلقــة بهــا، وكذلــك حجزهــا، وأســبابه، وكيفيــة تنفيــذه.

باإلضافــة إىل ذلــك يتضمــن املســاق دراســة أشــخاص املالحــة البحريــة، إذ يــدرس الطالــب شــيئاً عــن مالــك الســفينة، وعــن لشــخص 

الــذي يقــوم بتجهيزهــا، وعــن ربانهــا، وبعــد ذلــك يأخــذ الطالــب ملحــة عــن العقــود املنظمــة للنشــاط البحــري، مثــل : عقــد العمــل 

البحــري، وعقــد التأمــ¯ البحــري، والعقــود الخاصــة بإنقــاذ الســفن، واملســؤولية البحريــة مــن حيــث التصــادم واإلنقــاذ والتأمــ¯، 

والقانــون الجــوي الــذي ينظــم العالقــات القانونيــة التــي تتولــد عــن اســتخدام الجــو ةاســتغالله وتنظيــم املالحــة الجويــة وكيفيــة 

باســتغالل الطائــرات املدنيــة حســب اإلتفاقيــات الدوليــة املنظمــة للمالحــة الجويــة   واإلســتغالل الجــوي املشــرتك للفضــاء مــا بــ¯ 

الــدول واإلتفاقيــات املناهضــة لخطــف الطائــرات والعقوبــات املنصــوص عليهــا محليــاً ودوليــاً. 

القانون الدستوري 2 ”نظم سياسية“:   11101335
ويعالــج نشــأة القواعــد الدســتورية يف فلســط¯ ، وتطــور نظــام الحكــم الدســتوري وتطــور األســس الدســتورية العامــة يف فلســط¯. 

وطريقــة وضــع دســات� فلســط¯ وطبيعتهــا وأهدافهــا، وتنظيمهــا للســلطات العامــة واختصاصاتهاوالعالقــة بينهــا، وطبيعــة النظــام 

الدســتوري يف فلســط¯. واملÏرســة الحقيقيــة للســيادة السياســية، ومالمــح النظــام الدســتوري الحــايل.

المنظمات الدولية واإلقليمية :    11101216
يــدرس هــذا املســاق املنظــÏت الدوليــة مــن حيــث تطورهــا، ونشــأتها، وأنواعهــا، وأشــخاصها، ثــم يبــ¯ النظريــة العامــة للمنظــÏت 

الدوليــة، والشــخصية القانونيــة للمنظمــة الدوليــة ودورهــا يف املجتمــع الــدويل.

ــة  ــم املتحــدة، وبعــض املنظــÏت املتخصصــة، كاليونســكو، ومنظم ــة األم ــل، منظم ــة مث ــدرس املســاق أهــم املنظــÏت الدولي وي

ــة،  ــدول العربي ــل : جامعــة ال ــة مث ــاول التدريــس أهــم املنظــÏت اإلقليمي ــم يتن ــة، والزراعــة، ث ــة، ومنظمــة األغذي الصحــة الدولي

ــطينية). ــر الفلس ــة التحري ــة (منظم ــÏت الدولي ــط¯ يف املنظ ــة وفلس ــدول األمريكي ــة ال ــة، ومنظم ــدة اإلفريقي ــة الوح ومنظم

علم اإلجرام  والعقاب  :     11101414
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة علــم اإلجــرام مــن حيــث تعريفــه وبيــان تاريخــه وتطــوره وكذلــك دراســة صلــة علــم اإلجــرام 

بقانــون العقوبــات وعوامــل الســلوك اإلجرامــي الفرديــة منهــا والجÏعيــة والنظريــات املختلفــة التــي وضعــت حــول هــذا املوضــوع.

القانون الدولي اإلنساني :    11101214
يبــ¯ هــذا املســاق ملحــة عــن تطــور قانــون الحــرب، ابتــداء مــن النصــف الثــا� مــن القــرن التاســع عــرش، وكذلــك أهــم مصــادر 

هــذا القانــون العرفيــة واالتفاقيــة. كــÏ يبــ¯ أهــم االلتزامــات القانونيــة ألطــراف النــزاع والــدول الحياديــة، وكذلــك واجبــات الدولــة 

املحتلــة تجــاه اإلقليــم املحتــل وســكانه. كــÏ يبــ¯ أهــم ســÏت قانــون االحتــالل الحــرä، ويوضــح أهــم نواقصــه، مثــال فلســط¯ 

والقانــون الــدويل اإلنســا�.

 11101334  القانون الدبلوماسي: 
يتضمــن هــذا املســاق إعطــاء فكــرة تاريخيــة للطالــب عــن نشــأة القانــون الدبلومــايس  تطــور هــذا القانــون، وبيــان الحصانــات 

واالمتيــازات الدبلوماســية التــي يتمتــع بهــا كل مــن أفــراد الســلك الدبلومــايس، وأفــراد الســلك القنصــيل، وكذلــك بيــان تطــور العــرف 

ــة  ــا األســس القانوني ــ¯ وضعت ــا لســنة 1961 وســنة 1963 اللت ــي فين ــدول عــىل اتفاقيت ــق معظــم ال ــذا، إىل حــ¯ تصدي ــدويل به ال

الحديثــة للقانــون الدبلومــايس، والحصانــات، واالمتيــازات الدبلوماســية والقنصليــة.
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11101415 تشريعات البيئة وتخطيط المدن :
يــدرس الطالــب الترشيعــات املحليــة لحÏيــة البيئــة وملنــع التلــوث وكذلــك البيئــة ومكوناتهــا ووســائل حÏيتهــا وتطويرها املســتد�ة. 

كــÏ يــدرس أهــم القوانــ¯ البيئيــة الدوليــة وكذلــك قوانــ¯ امليــاه والــèوات الطبيعية.

أمــا بالنســبة لتخطيــط املــدن فيــدرس القوانــ¯ املتعلقــة بالتخطيــط يف املــدن والقــرى واللجــان املختلفــة املختصــة بذلــك وصالحياتها 

. وتشكيلها

 

11101336 اإلدارة المحلية ”الحكم المحلي“ : 
يتنــاول هــذا املســاق التعريــف §وضوعــات اإلدارة املحليــة. والقواعــد املنظمــة لــإلدارة املحليــة، واختصاصاتهــا والعالقــة بينهــا وبــ¯ 

اإلدارة املركزيــة. واملجــال املخصــص لــكل منهــا يف النشــاط اإلداري، ونظــم مÏرســتها، والرقابــة عــىل تلــك األنشــطة ودراســة ألنــواع 

الرقابــة اإلداريــة وعالقتــه بالد�قراطيــة وتحقيــق املســاءلة، مــع مــا تقتضيــه تلــك الدراســة مــن اإلملــام باألســس النظريــة العامــة 

لــإلدارة العامــة والقانــون اإلداري وعالقــة ذلــك بضــÏن احــرتام الرشعيــة وحÏيــة املصالــح العامــة. 

قانون االتحاد األوروبي :  11101420
يــدرس هــذا املســاق تأســيس االتحــاد االوروä ومؤسســاته والنظــام القانــو� الــذي ينظــم عالقتــه مــع الــدول األعضــاء، كــÏ يتطــرق هــذا 

املســاق اىل ســلطات االتحــاد االوروä الثــالث :الســلطة الترشيعيــة، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة وذلــك بصــورة مختــرصة.

الجرائم الواقعة على أمن الدولة:  11101337
يتنــاول هــذا املســاق الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن الدولــة، طبيعــة هــذه األحــكام وخصائصهــا، وكذلــك الجرائــم الواقعــة عــىل أمــن 

ــم الواقعــة عــىل الدســتور  ــة والتجســس والجرائ ــال؛ جر�ــة املؤامــرة، جر�ــة الخيان ــة الداخــيل والخارجــي، عــىل ســبيل املث الدول

واإلرهــاب وغ�هــا.  

 

الدستور الفلسطيني:   11101419
ــة  ــلطات الحاكم ــ� الس ــب تغ ــة وحس ــة املختلف ــب الزمني ــرب الحق ــطيني ع ــيايس الفلس ــام الس ــور النظ ــاق تط ــذا املس ــاول ه يتن

ــطينية  ــلطة الفلس ــل الس ــول يف ظ ــاري املفع ــايل والس ــطيني الح ــتوري الفلس ــام الدس ــرق اىل النظ ــط¯. و يتط ــيطرة يف فلس واملس

واملتمثــل بالقانــون األســايس الصــادر بتاريــخ 29-5-2002 واملعــدل عــام 2003. كــÏ تتــم دراســة شــكل النظــام الســيايس الفلســطيني 

والحريــات املنصــوص عليهــا يف ذلــك النظــام والســلطات التــي نــص عليهــا وإختصــاص كل واحــدة منهــا , وأخــ�اً البحــث يف اتفاقيــات 

اوســلو وأثرهــا عــىل النظــام الدســتوري والســيايس يف فلســط¯.

تاريخ التشريع الفلسطيني :  11101329
ــص السياســات  ــع التعــرف عــىل خصائ ــ�Ï م ــم العث ــذ أواخــر الحك ــة من ــاول املســاق التطــور الترشيعــي يف فلســط¯ الحديث يتن

الترشيعيــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل الحكــم يف فلســط¯، منــذ االنتــداب الربيطــا�، ومــروراً بفــرتات الحكــم األرد� واملــرصي ثــم 

ــة . ــك السياســات الترشيعي ــة مــع اإلشــارة إىل اإلطــار الدســتوري لتل ــد الســلطة الوطني ــيل، ويف عه ــالل اإلرسائي االحت

الطب العدلي :    11101328
ويــدرس فيــه الطالــب املــوت : تعريفــه وعالماتــه، طرقــه وأنواعــه، وهتــك العــرض، واالغتصــاب، والجــروح وطــرق الكشــف عنهــا، 

واالســتعراف مــن حيــث : أنواعــه، وآثــار البصــÏت، وأماكــن وجودهــا، وطــرق الكشــف عنهــا، واألطبــاء الرشعيــون واختصاصاتهــم، 

وتعليــÏت النيابــة العامــة بشــأن الطــب الرشعــي، وطــرق كشــف جرائــم التزييــف، واملعاينــة الفنيــة، وآثارهــا.

31320 مهارات لغوية :
ــب  ــة عــىل املقصــود وتجن ــاظ واضحــة للدالل ــا� بألف ــ� عــن املع ــارش للتعب ــة بأســلوب مب ــارة الكتاب ــون مه ــج القان إكســاب خري

ــة والبحــث  ــة الكتاب ــوي للنصــوص وســالمة لغ ــد التفســ� اللغ ــ� وقواع ــاليب التعب ــام بأس ــع اإلمل ــ� م ــاء الشــائعة يف التعب األخط

ــو�. القان
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أخالقيات المهن الحقوقية :  11101333
يهــدف هــذا املســاق اىل معالجــة القيــم األخالقيــة وقواعــد الســلوك االجتÏعــي الواجبة عــىل العاملــ¯ يف املهــن القانونيــة والقضائية، 

ــك يف نطــاق  ــون وذل ــ¯ وأســاتذة القان ــة واملستشــارين القانوني ــكل مــن القضــاة واملحامــ¯ ووكالء النياب ــة ل و املÏرســات القانوني

ــة  ــة املهني ــ¯ املصلح ــره ب ــب تواف ــوازن الواج ــق الت ــلوك لتحقي ــوء الس ــة لس ــة والعالجي ــراءات التأديبي ــة واإلج ــاتهم املهني مÏرس

الخاصــة ومصلحــة املــوكل والصالــح العــام.

11101339 قانون دولة اإلحتالل اإلسرائيلي 
وصــف املســاق- يتنــاول املســاق التعــرف عــىل اســس النظــام القانــو� والقضــاõ االرسائيــيل يف املجــال املــد� واالداري والدســتوري 

مــع الرتكيــز عــىل التبعــات العمليــة عــىل الحقــوق الفلســطينية خــارج الخــط االخــرض.

   11101340 قانون الالجئين الدولي و الالجئون الفلسطينيون    
دراســة جوانــب القانــون الــدويل املتعلقــة بحقــوق وحÏيــة الالجئــ¯ بصفــة عامــة، مــع الرتكيــز عــىل الالجئــ¯ الفلســطيني¯، والقضايا 

املتصلــة بهــم مــن حيــث األصــول التاريخيــة للهجــرة القرسيــة الفلســطينية و توطــ¯ الالجئــ¯ والعــودة اىل الوطــن وحÏيتهــم و 

قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة بهــم. 

11101341 قانون الصحة والمسؤولية الطبية
يتنــاول هــذا املســاق العالقــة القانونيــة بــ¯ الطبيــب واملريــض واإلتفاقيــات التعاقديــة، املســؤولية املهنيــة، الخطــأ الطبــي وأخالقيات 

طــب الحيــاة. ويتنــاول املســاق أيضــاً الترشيعــات الطبيــة املوجــودة يف فلســط¯ ومقارنتهــا بالترشيعــات األخرى.

11101342 األحكام وطرق الطعن فيها
ســيتناول هــذا املســاق تقســيÏت األحــكام وإجــراءات اصدارهــا واآلثــار املرتتبــة عــىل الحكــم إضافــة اىل طــرق الطعــن يف األحــكام. 

حيــث ســيتم دراســة القواعــد العامــة للطعــن يف األحــكام واإلســتئناف والنقــد واعــرتاض الغــ� وإعــادة املحاكمــة.

وصف المساقات العملية:
عىل  الطالب اÈام دراسة 3 ساعات من 9 الساعات العملية بنجاح:

11101416 تطبيقات قانونية عملية: 
يهــدف هــذا املســاق لتعريــف الطلبــة عــىل التنظيــم القانــو� وأســاليب عمــل االدارات القانونيــة، و يتخــذ هــذا املســاق اســلوب 

التدريــب امليــدا� يف إحــدى االدارات التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل املــدرس املــرشف عــىل املســاق وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة، 

و يتــم االتفــاق مســبقا مــع هــذه االدارات عــىل مضمــون التدريــب وعــدد الطلبــة املتدربــ¯، ؛ حيــث �ــيض الطالــب مدة 192 ســاعة 

معتمــدة مقســمة عــىل 4 ســاعات يوميــاً متواصلــة و12 ســاعة اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب بنــاء عــىل عالمــة تضعهــا الجهــة التــي 

تــم التدريــب لديهــا وعالمــة يضعهــا املــدرس املــرشف عــىل املســاق بعــد اداء الطالــب امتحــان شــفوي  وتقديــم تقريرعــن التدريــب. 

11101417 العيادة القانونية
يهــدف مســاق العيــادة القانونيــة اىل تدريــب الطلبــة عــىل حــل القضايــا القانونيــة، التــي تــرد للعيــادة القانونيــة مــن خــالل الخدمــات 

واإلستشــارات املجانيــة التــي تقدمهــا العيــادة القانونيــة للمراجعــ¯.

ــاً متواصلــة و12 ســاعة اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب مــن مــدرس  �ــيض الطالــب مــدة 192 ســاعة مقســمة عــىل 4 ســاعات يومي

ــادة القانونيــة. ــر العي املســاق وهــو مدي
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11101418    المحاكم الصورية
يهــدف املســاق اىل تعليــم الطلبــة الجوانــب العمليــة يف الحيــاة القانونيــة مــن خــالل محــاكاة املحاكــم املدنيــة والجزائيــة واالداريــة 

عــرب طــرح قضايــا عــىل شــكل محكمــة، ويتــم توزيــع األدوار بــ¯ الطلبــة مــا بــ¯ هيئــة حاكمــة وإدعــاء ودفــاع. بحــث الدفــوع والطلبــات 

واســتدعاء الشــهود. ذلــك كلــه مــا يتيــح للطالــب الحقوقــي عيــش أجــواء املÏرســة العمليــة يف الكليــة.

�ــيض الطالــب مــدة 96 ســاعة مقســمة عــىل 6 ســاعات  تدريــب اســبوعياً، ويتــم تقييــم الطالــب بنــاء عــىل دورة يف املحاكــم الصوريــة، 

واملــدرس يجــري امتحــان عمــيل يجريــه مــدرس املســاق باإلضافــة لتقييــم اداء الطالــب لــدورة يف املحاكــم الصوريــة.

أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج منهاالرتبة العلميةاسم عضو هيئة التدريس
جامعة بواتيه / فرنساأ. مساعدد. اكرم مشهور داود

جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان- الجزائرأ. مساعدد. امجد عبد الفتاح حسان

جامعة وارسو / بولنداأ. مساعدد. باسل منصور غانم

جامعة آل البيت/ األردنأ. مساعدد. حس¯ احمد مشاقي

جامعة القاهرة / مرصأ. مساعدد. حسن فالح الحاج موىس

الجامعة األردنية / األردنأ. مساعدد. عيل محمد عيل مصلح

جامعة اإلسكندرية / مرصأ. مساعدد. غازي فوزي مناور دويكات

جامعة الصداقة / موسكوأ. مساعدد. غسان رشيف محمد خالد

جامعة املنار / تونسأ. مساعدد. فادي قسيم فواز شديد

جامعة الصداقة / موسكوأ. مساعدد. نائل احمد محمود طه

جامعة باريس / فرنساأ. مساعدد. محمد عادل رشاقة

الجامعة األردنية / األردنأ. مساعد د. اسحاق احمد حمدان برقاوي

جامعة املنار / تونسأ. مساعد د. ارشف محمد صالح حس¯

جامعة اوبساال / السويدمحارضأ. رائد محمد يوسف ابو بدوية
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كلية الهندسة
وتكنولوجيا 
المعلومات
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 قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية  لدرجة البكالوريوس 

مقدمة:
أســس قســم الهندســة املدنيــة بكليــة الهندســة بجامعــة النجــاح الوطنيــة مــع تأســيس الكليــة يف بدايــة العــام الــدرايس 1979َ/1980، 

لألهميــة املتميــز بهــا هــذا التخصــص بالنســبة للتخصصــات األخــرى يف مجــال الهندســة، فقــد تــم تطويــره يف فــرتة قصــ ة.

إن القســم يف الوقــت الحــارض ¤نــح درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة بحيــث يعطــى الطالــب القواعــد األساســية يف مجــاالت 

ــة، اإلدارة  ــة واألساســات، هندســة نظــم املواصــالت، هندســة البيئ ــكا الرتب ــة وهــي تتضمــن اإلنشــاءات، هندســة ميكاني الهندســة املدني

الهندســية اىل جانــب هندســة امليــاه واملســاحة. وكذلــك ¤نــح القســم درجــة املاجســت  يف تخصصــات اإلنشــاءات، الطــرق واملواصــالت، 

وامليــاه والبيئــة.

للحصــول عــىل درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة يجــب عــىل الطالــب إنهــاء 160 ســاعة معتمــدة خــالل مــدة الدراســة التــي 

تقــدر بخمــس ســنوات، حيــث يتــم الطالــب يف الســنة األخــ ة مــرشوع تخــرج يقــوم خاللــه بتطبيــق املعلومــات األساســية يف أحــد مجــاالت 

الهندســة املدنيــة ملشــاريع عمليــة.

ــق  ــة وتوثي ــب يف مجــاالت مختلف ــدى الطال ــق األســس الهندســية ل ــربات تســهم يف توثي ــة عــدة مخت ــر يف قســم الهندســة املدين يتوف

ــة. املختــربات املتوفــرة يف  ــم خدمــة الفحوصــات واالستشــارات الهندســية املتعلقــة بالهندســة املدني العالقــة مــع املجتمــع املحــيل بتقدي

الوقــت الحــارض تتكــون مــن مختــرب ميكانيــكا الرتبــة، ومختــرب الطــرق، ومختــرب هندســة املــرور، ومختــرب مــواد البنــاء، ومختــرب ميكانيــكا 

املوائــع والهيدروليــكا، ومختــرب مقاومــة املــواد، ومختــرب الحاســوب، ومختــرب املســاحة.

        

ــي  ــة درجت ــن حمل ــة م ــة املدني ــال الهندس ــة يف مج ــية والفرعي ــات األساس ــع التخصص ــي جمي ــي يغط ــم كادر أكاد¤ ــر يف القس يتوف

الدكتــوراه واملاجســت  ويتــم يف الوقــت ذاتــه تطويــر كــوادر أخــرى لــÇ تغطــي متطلبــات القســم ومتطلبــات البحــث العلمــي يف هــذا 

املجــال.

شروط القبول في قسم الهندسة المدنية:
يتــم قبــول الطالــب يف قســم الهندســة املدنيــة  مــن خــالل التنافــس بنــاًء عــىل معــدل الثانويــة العامــة (التوجيهــي) بحيــث يتــم اختيــار 

أعــىل املعــدالت حتــى الوصــول إىل العــدد الــذي ¤كــن أن يســتوعبه القســم يف تلــك الســنة.
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الهندسة المدنية (المقدمة)

الرؤية
ــي  ــيل واإلقليم ــوق املح ــد الس ــع، ورف ــة املجتم ــي وخدم ــث العلم ــم والبح ــم والتعلي ــاالت التعل ــز يف مج ــو التمي ــم نح ــعى القس يس

ــة. ــة املختلف ــة املدني ــاالت الهندس ــة يف مج ــات عالي ــÌ ذوي كفاي بخريج
 
 

الرسالة
تحقيق الريادة اإلقليمية يف التعليم الهنديس يف تخصصات الهندسة املدنية املختلفة. • 

إعداد الطلبة علميا وعمليا وتدريبيا ملÏرسة العمل الهنديس بكفاية ومهنية عالية.  • 

تهيئة الطلبة للتعامل مع مشاكل الهندسة املدنية املتنوعة استنادا عىل أسس تقنية متينة.  • 

توف  فرص البحث العلمي والتطبيقات العملية يف الهندسة املدنية لإلسهام  يف تطور املجتمع الفلسطيني ونهوضه. • 

ــارب •  ــم التج ــ ها وتصمي ــات وتفس ــل البيان ــارات يف تحلي ــدرات ومه ــÌ ذوي ق ــÌ مدني ــج مهندس ــم لتخري ــودة التعلي ــÏن ج ض

وإجرائهــا وتطبيــق املعرفــة لحــل مشــاكل الهندســة املدنيــة يف ســياق شــامل؛ اقتصــادي مجتمعــي بيئــي، آخذيــن باالعتبــار الجوانب 

االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة وقضايــا الصحــة والســالمة واالســتدامة، ضمــن إطــار مــن التعليــم املســتمر.

األهداف:
ــم •  ــر مهاراته ــوا من  تطوي ــة وأن يتمكن ــوق العاملي ــة يف الس ــة العملي ــق املعرف ــة بتطبي ــة املدني ــم الهندس ــو قس ــوم خريج  أن يق

ــة . بشــكل مســتمر طــوال حياتهــم املهني

 أن يتــم إعــداد الخريجــÌ مــن أجــل التعلــم مــدى الحيــاة وذلــك عــرب التعليــم العــايل و/أو التطــورات املهنيــة الســتيعاب التغــ ات • 

يف التكنولوجيــا والظــروف االقتصاديــة.

ــي •  ــلوك األخالق ــي والس ــل الجÏع ــالل العم ــن خ ــة م ــم املهني ــوا يف حياته ــة وينجح ــة املدني ــم الهندس ــو قس ــرط خريج  أن ينخ

ــل .  ــط العم ــل ضغ ــىل تحم ــدرة ع ــال ، و الق واملشــاركة الســباقة والتواصــل الفع

 مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم الهندسة املدنية القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية:• 

تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل الهندسة املدنية .• 

القابلية عىل التصميم وإثبات التجارب الخاصة بالهندسة املدنية مع التحليل وتفس  البيانات.• 

قابليــة الخريــج لتصميــم منظومــة، أو جــزء أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و البيئــي و • 

االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توفــر األمــان والقابليــة التصنيعيــة واالســتمرارية.

قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات.• 

القابلية عىل تحديد مشاكل الهندسية املدنية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم املسؤولية املهنية واألخالقية.• 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال.• 

ــياق •  ــة والس ــاد و البيئ ــاß و االقتص ــىل الع ــية ع ــول الهندس ــ  الحل ــم تأث ــرضوري لفه ــم ال ــن التعلي ــعاً م ــتوى واس ــك مس أن ¤تل

ــي. االجتÏع

أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر.• 

معرفة القضايا والتغ ات املعارص وإدراكها.• 

القابلية ىستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة املدنية املختلفة. • 
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شروط الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية:

ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف الهندســة املدنيــة بعــد ان ينهــي الطالــب مــا مجموعــة 163 

:äموزعــة عــىل النحــو اآل æســاعة معتمــدة كحــد أد

ملخص متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
مجموع الساعاتالساعات الحرةالساعات االختياريةالساعات اإلجباريةنوع المتطلبالرقم

18------18جامعة1

126124142قسم2

144124160املجموع

متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة:
المتطلب السابق (س) المعتمدةاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

31000103لغة انجليزية (2)1000322

-3دراسات فلسطينية1000105

-1مهارات القيادة واالتصال1000117

-1خدمة مجتمع1000108

-1مقدمة يف علم الحاسوب1000127

18املجموع
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 متطلبات القسم : (١٢٦) ساعة معتمدة
اجبارية: (١١٧) ساعة معتمدة

متطلبات سابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10601342  م.س. 1 10601342 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املوائع و الهيدروليكا 10601343
10601315  م.س. 1                 3تصميم منشآت خرسانية 1 10601390
10601315  م.س. 1  10626251  م.س. 2               3تحليل انشاءات 2 10601316
10601201  م.س. 1                 3تحليل انشاءات 1 10601315
10601450  م.س. 1 10601450 أو متزامن                1مخترب هندسة بيئية 10601451
10601350  م.س. 1                 3هندسة بيئية 2 10601450
10601205  م.س. 1  10601470  م.س. 2               3إدارة هندسية 10601472
10601342  م.س. 1                 3هيدرولوجيا 10601440
10601304 è10606102  م.س. 1  10601205  م.س. 2               2انشاء مبا
10601340  م.س. 1                 3هيدروليكا 10601342
10621210  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10601340
10601201  م.س. 1 10601201 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املواد 10601202
10211102  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601201
                 1مقدمة يف الهندسة املدنية و أخالقيات املهنة 10601100
10601342  م.س. 1 10601342 أو متزامن 10231107  م.س. 2               3هندسة بيئية 1 10601350
10601331  م.س. 1 10601331 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا الرتبة 10601332
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10601331  م.س. 1                 3أساسات 10601431
11000322  م.س. 1                 2مبادئ البحث العلمي و الكتابة الفنية 10601300
10221201  م.س. 1                 2اقتصاد هنديس 10601470
10601461  م.س. 1 10601461 أو متزامن                1مخترب نظم مواصالت 2 10601462
10601390  م.س. 1  10601316  م.س. 2               3تصميم منشآت خرسانية 2 10601410
10601360  م.س. 1 10601360 أو متزامن                1مخترب نظم مواصالت 1 10601361
10601316  م.س. 1                 3منشآت معدنية 10601420
10222110  م.س. 1  10601201  م.س. 2               3ميكانيكا الرتبة 10601331
10601321  م.س. 1 10601321 أو متزامن 10601222  م.س. 2               1مخترب مساحة 2 10601323
10601221  م.س. 1                 2مساحة 2 10601321
10601221  م.س. 1 10601221 أو متزامن                1مخترب مساحة 1 10601222
10216230  م.س. 1                 2مساحة 1 10601221
10601305 è10601304  م.س. 1 10601304 أو متزامن                1مخترب انشاء مبا
10601360  م.س. 1                 2 نظم مواصالت 2 10601461
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601205  م.س. 1 10601205 أو متزامن                1مخترب مواد بناء 10601206
10601300  م.س. 1                 2مرشوع تخرج 1 10601598
10601205  م.س. 1  10601470  م.س. 2               3مواصفات و حساب كميات 10601471
                 3التدريب العميل 1 10601391
10601331  م.س. 1 10601331 أو متزامن 10601321  م.س. 2               3نظم مواصالت 1 10601360
10221101  م.س. 1                 3جيولوجيا وعلوم االرض 10222110
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10601598  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10601599
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
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10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10216230 Ìالت للمهندسÏ3االحصاء واالحت                 
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10221101  م.س. 1                 3مواد بناء 10601205

المساقات االختيارية من قسم الهندسة المدنية: (١٢) ساعة معتمدة  
يتــم التعــرض يف هــذا املســاق إىل موضــوع محــدد يف مجــاالت التخصــص املختلفــة يف الهندســة املدنيــة بطريقــة مفصلــة وتحليليــة،  

و¤كــن أن يتــم يف هــذا املســاق عمــل بحــث تطبيقــي بوصفــة دراســة خاصــة يقــوم بهــا أحــد الطلبــة. عــىل كل طالــب مــن طلبــة قســم 

الهندســة املدنيــة دراســة عــىل األقــل أربعــة مســاقات (أي مــا يعــادل 12 ســاعة معتمــدة) مــن املســاقات املطروحــة يف القاëــة اآلتيــة، 

بحيــث يكــون 6 ســاعات منهــا ضمــن مجموعــة التخصــص املرتبطــة ìــرشوع التخــرج.

متطلبات سابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10601450  م.س. 1                 3تطبيقات حاسوب يف املياه و الهندسة البيئية 10601559
10601450  م.س. 1                 3تكنولوجيا املياه و املياه العادمة 10601554
10601472  م.س. 1                 3تحسÌ انتاجية العÏل و مراقبة الجودة 10601583
10601472  م.س. 1                 3إدارة املرشوع و مراقبته 10601582
10601360  م.س. 1                 3تصميم طرق متقدم 10601577
10601461  م.س. 1                 3هندسة مرور متقدمة 10601576
10601461  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف هندسة املرور 10601564
10601461  م.س. 1                 3تخطيط املواصالت 10601563
10601360  م.س. 1                 3تصميم رصفات متقدمة 10601562
10601472  م.س. 1                 3إدارة مشاريع انشائية متقدمة 10601585
10601461  م.س. 1                 3إدارة أنظمة املرور 10601561
10601431  م.س. 1                 3تطبيقات كمبيوتر يف الهندسة الجيوتقنية 10601535
10601450  م.س. 1                 3استخدام أنظمة املعلومات الجغرافية قي املياه و الهندسة البيئية 10601560
10601472  م.س. 1                 3إدارة املوقع و عوامل السالمة 10601584
10601450  م.س. 1                 3معالجة مياه عادمة متقدمة 10601558
10601450  م.س. 1                 3معالجة مياه متقدمة 10601557
10601450  م.س. 1                 3النباتات الخرضاء و البنى التحتية 10601556
10601450  م.س. 1                 3تقييم االثر البيئي 10601555
                 3نظم الهندسة املدنية 10601591
                 3مواضيع خاصة يف الهندسة املدنية 10601592
                 3مواضيع متقدمة يف مواد الهندسة املدنية 10601595
10601391  م.س. 1                 التدريب العميل 2 10601597
10601450  م.س. í3                 1ذجة االنظمة البيئية 10601553
                 3مواضيع متقدمة يف الهندسة املدنية 10601590
10601316  م.س. 1                 3تحليل ديناميÇ للمنشآت 10601519
10601316  م.س. 1                 3تحليل انشاءات 3 10601317
10601390  م.س. 1                 3أسس التصميم النظامي 10601511
10601420  م.س. 1                 3منشآت معدنية متقدمة 10601512
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10601410  م.س. 1                 3تصميم خرسانة 3 10601513
10601390  م.س. 1                 3خرسانة مسبقة االجهاد 10601514
10601515 è10601420  م.س. 1                 3التصميم اللد
10601205  م.س. 1  10601304  م.س. 2               3البناء بالحجر 10601516
10601440  م.س. 1                 3املياه الجوفية 10601541
10601316  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف االنشاءات 10601518
10601350  م.س. 1                 3إدارة املخلفات الصلبة 10601552
10601596 î3تحليل االتهيار االنشا                 
10601321  م.س. 1                 3تعديل و تصحيح القياسات املساحية 10601522
10601321  م.س. 1                 3مواضيع متقدمة يف املساحة 10601593
10601440  م.س. 1                 3إدارة مصادر املياه 10601546
10601316  م.س. 1                 3تطبيقات كمبيوتر يف الهندسة االنشائية 10601517
10601350  م.س. 1                 3أنظمة االدارة البيئية 10601550
10601321  م.س. 1                 3نظم املعلومات الجغرافية 10601594
10601342  م.س. 1                 3هيدروليكا متقدمة 10601545
                 3أنظمة ترصيف املياه 10601544
10601440  م.س. 1                 3نظام املاء - النبات - الرتبة 10601543
10601440  م.س. 1                 3االنظمة و العمليات الهيدرولوجية 10601542
10601331  م.س. 1                 3تطبيقات عملية متقدمة يف ميكانيكا الرتبة 10601536
10601431  م.س. 1                 3أساسات متقدمة 2 10601534
10601431  م.س. 1                 3أساسات متقدمة 1 10601533
10601331  م.س. 1                 3ميكانيكا تربة متقدمة 2 10601532
10601331  م.س. 1                 3ميكانيكا تربة متقدمة 1 10601531
10601350  م.س. 1                 3مراقبة نوعية البيئة 10601551
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وصــــــف المساقات

10601100 مقدمة في الهندسة المدنية وأخالقيات المهنة 
ــديس.  ــل الهن ــاالت العم ــية ومج ــات الهندس ــواع التخصص ــرى، وأن ــوم األخ ــا بالعل ــا، وعالقته ــة، وتطوره ــخ الهندس ــة يف تاري مقدم

التصميــم الهنــديس: أنواعــه وأقســامه ومتطلباتــه، رشح بعــض العالقــات املهمــة بــÌ الهندســة وعلــوم اإلدارة والتخطيــط وغ هــا. 

ــادئ حــل املشــاكل الهندســية. ــة. مب ــن األخــالق الهندســية، وضوابــط مÏرســة املهن تكوي

10222110 جيولوجيا وعلوم االرض 
ــة،  ــات الرتب ــور ومكون ــôاالت، الصخ ــورات، امل ــم البل ــة وعل ــا الكوني ــرى، الجيولوجي ــوم األخ ــة والعل ــا بالهندس ــا وعالقته الجيولوجي

ــور. ــكا الصخ ــة، وميكاني ــل الجوفي ــدرات واملي ــة، املنح ــب الجيولوجي الرتاكي

10601110 ستاتيكا    
ــوى  ــة، الق ــتاتيكا للمنشــآت املختلف ــادئ االس ــق مب ــة، تطبي ــىل األجســام املختلف ــوى ع ــزان الق ــات، ات ــية يف املتجه ــادئ األساس املب

.äــذا ــزوم القصــور ال ــل وع ــز الثق ــكاك، مراك ــزوم، االحت ــوى القــص والع ــة، ق املحوري

10601205 مواد بناء
دراســة ملصــادر املــواد املســتعملة يف مجــال الهندســة املدنيــة وخواصهــا وترصفاتهــا، وهــي تتضمــن أالســمنت، والخلطــات اإلســمنتية، 

والحديــد، واألخشــاب، إىل جانــب املواصفــات املســتعملة لهــذه املــواد، وطــرق الفحــص. يتضمــن هــذا املســاق أيضــا طــرق التحكــم 

باإلنتــاج، واإلجــراءات الوقائيــة.

10601206 مختبر مواد بناء
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق مــواد البنــاء وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

ــدرج الحبيبــي والفحوصــات املختلفــة عــىل  ــل وزن وحــدة الحجــوم والت ــة للحصمــة والرمــل مث التجــارب عــىل الخــواص الفيزيائي

الباطــون الطــري األخــرض واملتصلــد وغ هــا.

10601201 ميكانيكا المواد
املبــادئ األساســية لالجهــادات واالنفعــاالت والعالقــة بينهــÏ، الخصائــص امليكانيكيــة للمــواد، اجهــادات، انفعــاالت، الشــد والضغــط، 

تأثــ  درجــة الحــرارة، قــوى القــص وعــزم االنحنــاء، اجهــادات القــص واالنحنــاء، االجهــادات املركبــة، االجهــادات القصــوى والدنيــا - 

دائــرة مــور. انحنــاء الجســور، اتــزان األعمــدة وانبعاجهــا.

10601202 مختبر ميكانيكا المواد
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق مقاومــة املــواد وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

تجــارب اتــزان القــوى واتــزان الجســور بأنواعهــا وشــد املعــادن وقــوى االلتــواء ومعامــل القــص والتشــوه يف الجســور وغ هــا.

 10621210 ديناميكا
ــوة والتســارع،  ــÌ الق ــة (قوان ــب للقــوى الديناميكي ــب. اســتجابة الجســم الصل ــة للنقطــة والجســم الصل ــÌ الحرك ــة يف قوان مقدم

ــة،  ــب  ألحــÏل انحداري ــزازات املخمــدة وغــ  املخمــدة للنقطــة والجســم الصل ــع والزخــم). دراســة االهت ــة، الدف الشــغل والطاق

ــة. ــتجابة الطيفي ــات االس ــة للتســارع األريض ومنحني ــه. مقدم ــة وجيبي منتظم
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10601470 اقتصاد هندسي
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة عامــة عــن عمليــات صنــع واتخاذهــا القــرارات الهندســية وخلفياتهــا 

ــب  ــة.  إىل جان ــة مالي ــة اقتصادي ــىل منهجي ــÏدا ع ــة اعت ــارات املختلف ــÌ الخي ــة ب ــاليب املقارن ــك بأس ــط ذل ــة ورب ــة واملالي الفني

تزويدهــم باملهــارات الالزمــة التــي ãكنهــم مــن تقييــم املشــاريع الهندســية والقواعــد األساســية يف االقتصــاد الهنــديس املبنــي عــىل 

التكافــؤ والفائــدة املركبــة. 

10601220 مساحة (1)
مقدمــة، نظريــة األخطــاء، قيــاس املســافات، امليزانيــة، جهــاز الثيودواليــت وتطبيقاتــه، الجهــاز اإللكــرتوè لقيــاس املســافات، حســاب 

اإلحداثيــات واملضلعــات، حســاب املســاحات والحجــوم. 

10601221 مختبر مساحة (1)
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق مساحة (1).

10601300مبادئ البحث العلمي والكتابة الفنية
يقــدم هــذا املســاق مبــادئ البحــث العلمــي وأسســه ومنهجيتــه، أنــواع البحــوث، التجريــب، املحــاكاة، اإلحصــاء، التفكــ  اإلبداعــي، 

مهــارات العــرض واإللقــاء، الكتابــة الفنيــة: عنارصهــا ومكوناتهــا، كتابــة التقاريــر، والســ ة الذاتيــة.

10601301 إنشاء المباني
مراجعــة للمــواد التــي تســتخدم يف املبــاè واألجــزاء التــي يتكــون منهــا أي مبنــى كالقواعــد واألعمــدة والجســور والســقوف والجدران 

والقصــارة والدهــان وكل مــا يتعلــق بأعــÏل التشــطيبات، واألعــÏل التحض يــة قبــل التنفيــذ. كذلــك عمليــة عــزل الســطوح ضــد 

الرطوبــة، ضــد الصــوت، والعــزل الحــراري، وبنــاء الفكــر الســليم لــدى الطالــب إلنشــاء أي مبنــى مهــÏ كان إذ إن الرتكيــز يكــون عــىل 

كل األجــزاء التــي يتكــون منهــا املبنــى.

10601302 مختبر إنشاء المباني
تطبيقات عملية عىل مساق إنشاء املباè باملرسم وباستخدام االوتكاد. 

ات (1) 10601310 تحليل إنشاء
تحليــل الجســور واإلطــارات والقوابــل واألقــواس املحــددة اســتاتيكيا. دراســة طــرق حســاب االنحنــاء يف املنشــآت. دراســة خطــوط 

التأثــ  للمنشــآت املحــددة اســتاتيكيا. مقدمــة إىل حــل املنشــآت غــ  املحــددة اســتاتيكيا باســتخدام طريقــة املصفوفــات.

ات (2) 10601311 تحليل إنشاء
ــات.  ــة املصفوف ــزوم’ وطريق ــع الع ــة توزي ــاء’ طريق ــالن واالنحن ــة املي ــتخدام طريق ــتاتيكيا باس ــ  املحــددة اس ــل املنشــآت غ تحلي

ــر. ــىل الكمبيوت ــات ع ــآت. تطبيق ــÇ للمنش ــل الدينامي ــة يف التحلي مقدم

10601320 مساحة (2)
مساحة املسارات، شبكات اإلحداثيات، املساحة التصويرية، نظام التوقيع العاملي، مقدمة عن نظم املعلومات الجغرافية. 

10601321 مختبر مساحة (2)
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق مساحة (2).

10601330 ميكانيكا التربة
القواعــد األساســية حــول تــرصف الرتبــة املتعلقــة ìميــزات الرتبــة الفيزيائيــة وامليكانيكيــة، التصنيــف، والتعريــف، والفحــص للرتبــة، 

القواعــد األساســية لنفاذيــة وترســب امليــاه يف الرتبــة وترســبها، النظريــات والتطبيقــات لدرجــة التصلــد وهبــوط الرتبــة، النظريــات 

والتطبيقــات لقــوى القــص يف الرتبــة، مقدمــة يف تحمــل الرتبــة ألغــراض  األبنيــة وقواعدهــا.
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10601331 مختبر ميكانيكا التربة
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق ميكانيــكا الرتبــة وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب العمليــة مثــل 

تجــارب تصنيــف الرتبــة والنفاذيــة والتضاغــط ومقاومــة القــص وغ هــا.

10601340 ميكانيكا الموائع
ــÌ الســكون  ــة وقوان ــة وامليكانيكي ــا الفيزيائي ــع وخواصه ــا مــن الحركــة والســكون، تعريــف املوائ ــع حاالته ــع يف جمي دراســة املوائ

ــة التحــرك  ــادئ الدفــع والتغــ  يف كمي ــة والحركــة ومب ــادئ حفــظ الطاق ــع. دراســة األنظمــة ومب ــا عــىل املوائ والحركــة وتطبيقاته

وتطبيقاتهــا املختلفــة عــىل املائــع املثــايل واملائــع الحقيقــي. مبــادئ تحليــل الوحــدات وأنظمــة القيــاس ومبــادئ النــÏذج الفيزيائيــة 

واشــتقاق املعــادالت. دراســة الجريــان يف األنابيــب والقنــوات.

10601341 الهيدروليكا
تطبيقــات يف مجــايل حركــة املــاء يف األنابيــب والشــبكات ويف القنــوات واألنهــار ومبــادئ الدفــع والرفــع واآلالت الهيدروليكيــة مــن 

املضخــات والتوربينــات. متطلبــات تصميــم األنظمــة املائيــة وأصولهــا مــن شــبكات توزيــع امليــاه وأنظمــة الــرصف مليــاه األمطــار 

وامليــاه العادمــة واملنشــات الهيدروليكية.تعريــف ببعــض برامــج الحاســوب املســتخدمة يف تصميــم األنظمــة املائيــة.

10601342 مختبر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا
ــارب  ــالل التج ــن خ ــة م ــة املختلف ــة املائي ــان يف األنظم ــق والجري ــات التدف ــتخدمة يف قياس ــآت املس ــزة واملنش ــرف إىل األجه التع

ــان يف  ــات الجري ــب قياس ــق إىل جان ــات التدف ــة والكمي ــات الرسع ــط وقياس ــات الضغ ــع وقياس ــواص املوائ ــات خ ــة: قياس املخربي

ــات. ــوات واملضخ القن

10601350 هندسة بيئية (1)
تعريــف باألنظمــة وباملشــاكل البيئيــة وبالتلــوث البيئــي. رشح مصــادر  ضبــط تلــوث امليــاه، والرتبــة، والهــواء، واملخلفات الصلبــة والضجيج 

وتأث اتهــا وطرقهــا. عــرض مقدمــة يف املعرفــة والوســائل والوحــدات والتقاريــر البيئية واملعايــ  البيئيــة والحÏيــة واإلدارة البيئية. 

10601360 نظم مواصالت (1)
مفاهيــم أساســية يف التصميــم الهيــكيل للطــرق وهــو يشــمل التوقيــع املســاحي للطريــق والتصميــم الــرأيس والعمــودي وتصميــم 

مقطــع الطريــق. مفاهيــم أساســية يف التصميــم اإلنشــاî للطريــق ويشــمل دراســة الرتبــة الطبيعيــة واملــواد املســتخدمة يف إنشــاء 

الطــرق وتصميــم الخلطــات اإلســفلتية ومعايــ  و التصميــم للرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية وطــرق ذلــك.

10601361 مختبر نظم مواصالت (1)
ــة عــىل طبقــات الرصفــات  ــة وميداني ــم الطــرق. فحوصــات مخربي ــادئ تصمي ــق ومب ــد مســار الطري مــرشوع تطبيقــي عــىل تحدي

املختلفــة. فحوصــات الخــواص العامــة للمــواد اإلســفلتية والتــدرج. فحوصــات تصميــم الخلطــات اإلســفلتية واســتخالص اإلســفلت. 

فحوصــات تشــوهات ســطح الطريــق وخشــونة الطريــق.

10601390 تصميم منشآت خرسانة (1)
ــم  ــاء يف الجســور: جســور ذات مقاطــع مســتطيلة مســلحة تســليح مفــرد وزوجــي، تصمي مقدمــة يف تحليــل وتصميــم قــوى اإلنحن

جســور خرســانية ذات مقاطــع مختلفــة. تصميــم الجســور ملقاومــة قــوى القــص وقــوى اإللتــواء. باإلضافــة لتصميــم الوصالت وحســاب 

طــول الترشيــك. تحليــل وتصميــم أســقف محملــة بإتجــاه واحــد. تصميــم العنــارص اإلنشــائية التــي تتعــرض لقــوى الضغــط املحــوري.

 10601400 تدريب عملي    
ûانيــة أســابيع عــىل أن ال يقــل عــن 320 ســاعة زمنيــة مــن التدريــب يف مؤسســة هندســية تعــرتف بهــا مــن قبــل دائــرة الهندســة 

املدنيــة، عمــل مكتبــي وعمــل ميــداè، ال تقبــل محــارضات أو ســاعات عمــل يف املختــرب. يســجل خــالل الفصــل الصيفــي.
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10601490 تصميم منشآت خرسانية (2)
تحليــل وتصميــم الجســور الخرســانية املســتمرة. تصميــم األعمــدة الخرســانية ملقاومــة األحــÏل املحوريــة والعــزوم. تحليــل وتصميــم 

اإلطــارات الخرســانية. تصميــم أســقف خرســانية محملــة بإتجاهــÌ. تحليــل وتصميــم العنــارص اإلنشــائية ملقاومــة قــوى اإللتــواء، 

قــوى اإللتــواء مــع قــوى القــص. تصميــم املتشــآت ملقاومــة اإلنحنــاء يف الجســور البســيطة واملســتمرة. تصميــم اإلطــارات الخرســانية 

ملقاومــة القــوى الزلزاليــة.

10601420 منشآت معدنية
تعريــف ìفاهيــم التصميــم ونظرياتــه، تحليــل عنــارص اإلنشــاء للقــوى املحوريــة (الشــد والضغــط) والعــزم والقــص والــيل وتصميــم 

هــذه العنــارص ، تحليــل وتصميــم وصــالت الرباغــي واللحــام وتصميمهــا، تطبيــق مــا ســبق عــىل تصميــم العنــارص منفصلــة وتصميــم 

املنشــآت املعدنيــة بوصفــة وحــدة واحــدة، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10601430 أساسات
ــة  ــة، الهبــوط بأنواعــه دراســة األساســات الســطحية وتحليلهــا، ضغــوط الرتب ــة، قــدرة تحمــل الرتب ــع اإلجهــادات داخــل الرتب توزي

ــر. ــق، تطبيقــات عــىل الكمبيوت ــل األساســات العميقــة كالخوازي ــط الســاندة، دراســة تحلي ــة والحوائ الجانبي

10601440هيدرولوجيا
دورة امليــاه يف الطبيعــة. األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة املختلفــة حيــث يشــمل ذلــك مبــادئ علــم األرصــاد الجويــة وعنارصهــا 

ــان  ــات الجري ــان الســطحي. حســابات منحني ــح، االرتشــاح والجري ــا، التســاقط وقياســات التبخــر والنت ــة بالهيدرولوجي ذات العالق

ــا.  ــة بالهيدرولوجي ــة ذات العالق ــل اإلحصائي ــÏالت والتحالي ــان. االحت ــاقطات والجري ــÌ التس ــة ب ــة العالق ــاذج دراس íــطحي و الس

مقدمــة عــن هيدرولوجيــا امليــاه الجوفيــة.

10601450 هندسة بيئية (2)
عمليــات معالجــة امليــاه وامليــاه العادمــة ومحطاتهــا. عمليــات املعالجــة الفيزيائيــة والكيÏويــة والحيوية.تخطيــط وتصميــم وتشــغيل 

عمليــات املعالجــة وتصميمهــا وتشــغيلها. إعــادة االســتخدام للميــاه العادمــة وإدارة الحــÏة. 

10601451 مختبر الهندسة البيئية
الحســابات الكيÏويــة املتعلقــة بالهندســة البيئيــة. إجــراء التجــارب املخربيــة وتفســ  نتائجها.التجــارب املخربيــة - البيئيــة األساســية 

مثــل: درجــة الحموضــة، القلويــة، االيصاليــة،  العــكارة، األكســجÌ املمتــص حيويــا وكيÏويــا، واألحيــاء الدقيقــة. عــرض عــن العمليــات 

الرئيســية املســتخدمة لتنقيــة امليــاه وامليــاه العادمــة.

10601460 نظم مواصالت (2)
مبــادئ عمليــات املــرور، وتشــمل خصائــص عنــارص أنظمــة املواصــالت مثــل اإلنســان واملركبــة والطريــق، والدراســات املروريــة وطرق 

مبــادئ التدفــق املــروري، والتحكــم املــروري للتقاطعــات ومبــادئ تصميــم اإلشــارات الضوئيــة، الســعة ومســتوى الخدمــة للطــرق 

الرسيعــة والتقاطعــات، واملبــادئ األساســية يف تخطيــط املواصــالت وتشــمل عمليــة التخطيــط والتنبــؤ بحجــم الطلــب املــروري.

10601461 مختبر نظم مواصالت (2)
تجــارب عمليــة عــىل طــرق تنفيــذ الدراســات املروريــة املختلفــة وتشــمل: تجميــع البيانــات، وتدوينهــا وجدولتهــا، وتحليلهــا. وتشــمل 

كذلــك اســتخدام الربمجيــات املناســبة لتجميــع البيانــات وتحليلهــا. ويشــمل املختــرب مرشوعــاً تطبيقيــاً.
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0601470 العقود والمواصفات وحساب الكميات
املبــادئ األساســية لحســاب التكلفــة للمشــاريع الهندســية املختلفــة. طــرق حســاب التكلفــة للمتعهــد الرئيــيس، والفرعــي، واملالــك، 

ــاريع  ــائية للمش ــة اإلنش ــة التكلف ــا. دراس ــود ورشوطه ــواع العق ــة أن ــا. دراس ــة وطرقه ــاب التكلف ــواع حس ــم. أن ــدس املصم واملهن

املختلفــة. طــرق حســاب الكميــات وتســع ها ملختلــف األجــزاء التــي يتكــون منهــا املــرشوع. دراســة املواصفــات الفنيــة وأنواعهــا 

ــذ.  ــاء التنفي ــع املجازفــة والخســارة يف أثن ــة كتابتهــا. توزي وكيفي

10601472 إدارة المشاريع الهندسية
املبــادئ األساســية إلدارة املشــاريع. تحليــل املــرشوع، وتخطيطــه، وبرمجتــه، وتنظيمــه، ومراقبتــه يف أثنــاء التنفيــذ. دراســة الطــرق 

املختلفــة لربمجــة املشــاريع، منهــا املســار الحــرج. دراســة طــرق توزيــع التكلفــة واالحتياجــات ومراقبتهــا وتســويتها وتحديــد الفــرتة 

الزمنيــة للمــرشوع ومراقبــة األمــان  ومراقبــة النوعيــة يف أثنــاء التنفيــذ. تطبيقــات عــىل الكمبيوتــر.

10601598مشروع التخرج (1)
10601599مشروع التخرج (2)

يتــم بحــث مســألة هندســية تختــار حســب خطــة املشــاريع املقــرة بالقســم، املســألة الهندســية يجــب أن تتــم بطريقــة تعكــس 

املســتوى األكاد¤ــي للطالــب. وطريقــة عــرض املســائل الهندســية بطريقــة مهنيــة الئقــة.

ات (3) 10601312 تحليل إنشاء
ــات)   ــارات، القرشي ــور، اإلط ــات، الجس ــددة (الجملون ــ  املح ــائية غ ــارص اإلنش ــتاتيÇ للعن ــل االس ــىل التحلي ــاق ع ــذا املس ــز ه يرك

ــوب. ــتخدام الحاس ــات باس ــأ. تطبيق ــات املنش ــÇ و ثب ــل الدينامي ــة يف التحلي ــددة. مقدم ــارص املح ــة العن ــتخدام طريق باس

10601510 أسس التصميم النظامي
أهميــة التصميــم النظامــي، متطلبــات التصميــم النظامــي، حســاب األحــÏل الرأســية واألفقيــة، تصميم العنــارص (البالطات، الجســور، 

األعمــدة، القواعــد)، أنظمــة املنشــآت يف ثالثــة أبعــاد، تطويــر وإبــداع أنظمــة إنشــاء جديــدة.

10601511 منشآت معدنية متقدمة
هــذا املســاق هــو اســتكÏل ملســاق تصميــم املنشــات املعدنيــة ويشــمل تصميــم املقاطــع املركبــة والصفائحيــة، تصميــم العنــارص 

املشــرتكة (الخراســانية واملعدنيــة)، تصميــم املنشــات املعدنيــة ملقاومــة النــ ان، باإلضافــة إىل مقدمــة يف تصميــم املبــاè املرتفعــة 

واألنظمــة ملقاومــة األحــÏل الجانبيــة والوصــالت املقاومــة للعــزوم.

10601512 تصميم منشآت خرسانة (3)
تحليــل األغلفــة باســتخدام نظريــة األغشــية، تصميــم خزانــات امليــاه والقبــب، تصميــم القواعــد والجــدران االســتنادية، تطبيقــات 

عــىل الحاســوب.

10601513 خرسانة مسبقة االجهاد
طــرق التصميــم املختلفــة للخرســانة مســبقة اإلجهــاد، حســاب االجهــادات، الخســارة أو الفقــدان يف قــوى اإلجهــاد املســبقة، انحنــاء 

الجســور مســبقة اإلجهــاد، تصميــم مقاطــع العنــارص اإلنشــائية مســبقة اإلجهــاد، وصــالت التثبيــت، تطبيقــات.

10601514 التصميم اللدني
التــرصف اللــدè يف املنشــآت، نظريــة التحليــل العظمــى والتصميــم املحــدود، قــوى التحمــل العظمــى للعنــارص اإلنشــائية، القــوى 

ــزالزل يف  ــة ال ــة ملقاوم ــة الالزم ــة، رشوط املرون ــوط اللدن ــىل الخط ــÏد ع ــات باالعت ــل البالط ــارات، تحلي ــار اإلط ــبب انهي ــي تس الت

ــات. املنشــآت، تطبيق
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10601515 البناء بالحجر
خــواص أحجــار البنــاء، حجــر البنــاء يف فلســطÌ، طــرق البنــاء بالحجــر، مواصفــات الحجــر، تصميــم مختلــف الواجهــات الحجريــة، 

إعــادة تأهيــل البنايــات الحجريــة، تطبيقــات.

10601516تطبيقات كمبيوتر في الهندسة اإلنشائية
استخدام الحاسب يف معالجة املشاكل املستجدة يف الهندسة اإلنشائية.

10601517موضوعات خاصة في اإلنشاءات
موضوعات متقدمة يف هندسة اإلنشاءات وتطبيقات الحاسب.

10601518 تحليل ديناميكي للمنشآت و هندسة الزالزل
ــأ  ــتجابة املنش ــاب اس ــÇ، حس ــل الدينامي ــادئ التحلي ــة مب ــة، مراجع ــÏل الديناميكي ــرة لألح ــة الح ــآت ذات الدرج ــتجابة املنش اس

بالطــرق العدديــة والطــرق املغلقــة واملنحنــى الطيفــي والتاريــخ الزمنــي. اســتجابة املنشــآت متعــددة الدرجــات لألحــÏل الديناميكية 

ولحركــة القواعــد

10601519 تحليل االنهيار اإلنشائي
تــرصف املنشــآت، تعريــف االنهيــار وحدتــه، مصــادر االنهيــار الرئيســية واألماكــن األكــý تعرضــاً لالنهيــار. طــرق منــع االنهيــار، تحــري 

االنهيــار، الــدروس املســتقاة مــن االنهيــارات. طــرق التقويــة والعــالج.

10601520 تعديل وتصحيح القياسات المساحية 
ــادالت  ــادالت املشــاهدات،طريقة مع ــة مع ــات الصغــرى: طريق ــروق املربع ــدأ ف األخطــاء املســاحية، انتشــار األخطــاء، األوزان، مب

الــرشوط.

10601521 موضوعات متقدمة في المساحة
موضوعات متقدمة يف املساحة تعتمد عىل املوضوعات التي تم دراستها يف مساقات املساحة اإلجبارية.

10601522 نظم المعلومات الجغرافية
مقدمــة، أنــواع البيانــات يف قاعــدة املعلومــات وشــكلها، نظــم اإلحداثيــات وإســقاط الخرائــط، جمــع البيانــات وإدخالهــا، تحليــل 

البيانــات، تصميــم الخرائــط وإخراجهــا، معايــ  اختيــار نظــام املعلومــات الجغــرايف املناســب للمؤسســة. 

106015530 ميكانيكا تربة متقدمة (1)
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف ميكانيــكا الرتبــة وهــو يشــمل طــرق تحســÌ الرتبــة واستكشــاف املوقــع واالنزالقــات 

وثبــات امليــول.

10601531 ميكانيكا تربة متقدمة (2)
يغطــى هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف ميكانيــكا الرتبــة وتشــمل الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للرتبــة ونظريــة التضاغــط 

وموضوعــات متقدمــة يف مقاومــة الرتبــة الطينيــة والرمليــة لقــوى القــص.

10601532 أساسات متقدمة (1)
 (Piles) ــق ــن الخوازي ــة يف كل م ــات متقدم ــمل موضوع ــات وتش ــة األساس ــة يف هندس ــات متقدم ــاق موضوع ــذا املس ــدم ه يق

ــة.  ــرتب الصعب ــىل ال ــيس ع ــات و التأس ــم الحفري ــه (Sheet Piles) ودع ــق اللوحي والخوازي
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10601533 أساسات متقدمة (2)
ــد مكمــال ملســاق أساســات متقدمــة 1 ويغطــى موضوعــات  يقــدم هــذا املســاق موضوعــات متقدمــة يف هندســة األساســات ويُع

ــكا الصخــور. ــة وميكاني ــزالزل الجيوتقني عديــدة أهمهــا هندســة ال

10601534 تطبيقات كمبيوتر في الهندسة الجيوتقنية
ــة متخصصــة وغ هــا  ــات عــىل برامــج جيوتقني ــة ويشــمل تطبيق يقــدم هــذا املســاق تطبيقــات محوســبة يف الهندســة الجيوتقني

ــة.  ضمــن تخصــص الهندســة الجيوتقني

10601535 تطبيقات عملية متقدمة في ميكانيكا تربة
يقدم هذا املساق تجارب عملية متقدمة يف املخترب والحقل مع مراجعها النظرية للرتبة الطينية والرملية والصخر.

 

10601540المياه الجوفية
األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة للميــاه الســطحية، تحليــل األرصــاد الجويــة، هيدرولوجيــا املناطــق الخرضيــة والزراعيــة والغابات 

واملناطــق الجافــة، النــÏذج الهيدرولوجيــة لحســاب انتقــال موجــة الفيضــان، íــاذج الجريــان الســطحي، النــÏذج اإلحصائيــة لدراســة 

املعلومــات الهيدرولوجيــة، تطبيقات باســتخدام الحاســوب.

10601541األنظمة والعمليات الهيدرولوجية
األنظمــة والعمليــات الهيدرولوجيــة للميــاه الســطحية، تحليــل األرصــاد الجويــة، هيدرولوجيــا املناطــق الخرضيــة والزراعيــة والغابات 

واملناطــق الجافــة، النــÏذج الهيدرولوجيــة لحســاب انتقــال موجــة الفيضــان، íــاذج الجريــان الســطحي، النــÏذج اإلحصائيــة لدراســة 

املعلومــات الهيدرولوجيــة، تطبيقات باســتخدام الحاســوب.

10601542نظام الماء-النبات-التربة
خــواص التوصيــل املــاî داخــل الرتبــة، حــاالت وجــود املــاء داخــل الرتبــة، حاجــة النبــات للــÏء، حســاب التبخــر والنتــح، خــواص 

منطقــة الرتبــة غــ  املشــبعة وíــو النبــات فيهــا، حســاب فــرتات الــري، ملوحــة الرتبــة وحســاباتها، التفاعــالت الكيÏويــة والفيزيائيــة 

لنظــام املاء-الرتبــة، انجــراف الرتبــة بفعــل املــاء وتطويــر األرايض الزراعيــة.

10601543أنظمة تصريف المياه
مراجعةتصمي~نظمةاألنابيبوالقنواتاملفتوحة،املنشــآتالهيدروليكيةألنظمةالترصيف،أنظمةترصيفمياهاألمطار،تطبيقاتعلىالترصيففياملنا

طقالحرضيةوالريفيةالزراعية،تطبيقاتالحاســوب.

10601544هيدروليكيا متقدمة
مراجعةحركةاملياهفياألنابيبوالقنوات،الحركةاملتغ ةفيالقنوات،الحركةالغ ثابتةفياألنابيب،املطرقةاملائية،انتقاالألتربةفياألنظمةاملائية،ال

هّداروتصميÏلسدودالصغ ة.

10601545إدارة مصادر المياه
ــة  ــادئ النمذج ــاه. مب ــادر املي ــة إلدارة مص ــة والزماني ــاد املكاني ــا. األبع ــاه وإدارته ــادر املي ــارص مص ــا. عن ــة اإلدارة ومفهومه أهمي

ومفاهيمهــا وإيجــاد الحلــول النموذجيــة باســتخدام الربمجــة الخطيــة وبرمجــة األعــداد الصحيحــة وبطــرق الحــل العــددي والتحليــيل 

والتخطيطــي وباســتخدام الحاســوب. التصميــم النموذجــي لشــبكات توزيــع امليــاه. إدارة مصــادر امليــاه الجوفيــة باســتخدام النــÏذج 

الرياضيــة. إدارة مصــادر امليــاه الســطحية واســرتاتيجيات تشــغيل الخزانــات الســطحية. الحقــن الصناعــي لألحــواض الجوفيــة. اتخــاذ 

القــرار باســتخدام طريقــة املعايــ  املتعــددة. تأثــ  تغــ  املنــاخ عــىل مصــادر امليــاه. مصــادر امليــاه غــ  التقليديــة. 
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10601550هندسة األنظمة البيئية
مراجعــة ملوضــوع األنظمــة البيئيــة، íــاذج املفاعــالت وموازنــة املــادة، الحالــة املســتقرة وغــ  املســتقرة لحلــول معــادالت موازنــة 

املــادة، مصــادر تلــوث امليــاه والهــواء والــرتاب وكيفيــة التحكــم بهــا. مقدمــة يف ادارة املخلفــات الصلبــة التلــوث بالضجيــج، جــودة 

امليــاه وإدارتهــا وترشــيد اســتهالكها.

10601551هندسة التحكم بتلوث الهواء
مقدمــة لجــودة الهــواء والتلــوث، مصــادر تلــوث الهــواء، تأثــ  تلــوث الهــواء وغــازات الدفيئــة عــىل الصحــة وتغــ  املنــاخ، التحكــم 

بتلــوث الهــواء الناتــج مــن املنشــآت الصناعيــة وعمليــات الحــرق. التحكــم بتلــوث الهــواء املتمثــل باملــواد الصلبــة والغــازات املختلفة. 

هندســة التحكــم بجــودة الهــواء الداخــيل وآخــر املســتجدات املتعلقــة باملواضيــع املطروحــة.

10601552إدارة المخلفات الصلبة
مراجعــة مراحــل خدمــات املخلفــات الصلبــة وكذلــك القوانــÌ املتعلقــة بجمــع تلــك املخلفــات وتعريفهــا ومعالجتهــا وتدويرهــا. 

فهــم طبيعــة مصــادر املخلفــات وتصنيفهــا وطــرق التقليــل مــن حجمهــا وتدويرهــا. دراســة أنظمــة جمــع املخلفــات مــن املناطــق 

املختلفــة مــع األخــذ باالعتبــار النواحــي الصحيــة والبيئيــة. دراســة النواحــي اإلداريــة املتعلقــة بحســاب كميــات وطــرح عطــاءات 

إدارة املخلفــات الصلبــة.

10601553نمذجة األنظمة البيئية
ــار، البحــ ات، املســتنقعات،  ــاه لألنه ــة املي ــب íذجــة نوعي ــال والتحــول إىل جان ــر االنتق ــات ظواه ــذا املســاق يغطــي موضوع ه

ــال. ــذا املج ــارية له ــÌ الس ــة والقوان ــب األنظم ــة إىل جان ــتجمعات املائي ــات، املس املحيط

10601554 تكنولوجيا المياه والمياه العادمة
ــاه  ــم مي ــة تقدي ــة لدرج ــاه العادم ــاه واملي ــوث املي ــة تل ــع ومعالج ــة ìن ــم املتعلق ــات التصمي ــا وعملي ــي املســاق التكنولوجي يغط

الســتخدامات البلديــات والزراعــة والصناعــة وغ هــا مطابقــة للمعايــ  واملواصفــات املعتمــدة. عــرض التكنولوجيــا الحديثــة 

ــا. ــاه وإدارته ــوث املي ــة تل ــوث ومعالج ــع التل ــة ìن ــدة والخاص والجدي

10601555 تقييم األثر البيئي
تقديــم طــرق التقييــم املوضوعــي والوصــف الرســمي لألنظمــة البيئيــة والطبيعيــة واملناطــق الجغرافيــة وتحضــ  وثائــق موحــدة 

تلخــص النواحــي الفيزيائيــة والكيÏويــة والحيويــة واالجتÏعية-الحضاريــة للمناطــق املنــوي إجــراء تقييــم األثــر البيئــي لهــا. مراجعــة 

قوانــÌ وأنظمــة تقييــم األثــر البيئــي املختلفــة وكتابــة تقاريرهــا.

10601556 البنايات و البنى التحتية الخضراء
أنظمــة البنايــات الخــرضاء وقوانينهــا، وفعاليــة تصميــم املوقــع واإلنشــاء، وحلــول أنظمــة امليــاه والتكنولوجيــا املتعلقــة بهــا، والطاقــة، 

النفايــات الصلبــة وتلــوث الهــواء.

10601557 تطبيقات حاسوب في المياه و الهندسة البيئية
تحليــل األنظمــة املائيــة والبيئيــة وتصميمهــا، باســتخدام بعــض برامــج الكمبيوتــر املتوفــرة تجاريــاً، تطبيقــات عــىل شــبكات امليــاه، 

الــرصف الصحــي وترصيــف امليــاه.

1060158استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في الهندسة البيئية
ــا أنظمــة املعلومــات الجغرافيــة يف الهندســة البيئيــة وعرضهــا ìــا يشــمل دمــج البيانــات  تعلــم كيفيــة اســتخدام أنــواع تكنولوجي

املجدولــة بالخرائــط وإنشــاء أنظمــة بيانــات فراغية-مكانيــة وطــرق عرضهــا واســتخداماتها املختلفــة. يســتعرض املســاق إىل جانــب 

أنظمــة املعلومــات الجغرافيــة إىل أنظمــة تحديــد املوقــع الكونيــة ìــا يشــمل مهــارات  اســتخدامها وأســس هــذا االســتخدام.
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10601576 هندسة مرور متقدمة
مقدمــة لالهتÏمــات والقضايــا املعــارصة واملســتجدة يف هندســة املــرور. خصائــص التدفــق املــروري. الفجــوات املروريــة ونظريــة 

االصطفــاف. تصميــم التقاطعــات ذات اإلشــارات الضوئيــة وتحليلهــا. تحليــل ســعة الطــرق ومســتوى الخدمــة. تحليــل املمــرات ذات 

اإلشــارات الضوئيــة. الســالمة املروريــة.

10601562 تصميم رصفات متقدمة
ــة لطــرق  ــة والعملي ــا. األساســيات النظري ــل رصفــات الطــرق واملطــارات وتصميمه ــة يف تحلي ــات عملي معلومــات متقدمــة وتدريب

التصميــم. طــرق تصميــم مختلفــة للرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية. تحليــل االجهــادات يف الرصفــات اإلســفلتية واإلســمنتية. مقدمــة 

يف مبــادئ إدارة الرصفــات، وتقييــم الرصفــات وصيانتهــا وإعــادة تأهيلهــا.

10601563 تخطيط المواصالت
ــط  ــل املواصــالت. اســتخدامات األرايض وتخطي ــا. ãثي ــات وإدارته ــع البيان ــط املواصــالت. دراســات املواصــالت، تجمي ــة تخطي عملي

ــر املواصــالت. املواصــالت. تحليــل حجــم العــرض والطلــب وشــبكات الطــرق. التنبــؤ بحجــم الطلــب املــروري. تقييــم أث

10601563 موضوعات خاصة في هندسة المرور
موضوعات متقدمة وذات االهتÏم للطالب وذات العالقة يف هندسة املرور وتطبيقات الحاسوب.

10601564 إدارة أنظمة المرور
إدارة أنظمــة املواصــالت املختلفــة ìــا يف ذلــك شــبكة طــرق وســط املدينــة والتقاطعــات، والطــرق الرئيســة والطــرق الحــرة. إدارة 

ــات. اإلجــراءات لتحســÌ الســالمة  ــف املركب ــة. اإلجــراءات املحــددة وإدارة مواق طــرق املناطــق الســكنية. إدارة املواصــالت العام

.Ìــة يف فلســط ــم إدارة أنظمــة املــرور يف املناطــق الحرضي ــة إدارة املــرور. تطبيقــات ومفاهي ــة. هيئ ــة والبيئ املروري

10601565 تصميم طريق متقدم
ــق.  ــاه، ومالمــح الطري ــف املي ــات وترصي ــات التشــغيل والســعة والســالمة واملنحني ــق بعملي ــÏ يتعل ــق في ــديس للطري ــم هن تصمي

ــق. ــم الطري ــات الحاســوب يف تحضــ  مخططــات تصمي اســتخدام برمجي

10601570إدارةالمشروع ومراقبته
ــكل التنظيمــي للمؤسســة،  ــاء الهي ــة بن ــة إدارة املشــاريع اإلنشــائية، عملي ــا، عملي مقدمــة يف خصائــص صناعــة اإلنشــاء ومفاهيمه

ــات املســتجدة ذات العالقــة يف صناعــة اإلنشــاء. تنظيــم  ــة املــرشوع، املحاســبة، والتقني ــة العــÏل وتكاليــف اإلنشــاء، جدول إنتاجي

ــر  ــم املــواد املســتخدمة يف اإلنشــاءات، العــÏل، املــواد، اآلالت، اســتخدام األجهــزة، تقدي ــاء، تنظي ــم والبن ــة التصمي املــرشوع: عملي

 Ìــ ــاء، قوان ــط التكاليــف، املتابعــة املحاســبية، وإدارة أنظمــة البن ــاء، ضب ــط البن ــاء واملقــاوالت، تخطي التكلفــة، تســع  أعــÏل البن

اإلنشــاء.

10601571 تحسين إنتاجية العمال ومراقبة الجودة
يهــدف املســاق إىل إطــالع الطالــب عــىل نظريــات اإلدارة املختلفــة و تطورهــا، كيفيــة تحســÌ معــدالت إنتــاج العÏلــة و وأئرهــا عــىل 

تكلفــة التنفيــذ، تعريــف الطالــب بطــرق مختلفــة يف إعــداد جــداول زمنيــة للتنفيــذ،  إدارة وضبطهــا الجــودة يف املشــاريع اإلنشــائية 

،تقييــم املخاطــر وإدارتهــا وكيفيــة التقليــل مــن أئرهــا عــىل املــرشوع.  

10601584 إدارة الموقع وعوامل السالمة
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب ìبــادئ إدارة املوقــع اإلنشــاî و إجــراءات األمــان و الســالمة الواجــب اتخاذهــا يف أثنــاء تنفيــذ 

املشــاريع اإلنشــائية، كيفيــة توفــ  بيئــة آمنــة للعمــل، تأثــ  الحــوادث عــىل ســ  تنفيــذ املــرشوع و تكلفتــه، املــواد املســتخدمة و 

مخاطرهــا. 
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10601585 إدارة مشاريع إنشائية متقدمة
ــيات  ــة وأساس ــرة لعملي ــائية. نظ ــاريع اإلنش ــة إدارة املش ــتخدم يف عملي ــي تس ــرق الت ــن الط ــد م ــاس للعدي ــاق األس ــدم املس يق

ــا إدارة املشــاريع  ــد مــن قضاي ــة بالعدي ــر الوعــي واملعرف ــب مــن تطوي ــي ãكــن الطال الدراســات املتقدمــة يف إدارة املشــاريع والت

 îــا ــرشوع اإلنش ــالل امل ــري خ ــي تج ــطة الت ــاء واألنش ــاليب إدارة اإلنش ــف بأس ــايس للتعري ــكل أس ــاق بش ــدف املس ــائية. يه اإلنش

ــادة، وصــف  ــاإلدارة والقي ــة يف إدارة املــرشوع الناجــح. بعــض املوضوعــات املحــددة تشــمل الفــرق ب ــك املســؤوليات املتضمن وكذل

.îــا ــرشوع اإلنش ــل يف امل ــاح والفش ــة النج ــة متابع ــف لكيفي ــرشوع ووص ــط امل ــف لضواب ــاء، ووص ــة إدارة اإلنش لعملي

10601580موضوعات متقدمة في الهندسة المدنية 
موضوع أو موضوعات متقدمة وذات االهتÏم يف تخصص الهندسة املدنية.

10601581نظم الهندسة المدنية
يقــدم هــذا املســاق للطالــب النظــرة الهندســية الشــاملة للتخطيــط والتصميــم والتطبيــق وعمليــة نظــم الهندســة املدنيــة واملشــاكل 

الهندســية وطــرق حلهــا والعالقــة مــا بــÌ البيئــة واملجتمــع والطبيعــة.

10601582 موضوعات خاصة في الهندسة المدنية
موضوع أو موضوعات خاصة  وذات االهتÏم يف تخصص الهندسة املدنية.

10601585 موضوعات متقدمة في مواد الهندسة المدنية
يقــدم هــذا املســاق موضوعــات مختــارة ومتقدمــة يف مــواد الهندســة املدنيــة املختلفــة واملســتخدمة يف عمليــة اإلنشــاء للمشــاريع 

الهندســية.

10601500 ممارسات مهنية
ûانيــة أســابيع عــىل أن ال يقــل عــن 320 ســاعة زمنيــة مــن العمــل يف مؤسســة هندســية معــرتف بهــا مــن قبــل دائــرة الهندســة 

املدنيــة. عمــل مكتبــي وعمــل ميــداè بحيــث يتــم إرشاك الطالــب يف معظــم أعــÏل ونشــاطات املؤسســة مــن حضــور لالجتÏعــات 

املهنيــة و تحليــل البيانــات وإعــداد التقاريــر الهندســية، إضافــة إىل إرشاك الطالــب يف أعــÏل التصاميــم الهندســية وحســاب الكميــات 

والتكاليــف وتجهيــز وثائــق العطــاءات للمشــاريع الهندســية.    
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أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج منها الرتبة االكاديمية االسم

جامعة س اكيوز، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ أ.د. مروان ناجح حداد

جامعة بنسلفانيا، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ أ.د. سم  ابو عيشه

جامعة دندي، بريطانيا أستاذ مشارك د. نبيل محمد الضميدي

جامعة ميتشجان، امريكا أستاذ مشارك د. خالد الساحيل

جامعة يوتا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مشارك د. عنان فخري جيويس

جامعة أوهايو الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مشارك د. ناجح صادق ãيم

جامعة براون شفايغ، أملانيا أستاذ مشارك Ìد. حافظ قدري شاه

جامعة كولورادو الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية استاذ مشارك د. نعÏن مزيد

جامعة والية بنسلفانيا، الواليات املتحدة أستاذ مشارك د. رياض عبد الكريم عوض

جامعة يوتا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مشارك د. عصام غالب جردانه

جامعة يوتا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مساعد د. محمد املرصي

جامعة نورث كارولينا، الواليات املتحدة أستاذ مساعد د. أمÌ حبيب الحلو

جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مساعد د. عبد الرزاق طوقان

جامعة والية بنسلفانيا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية أستاذ مساعد د. «محمد عزام» غزال

جامعة مانشسرت، بريطانيا أستاذ مساعد د. شاكر شكري البيطار

جامعة يوتا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية، 2012 أستاذ مساعد د. عبد الحليم خرض

جامعة كاسل، أملانيا أستاذ مساعد د. وائل ابو عصب

جامعة الرشق االوسط، تركيا أستاذ مساعد د. منذر دياب

جامعة ناغويا، اليابان أستاذ مساعد Ìد. وائل حاج ياس

جامعة ميتشيغان, الواليات املتحدة أستاذ مساعد د. محمود دويكات

جامعة العلوم والتكنولوجيا، االردن ماجست  م. عÏد القاسم

Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط ماجست  م. ابراهيم عرمان

جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن، السعودية ماجست  م. محمد أبونعمة
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 الهندسة المعمارية
الرؤيا

يتطلــع القســم اىل تخريــج مهنــدس معــÏري مبــدع قــادر عــىل تطويــر عــÏرة االجــداد وابتــكار مبــان رفيعــة األداء تلبــي احتياجــات 

املجتمــع املحــيل وتعــزز الثقافــة الفلســطينية.

الرسالة
تتمثــل رســالة قســم الهندســة املعÏريــة يف توفــ  كافــة الســبل واتبــاع أرقــى الوســائل التعليميــة لتأهيــل الطــالب ىف مجــاالت املعرفــة 

ــة. مســتندا  ــع املحــيل والبيئ ــة إحتياجــات املجتم ــداع وتلبي ــادة واإلب ــÌ للقي ــÌ مؤهل ــج مهندســÌ معÏري اإلنســانية والهندســية وتخري

لتحقيــق ذلــك عــىل أرضيــة صلبــة مــن أخــالق املهنــة ومهــارة تخصصيــة رفيعــة املســتوى ووعــي عميــق تجــاه قضايــا البيئــة والثقافــات 

املحليــة والعامليــة ومســتوى عــال مــن التعــاون الجÏعــي ومهــارات االتصــال والقيــادة.

اهداف البرنامج
لتحقيق رسالتنا هذه نحو رؤيتنا ال بد من تحقيق األهداف التالية:

اعتÏد أفضل الربامج االكاد¤ية والخطط الدراسية ودورية تطويرها ملواكبة التطور العلمي والتغ ات املجتمعية.. 1

تقديم أنجع األساليب والوسائل التعليمية والتدريب امليداè لطلبة القسم.. 2

توف  أكفأ هيئة تدريسية مواكبة للعرص بد¤ومة التعليم واعتÏد البحث العلمي نهجا.. 3

مخرجات التعليم
تصميم مبان عالية األداء والجÏلية والوظيفية.. 1

التعرف عىل ألية تصنيع العÏرة وتقنيات البناء.. 2

تكامل املباè مع ابعادها الثقافية واالجتÏعية ورمزية معانيها.. 3

القدرة عىل اللحاق بالتطورات املعÏرية الفكرية والعملية.. 4

القدرة عىل التعامل مع وإتباع املعاي  املحلية والدولية يف مجال العÏرة.. 5

القدرة عىل العمل الفردي أو ضمن فريق سواء يف املكاتب أو امليدان.. 6
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الخطة الدراسية

 شروط القبول:
ــة  ــن عالم ــذي يحســب %50 م ــدرات وال ــه امتحــان ق ــد ادائ ــب بع ــب الطال ــة حســب ترتي ــول يف قســم الهندســة املعÏري ــم القب يت

ــدد الطــالب  ــد ع ــه بتحدي ــه وقدرات ــوم القســم حســب حاجت ــدرات. يق ــة امتحــان الق ــن عالم ــا %50 م ــا اليه ــي مضاف امتحــان التوجيه

ــول أعــىل الطــالب  ــم قب ــك يت ــاء عــىل ذل ــة. وبن ــا املعلومــات ومجلــس الكلي ــة الهندســة وتكنولوجي ــÌ بالتنســيق مــع عــÏدة كلي املقبول

ــم.  حســب ترتيبه

متطلبات  البرنامج:
عىل الطالب انهاء  163 ساعة معتمدة كحد أدæ موزعة عىل النحو التايل:

الساعات املعتمدة

املجموع حرةاختياريةاجباري

1818منطلبات جامعة

129124145متطلبات قسم

147124163املجموع

نظام ترقيم المساقات
:äكاآل Ìانية منازل وهي من اليسار إىل اليمû يتكون رقم املساق من

ترمز للكلية وهى 106 لكلية الهندسة املنازل من األوىل حتى الثالثة

ترمز للقسم وهى 06 لقسم الهندسة املعÏرية املنزلتان الرابعة والخامسة

ترمز للمستوى الدرايس وترتاوح بÌ 1 و5 املنزلة السادسة

ترمز إىل رقم مجموعة املساقاملنزلة السابعة

ترمز إىل الرقم املتسلسل للمساق ضمن املجموعة  واملستوى املنزلة الثامنة 

رقم المجموعة    المجموعةرقم المجموعة    المجموعة
4تاريخ العÏرة ونظرياتها     0الحاسوب 

5نظم البناء واالنشاء املعÏري 1الرسم والتدريب البرصي

6النظم البيئية يف العÏرة 2التصميم املعÏري 

7موضوعات خاصة                    3التصميم العمراè والتخطيط  

مثال: ترقيم مساق تاريخ العÏرة (1) ورقمه 10606241:

الكلية: الهندسةالقسم: معÏرياملستوى الدرايسرقم املجموعةرقم املساق يف املجموعة

14206106
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متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة
المتطلب السابق ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101
-3لغة عربية1000102
-3لغة انجليزية (1)1000103
31000103لغة انجليزية (2)1000322
-3دراسات فلسطينية1000105
-1مهارات القيادة واالتصال1000117
-1خدمة مجتمع1000108
-1مقدمة يف الحاسوب1000100
18املجموع
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متطلبات القسم (١٤١ ساعة معتمدة) 
متطلبات اجبارية (١٢٩ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3السلوك االنساè يف البيئة املبنية 10606475
10222102  م.س. 1                 3املنشآت املعÏرية (1) 10606253
10606426  م.س. 1                 2مرشوع التخرج (1) 10606571
10606242  م.س. 1                 2العÏرة الفلسطينية 10606340
10606252  م.س. 1                 3نظم البناء يف العÏرة (1) 10606353
10606353  م.س. 1                 3نظم البناء يف العÏرة (2) 10606354
10606430 è10606324  م.س. 1                 3التصميم العمرا
10221102  م.س. 1                 3اقتصاديات البناء وادارة االنشاءات 10606470
10606242  م.س. 1                 2نظرية عÏرة (1) 10606341
10606242  م.س. 1                 3العÏرة يف العاß االسالمي (2) 10606344
                 1رسم حر (1) 10606113
10606113  م.س. 1                 1رسم حر (2) 10606114
10606114  م.س. 1  10606111  م.س. 2               1اإلظهار املعÏري 10606215
10606462  م.س. 1                 2الصوتيات يف العÏرة 10606463
10606241  م.س. 1                 3تاريخ عÏرة (2) 10606242
10606121  م.س. 1                 3مبادئ التصميم (2) 10606122
10606254 (Concrete ) (2) ريةÏ10606253  م.س. 1                 3املنشآت املع
10606361 è3االنظمة امليكانيكية يف املبا                 
10606426  م.س. 1                 3مÏرسات مهنية معÏرية 10606570
10606355 (Steel ) (3) ريةÏ10606254  م.س. 1                 3املنشآت املع
10606324  م.س. 1                 3التدريب العميل (1) 10606471
10606113  م.س. 1                 1تدريب برصي معÏري (1) 10606211
10606211  م.س. 1                 1تدريب برصي معÏري (2) 10606212
                 2رسم معÏري (1) 10606111
10606111  م.س. 1                 2رسم معÏري (2) 10606112
                 3مبادئ التصميم (1) 10606121
                 0هندسة وصفية (عميل) 10606099
10606112  م.س. 1                 3تاريخ عÏرة (1) 10606241
10606462 è10606360  م.س. 1                 2انارة املبا
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10606370  م.س. 1 10606370 أو متزامن                0مساحة للمعÏريÌ (عميل) 10606371
                 3التصميم بواسطة الحاسوب (1) 10606201
10606111  م.س. 1                 2هندسة وصفية 10606115
                 1مقدمة يف العÏرة 10606140
10606370 ÌريÏ2مساحة للمع                 
10606112  م.س. 1                 2مواد البناء واإلنشاء املعÏري (1) 10606251
10606251  م.س. 1                 2مواد البناء واإلنشاء املعÏري (2) 10606252
10606221  م.س. 1                 4تصميم معÏري (2) 10606222
10606222  م.س. 1  10606111  م.س. 2  10606112 م.س. 3             4تصميم معÏري 3 10606323
10606323  م.س. 1                 4تصميم معÏري 4 10606324
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10606324  م.س. 1                 4تصميم معÏري (5) 10606425
10606425  م.س. 1                 4تصميم معÏري (6) 10606426
10606571  م.س. 1                 4مرشوع التخرج (2) 10606572
10222101  م.س. 1                 2التحكم البيئي الحراري 10606360
10606122  م.س. 1                 4تصميم معÏري 1 10606221
10606426  م.س. 1                 4تصميم معÏري (7) 10606527
10606341  م.س. 1                 2نظرية عÏرة (2) 10606342

متطلبات قسم اختيارية (١٢) ساعة معتمدة  
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 0التدريب العميل (2)* 10606472
                 2العÏرة الخرضاء 10611468
10606201  م.س. 1                 2مواضيع خاصة يف تطبيقات الحاسوب يف العÏرة 10606203
                 2العÏرة املعارصة 10606441
                 2الفن والزخارف االسالمية 10606442
                 2العÏرة املعارصة يف املدينة العربية االسالمية 10606438
                 2العÏرة الداخلية 10606420
                 2تخطيط املوقع 10606431
                 2مواضيع خاصة يف العÏرة (1) 10606473
10606432 è10606324  م.س. 1                 2التحليل البرصي العمرا
                 2العÏرة املحلية والفطرية 10606439
                 2التصميم والطاقة املتجددة 10606460
10606201  م.س. 1                 2التصميم بواسطة الحاسوب (2) 10606202
10606433  م.س. 1                 2التخطيط الحرضي واالقليمي 10606434
                 2الحفاظ املعÏري 10606446
                 2التصميم البيئي املناخي 10606464
10606324  م.س. 1                 2موفولوجية الشكل الحرضي 10606437
                 2العÏرة املستدامة 10060661
10606465 è2املحاكاة املحوسبة الداء املبا                 
10606324  م.س. 1                 2العÏرة الطبيعية 10606436
                 3االسكان 10606435
                 2مقدمة يف التخطيط 10606433

 èيعطــي هــذا املســاق الفرصــة لبعــض الطــالب لتســجيل مســاقي تدريــب عمــيل (التدريــب العمــيل 1و2) خــالل الفصــل االول او الثــا *

وقبــل فصــل التخــرج. عنــد اختيــار الطالــب أحــد املســاقÌ فانــه يســتطيع تســجيل 6 ســاعات معتمــدة فقــط خــالل الفصــل اي انــه لــن 

يتمكــن مــن دراســة ايــة مســاقات اخــرى خــالل الفصــل الــدرايس. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا إلنجازاتهــم، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

درســوها، وتوفــر فــرص التدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

مساقات حرة (٤) ساعات معتمدة

المساقات التي يطرحها قسم الهندسة المعمارية لألقسام األخرى
المتطلب السابقعنس.ماسم المساقرقم المساق

206 رسم هنديس10606102
0606111 أو 21310606211هندسة وصفية10606115
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وصف المساقات

10606111 رسم معماري (1)
يهــدف هــذا املســاق اىل ãكــÌ الطالــب مــن التعبــ  عــن مشــاهداته وأفــكاره بالرســم بــدءا مــن فهــم اســس اإلســقاطات املتعامــدة 

وانتهــاء بإتقــان فــن اإلظهــار املعــÏري.

10606112 رسم معماري (2)
ــدو  ــة االبعــاد مــع الظــل والظــالل لتب ــة ثالثي ــواع املناظــ  املعÏري ــع ان ــب مــن رســم جمي يركــز هــذا املســاق عــىل ãكــÌ الطال

ــة. ــة واالفرتاضي ــة الحقيقي ــن إىل البيئ ــا ¤ك ــرب م رســوماته أق

10606113 رسم حر (1)
تنميــة قــدرات الطالــب عــىل رســم الطبيعــة الصامتــة باليــد الحــرة باســتخدام تكنيــك أقــالم الرصــاص والفحــم بأنواعهــا، بطريقــة 

تســاعده عــىل اإلدراك الفنــي وتزيــد مــن قدرتــه عــىل التعبــ  الرسيــع عــن األفــكار املطلوبــة يف التصميــم املعــÏري. وذلــك مــن 

خــالل الرتكيــز عــىل مبــادئ التكويــن، الخــط، الظــل، النســب، املنظور..الــخ 

10606114 رسم حر (2)
تنميــة قــدرات الطالــب عــىل رســم الطبيعــة الصامتــة باليــد الحــرة باســتخدام تكنيــك أقــالم الرصــاص والفحــم بأنواعهــا، بطريقــة 

تســاعده عــىل اإلدراك الفنــي وتزيــد مــن قدرتــه عــىل التعبــ  الرسيــع عــن األفــكار املطلوبــة يف التصميــم املعــÏري. وذلــك مــن 

خــالل الرتكيــز عــىل مبــادئ التكويــن، الخــط، الظــل، النســب، املنظور..الــخ 

10606115 هندسة وصفية
اعطــاء املبــادئ االساســية لعلــم الهندســة الوصفيــة املبنــى عــىل االســقاط العمــودي يف حــدود الدقــة والبيانــات التجريبيــة. ووصــف 

االشــكال وتفاعلهــا بطريقــة رياضيــة وحــل املشــاكل الهندســية باســتخدام الرســم.

10606121 مبادئ التصميم (1)
مــن خــالل هــذا املســاق يتعــرف الطالــب عــىل دور واهميــة التصميــم بالنســبة للهندســة املعÏريــة، اذ يتعلــم الطالــب املبــادىء 

االساســية لعمليــة التصميــم وذلــك مــن خــالل تعرفــه عــىل املفاهيــم واالفــكار العامــة املســتخدمة يف نظريــات التصميــم. كذلــك 

يتعلــم الطالــب كيفيــة التعبــ  عــن االفــكار املختلفــة يف عمليــة التصميــم.

10606122 مبادئ التصميم (2)
بعــد ان يتعلــم الطالــب املبــادىء االساســية للتصميــم يف املســاق الســابق، يقــوم يف هــذا املســاق بتعلــم كيفيــة تطبيــق واســتخدام 

االفــكار االساســية يف التصميــم وذلــك مــن خــالل مشــاريع تصميــم عديــدة ومتنوعــة البنيــة بســيطة صغــ ة الحجــم.

10606140 مقدمة في العمارة
ــي واملجــاالت الهندســية  ــم البيئ ــا مــع التصمي ــا، عالقته ــا وامكانياته ــا وتحدياته ــزة، اهتÏماته ــة ممي ــا مهن طبيعــة العــÏرة بوصفه

ــة. ــع والعــÏرة الداخلي ــم الحــرضي وتنســيق املواق ــاء والتصمي ــة والبن ــة يف الهندســة املعÏري االخــرى املتضمن

10606201 التصميم بوساطة الحاسوب (1)
تدريــب الطــالب عــىل اســتخدامات  الحاســوب يف العــÏرة، وتطبيــق ذلــك باســتخدام بــراج حاســوب متخصصــة. يتــم الرتكيــز عــىل ان 

يســاعد الحاســوب الطالــب يف انجــاز املهــام املطلوبــة منــه يف املســاقات املعÏريــة االساســية التــي يدرســها مثــال التصميــم املعــÏري 

ــم  ــاج رســومات التصمي ــم، انت ــات التصمي ــا لغاي ــات منه ــل الرســومات واســتخراج املعلوم ــاء يف العــÏرة ويشــمل تحلي ونظــم البن

االوليــة، اظهــار املشــاريع بشــكل ثنــاî وثــال@ االبعــاد واعــداد الرســومات التنفيذيــة.
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10606211 تدريب بصري معماري (1)
تعريــف الطالــب ìبــادئ التصميــم ثنــاî األبعــاد، وعنــارص التكويــن يف الفــن والعــÏرة وهــي: النســب، اإليقــاع، الوحدة-الســيادة، 

االتزان..الــخ، مــن خــالل عــرض وتحليــل ألعــÏل فنيــة عامليــة وتنفيــذ ãاريــن عمليــة تفتــح آفــاق الطالــب اإلبداعيــة يف التصميــم. 

10606212 تدريب بصري معماري (2)
ــة  ــÏل فني ــل ألع ــرض وتحلي ــالل ع ــن خ ــا م ــÏرة نظري ــن والع ــاد يف الف ــال@ األبع ــم ث ــارص التصمي ــادئ وعن ــب ìب ــف الطال تعري

عامليــة تغنــي املعرفــة لــدى الطالــب، وتطويــر مهــارات الطالــب التصميميــة عمليــا يف تشــكيل تكوينــات ثالثيــة األبعــاد مــن الخــط، 

الســطح، والكتلــة. باســتخدام مــواد خــام  مختلفــة. 

10606215 اإلظهار المعماري
يقــوم الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق بتعلــم االســاليب املختلفــة الظهــار املشــاريع واللوحــات املعÏريــة باســتخدام وســائل ومــواد 

مختلفــة لالظهــار، مثــل االظهــار باقــالم الرصــاص والحــرب والــوان الخشــب وااللــوان املائيــة ومــواد واســاليب اخــرى.

10606221 تصميم معماري (1)
يتعــرف الطــالب يف هــذا املســاق عــىل اساســيات التصميــم املعــÏري (الوظيفيــة، الجÏليــة، االنشــائية، واالقتصاديــة). ويقــوم الطالب 

مــن خــالل مشــاريع تصميــم صغــ ة بتطبيــق هــذه املبــاديء االساســية والتعــرف عــىل املفاهيــم االساســية يف التصميــم املعــÏري. 

10606222 تصميم معماري (2)
يركــز هــذا املســاق عــىل الجوانــب الوظيفيــة والبرصيــة والبيئيــة يف مجــال العــÏرة ويــدرب الطالــب عــىل تصميــم مبــاè بربنامــج 

متكامــل ومتطلبــات موقــع معتدلــة. مشــاريع وãاريــن تركــز عــىل اساســيات التصميــم ثــال@ األبعــاد: النســب، املقيــاس، األنشــطة 

البرشيــة، املوقــع والعالقــات الوظيفيــة يف املبنــى. 

10606241 تاريخ عمارة (1)
ــالد، مــروراً بالطــرز  ــع للمي ــى القــرن الراب ــخ حت ــدء التاري ــذ ب يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق عــىل تطــور العــÏرة  من

ــي ظهــرت خــالل هــذه الفــرتة. ــة الت املعÏري

10606242 تاريخ عمارة (2)
يتعــرف الطالــب مــن خــالل هــذا املســاق عــىل التطــورات االساســية يف العــÏرة مــا بــÌ القــرن الرابــع والتاســع عــرش. يغطــي هــذا 

املســاق عــÏرة فجــر املســيحية، عــÏرة الرومانيســك، العــÏرة القوطيــة، عــÏرة عــرص النهضــة وعــÏرة البــاروك.

10606251 مواد البناء واإلنشاء المعماري (1)
ــا – الخرســانة، الحجــر والطــوب بانواعــه. ويشــمل ايضــا مقدمــة يف نظــم االنشــاء،  ــا، ومنه ــاء وتصنيعه دراســة خــواص مــواد البن

ــة. ــاج مجموعــات مــن الرســومات التنفيذي ــل االنشــائية وانت ــن لرســم التفاصي ãاري

06062521 مواد البناء واإلنشاء المعماري (2)
يســتكمل يف هــذا املســاق مناقشــة املوضوعــات املطروحــة يف مســاق املــواد واالنشــاء املعــÏري (1) ويتطــرق اىل دراســة دور املعــادن   

واالخشــاب يف االنشــاء املعــÏري   كــÏ يتــم التعــرض لتصميــم االدراج وأشــكالها ودراســة بعــض النــÏذج واألمثلــة القاëــة. يتــم ايضــاً 

يف هــذا املســاق التوســع يف انتــاج الرســومات التنفيذيــة والتفاصيــل االنشــائية باســتخدام الحاســوب.

06062531 المنشآت المعمارية (1)
يهــدف املســاق اىل اعطــاء الطالــب املبــادئ األساســية يف االســتاتيكا مثــل أنظمــة القــوى، اتــزان األجســام، وصــف أنظمــة اإلنشــاءات 

ــة اىل  ــذاä. باالضاف ــور ال ــزوم القص ــل وع ــز النق ــر، مراك ــور واألط ــات والجس ــل، الجÏلون ــتاتيكياً مث ــدد اس ــارص املح ــل العن وتحلي

ــص،  ــوى الق ــادات ق ــاء واجه ــادات االنحن ــاالت، اجه ــادات واالنفع ــل االجه ــÌ مث ــة للمعÏري ــواد الالزم ــة امل ــيات يف مقاول األساس

ــم. والرتخي
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06062541 المنشآت المعمارية (2)
ــدة   ــم األعم ــل وتصمي ــص، تحلي ــوى الق ــزم وق ــانية للع ــور الخرس ــم الجس ــل وتصمي ــم، تحلي ــات التصمي ــم ونظري ــف ملفاهي تعري

.(Concrete)  ــد ــاه واح ــات يف اتج ــم البالط ــل وتصمي ــقف، تحلي ــات واألس ــواع البالط ــة، أن ــوى املحوري ــانية للق الخرس

10606323 تصميم معماري (3)
العمــل مــع الطلبــة مــن خــالل مشــاريع متوســطة الحجــم وذات وظائــف مختلفــة يتــم مــن خاللهــا الرتكيــز عــىل منهجيــة التفكــ  

ــة  ــول البيئي ــربز اساســيات الحل ــم ت ــاج تصامي ــط وانت ــع واملحي ــة بالواق ــول املعÏري ــط الحل ــم املعــÏري، رب ــة التصمي خــالل عملي

واالنشــائية. كــÏ يتــم الرتكيــز ايضــا عــىل اســتخدام الحاســوب يف مراحــل التصميــم املختلفــة وبخاصــة اظهــار املشــاريع

10606324 تصميم معماري (4)
اســتكÏل العمــل باملنهجيــة املطروحــة يف تصميــم معــÏري 3 وتفضيــل العمــل عــىل مشــاريع موجهــة للســوق املحــيل. يتــم ايضــا 

ــة  ــتدامة، االقتصاد،االل ــا، االس ــا (التكنولوجي ــم به ــر التصمي ــة تاث ــان كيفي ــا وبي ــل معه ــة (themes) للتعام ــع  خاص ــار مواضي اختي

ــة، الطــرز املعÏريــة وغ هــا والعــÏرة، املجتمــع والبيئ

10606340 العمارة الفلسطينية (1)
يبحــث يف اعطــاء فكــرة عامــة عــن العــÏرة التقليديــة العربيــة، ويف اíــاط  العــÏرة الفلســطينية، العنــارص االنشــائية واملعÏريــة 

للعــÏرة التقليديــة، مــواد وطــرق االنشــاء، مميــزات العــÏرة التقليديــة عــن العــÏرة املعــارصة.

10606341 نظرية عمارة (1)
يناقــش املســاق مجموعــة األفــكار األساســية واألحــداث التــي قــادت إىل نظريــات معÏريــة وذلــك بــدأ مــن مؤلفــات فيرتوفيــوس يف 

العصــور القد¤ــة مــروراً بفكــر عــرص النهضــة اإلنســاè وانتهــاءاً بأفــكار البــاروك.

10606342 نظرية عمارة (2)
يناقــش النتائــج املتعلقــة بالثــورة الصناعيــة ومــا أحدثتــه مــن تغــ ات عــىل مســتوى مــواد وطــرق اإلنشــاء. ويركــز عــىل األســس 

ــة والشــكلية. ــة لتوجهــات العــÏرة املعــارصة للتعــرف عــىل مفرداتهــا األساســية وأهــم خصائصهــا الفراغي النظري

10606343 عمارة العالم اإلسالمي (1)
دراسة تحليلية مختصة يف تاريخ العÏرة االسالمية عىل مر العصور.

10606353 نظم البناء في العمارة (1)
دراســات متقدمــة حــول نظــم البنــاء يف العــÏرة (البســيطة واملعقــدة ) طــرق اختيــار نوعيــة البنــاء مــع مــا ¤تــاز بــه مــن تكنولوجيــا، 

اقتصــاد وقوانــÌ، خطــوات البنــاء وتتابــع العمليــة االنشــائية،  انظمــة االساســات املختلفــة، ا نظمة االنشــاء البســيطة والتقليدية،عرض 

القــدرة عــىل طــرح االفــكار االنشــائية بواســطة انتــاج مجموعــة كاملــة مــن الخرائــط التنفيذيــة واملواصفات.

10606354 نظم البناء في العمارة (2)
اســتمرارية ملســاق نظــم البنــاء يف العــÏرة (1)، يشــمل دراســة لبقيــة انظمــة البنــاء يف العــÏرة مثــل انظمــة التســقيف املختلفــة، 

انظمــة املنشــات املعدنيــة وانظمــة وطــرق االنشــاء الخفيفــة، عمــل وانشــاء املخططــات التنفيذيــة لهــذه االنظمــة.

10606355 المنشآت المعمارية (3)
تعريــف ملفاهيــم ونظريــات التصميــم، تصميــم العنــارص االنشــائية للقــوى املحوريــة ( الشــد والضغــط) والوصــالت، تصميم الجســور 

للعــزم وقــوى القــص، تصميــم األعمــدة للقــوى املحوريــة  والعــزوم، تصميــم وصــالت الرباغــي واللحــام وقواعــد األعمــدة املعدنيــة 

.( Steel )
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10606360 التحكم البيئي الحراري
يشــمل هــذا املســاق مقدمــة عــن الفيزيائيــة الحراريــة للمبــاè،  حالــة الراحــة الحرارية،تصميــم العــزل الحــراري للمبــاè، أنظمــة 

 èالتدفئــة والتربيــد الســلبي، واملحــاكاة املحوســوبة للتصميــم الحــراري للمبــا HVAC  ،(التهويــة، التدفئــة والتربيــد) تكييــف الهــواء

يشــمل هــذا املســاق مقدمــة عــن الفيزيائيــة الحراريــة للمبــاè،  حالــة الراحــة الحراريــة، تصميــم العــزل الحــراري للمبــاè، أنظمــة 

.èالتدفئــة والتربيــد الســلبي، واملحــاكاة املحوســوبة للتصميــم الحــراري للمبــا HVAC  ،(التهويــة، التدفئــة والتربيــد) تكييــف الهــواء

10606361 االنظمة الميكانيكية في المباني
ــة. ãديــدات امليــاه  دراســة ãديــدات الــرصف الصحــي الداخليــة وتصميمهــا للبيــوت الســكنية مــع ربطهــا بشــبكة املجــاري العاّم

الداخليــة البــاردة والســاخنة مــع حســابات االحتياجــات املنزليــة واألقطــار الخاصــة باملواســ .التعرف عــىل ãديــدات شــبكات الغــاز.

10606370 مساحة للمعماريين
يتعرف الطالب عىل مبادىء واساسيات علم املساحة وتطبيقاتها الرضورية يف مجال العÏرة.

10606425 تصميم معماري (5)
يركز من خالل هذا املساق عىل العÏرة التقليدية وكيفية التعامل مع مشاكل التصميم يف بيئة تاريخية تراثية.

10606426 تصميم معماري (6)
يتنــاول هــذا املســاق موضــوع االســكان ويهــدف اىل تعريــف الطالــب عــىل املشــاكل املختلفــة الخاصــة ìشــاريع االســكان وباالíــاط 

الســكنية املختلفــة التــي ¤كــن تســتعمل يف مشــاريع االســكان.

10606430 التصميم العمراني 
ــع  ــاط التجم ــة ونق ــز التجاري ــاء واملراك ــل االحي ــ ة مث ــارص الكب ــة عــىل مســتوى العن ــكاè للمدين ــف والتنســيق امل دراســة التصني

والشــوارع، وعــىل املســتوى املتوســط مثــل تصميــم وتنســيق اجــزاء مــن حــي ســكني او ســوق تجــاري ìــا يف ذلــك البنايــات وربطهــا 

.Ìبالفراغــات الخارجيــة العطــاء بيئــة معينــة، مــع  الرتكيــز عــىل التناغــم الفراغــي وســلوك املســتعمل

ة في المباني 10606462 االضاء
ــوان، تصميــم اإلضــاءة وحســاباتها، مصــادر الضــوء، تصميــم اإلضــاءة  يشــمل هــذا املســاق فهــم أساســيات الضــوء، اساســيات االل

االصطناعيــة، تصميــم االضــاءة الطبيعيــة وتاثــ  ذلــك عــىل تصميــم املبــاè. ويعطــي هــذا املســاق مقدمــة عــن اســتخدام التصميــم 

ìســاعدة الحاســوب لالضــاءة النهاريــة والصناعيــة 

10606463 الصوتيات في العمارة
ــارص االنشــاء  ــة للمــواد وعن ــة الصوتي يشــمل هــذا املســاق فهــم أساســيات الصــوت، امتصــاص وانعــكاس ونفــاذ الصــوت، النفاذي

(الجــدران، االرضيــات واالســقف)، عــزل الصــوت، الحــد مــن الضوضــاء وعــزل املبــاè ضــد التلــوث الضوضــاî، ومبــادئ التصميــم 

ــاس الصــوت   ــة عــىل ادوات قي ــاè. تطبيقــات عملي الصــوä للمب

10606470 اقتصاديات البناء وادارة االنشاءات
تــم تصميــم هــذا املســاق إلعــداد الطــالب للتعامــل مــع املهــام العمليــة التــي  ســيتعرض لهــا يف الحيــاة الحقيقيــة وتــزوده بفهــم 

شــامل ملشــاريع البنــاء والقضايــا اإلجرائيــة املرتبطــة بتنفيذهــا. يغطــي املســاق أربعــة محــاور رئيســية، وهــي: إجــراءات املناقصــات 

وإدارة العقــود، املســح الكمــي وتقديــر التكلفــة، ومبــادئ االقتصــاد الهنــديس، إضافــة إىل تخطيــط املشــاريع وإدارة الوقــت. 

10606471 التدريب العملي 
يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل لــدى احــد املكاتــب  او الــرشكات املعÏريــة او الهندســية املعتمــدة حيــث يتــدرب الطالــب يف 
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مجــال التصميــم واعــداد الرســومات التنفيذيــة والتعــرف عــىل طبيعــة العمــل يف املكاتــب الهندســية. اضافــة اىل االرشاف ومتابعــة 

التنفيــذ يف ورش بنــاء يــرشف عــىل تنفيذهــا مكتــب هنــديس متخصص.يقــوم الطالــب يف نهايــة فــرتة التدريــب بتســليم تقريــر عــن 

عمليــة التدريــب ومناقشــته مــن قبــل لجنــة مــن القســم او مــرشف التدريــب.

10606473 السلوك االنساني في البيئة المبنية
فحــص العالقــة املتبادلــة بــÌ التــرصف االنســاè والبيئــة املدنيــة، دراســةاالفكار الســيكولوجية واالجتÏعيــة التــي بهــا تتأثــر العالقــة 

بــÌ الفــرد والبيئــة.

10606527 تصميم معماري (7)
ــي تتجــاوز مســتوى  ــط العمــراè، ويتعــرف عــىل املشــاكل الت ــة بالتخطي ــه عالق ــ  الحجــم ل ــم مــرشوع كب ــب بتصمي ــوم الطال يق

تصميــم مبنــى واحــد لتصــل اىل مســتوى تطويــر وتخطيــط جــزء او  منطقــة محــددة مــن مدينــة. و¤كــن ان يشــمل هــذا املــرشوع 

عــدة انــواع مــن املبــاè، اضافــة اىل الفراغــات العامــة فيــÏ بينهــا  وعالقــة املــرشوع مــع باقــي اجــزاء املدينــة.

10606570 ممارسات مهنية معمارية
ــذا  ــب يف ه ــوم الطال ــاءات. يق ــع العط ــل م ــعار والتعام ــر االس ــات وتقدي ــع املواصف ــة وض ــاق كيفي ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

املســاق بالتعــرف عــىل قوانــÌ وانظمــة البنــاء والــرشوط التــي يجــب توفرهــا يف اعــداد املخططــات وخطــوات ومراحــل الحصــول 

عــىل رخصــة بنــاء باالضافــة اىل تعريــف الطالــب بانــواع املكاتــب الهندســية وتصنيفهــا. كذلــك يتعــرف الطالــب عــىل كيفيــة اعــداد 

العقــود الهندســية واتفاقيــات البنــاء.

10606571 مشروع التخرج (1)
ــة البحــث العلمــي، دراســة األســس  ــة اعــداد وكتاب ــادىء واساســيات وطــرق البحــث العلمــي، تعريــف الطالــب بكيفي دراســة مب

املتبعــة يف تقويــم البحــث، دراســة نظريــة وتطبيــق عمــيل لــألدوات والوســائل املســتخدمة يف البحــث العلمــي (العينــات، االســتبيان، 

ــة البحــث الخــاص ìــرشوع التخــرج مــن خــالل  ــب يف اعــداد وتحضــ  وكتاب ــك متابعــة الطال ــة). كذل ــة، املالحظــة، التجرب املقابل

ــج  ــب تصــوراً واضحــاً لربنام ــدم الطال ــة الفصــل يق ــادىء البحــث العلمــي. ويف نهاي ــة الســس ومب االســتفادة مــن الدراســة النظري

مــرشوع التخــرج.

10606572 مشروع التخرج  (2)
يقوم الطالب بتصميم مرشوع التخرج الخاص به بحيث يظهر قدرته املعÏرية التي تؤهله ملÏرسة املهنة بعد التخرج.

10606202 التصميم بوساطة الحاسوب (2)
اعطــاء تركيــز اكــرب عــىل الربامــج الثالثيــة االبعــاد يف عمليــة تطويــر التصميــم املعــÏري واظهــار املشــاريع وخاصــة تلــك املتعلقــة  

بــدور الوســائط املتعــددة االســتعÏل يف هــذا املجــال خاصــة تجهيــز االفــالم املعÏريــة والبيئــات االفرتاضيــة

10606303 تطبيقات الحاسوب للمعماريين
يتــم مــن خــالل املســاق العمــل مــع الطلبــة عــىل احــد املواضبــع التاليــة: التصميــم املعــÏري بواســطة الحاســوب النتــاج الرســومات 

التنفيذيــة، التصميــم املولــد، النــÏذج االوليــة الرسيعــة، التصويــر الرسيــع او بيئــات الواقــع االفــرتايض.

10606344 عمارة العالم االسالمي (2)
ــرتاث املعــÏري واســتعراض أهــم  ــع ال ــل م ــاß االســالمي واالتجاهــات الســائدة يف التعام دراســة لتطــور العــÏرة املعــارصة يف الع

ــÏرة هــذه املناطــق. ــة يف ع ــر> واالســالمي واالتجاهــات الفكري ــÌ الع ــن يف العامل ــÌ املعارصي ــة واملعÏري ــة املعÏري االمثل
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10606431  تخطيط الموقع
دراســة شــاملة ملفهــوم ومحتــوى تخطيــط املوقــع، تعريــف الطالــب باملبــادىء االساســية واملراحــل التــي ãــر بهــا عمليــة تخطيــط 

املوقــع بدايــة بتحليــل الخصائــص الفيزيائيــة للموقــع، اختيــار وتوزيــع االنشــطة املختلفــة عــىل املوقــع، دراســة االحتــÏالت النظمــة 

املواصــالت، ثــم االنتهــاء بعنــارص التصميــم املعــÏري الخاصــة باملوقــع والتــي تتوافــق مــع خصائــص ومميــزات املوقــع.

10606432 التحليل البصري العمراني
دراســة الشــكل والفضــاء الحــرضي فيــÏ يتعلــق باملبــادئ والقيــم الجÏليــة البرصيــة. دراســة البيئــة الحرضيــة وتحليــل مكوناتهــا 

ــة. تطبيقــات لحــل مشــاكل الشــكل الحــرضي. ــاع الذهنيــة  واإلدراك للمدين ــة. نظريــات االنطب الفيزيائي

10606433 مقدمة في التخطيط
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطــالب ìبــادىء واســس تخطيــط املــدن واهميتــه وعالقتــه بالبيئــة العمرانيــة. تعريــف بخصائــص 

ومكونــات املدينــة، نشــوء وتطــور املــدن عــرب العصــور، دراســة مختــرصة لعمليــة تخطيــط وتصميــم املدينــة، ماهيــة وكيفيــة اعــداد 

مخطــط اســتعÏالت االرايض داخــل املدينــة، اهــداف ومراحــل عمليــة التخطيــط.

10606432 التحليل البصري العمراني
دراســة الشــكل والفضــاء الحــرضي فيــÏ يتعلــق باملبــادئ والقيــم الجÏليــة البرصيــة. دراســة البيئــة الحرضيــة وتحليــل مكوناتهــا 

ــة. تطبيقــات لحــل مشــاكل الشــكل الحــرضي. ــاع الذهنيــة  واإلدراك للمدين ــة. نظريــات االنطب الفيزيائي

10606433 مقدمة في التخطيط
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطــالب ìبــادىء واســس تخطيــط املــدن واهميتــه وعالقتــه بالبيئــة العمرانيــة. تعريــف بخصائــص 

ومكونــات املدينــة، نشــوء وتطــور املــدن عــرب العصــور، دراســة مختــرصة لعمليــة تخطيــط وتصميــم املدينــة، ماهيــة وكيفيــة اعــداد 

مخطــط اســتعÏالت االرايض داخــل املدينــة، اهــداف ومراحــل عمليــة التخطيــط.

10606434 التخطيط الحضري واالقليمي
ــة  ــة شــاملة وتطبيــق عمــيل الساســيات التخطيــط الحــرضي واالقليمــي، التطــور التاريخــي واملراحــل التــي مــرت بهــا عملي دراســة نظري

ــامل،  ــام والش ــي الع ــط التوجيه ــل املخط ــة مث ــة والتخطيطي ــتندات التنظيمي ــض املس ــداد بع ــة اع ــص وكيفي ــوى وخصائ ــط، محت التخطي

مخطــط تصنيــف االرايض، التعــرف عــىل بعــض االجــراءات التنظيميــة مثــل عمليــة فــرز االرايض واالحتياطــي العقــاري، ثــم دراســة كيفيــة 

تخطيــط بعــض املناطــق الخاصــة داخــل املدينــة مثــل وســط املدينــة، املنطقــة الصناعيــة، املناطــق االثريــة، املناطــق الزراعيــة والرتفيهيــة.

10606435 االسكان
تعريــف الطالــب باساســيات تصميــم االســكان واملشــاكل املتعلقــة بتخطيــط مشــاريع االســكان واملناطــق الســكنية. اعطــاء فكــرة عن 

مشــاريع اســكان محليــة وعامليــة مــن حيــث االســس الرئيســية يف تخطيطهــا بشــكل ســليم ينســجم مــع متطلبــات البيئــة واملجتمــع.

10606436 العمارة الطبيعية 
ــواد العــÏرة  ــارص وم ــة واســتخدام عن ــدرة عــىل معرف ــب باملق ــد الطال ــة، تزوي ــوى العــÏرة الطبيعي ــوم ومحت دراســة شــاملة ملفه

الطبيعيــة يف تصميــم الفراغــات الخارجيــة مــن خــالل الدراســة النظريــة والتطبيــق العمــيل للمبــادىء واالســس املتبعــة يف تصميــم 

هــذه العنــارص.

10606437 العمارة المعاصرة في العالم االسالمي
دراسة العÏرة املعارصة واملهندسÌ املعÏريÌ يف العاß اإلسالمي والعر> من خالل تحليل األمثلة الهامة.

10606420 العمارة الداخلية
يــزّود هــذا املســاق الطالــب بنظــرة عامــة عــن مهنــة التصميــم الداخــيل، كــÏ أنّــه يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية لتخطيــط 

ــة تســاعد عــىل تحســÌ النشــاط واألداء البــرشي داخــل الفضــاء. ويتعــرّض  ــك بطريق ــا وذل ــة وتأثيثه ــم االضــاءات الداخلي وتصمي

الطالــب مــن خــالل مجموعــة املشــاريع املطروحــة يف املســاق ملجموعــة مــن املشــاكل التــي تتعلــق بالتصميــم الداخــيل ابتــداًء مــن 

الرســم والتمثيــل الفراغــي واملقيــايس اىل اختيــار املــواد واأللــوان.
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10606441 العمارة المعاصرة
دراسة االتجاهات املعارصة يف مجال العÏرة من خالل تحليل األمثلة الهامة ملباè معارصة.

10606442 الفن والزخارف االسالمية
مــن خــالل املســاق يتــم استكشــاف التطــور املذهــل للفــن اإلســالمي منــذ القــرن الســابع وعالقتــه مــع عــواß العصــور الكالســيكية 

القد¤ــة وبيزنطــة وبــالد فــارس، ومــا وراءهــا. وســيتم النظــر يف مجموعــة متنوعــة واســعة مــن املواضيــع، مــن الهندســة املعÏريــة إىل 

الفنــون الزخرفيــة والخــط، وســيتم دراســتها وتحليلهــا كنافــذة للنظــر مــن خاللهــا عــىل املجتمــع اإلســالمي يف وقــت مبكــر. 

10606446 الحفاظ المعماري 
ــط  ــردة والتخطي ــÏرة املنف ــث الع ــن حي ــة م ــق التاريخي ــىل املناط ــا ع ــÏري وتطبيقاته ــاظ املع ــارصة للحف ــات املع ــة النظري دراس

املعــÏري ككل، وذلــك اليجــاد امكانيــة تطبيــق هــذه النظريــات للمحافظــة عــىل تراثنــا املحــيل. البحــث مــن النواحــي التاريخيــة 

ــق. ــل للتطبي ــة يف برنامــج عمــل قاب ــة والسياســية واملادي والقانوني

10606460 التصميم والطاقة المتجددة
ــل  ــا يف تحلي ــية وتطبيقاته ــة الشمس ــلبي للطاق ــم الس ــادئ التصمي ــايس ملب ــم األس ــالب بالفه ــد الط ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

وتصميــم املبــاè. يقــدم للطــالب يف الهندســة املعÏريــة مفاهيــم التصميــم الســلبي للطاقــة الشمســية واملــواد، ومبــادئ التصميــم 

املناخــي البيولوجــي، الراحــة الحراريــة، ومفاهيــم املبــاè الخــرضاء. باالضافــة اىل دراســة نظــم الطاقــة الشمســية ومكوناتهــا واقتصــاد 

النظــام الشــميس 

1060661 العمارة المستدامة
ــة  ــج الطاق ــاء، دم ــا البن ــم الســلبي، تكنولوجي ــول التصمي ــك حل ــا يف ذل ì رة الخــرضاءÏــادئ العــ ــدم للطــالب مب هــذا املســاق يق

املتجــددة يف التصميــم املعــÏري، ظــروف الراحــة يف املبنــى والتدفئــة / التربيــد الســلبي، واختيــار املــواد املحليــة والغــ  ضــارة يف 

èــا ــة، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف املب البيئ

10606464 التصميم البيئي المناخي
تصميــم املبــاè واملســاحات (الداخليــة - الخارجيــة - يف الهــواء الطلــق) عــىل أســاس املنــاخ املحــيل، التــي تهــدف إىل توفــ  الراحــة 

ــة يف  ــارص مختلف ــىل عن ــز املســاق ع ــة أخــرى. ســوف يرك ــة الشمســية ومصــادر بيئي ــن الطاق ــتفادة م ــة، واالس ــة والبرصي الحراري

التصميــم املناخــي البيولوجــي مثــل نظــم الطاقــة الشمســية الســلبية والتــي تــدرج عــىل املبــاè واالســتفادة مــن املصــادر البيئيــة 

.èألغــراض التدفئــة والتربيــد واإلضــاءة يف املبــا (ءÏعــىل ســبيل املثــال، والشــمس، والهــواء، والريــاح والنبــات واملــاء والرتبــة والســ)

10606472 التصوير الفوتوغرافي
ــة. تطبيقــات  ــة. تقنيــات الصــورة الفوتوغرافي طــرق خلــق الصــورة املعÏريــة كطريقــة تعبــ  يف التصميــم ونقــل االفــكار املعÏري

ــاعدة  ــيلة مس ــرايف كوس ــر الفوتوغ ــÏري. التصوي ــل املع ــم والتحلي ــرايف يف التصمي ــر الفوتوغ ــتخدام التصوي ــز اس ــوب لتعزي الحاس

ــÏري ــم املع ــل يف التصمي للتواص

10606473 موضوعات خاصة في العمارة 
دراسة ملواضيع معÏرية معينة وذلك تحت ارشاف وتوجيه من اعضاء الهيئة التدريسية يف قسم العÏرة.

10606102 الرسم الهندسي
تنميــة قــدرة طالــب الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، يتمكــن مــن رســم أي تصميــم عــىل النحــو الــذي 

¤كــن للمختصــÌ فهمــه وتصنيعــه، وفقــا ملعايــ  قياســية متفــق عليهــا بالنســبة للشــكل والتســمية. يتــم تغطيــة التقنيــات اليدويــة 

يف يف هــذا املســاق فقــط  باســتخدام أدوات الرســم املعروفــة.



334  دليل جامعة النجاح الوطنية

أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة التي تخرج منها الرتبة االكاديمية االسم

جامعة جالسكو - اململكة املتحدة استاذ مشارك د. ا¤ان العمد

جامعة جالسكو - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. خالد قمحية

جامعة جراتس التكنولوجية - النمسا استاذ مساعد د. حسن القايض

جامعة برلÌ للفنون - املانيا استاذ مساعد د. خالد حجازي

جامعة ميالنو - ايطاليا استاذ مساعد د. سامح منى

جامعة يورك - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. محمد يوسف

جامعة سرتاثكاليد - اململكة املتحدة استاذ مساعد د. هيثم الرطروط

جامعة سرتاثكاليد - اململكة املتحدة مدرس أ. اسعد عرندي

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مدرس أ. محمد عتمة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مدرس مساعد م. ميساء عرفات

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس أ. اريج عفيفي

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس أ. وسيم سالمة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. منى قمحية

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. منى قناديلو

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. ابراهيم ابو عرة

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. اروى شاعر

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. دعاء مالح

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. رفاء سكر

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. عالء البزور

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس Ìم. عالء حسن

Ìجامعة النجاح الوطنية - فلسط مساعد بحث وتدريس م. نرسين عارضة



 دليل جامعة النجاح الوطنية335

قسم هندسة البناء
الخطة الدراسية 

مقدمة:
¤كــن تعريــف هندســة البنــاء بأنّهــا حلقــة وصــل بــÌ التخصصــات الهندســية املرتبطــة بعمليــة البنــاء كالهندســة اإلنشــائية والهندســة 

املعÏريــة والهندســة امليكانيكيــة والهندســة الكهربائيــة إىل جانــب الهندســة البيئيــة وغ هــا مــن العلــوم الهندســية األخــرى، حيــث تتــم 

االســتفادة مــن هــذه العلــوم الهندســية للوصــول إىل التصميــم األمثــل الــذي يحقــق صفــات املتانــة و املنفعــة و االقتصــاد و الراحــة البيئيــة.

تم افتتاح برنامج هندسة البناء يف كلية الهندسة يف العام 2002 وتخرج الفوج األول يف الربنامج يف العام 2006.

إن أهميــة هــذا التخصــص تنبــع مــن الحاجــة ملواكبــة التطــور التقنــي الرسيــع يف مختلــف جوانــب صناعــة األبنيــة التــي مــا تــزال تشــهد 

تطــوراً مضطــرداً ìــرور الوقــت لتوظيــف االكتشــافات الحديثــة يف صناعــة البنــاء لراحــة اإلنســان ورفاهيتــه اخذيــن بعــÌ االعتبــار االهتــÏم 

املتزايــد بالجوانــب البيئيــة للتصميــم وكذلــك مقاومــة البنــاء لألخطــار و أهمهــا أفعــال الــزالزل.

إن الحاجــة املتزايــدة محليــاً و إقليميــا ملهنــدس ملــم يف كل مــا يتعلــق باألبنيــة مــن جميــع جوانبهــا التصميميــة و التشــغيلية ومتابعتهــا 

مــن األلــف إىل اليــاء تصــب يف أهميــة وجــود مهنــدس يربــط وينســق بــÌ مجمــوع املهندســÌ العاملــÌ يف حقــل البنــاء.

 ،îيتــم الرتكيــز يف الخطــة الدراســية للقســم عــىل ثالثــة محــاور أساســية لتحقيــق التصميــم املتكامــل يف البنــاء وتشــمل: التصميــم اإلنشــا

التصميــم البيئــي املعــÏري، و طــرق التشــييد وإدارة املشــاريع.

يتضمن الربنامج 167 ساعة معتمدة موزعة عىل خمس سنوات.

الرؤيـــا
يســعى الربنامــج للتميــز بكونــه رائــدا يف توفــ  التدريــس بجــودة عاليــة يف مجــال هندســة البنــاء يف فلســطÌ والــرشق األوســط، وهــو 

ينســجم مــع االحتياجــات املحليــة واإلقليميــة لقطــاع البنــاء يف توافــق مــع املنظــور االجتÏعــي واالقتصــادي والبيئــي

رسالة القسم
إن الرســالة األساســية لربنامــج هندســة البنــاء يف جامعــة النجــاح الوطنيــة هــي توفــ  التعليــم الجامعــي بجــودة عاليــة و كذلــك البحــث 

العلمــي ìــا يخــدم رســالة الجامعــة. رســالتنا الخاصــة هــي تحضــ  الطالــب ملســتقبل عمــيل ناجــح يف املجــال الهنــديس خاصــة يف التصميــم 

والهندســة وإنشــاء املبــاè، والرتكيــز عــىل املبــاè الخــرضاء التــي تقلــل األرضار البيئيــة للمبــاè مــن خــالل التصميــم املتكامــل واســتعÏل 

املــواد الطبيعيــة املناســبة.
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شروط القبول في قسم هندسة البناء:
يتــم قبــول الطلبــة تنافســيا حســب معدالتهــم يف الثانويــة العامــة – الفــرع العلمــي أو الصناعــي وحســب رشوط القبــول يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة.

شروط الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة البناء:
ــاء بعــد أن ينهــي الطالــب مــا مجموعــه 166  ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف هندســة البن

:äوهــي ملخصــة يف الجــدول اآل ، æســاعة معتمــدة كحــد أد

مجموع الساعاتالساعات االختياريةالساعات اإلجباريةنوع المتطلبالرقم
18-18جامعة1

6-6علوم إنسانية2

32-32علوم ورياضيات3

22مساقات حرة4

9412109متطلبات قسم5

167املجموع

نظام ترقيم المساقات:
:äكاآل Ìيتكون رقم املساق من سبعة منازل وهى من اليسار إىل اليم

: ترمز للكلية وهي 06 لكلية الهندسة. املنزلة األوىل والثانية 

: ترمز لربنامج وهي 11 لربنامج هندسة البناء. املنزلة الثالثة والرابعة 

: ترمز للمستوى الدرايس وترتاوح بÌ 1 و 5. املنزلة الخامسة  

: ترمز إىل رقم مجموعة املساق. املنزلة السادسة  

: ترمز إىل الرقم املتسلسل للمساق ضمن املجموعة  واملستوى. املنزلة السابعة  

رقم المجموعةالمجموعة
0عام

1إنشاءات

2معÏري

3بيئة

4ميكانيك و كهرباء

5أنظمة بناء

6تصميم

7إدارة مشاريع إنشائية
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أّوًال : متطلبات الجامعة : تخصص لها (١٨) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:
متطلبات إجبارية : تخصص لها (١٨) ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي:

المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
-1مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-3ثقافة إسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

-3دراسات فلسطينية1000105

-1خدمة مجتمع1000108

-1مهارات القيادة و االتصال1000117

3100103لغة انجليزية(2)1000322

18 ساعةاملجمـــوع

علــوم إنســانية: تخصــص لهــا (6) ســاعات معتمــدة : بحيــث تــم تحديــد مســاقÌ بواقــع 3 س م لــكل منهــا، األول يف مجــال االقتصــاد 

والثــاè يف الكتابــة الفنيــة وأخالقيــات املهنــة.

30611351اقتصاديات البناء وحساب الكميات والتكاليف0611471

30611350مÏرسات املهنة والكتابة الفنية0611461

6املجمـــوع

ثانيًا: العلوم والرياضيات: تخصص لها (٣٢) ساعة معتمدة إجبارية حسب متطلبات ABET  كالتالي:

اسم المساقرقم المساق
الساعات 
المعتمدة

المتطلب السابق

-3تفاضل و تكامل (1)0221101

32110102تفاضل و تكامل (2)0221102

-3فيزياء عامة  (1)0222101

30222101فيزياء عامة  (2)0222102

10222101مخترب فيزياء عامة للهندسة2211502

-3كيمياء عامة 02231011

1or concurrent 0223101مخترب كيمياء0223107

30221102تفاضل وتكامل 02212013

30221201رياضيات هندسية0221202

0221230Ìالت للمهندسÏ30222102إحصاء و احت

0626251Ì30636111تحليل عددي للمهندس

0631311 II 30221230أساليب التحليل الكمي

32 ساعة          حسب متطلبات ABETِالمجموع

مساقات حرة (٢ ساعتان)
يختارها الطالب من املساقات االختيارية التي تطرحها الكليات األخرى بالجامعة وذلك ìوافقة القسم.
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عة على النحو اآلتي :
ّ
ثالثًا: متطلبات البرنامج: تخصص لها (١٠٩) ساعات معتمدة و موز

متطلبات البرنامج اإلجبارية : ومجموعها ٩٧ ساعة معتمدة
متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق

10611331  م.س. 1                 3تصميم أنظمة الطاقة الشمسية 10611432
10611351 (2) è10611350  م.س. 1                 2هندسة إنشاء املبا
10611350 (1) è10601205  م.س. 1  10611315  م.س. 2               3هندسة إنشاء املبا
10222101  م.س. 1                 2تصميم أنظمة بيئية- صوتيات 10611431
10601205  م.س. 1                 2عطاءات البناء وإدارة العقود 10611370
10611331  م.س. 1                 3أنظمة التدفئة و التكييف (1) 10611341
10611333 è3أساسيات األنظمة الداخلية للمبا                 
10621210  م.س. 1                 3موائع و علوم حرارية 10611301
10611342  م.س. 1                 3تصميم أنظمة بيئية (1) - إنارة 10611330
10222102  م.س. 1                 2املخططات والتمديدات الكهربائية 10611342
10611301  م.س. 1 10611301 أو متزامن                1مخترب موائع و علوم حرارية 10611308
10611300  م.س. 1 10611300 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا الرتبة واألساسات 10611307
10611471  م.س. 1                 3إدارة املشاريع اإلنشائية 10611472
                 0هندسة وصفية (عميل) 10606099
10611301  م.س. 1                 2تصميم أنظمة بيئية (2)- حراريات 10611331
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601207  م.س. 1                 3ميكانيكا الرتبة واألساسات 10611300
10601207  م.س. 1 10601207 أو متزامن                1مخترب ميكانيكا املواد 10601208
10601205  م.س. 1 10601205 أو متزامن                1مخترب مواد بناء 10601206
10221101  م.س. 1                 2مواد بناء 10601205
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10611341  م.س. 1  10611333  م.س. 2               2تشغيل وصيانة املبنى 10611474
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10611590  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (2) 10611591
10611460  م.س. 1 10611460 أو متزامن                2مرشوع تخرج (1) 10611590
10611260  م.س. 1                 3تصميم املباè باستخدام الحاسوب 10611320
                 3تكامل أنظمة هندسة البناء 10611460
                 3التدريب العميل 10611400
10606111  م.س. 1                 2هندسة وصفية 10606115
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10601110  م.س. 1  10211102  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601207
                 2رسم هنديس 10606102
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10631211  م.س. 1                 3اساليب تحليل كمي 2 10631311
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10606115  م.س. 1                 2أسس التصميم املعÏري 10611260
10611310  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 1 - خرسانة 10611315
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متطلب سابقس. ماسم المساقرقم المساق
10611200  م.س. 1 10611200 أو متزامن                1مخترب مساحة 10611209
10221230  م.س. 1                 2مساحة 10611200
10611310  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 3 - معدنية 10611413
10611315  م.س. 1                 3تصميم إنشاî للمباè 2 - خرسانة 10611416
10611310  م.س. 1 10611310 أو متزامن                1مخترب تحليل إنشاءات 10611311
10601207  م.س. 1                 3تحليل إنشاءات للبناء 10611310
                 3مÏرسات املهنة والكتابة الفنية 10611461
                 3اقتصاديات البناء وحساب الكميات والتكاليف 10611471
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10611416  م.س. 1                 3تصميم املباè املقاومة للزالزل 10611418

المساقات االختيارية : يختار الطالب منها   ١٢  ساعة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10611331  م.س. 1  10611333  م.س. 2               2كودة وتصميم املباè الخرضاء 10611534
10611341  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التدفئة والتكييف (2) 10611541
                 1حلقة بحث 10611500
10611533 è10611431  م.س. 1                 2املحاكاة الصوتية للمبا
10611472  م.س. 1                 3تطبيقات الحاسوب يف ادارة املشاريع 10601575
10611530 è10611330  م.س. 1                 2محاكاة وتصميم االنارة للمبا
10611472  م.س. 1                 2إدارة العطاءات وعقود متقدمة 10601572
10611413  م.س. 1  10611416  م.س. 2               3تصميم مباè مقاومة للحرائق 10611512
10611310  م.س. 1                 3تحليل ديناميÇ للمنشآت 10611515
10611350  م.س. 1                 3أنظمة الغالف الخارجي للمبنى 10611516
10611531 è10611331  م.س. 1                 2املحاكاة الحرارية للمبا
                 3مواضيع خاصة يف هندسة البناء 10611570
10611416  م.س. 1                 3تصميم انظمة خرسانية متقدم 10611511
10611315  م.س. 1  10611413  م.س. 2               3انظمة إنشاءات حديثة 10611510
10611320  م.س. 1                 3تصميم املباè باستخدام الحاسوب متقدم 10611521
10611413  م.س. 1                 3تصميم أنظمة معدنية متقدم 10611517
10611310  م.س. 1                 3تحليل انشاءات "متقدم" 10611513



340  دليل جامعة النجاح الوطنية

وصف المساقات
0611200 المساحة

مقدمــة عــن املســاحة ومبــادئ القيــاس, قيــاس األطــوال باســتخدام األرشطــة, قيــاس االرتفاعــات وفــروق االرتفاعــات, قيــاس الزوايــا 

واالتجاهــات باســتخدام الثيودليــت, الجهــاز االلكــرتوè لقيــاس املســافات وتطبيقاتــه, اإلحداثيــات, حســاب املســاحات والحجــوم.

0611209 مختبر المساحة
تطبيقات عملية تغطي جميع املوضوعات الواردة يف وصف مساق املساحة.

0611260 أسس التصميم المعماري
تصميــم أساســيات الرســم املعــÏري و كيفيــة قــراءة املخططــات املعÏريــة ورســمها ، التعــرّف اىل مبــادئ أنظمــة التصميــم املعÏرية، 

تنميــة القــدرات عــىل قــراءة البعــد الثالــث و القــدرة عــىل التعديــل و التغيــ  عــىل املخططــات ضمــن املفاهيــم األساســية الوظيفيــة 

املعÏرية. و 

 

0611301 الموائع وعلوم حرارية
دراســة الخــواص الفيزيائيــة والهندســية للموائــع، تطبيقــات عــىل املــواد املتحركــة (ديناميكيــا)، وعلــم املــواد الســاكنة (ســتاتيكا) عــىل 

املوائــع، معادلــة حفــظ الطاقــة وحفــظ كميــة التحــرك، وتطبيقاتهــا عــىل املوائــع، حركــة املائــع املثــايل، واملائــع الحقيقــي, والفــرق 

بينهــÏ، الطــرق املختلفــة لقيــاس خــواص املوائــع وحركتهــا ، تطبيقــات هندســية عــىل املوائــع،  كــÏ يهــدف املســاق اىل تعريــف 

الطالــب بأنــواع انتقــال الحــرارة وتشــمل عىل:انتقــال الحــرارة بالتوصيــل وانتقــال الحــرارة بالحمــل الحــر والقــرسي وانتقــال الحــرارة 

باالشــعاع وكذلــك دراســة القانــون االول للديناميــكا الحراريــة وقانــون حفــظ الطاقــة. 

0611300 الجيولوجيا وميكانيكا التربة
ــوم  ــة رسيعــة يف عل ــدا املســاق ìقدم ــة واالساســات. يب ــكا الرتب ــف ìــادة ميكاني ــاء للتعري ــة قســم البن ــدم لطلب هــذا املســاق يق

الجيولوجيــا تؤهــل الطالــب بعــد ذلــك لدراســة ميكانيــكا الرتبــة بعلومهــا املختلفــة والتــي تشــمل تصنيــف الرتبــة ودراســة صفاتهــا 

الهندســية والفيزيائيــة وامليكانيكيــة وعالقتهــا باملــاء, كــÏ يتعــرف الطالــب إىل تاثــر الطلبــة بالهبــوط واالنتفــاخ واالجهــادات املختلفــة 

التــي يتعــرض لهــا.

0611307  مختبر ميكانيكا التربة واالساسات
يقــدم هــذا املختــرب التطبيقــات العمليــة للناحيــة النظريــة ملســاق ميكانيــكا الرتبــة واالساســات وذلــك عــن طريــق إجــراء التجــارب 

العمليــة مثــل تجــارب تصنيــف الرتبــة والنفاذيــة والتضاغــط ومقاومــة القــص وغ هــا.

0611308 مختبر الموائع والعلوم الحرارية
هــذا املختــرب يتضمــن قســمÌ؛ يهــدف القســم األول إىل التوضيــح للطــالب التطبيقــات العمليــة النتقــال الحــرارة. وتشــمل التجــارب 

ــكا  ــة مليكاني ــاè إىل ايضــاح التطبيقــات العملي ــة مــن املوصــالت، وانتقــال الحــرارة يف طبقــات الســائل. و يهــدف الجــزء الث العملي

املوائــع. التجــارب تتضمــن املعايــرة ملقيــاس الضغــط وقيــاس الضغــط، التدفــق مــن خــالل املقيــاس الفنتــوري، الفوهــات، قيــاس األثــر 

مــن الســوائل النفاثــة، قيــاس خســائر التدفــق عــىل طــول األنبــوب، قيــاس خســائر التدفــق الطفيفــة عــىل طــول األنابيــب، وعــدد 

رينولــدز.

 

النظم البيئية -1 إنارة  0611330
 ،èالضــوء، والرؤيــا، خصائــص الضــوء الفيزيائيــة، كميــات الضــوء والوحــدات واملقاييــس، أنظمــة األلــوان، اإلضــاءة الطبيعيــة يف املبــا

.èمصــادر اإلضــاءة الصناعيــة (إضــاءة كهربائيــة)، طــرق حســاب شــدة االســتضاءة، طــرق التصميــم  ألنظمــة االنــارة باملبــا
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0611331 النظم البيئية -2 حراريات
االرتيــاح الحــراري يف املبــاè، العوامــل املؤثــرة يف االرتيــاح الحــراري  (درجــة الحــرارة والرطوبــة والتهويــة)، طــرق انتقــال الحــرارة 

ــاè، ومقدمــة ألنظمــة  ــى والعــزل الحــراري، الخســارة والكســب الحــراري يف املب ــل واإلشــعاع وغــ ه، غــالف املبن ــاè كالتوصي باملب

ــة تحــت البــالط. ــم التدفئ ــد و تصمي ــة والتربي التدفئ

 

0611333 أساسيات األنظمة الداخلية
ــرصف  ــة ال ــا، أنظم ــا وأساســيات توزعه ــاه وأنواعه ــ  املي ــات توف ــاè وهــي تشــمل خدم ــة املســاندة يف املب ــم األنظم طــرق تصمي

ــة  ــد وأدراج كهربائي ــن مصاع ــة م ــة العمودي ــة الحرك ــة ، أنظم ــات الصلب ــن النفاي ــص م ــا، والتخل ــاè وخارجه ــل املب ــي داخ الصح

وأنواعهــا والحســابات الخاصــة باختيارهــا،  أنظمــة اإلنــذار املختلفــة ومكافحــة الحريــق بأنواعهــا وطــرق توزيعهــا ضمــن املبنــى. 

ــة. ــة الحÏي وأنظم

 

0611341 أنظمة التدفئة والتكييف
ويشــمل دراســة عمليــات تكييــف الهــواء،  حســابات الســيكومرتي ورطوبــة الهــواء، العمليــات الحســابية للتدفئة-والتربيــد،    طــرق 

تصميــم أنظمــة امليــاه الســاخنة، نظرياتهــا  وطــرق تصميــم ãديــدات الهــواء ونظرياتهــا.

0611310   التحليل االنشائي للمباني
يهــدف املســاق اىل تطويــر مهــارة الطــالب للقيــام بتحليــل املنشــآت، مــع الرتكيــز عــىل املبــاè وعنارصهــا االنشــائية. و يوفــر املســاق 

مراجعــة لتحليــل املنشــآت املحــددة ســتاتيكيا بعنارصهــا املختلفــة (جملونــات، جســور وهيــاكل ... الــخ) مــع الرتكيــز عــىل األقــواس 

والكابــالت. وهــذا ينطــوي عــىل حســابات أو اســتخدام أســاليب حفــظ الطاقــة. أيضــا املســاق يركــز عــىل اســتعÏل طريقــة الصالبــة 

لتحليــل املنشــآت غــ  املحــددة ســتاتيكيا.

  

0611311 مختبر التحليل االنشائي للمباني
يهــدف إىل تطويــر مهــارات الطلبــة يف اســتخدام األســاليب التقريبيــة لتحليــل املنشــآت. كذلــك ينطــوي عــىل التطبيقــات مــن خــالل 

ــة   ــل التقريبي ــاليب التحلي ــن أس ــال ع ــاè“، فض ــاî للمب ــل االنش ــاق ”التحلي ــملها مس ــي يش ــات الت ــوبية للموضوع ــاكاة الحاس املح

املعروضــة باملســاق.

AutoCAD + Revit  -  0611320 تصميم المباني باستخدام الحاسوب
التعــرف إىل تطبيقــات الحاســوب يف مجــاالت الرســم والتصميــم ثنــاî وثــال@ االبعــاد وتوظيــف تقنيــات الحاســوب يف انتــاج التصاميم 

ــاè إىل جانــب اىل االســتفادة مــن ذلــك يف  واملخططــات والرســومات الهندســية يف مختلــف مراحــل العمــل الهنــديس لتصميــم املب

طــرق التعبــ  والرســم املعــÏري واالســهام يف توســيع مــدارك الطلبــة ملفهــوم البعــد الثالــث لالشــياء وتوظيــف تقنيــات الحاســوب يف 

مجــال الرســم والجرافيــك وتنظيــم كل املخططــات الالزمــة للعمــل الهنــديس وادارتهــا وانتاجهــا.

0611350 هندسة إنشاء المباني 1
االعــÏل التحض يــة واالســتطالعية للرتبــة واســتطالع املوقــع وحفريــات االساســات, التعــرف إىل اســاليب االنشــاء املختلفــة, طــرق 

ــار  ــدة, الطوب ــة واالعم ــور االرضي ــات والجس ــات االساس ــمل مخطط ــة تش ــة التقليدي ــية لالبني ــائية االساس ــات االنش ــم املخطط رس

للمبــاè واملنشــات ,الخرســانة واملبــاè الرئيســية, الجــدران, الطــوب, الحجــر, طــرق انشــاء االســقف, اســتعÏل التقنيــات الجديــدة 

ــل الحاســوب الخــراج املخططــات والتصميــÏت. مث

0611351 هندسة إنشاء المباني 2
 يتنــاول هــذا املســاق االســقف املائلــة واالدراج وعــزل الرطوبــة والطبقــات املانعــة للرتطيــب كــÏ يتنــاول اعــÏل التشــطيبات مــن 

ــاج  ــة والزج ــات املختلف ــاء االرضي ــة وكس ــÏل معدني ــورات) واع ــبابيك, اباج ــواب, ش ــور (اب ــÏل املنج ــدران واع ــاء ج ــارة وكس قص

ــة. والدهــان والطراشــة واعــÏل العــزل الحــراري والصــوä والرطوب
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0611431 النظم البيئية -3 الصوتيات
املفاهيــم االساســية للصــوت وخصائصــه الفيزيائيــة، الســمع لــدى االنســان وتركيــب اإلذن واإلحســاس بالصــوت، تصميــم الصوتيــات 

 ،èالتاريخيــة، مــواد البنــاء والصــوت، انعــكاس الصــوت وانتقالــه ، حســاب شــدة الصــوت بالغــرف ، انتقــال الصــوت يف املبــا èيف املبــا

التحكــم  بالضوضــاء، التصميــم الصــوä للمدرجــات واملســارح وقاعــات املحــارضات وغ هــا والنظــم الصوتيــة الكهربائيــة.

 

0611432 تصميم أنظمة الطاقة الشمسية
حركــة الشــمس وعالقتهــا بــاألرض، حســابات اإلشــعاع الشــميس عــىل املســتويات األفقيــة والعموديــة واملائلــة طــوال العــام. أنــواع 

األنظمــة الشمســية الســاكنة املســتخدمة باملبــاè وطــرق تصميمهــا. تصميــم الــكارسات األفقيــة والعموديــة. تصميــم أنظمــة ســاكنة 

ــواع مختلفــة مــن املســتقبالت  ــل ألن ــم وتحلي ــة وطــرق حســاباتها. تصمي ــة التخزيني ــة الحراري ــف. الكتل ــة والتكيي شمســية للتدفئ

الحراريــة الشمســية وســخانات امليــاه الشمســية.

0611315 التصميم اإلنشائي للمباني -1 خرسانة (1)
املســاق يوفــر للطــالب القــدرة عــىل تحليــل عنــارص الخرســانة املســلحة وتصميمهــا وفهــم الســلوك النظــري لهــا. الرتكيــز الرئيــيس 

عــىل تحليــل الخرســانة املســلحة وتصميمهــا  بعنارصهــا (الجســور، البالطــات واألعمــدة القصــ ة) املعرضــة لقــوى القــص وااللتــواء 

واالنحنــاء والقــوى املحوريــة. إىل جانــب ذلــك يغطــي هــذا املســاق مبــادئ تفريــد حديــد التســليح.

 

0611416 التصميم اإلنشائي للمباني -2 خرسانة (2)
ويتضمــن املســاق تصميــم أنظمــة األســقف  الخرســانية، ìــا يف ذلــك البالطــة ذات االتجــاه الواحــد وذات اتجاهــÌ، وهــذا يشــمل 

ــاد والفرشــات  ــردة والقواعــد املزدوجــة وقواعــد األوت ــم القواعــد املف ــة واملفرغــة. ويشــمل املســاق أيضــا تصمي البالطــات املصمت

الخرســانية.

 

0611413 التصميم اإلنشائي للمباني -3 معدنية
ــة.  ــاè املعدني ــم النظــم االنشــائية البســيطة املســتخدمة يف املب ــكا الهندســية يف تصمي ــادئ امليكاني ــق مب ــز املســاق عــىل تطبي يرك

 îوســالمة املنشــأ، وخصائــص الفــوالذ بوصفــه مــادة، وأســاليب التصميــم االنشــا ،îيغطــي هــذا املســاق مبــادئ التصميــم اإلنشــا

للمبــاè واملنشــآت املعدنيــة، وتصميــم الجملونــات الفوالذيــة ، كذلــك، يوفــر املســاق مقدمــة يف تصميــم املنشــآت الفوالذيــة  وتأثــ  

الحرائــق عليها. 

0611511 تصميم منشآت خرسانية متقدم
ــة، تصميــم  املســاق يحتــوي عــىل حســابات تقــوس الجســور، وعــرض التشــققات يف العنــارص اإلنشــائية، تصميــم األعمــدة الطويل

ــة رقيقــة وتصميمهــا. ــة الغشــاء لتحليــل منشــآت قرشي ــاه البســيطة، واســتخدام نظري ــات املي الجــدران االســتنادية، تصميــم خزان

  

0611460 تكامل أنظمة هندسة البناء
الطالــب ¤ــر مــن خــالل دراســته بالكثــ  مــن التقاطعــات مــع عــدد مــن التخصصــات الهندســية املختلفــة، وبالتــايل كان هنــاك حاجــة 

ــذي أنجــز يف الســنوات الثــالث األوىل مــن  ــة بــÌ معظــم املعلومــات التــي جمعهــا مــن املســاقات الدراســية للطالــب ال إليجــاد صل

دراســته، بغيــة إيجــاد نظــرة شــمولية عنــد حــل املشــاكل التــي قــد تواجــه الطالــب يف حياتــه املهنيــة. مــن خــالل ايجــاد نظــرة تكامليــة 

 .èيف عمليــة تشــييد املبــا îوالكهربــا Çوالتصميــم البيئــي، والتصميــم امليكانيــ ،îري والتصميــم االنشــاÏلعمليــات التصميــم املعــ

 

0611474 تشغيل المبنى وصيانته
ــى وإدارة  ــغيل املبن ــرشوع , تش ــم امل ــل تصمي ــة   - مراح ــاء التقليدي ــة البن ــةة: عملي ــات اآلتي ــىل املوضوع ــاق ع ــذا املس ــز ه  يرك

 Çو امليكانيــ îــا ــم املعــÏري و االنشــاî و الكهرب ــا. املشــاكل الناتجــة عــن التصمي ــة وإمكانيته ــة، وتعريــف ســهولة الصيان الصيان

والتدفئــه والتكييــف. مبــادئ ســهولة وامكانيــة الصيانــة التــي يجــب ان تاخــذ بعــÌ االعتبــار مــن قبــل مجموعــة املصممــÌ يف اثنــاء 

مراحــل التصميــم.
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0611471  اقتصاد البناء وحساب الكميات والتكاليف
صمــم هــذا املســاق ليعطــي طــالب هندســة البنــاء فهــÏ شــامال ألساســيات اقتصــاد املبــاè بشــكل خــاص، و تطبيقــات االقتصــاد 

ــة  ــر تكلف ــم و تقدي ــاد يف التصمي ــادئ االقتص ــاق مب ــذا املس ــي ه ــث يغط ــام. حي ــكل ع ــاء بش ــاريع البن ــال مش ــديس يف مج الهن

ــÏل  ــا أع ــا فيه ì ــة ــات املشــاريع املختلف ــة مكون ــر تكلف ــن تقدي ــم م ــي ãكنه ــية الت ــة األساس ــزود الطــالب باملعرف املشــاريع، وي

الكهربــاء وامليكانيــك. إىل جانــب طــرق حســاب الكميــات. كــÏ يناقــش هــذا املســاق أثــر التصميــم البيئــي و تصميــم املبــاè الخــرضاء 

ــاء. ــاè وتكلفــة تشــغيلها. ويناقــش أيضــا تطبيقــات االقتصــاد الهنــديس يف مشــاريع البن عــىل تكلفــة إنشــاء املب

 

ات وإدارة عقود التشييد ات العطاء 0611370 إجراء
يهــدف هــذا املســاق إىل تزويــد الطــالب باملهــارات األساســية التــي يحتاجونهــا يف بيئــة العمل،ويناقــش قضايــا عمليــة  ذات صلــة 

بالنواحــي اإلجرائيــة يف تنفيــذ املشــاريع اإلنشــائية. حيــث يناقــش هــذا املســاق أمــورا تتعلــق بتجهيــز العطــاءات وتقد¤هــا وكتابــة 

مقرتحــات للمشــاريع، طــرق التعاقــد، وأنــواع العقــود و إدارة العطــاءات إىل جانــب املواصفــات و املخططــات. يغطــي هــذا املســاق 

ــا، إىل  ــود اإلنشــاء و إدارته ــواع عق ــة مقرتحــات املشــاريع، إجــرآت املناقصــات و العطــاءات أن أربعــة محــاور رئيســية وهــي: كتاب

جانــب انــواع املواصفات وعالقتهــا باملخططات.    

 

 0611472 إدارة مشاريع البناء

يهــدف هــذا املســاق إىل مناقشــة قضايــا إداريــة و عمليــة تواجــه الطالــب يف حياتــه العمليــة، حيــث يغطــي هــذا املســاق املبــادئ 

األساســية يف إدارة املشــاريع اإلنشــائية والتخطيــط والجدولــة الزمنيــة، كــÏ يناقــش قضايــا ذات صلــة بــإدارة املــوارد يف املــرشوع و 

التخطيــط لهــا، ãويــل املشــاريع و عالقــة التكاليــف مــع الزمــن وآليــات تقليــل زمــن تنفيــذ املشــاريع. و يســتعرض هــذا املســاق 

ــوب  ــج الحاس ــىل برام ــالب ع ــاق الط ــذا املس ــع ه ــاباتها. ويطل ــة وحس ــبكات التتابعي ــل الش ــالل تحلي ــن خ ــة م ــة الزمني الجدول

املســتخدمة يف هــذا املجــال.    

 0611418 تصميم المباني المقاومة للزالزل

مقدمــة يف علــم الــزالزل، وتأثــ  طبيعــة تربــة املوقــع عــىل الســلوك الزلــزايل للمنشــآت، ومدخــل إىل عنــارص الديناميــكا اإلنشــائية، 

ــوى  ــاب الق ــآت، وحس ــواء يف املنش ــزوم االلت ــة وع ــات املركزي ــزالزل، واالنحراف ــة لل ــاè املقاوم ــائية للمب ــة واإلنش ــة املعÏري والهيئ

ــزايل لإلطــارات الخرســانية  ــم الزل ــة عــىل العنــارص اإلنشــائية، والتصمي ــة األفقي ــع القــوى الزلزالي ــة والرأســية، وتوزي ــة األفقي الزلزالي

املســلحة، وتصميــم جــدران القــص/ املســلحة،  إىل جانــب موضوعــات  مختــارة يف هندســة الــزالزل مثــل: التحليــل الطيفــي، وتقييــم 

املنشــآت القاëــة وتأهيلهــا ملقاومــة أفعــال الــزالزل.
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قسم هندسة التخطيط العمراني
الخطة الدراسية

الرؤية: 
تحقيــق دور ريــادي يف مجــال التدريــس والبحــث والتدريــب يف التخطيــط العمــراè. وتوفــ  مســتوى متميــز مــن التعليــم يرقــى اىل 

املســتوى العاملــي وقــادر عــىل التفــوق واملنافســة واالبــداع .

الرسالة:  
بــذل كل الجهــود املمكنــة العــداد كــوادر وطنيــة مؤهلــة ومدربــة ميدانيــاً يف مختلــف مجــاالت التخطيــط العمــراè وتقنياتــه املتطــورة، 

قــادرة عــىل وضــع الخطــط واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتطويــر وتنميــة البيئــة العمرانيــة واملكانيــة، ìــا يســاهم يف تحقيــق أهــداف خطــط 

التنميــة وتلبــي متطلبــات ســوق العمــل، وتحســÌ الظــروف الحياتيــة للســكان وتطويــر املجتمــع الفلســطيني ليكــون ìصــاف املجتمعــات 

الراقية.

الهدف العام: 
 Ìيكونــوا قادريــن عــىل تحســ Çلــ èيهــدف هــذا الربنامــج بشــكل عــام إىل تطويــر معرفــة الطلبــة وخرباتهــم يف مجــال التخطيــط العمــرا

نوعيــة البيئــة العمرانية.

األهداف التفصيلية:
¤كن تلخيص األهداف التفصيلية لهذا الربنامج كÏ ييل:

تزويد الطلبة باألسس واملبادئ التي تساعد عىل تحسÌ البيئة املكانية واالقتصادية واالجتÏعية.• 

ــرشكات •  ــية وال ــب الهندس ــاص (املكات ــاع الخ ــة) والقط ــات املعني ــوزارات واملؤسس ــات، ال ــام (البلدي ــاع الع ــة القط ــة حاج تغطي

.èــرا ــرضي والعم ــط الح ــال التخطي ــÌ يف مج ــن  املختص ــارية) م االستش

تزويد الطلبة باألساليب واملهارات املتعلقة بالتخطيط من أجل تسهيل مÏرستهم العملية. • 

 •.Ìيف فلسط èرسة العملية للتخطيط الحرضي والعمراÏوتدعيم امل Ìتحس

االســهام يف تغطيــة حاجــة الــدول العربيــة املجــاورة وكذلــك دول الخليــج العــر> مــن املخططــÌ، ملتابعــة التطــورات العمرانيــة • 

املتســارعة التــي تشــهدها وكذلــك مواجهــة املشــاكل والتحديــات العمرانيــة والبيئيــة.

مخرجات التعليم للبرنامج: 
القدرة عىل التفك  املنطقي،والذي يؤدي اىل الربط بÌ النظرية والتطبيق.• 

القدرة عىل املنافسة يف سوق العمل.• 

لديه املهارات الالزمة الستخدام وسائل التعليم الحديثة والتعامل معها.• 

 •.Ìمزود باملفاهيم االساسية والرضورية التي تؤهله للتعامل مع املشاكل والقضايا التخطيطية بأسلوب علمي رص

القدرة عىل التحديث والتطوير والبحث.• 

القدرة عىل متابعةالدراسات العليا والبحث العلمي.• 

القــدرة عــىل الربــط بــÌ علــم التخطيــط والعلــوم االخــرى مثــل الهندســةواالقتصاد واإلدارة وعلــم االجتــÏع والقانــون والعلــوم • 

البيئيــة وغ هــا مــن العلــوم االخــرى.

القدرة عىل استخدام االسلوب العلمي واملنهجي يف التفك  وطرق طرح املواضيع املختلفة.• 

ونظــراً للمواصفــات الســالفة الذكــر فــإن خريــج هــذا الربنامــج مــن املتوقــع أن يتمتــع بشــخصية قويــة وقــادرة عــىل التفاعــل االيجــا> 

مــع االخريــن، الذكاء،الصــرب، املثابــرة، الجديــة، االنضبــاط يف الســلوك، روح املبــادرة، والعمــل الجÏعــي.
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شروط القبول:
الحصول عىل معدل ال يقل عن 80% يف الثانوية العامة يف الفرع العلمي.• 

اجتيــاز امتحــان القــدرات الخــاص بقســم هندســة التخطيــط العمــراè، حيــث يعقــد هــذا االمتحــان مــرة واحــدة فقــط مــع بدايــة • 

كل عــام درايس، وال يجــوز للطالــب التقــدم المتحــان القــدرات أكــý مــن مــرة واحــدة تحــت أي ظــرف.

ــن  ــاس (50% م ــىل أس ــب ع ــدل الطال ــب مع ــث يحس ــدل الطالب حي ــاً ملع ــراè وفق ــط العم ــة التخطي ــم هندس ــول يف قس ــم القب يت

عالمــة امتحــان التوجيهــي + 50% مــن عالمــة امتحــان القــدرات)، اذ يتــم اختيــار اعــىل الطــالب مــن بــÌ الراغبــÌ بالتخصــص يف هندســة 

التخطيــط العمــراè. ويقــوم القســم حســب حاجتــه وقدراتــه بوضــع حــد أعــىل لعــدد الطــالب املقبولــÌ بالتنســيق مــع عــÏدة ومجلــس 

كليــة الهندســة.

شروط الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة التخطيط العمراني:
ــا  ــب م ــي الطال ــد ان ينه ــراè بع ــط العم ــوس يف هندســة التخطي ــة درجــة البكالوري ــة النجــاح الوطني ــة الهندســة يف جامع ــح كلي ãن

ــايل: ــو الت ــىل النح ــة ع ــد أدæ موزع ــاعة معتمدة كح ــة 160 س مجموع

المتطلبالرقم
الساعات المعتمدة

المجموعالحرةاالختياريةاإلجبارية
18--18جامعة1

129122143قسم2

147122161املجموع

و¤كن تفصيل هذه املتطلبات كÏ ييل:

١. متطلبات الجامعة (١٨) ساعة معتمدة: وتشمل
المتطلب السابقس.م.اسم المساقرقم المساق

-3ثقافة اسالمية1000101

-3لغة عربية1000102

-3لغة انجليزية (1)1000103

31000103لغة انجليزية (2) للهندسة1000322

-3دراسات فلسطينية1000105

-1مهارات القيادة واالتصال1000117

-1خدمة مجتمع1000108

-1مقدمة يف الحاسوب1000127

18املجموع
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٢. متطلبات القسم : (١٤٣) ساعة معتمدة  
٢.١ متطلبات إجبارية:  (١٢٩) ساعة معتمدة - وتشمل المساقات التالية:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10616235  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (1) 10616337
                 2التشكيل الحرضي 10616365
                 2جغرافية حرضية 10616364
                 2تخطيط استعÏالت األرايض 10616348
10616361 Ì3أنظمة وترشيعات التخطيط يف فلسط                 
10616337  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (2) 10616338
                 2تخطيط اإلسكان 10616332
10616338  م.س. 1                 2التدريب العميل (1) 10616320
10616261  م.س. 1                 3تخطيط البنية التحتية 10616316
10616320  م.س. 1                 2التدريب العميل (2) 10616420
10616205  م.س. 1                 3تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية يف التخطيط 10616306
                 2إدارة حرضية 10616447
                 3تخطيط املواصالت الحرضية 10616315
10616338  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (3) 10616421
10616421  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (4) 10616422
                 2التخطيط التنموي واإلسرتاتيجي 10616423
                 2خواص املواد والرتبة 10616261
10616445 è2النمذجة الحرضية والتفاعل املكا                 
10616131  م.س. 1  10616133  م.س. 2               3مرسم التصميم البيئي (1) 10616234
10616260  م.س. 1                 3التخطيط ملقاومة الزالزل وإدارة الكوارث 10616450
                 2التخطيط والتنمية املستدامة 10616465
10636111  م.س. 1                 3التخطيط بواسطة الحاسوب 10616480
10221101  م.س. 1                 2طرق تقييم املشاريع 10616501
10616422  م.س. 1                 3مرسم التخطيط (5) 10616513
10616422  م.س. 1                 3مرشوع التخرج (1) 10616514
10616513  م.س. 1  10616514  م.س. 2               3مرشوع التخرج (2) 10616515
10616422  م.س. 1                 3مÏرسات مهنية يف التخطيط 10616567
10616425 è2التصميم العمرا                 
10616133 è10616132  م.س. 1                 2مبادئ التخطيط العمرا
                 3فيزياء عامة 1 10221101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3تقنيات الرسم واالظهار 10616115
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3مبادىء التصميم 10616131
                 2تخطيط املوقع 10616240
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
                 2مدخل لتصاميم البيئة 10616132
10616230  م.س. 1                 3اقتصاد حرضي 10616334
10616230 Ì2مبادىء االقتصاد للمخطط                 
10221230  م.س. 1                 2مالمح د¤غرافية يف التخطيط 10616204
                 2مبادئ نظم املعلومات الجغرافية 10616205
                 3مبادئ الخرائط 10616210
10616220 Ì10221101  م.س. 1  10221102  م.س. 2               2مساحة للمخطط
10616221 Ì10616220  م.س. 1 10616220 أو متزامن                1مخترب مساحة للمخطط
10616220  م.س. 1                 2تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة 10616222
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10616221  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة 10616223
                 2علم اجتÏع حرضي 10616224
10616234  م.س. 1                 3مرسم التصميم البيئي (2) 10616235
10616133  م.س. 1                 3تاريخ ونظريات تخطيط املدن 10616243
10222101  م.س. 1  10222102  م.س. 2               2مبادئ أساسية يف الهندسة اإلنشائية 10616260

٢.٢. متطلبات اختيارية : (١٢) ساعة معتمدة - يمكن أخذها من المساقات التالية:
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 2التخطيط الريفي 10616546
                 2التخطيط البيئي 10616535
                 2تخطيط وإدارة الطاقة 10616574
                 2التخطيط اإلقليمي 10616570
                 2دراسات تخطيط مقارنة 10616547
                 2تطبيقات إحصائية يف التخطيط 10616534
10616315  م.س. 1                 2تخطيط أنظمة املواصالت العامة 10616549
                 2التخطيط الحرضي يف الدول النامية 10616575
10616243  م.س. 1                 2نظريات حديثة يف تخطيط املدن 10616543
                 2تخطيط مناطق خاصة 10616529
                 2التخطيط السياحي 10616576
                 2تخطيط املدن اإلسالمية 10616578
10616579 èوترشيعات املبا Ì2قوان                 
                 2نظم اإلدارة املحلية 10616584
                 2مواضيع خاصة يف التخطيط 10616586
                 2إعادة اإلحياء والتجديد الحرضي 10616428
10616315  م.س. 1                 2التخطيط التكاميل للمواصالت واستخدامات األرايض 10616449
                 2عÏرة تنسيق املواقع 10616463
10616450  م.س. 1                 2التخطيط ملا بعد الزالزل والكوارث 10616585
10616306  م.س. 1                 2إدارة نظم املعلومات الجغرافية يف مؤسسات التخطيط 10616507

متطلبات برنامج اختيارية ( ٢ ساعه معتمدة )
يختــار الطالــب ســاعتÌ معتمدتــÌ مــن املســاقات االختياريــة التــي تطرحهــا الكليــات املختلفــة رشيطــة أن تكــون مــن خــارج كليــة 

الطالــب. وال يســمح للطالــب بدراســة اكــý مــن مســاق جامعــة اختيــاري واحــد مــن كل كليــة مــن كليــات الجامعــة التــي تطــرح هــذه 

املســاقات.
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وصف المساقات
برمجة الحاسوب     ١0616111

ــول باســتخدام مخطــط ســ   ــب إيجــاد الحل ــم الطال ــل والتفكــ  املنطقــي لحــل املســائل املختلفــة، ويتعل مراجعــة لطــرق التحلي

العمليــات (owcharts$) والكــود املســاعد (Pseudo code) ومتابعــة الحلــول الكتشــاف األخطــاء املنطقيــة وتصحيحهــا. كــÏ يعطــي 

ــرار والســيطرة،  ــم، والتك ــل التحك ــت، وجم ــ ات والثواب ــ  واملتغ ــل اإلدخــال واإلخــراج، والتعاب ــة  C++ وتشــمل جم ــب لغ الطال

وكذلــك املصفوفــات، واالقرتانــات، واملــؤرشات، كــÏ يعطــى مقدمــة عــن الرتاكيــب والكيانــات والهيــاكل.

تقنيات الرسم واإلظهار     ١0616115
اســتخدام الرســومات واملخططــات للتعبــ  عــن التفكــ  وتوثيــق وإظهــار التصميــم والتخطيــط العمــراè بشــتى وســائل االظهــار. 

دراســة تقنيــات الرســم واإلظهــار، والقــدرة عــىل قــراءة وفهــم املخططــات واملشــاريع التخطيطيــة والعنــارص واملصطلحــات الخاصــة 

بالتصميــم والتخطيــط.

١0616131  مبادئ التصميم  
مــن خــالل هــذا املســاق يتعــرف الطالــب عــىل دور وأهميــة التصميــم بالنســبة للتخطيــط العمــراè، إذ يتعلــم الطالــب املبــادئ 

األساســية لعمليــة التصميــم العمــراè وذلــك مــن خــالل تعرفــه عــىل املفاهيــم واألفــكار العامــة املســتخدمة يف نظريــات التصميــم. 

   .èكذلك يتعلم كيفية التعب  عن األفكار املختلفة يف عملية التصميم العمرا

١0616132  مدخل لتصاميم البيئة
ــÏرة تنســيق  ــراè، ع ــط العم ــراè، التخطي ــم العم ــÏرة، التصمي ــا (الع ــة وفلســفتها وتخصصاته ــم البيئ ــف تصامي ــل إىل تعري مدخ

البيئة) والعالقــة فيــÏ بينهــا مــن جهــة وفيــÏ بينهــا وبــÌ التخصصــات األخــرى مثــل علــم البيئــة والجغرافيــة والعلــوم الهندســية 

مــن جهــة أخــرى. 

١0616133 مبادئ التخطيط العمراني     
يهــدف هــذه املســاق إىل تعريــف الطــالب ìبــادئ وأســس ومفاهيــم وأهــداف التخطيــط بشــكل عــام والتخطيــط العمــراè بشــكل 

خــاص. دراســة خصائــص ومكونــات املدينــة، عالقــة التخطيــط العمــراè مــع املجــاالت الهندســية مثــل الهندســة املعÏريــة والتصميــم 

ــون  ــÏع، اإلدارة، القان ــم االجت ــاد، عل ــة، االقتص ــل الجغرافي ــانية مث ــوم اإلنس ــع العل ــه م ــك عالقت ــع وكذل ــيق املواق ــرضي وتنس الح

والعلــوم البيئيــة املختلفــة. التعريــف ìســتويات التخطيــط الثــالث (وطنــي، إقليمــي، محــيل)، التعريــف بعمليــة التخطيــط مــن 

حيــث األهــداف والخصائــص وأنــواع املخططــات ومنهجيــة أو مراحــل إعــداد املخططــات.  

10801150  مبادئ االقتصاد      
يبحــث هــذا املســاق يف املفاهيــم األساســية لالقتصــاد الــكيل، الدخــل القومــي وطــرق قياســه، تــوازن الدخــل القومــي واالســتهالك 

الــكيل ودالــة االســتهالك، االســتثÏر الــكيل، اإلنفــاق االســتثÏري وأثــره عــىل االقتصــاد القومــي، وكذلــك املفاهيــم األساســية لالقتصــاد 

الجــزî ووظائفــه وأهدافــه، دورة الدخــل واألنفــاق، نظريــة القيمــة وتطورهــا، نظريــة ســلوك املســتهلك، نظريــة اإلنتــاج، نظريــة 

التوزيــع، ســوق املنافســة وســوق االحتــكار.

١0616204  مالمح ديمغرافية في التخطيط     
دراســة أساســيات وطــرق وتقنيــات علــم الســكان املتعلقــة بالتخطيــط، تركيــب وتوزيــع الســكان، النمــو الســكاè، طــرق وتقنيــات 

توقــع الســكان املســتقبيل، دراســة وتحليــل دوافــع وأíــاط وتأثــ ات الهجــرات الســكانية عــىل املســتويات املحليــة والوطنيــة والدوليــة.

    (GIS) ١0616205  مبادئ نظم المعلومات الجغرافية
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة بنظــم املعلومــات الجغرافية مــن حيث مكوناتهــا ومميزاتهــا واســتخداماتها وقدراتهــا ومحدداتها. 

ويتضمــن املســاق ملحــة عــن تاريــخ وتطــور نظــم املعلومــات الجغرافيــة، أجــزاء ومتطلبــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة، تحليــل 

الخرائــط، الرتاكيــب الفضائيــة، ãثيــل وتحليــل البيانــات، باإلضافــة إىل طــرح آلخــر التطــورات يف نظــم املعلومــات الجغرافيــة.
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١0616210  مبادئ الخرائط  
يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة الخرائــط بأنواعهــا املختلفــة، وقــراءة الخريطــة وتحليــل رموزهــا، واســتخراج البيانــات الالزمــة مــن 

الخريطــة، مثــل : املســافات واملســاحات، يــدرس هــذا املســاق أيًضــا أســاليب التمثيــل الكارتوغــرايف املســتخدمة يف صناعــة الخرائــط.

١0616220  مساحة للمخططين   
قيــاس املســافات واالطــوال، قيــاس املناســيب واالرتفاعــات باســتخدام جهــاز "level" او امليزانيــة، قيــاس املســاحات الحــرة والزوايــا 

ــد االتجاهــات وعمــل املضلعــات،  ــات وتحدي ــات  واالنحراف ــاز املحطــه الشــاملة "total station"، حســاب االحداثي باســتخدام جه

الخرائــط التفصيليــة وخرائــط أحــواض االرايض واالحيــاء (cadcstral mapping)، حســاب االخطــاء وتصحيــح املناســيب واالحداثيــات 

(least square) واملســاحات بطريقــة

١0616221  مختبر مساحة للمخططين   
.Ìتطبيقات عملية تغطي جميع املواضيع الواردة يف وصف مساق مساحة للمخطط

١0616222  تكنولوجيا الجغرافية المكانية المتكاملة  
يقــدم املســاق املبــادئ االساســية ملختلــف التقنيــات الحديثــة املســتخدمة يف جمــع املعلومــات ذات العالقــة بالتخطيــط الحــرضي 

وهندســة املــدن. حيــث يركــز املســاق عــىل نظــام االحداثيــات العاملــي (GPS)، الفوتوجر¤تــ ي ومعالجــة الصــور الجوية، االستشــعار 

ــف هــذه  ــة توظي ــش املســاق كيفي ــك يناق ــزري وكذل ــن خــالل املســح الضــوî اللي ــة م ــات املجموع ــد ومعالجــة املعلوم ــن بع ع

املعلومــات ودمجهــا ضمــن نظــم املعلومــات الجغرافيــة. 

١0616223  مختبر تكنولوجيا الجغرافية المكانية المتكاملة  
تطبيقات عملية تغطي جميع املواضيع الواردة يف وصف مساق تكنولوجيا الجغرافية املكانية املتكاملة. 

١0616224   علم اجتماع حضري       
دراســة مقارنــة للمجتمعــات الحرضيــة والريفيــة، تطــور وíــو املــدن والتجمعــات الســكانية، العالقــة بــÌ التحرض والتصنيــع، الهجــرة 

مــن الريــف إىل الحــرض، البطالــة، الســكن العشــواî، الرتاكيــب االجتÏعيــة املتغــ ة عنــد ســكان الحــرض.

١0221230  إحصاء واحتماالت للمهندسين 
يتنــاول املســاق مفهــوم اإلحصــاء وكيفيــة وصــف البيانــات وتحليلهــا باســتخدام أســاليب اإلحصــاء الوصفــي مــن خــالل الجــداول 

التكراريــة، والرســومات واألشــكال، ومقاييــس النزعــة املركزيــة والتشــتت ومعامــل االرتبــاط، ويتنــاول أيضــا أســس اإلحصاء االســتداليل 

 Ìليــة املنفصلــة واملتصلة، اســتقالل املتغــ ات والقوانÏوصياغــة الفرضيــات اإلحصائيــة، األحــداث والفضــاء العينــي، التوزيعــات االحت

واألساســية لالحتــÏالت، التوزيعــات األساســية، مقدمــة يف تحليــل التبايــن.

١0616234، ١0616235 مرسم التصميم البيئي (1)، (2)  
ــة  ــة املتعلق ــات األولي ــع املعلوم ــة لجم ــة عــىل املســوح امليداني ــÏرين العمليـ ــق التـ ــي عــن طري ــم البيئ ــارات التصمي ــر مه تطوي

بالتصميــم والتخطيــط كاســتعÏالت األرايض والحركــة واملســح البــرصي وحــاالت املبــاè وغــ  ذلــك. قــراءة الصــور الجويــة وخرائــط 

ــة. االستشــعار عــن بعــد. معرفــة عــرض املعلومــات عــن طريــق املخططــات والجــداول والرســومات البياني

دراســـة مجــاورة أو حــي ســكني عــن طريــق جمــع وتحليــل املعلومــات األوليــة والثانويــة. تطبيــق املهــارات واألســاليب التــي تعلمهــا 

الطالــب يف مســاقات مبــادئ التصميــم، مدخــل لتصاميــم البيئــة ومبــادئ التخطيــط العمــراè. تحديــد وعــرض املشــاكل واألهــداف 

والتحليــالت والربامـــج والبدائــل باســتخدام املخططــات والصــور والرســومات والجــداول واألشــكال البيانيــة.

١0616240   تخطيط الموقع 
دراســة شــاملة ملفهــوم ومحتــوى تخطيــط املوقــع، تعريــف الطالــب باملبــادئ األساســية واملراحــل التــي ãــر بهــا عمليــة تخطيــط املوقــع 

بدايــة بتحليــل الخصائــص الفيزيائيــة والطبيعيــة والبيئيــة للموقــع، اختيــار وتوزيــع األنشــطة املختلفــة عــىل املوقــع، دراســة االحتــÏالت 

ألنظمــة املواصــالت، ثــم االنتهــاء بعنــارص التصميــم املعــÏري الخاصــة باملوقــع والتــي تتوافــق مــع خصائــص ومميــزات املوقــع.
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١0616243  تاريخ ونظريات تخطيط  المدن 
دراســة نشــوء وتطــور املــدن منــذ عــرص مــا قبــل الصناعــة وحتــى الوقــت الحــارض مــن حيــث العوامــل التــي ســاهمت يف النشــوء 

والتطــور وكذلــك اتجاهــات التخطيــط  وتأث هــا عــىل تخطيــط العمــران يف املــدن، باإلضافــة إىل اســتعراض عــدد مــن األمثلــة ملــدن 

مختلفــة يف العــاß.  نشــأة فكــر تخطيــط املــدن وتطويــره والعوامــل املؤثــرة فيــه، مفهــوم الفضــاءات العمرانيــة، أســاليب التحليــل 

البــرصي وفهــم شــخصية املــكان وصورتــه الذهنيــة، التأثــ ات االجتÏعيــة واالقتصاديــة عــىل تكويــن بنيويــة وíطيــة املدينــة.

١0616260  مبادئ أساسية في الهندسة اإلنشائية 
ــة يف  ــوى الداخلي ــل، الق ــات، ردود الفع ــÏل، الثب ــآت، األح ــواع املنش ــمل أن ــاءات وتش ــة اإلنش ــيات هندس ــة بأساس ــف الطلب تعري

املنشــآت. ويشــتمل عــىل دراســة األحــÏل وأنــواع الركائــز واألنظمــة اإلنشــائية مثــل الكمــرات واإلطــارات والجÏلونــات, ثــم عــىل 

ــا. ــات الخرســانية وطــرق تحليله ــة ودراســة العتب ــة والالمركزي ــوى املركزي ــا والق ــادات وأنواعه دراســة االجه

١0616261  خواص المواد والتربة   
تعريــف الطلبــة بأهــم املــواد اإلنشــائية، وتشــمل وصــف للمــواد املســتعملة يف املنشــآت املعÏريــة ومعرفــة خواصهــا، اإلســمنت 

والجــ ، اإلســفلت، الخشــب، الفــوالذ، األملنيــوم، حجــارة البنــاء، الخلطــات اإلســمنتية، واإلســفلتية. كذلــك تحليــل أساســيات ميكانيــكا 

ــة، النفاذيــة، قــوة القــص والتحمــل، االندمــاج والهبــوط،  الرتبــة وتشــمل تصنيــف الرتبــة وخواصهــا، اإلجهــادات الحقيقيــة والفعال

انهيــار األتربــة يف االنحــدارات.

١0616306   تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط  
كيفيــة جمــع البيانــات وتحويلهــا ومعالجتهــا مــن خــالل أمثلــة عمليــة (تصميــم قاعدة بيانــات، أãتــة املعلومــات، تحليــل 

البيانــات املكانيــة) وكذلــك التعــرف عــىل برامــج الحاســوب ذات العالقــة. اســتخدامات وتطبيقــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة يف 

ــة، شــبكة الطــرق واملواصــالت،  ــاء، الصحةالعامــة والبيئ ــد اســتخدامات األرايض،اإلســكان، رخــص البن التخطيط العمــراè عــىل صعي

ــق العامــة وغ هــا.  الخدمــات واملراف

١0616315  تخطيط المواصالت الحضرية      
التعــرف عــىل مفهــوم ومحتــوى تخطيــط املواصــالت الحرضيــة، دراســة خصائــص التنقــل يف املناطــق الحرضيــة، تخطيــط املواصــالت 

ــق باســتعÏالت  ــع تتعل ــل مواضي ــا، دراســة وتحلي واتخــاذ القــرار، العــرض والطلــب عــىل املواصــالت، جمــع املعلومــات ومعالجته

ــة. ــع األنشــطة الحرضي ــار مواق ــك اختي األرايض الحرضية وكذل

١0616316  تخطيط البنية التحتية       
اســتعراض أنظمــة وأنــواع وعنــارص ومرافــق البنيــة التحتيــة وتأث هــا عــىل التخطيــط وتشــمل شــبكات امليــاه والكهربــاء والــرصف 

ــط  ــة واألســاليب املتبعــة يف تخطي ــة واملحلي ــ  العاملي ــواع املعاي ــة. أن ــات الصلب ــاه األمطــار والهاتــف والنفاي الصحــي وترصيــف مي

وتصميــم وتنفيــذ وصيانــة املرافــق العامــة ودورهــا يف تكويــن الربنامــج العمــراè. كيفيــة تحديــد الكميــة والنوعيــة املطلوبــة مــن 

الخدمـــات واملرافــق للمشــاريع العمرانيــة. مقارنــة تقييــم أداء هــذه األنظمــة ومــدى تأثــ  التغــ ات الســكانية عــىل نوعيــة ودرجــة 

كفاءتهــا

١0616320، ١0616420   التدريب العملي (1)، (2) 
ــة والرابعــة مــدة كل فــرتة شــهران. يف الفــرتة األوىل يتــدرب  ــة الســنة الثالث يقــوم الطالــب بالتدريــب العمــيل عــىل فرتتــÌ يف نهاي

الطالــب لــدى أحــد الــوزارات املعنيــة أو البلديــات يف مجــال التخطيــط العمــراè واملخططــات الهيكليــة والتعــرف عــىل طبيعــة العمل 

ــب  ــرشكات أو املكات ــدى أحــد ال ــدرب ل ــة يت ــرتة الثاني ــا. ويف الف ــا وتنفيذه ــداد هــذه املخططــات وإجــراءات اعتÏده ــة إع وكيفي

الهندســية التــي تعمــل يف مجــال التخطيــط والتصميــم بهــدف التعــرف عــىل طبيعــة عملهــا وكيفيــة التقــدم للمشــاريع وإعدادهــا 

 .Ìواإلرشاف عليهــا وكذلــك التعــرف عــىل اإلجــراءات واملهــام املتعلقــة باملكاتــب والــرشكات يف إطــار نقابــة املهندســ

 ال بــد مــن موافقــة القســم عــىل اختيــار املــكان الــذي يتــدرب فيــه الطالــب، كذلــك يجــب أن يقــدم الطالــب تقريــراً مفصــالً عــن 
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كل فــرتة مــن فــرتات التدريــب ويتــم مناقشــة التقريــر مــع الطالــب مــن قبــل لجنــة يعتمدهــا القســم، يحــق لهــا بعــد املناقشــة ويف 

حــال عــدم اقتناعهــا بصحــة التقريــر الطلــب بتمديــد فــرتة التدريــب.   

    

١0616332  تخطيط اإلسكان      
تعريــف الطالــب بأساســيات تخطيــط وتصميــم اإلســكان واملشــاكل املتعلقــة بتخطيــط مشــاريع اإلســكان واملناطــق الســكنية. إعطــاء 

فكــرة عــن مشــاريع إســكان محليــة وعامليــة مــن حيــث األســس الرئيســية يف تخطيطهــا بشــكل ســليم ينســجم مــع متطلبــات البيئــة 

واملجتمع.

10801334  اقتصاد حضري      
اســتخدام النظريــة االقتصاديــة ألغــراض التخطيط الحــرضي، تقييــم ووظائــف التخطيــط الحــرضي يف اقتصاديــات الســوق، دراســة 

االقتصــاد الحــرضي مــن خــالل نظريــات الرتكيــب املــكاè الحــرضي، دراســة نظريــات التطــور والنمــو االقتصــادي، النمــو املتــوازن 

وغــ  املتــوازن، توزيــع الدخــل، ســوق العÏلــة، تخطيــط التنميــة، خطــط التنميــة الوطنيــة، نظريــات النمــو اإلقليمــي.

١0616337، ١0616338  مرسم التخطيط (1)، (2)  
املÏرســة والتطبيــق العمــيل ملفاهيــم وأساســيات التخطيــط، معرفــة وإدراك البعــد الشــمويل للتخطيــط مــن خــالل دراســة العالقــات 

املتبادلــة مــع البيئــة املحيطــة والتعــرف عــىل الجوانــب املختلفــة التــي تؤثــر يف عمليــة التخطيــط، وذلــك مــن خــالل دراســة وإعــداد 

مــرشوع تخطيــط واقعــي ألحــد التجمعــات الفلســطينية. حيــث يتــم املســح امليــداè الشــامل الســتعÏالت األرايض والجوانــب البيئيــة 

وحــاالت املبــاè والخدمـــات واملرافــق والحركــة واملســح البــرصي والســكاè والقاعــدة االقتصاديــة واإلمكانيــات واملعوقــات يف تجمــع 

ــر  ــة للتطوي ــة املقرتح ــل التخطيطي ــداد البدائ ــر. إع ــج التطوي ــة وبرنام ــات العام ــداد التوصي ــات إلع ــل املعلوم ــم. تحلي ــكاè قائ س

ومراحــل التنفيــذ.

١0616348   تخطيط استعماالت األراضي     
ــع  ــب والتوزي ــام والنس ــواع واألحج ــث األن ــن حي ــتعÏالت األرايض م ــف اس ــراè. تصني ــط العم ــتعÏالت األرايض يف التخطي دور اس

والعالقــات. هيــكل اســتعÏالت األرايض وعالقتــه بأنظمــة الحركــة. عوامــل التغــ  يف اســتعÏالت األرايض وتأثــ  ذلــك عــىل النواحــي 

االقتصاديــة واالجتÏعيــة والبيئيــة. اســتعÏالت األرايض األساســية وتشــمل املناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة ومركــز املدينــة. 

حســاب املتطلبــات املســاحية ومعــدالت النمــو الســكاè وíــط توزيــع الخدمــات واملرافــق واملعايــ  الخاصــة باســتعÏالت األرايض. 

دور قــوى الســوق والعامــل االقتصــادي واالجتÏعــي يف تحديــد أنــواع اســتخدامات األرايض.

١0616361  أنظمة وتشريعات التخطيط في فلسطين   
دراســة وتحليــل التغــ  والتطــور يف أنظمــة وقوانــÌ التخطيــط يف فلســطÌ عــرب مراحــل زمنيــة مختلفــة: دراســة مالمــح وأنظمــة 

التخطيــط يف الوقــت الحــارض وكذلــك واقــع مؤسســات التخطيــط والتنظيــم الفلســطينية.

١0616364  جغرافية حضرية      
ــن  ــا، íــاذج الشــكل والتكوي ــة التجمعــات وهرميته ــة، أنظم ــا باملناطــق الحرضي ــة وارتباطه ــم وأساســيات الجغرافي دراســة مفاهي

ــف  ــتخدمة يف الوص ــة املس ــرق اإلحصائي ــة الط ــرضي، دراس ــاء الح ــة يف الفض ــتعÏالت األرايض املختلف ــة اس ــوع وكثاف ــرضي، ن الح

.èاملــكا وتحليل التوزيــع 

١0616365  التشكيل الحضري      
مفهــوم وعنــارص ونظريــات التشــكيل الحــرضي. ظهــور ونشــوء مــدارس التصميــم الحــرضي يف القــرن التاســع عــرش والقــرن العــرشون 

يف إطــار تطــور اتجاهــات ونظريــات التصميــم الحــرضي، استكشــاف الفــراغ الحــرضي مــن منظــور إنشــاî. الرتكيــز األســايس عــىل 

العالقــات املتبادلــة بــÌ الرتاكيــب االجتÏعيــة واالقتصاديــة والطبيعيــة للبيئــة الحرضيــة.
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١0616421، ١0616422 مرسم التخطيط (3)، (4)  
>دراســة وتخطيــط وتصميــم مركــز مدينــة متوســطة الحجــم. تأثــ  املحــددات الداخليــة والخارجيــة لتوجيــه وتطويــر هــذا املركــز. 

ــاري  ــرص التجـ ــة والعن ــتعÏالت األرايض والحرك ــل اس ــح وتحلي ــر. مس ــل التطوي ــرتاتيجيات ومراح ــداف واس ــاكل وأه ــد مش تحدي

والضوابــط العمرانيــة والبنيــة الفراغيــة. الرتكيــز عــىل عمليــة التجـــديد العمــراè مــن النواحــي االقتصاديــة واالجتÏعيــة واإلداريــة. 

تحليــل درجــة تأثــ  إعــادة التطويــر مــن ناحيــة الفائــدة والكلفــة ونوعيــة االســتثÏر ومراحــل التخطيــط والتمويــل. 

١0616423   التخطيط التنموي واإلستراتيجي      
تعريــف الطلبــة بأساســيات ومفاهيــم التخطيــط التنمــوي والتخطيــط االســرتاتيجي. إعطــاء فكــرة عــن خطــط تنمويــة وإســرتاتيجية  

.èواملــكا èمحليــة وعامليــة مــن حيــث منهجيــة إعدادهــا وعالقتهــا بالتخطيــط العمــرا

١0616425  التصميم العمراني 
ــع  ــاط التجم ــة ونق ــز التجاري ــاء واملراك ــل االحي ــ ة مث ــارص الكب ــة عــىل مســتوى العن ــكاè للمدين ــف والتنســيق امل دراســة التصني

والشــوارع، وعــىل املســتوى املتوســط مثــل تصميــم وتنســيق اجــزاء مــن حــي ســكني او ســوق تجــاري ìــا يف ذلــك البنايــات وربطهــا 

 .Ìبالفراغــات الخارجيــة إلعطــاء بيئــة معينــة، مع الرتكيــز عــىل التناغــم الفراغــي وســلوك املســتعمل

١0616445  النمذجة الحضرية والتفاعل المكاني      
ــة والنمــوذ ج، دراســة  ــÌ النظري ــة ب ــات املتبادل ــة النظــم، العالق ــÏذج، نظري ــاء الن ــة بن ــم وأساســيات وكيفي التعــرف عــىل مفاهي

ــة. ــة املكاني ــة الحرضي ــÏذج يف البيئ ــات والن ــات هــذه النظري ــة عــىل تطبيق ــة عملي ــكاè، أمثل ــل امل ــاذج التفاع íــات و ــل نظري وتحلي

١0616447  إدارة حضرية     
سياســات ومراحــل وإدارة التخطيــط عــىل املســتويات املحليــة واإلقليميــة والتنظيــم الهيــكيل لهــا ومســتويات اتخــاذ القــرار وتوزيــع 

ــع  ــىل جمي ــا ع ــيق بينه ــة والتنس ــات الحكومي ــة للقطاع ــج التخطيطي ــا. الربام ــة به ــراءات املكتبي ــÌ واإلج ــÏل وإدارة العامل األع

 Ìاملســتويات وكذلــك برمجــة امليزانيــات. خطــوات إعــداد وتنفيــذ الخطــط التنمويــة. التخطيــط والعالقــات العامــة واشــرتاك املواطنــ

يف العمليــة التخطيطيــة.

١0616450  التخطيط لمقاومة الزالزل وإدارة الكوارث   
دراســة أســس التخطيــط ملقاومــة أفعــال الــزالزل / الكــوارث الطبيعيــة، االنزالقــات األرضيــة والتخطيــط الســتخدام األرايض، مفاهيــم 

ــر والتجــاوب والســلوك  ــة واالســتعداد والتوقــع والتحذي ــة اإلصاب ــل املخاطــر وقابلي ــة إدارة الكــوارث تحلي ــارص وهيكلي أســس وعن

وإعــادة التأهيــل، الســيناريوهات الزلزاليــة ومخططــات إدارة الكــوارث، الرتبيــة الزلزاليــة، إســناد الطــوارئ وغرفــة العمليــات املركزية، 

اإلخــالء وإزالــة الــركام واإلطفــاء واإلســعافات، باإلضافــة إىل تطبيقــات عمليــة ومشــاهدات (أفــالم فيديــو، CD، وســاليدات). 

١0616465 التخطيط والتنمية المستدامة  
ــم  ــط وتصمي ــة يف تخطي ــل االتجاهــات الغــ  تقليدي ــة املســتدامة تحلي ــط والتنمي ــم وسياســات واتجاهــات التخطي دراســة مفاهي

التجمعــات واملناطــق: الرتكيــز عــىل املفاهيــم والسياســات املرتبطــة بتخطيــط التجمعــات املســتدامة، دراســة البدائــل املســتقبلية 

لتخطيــط وتصميــم التجمعــات يف إطــار التنميــة املســتدامة. الرتكيــز عــىل مجــاالت تحقيــق االســتدامة مثــل التنــوع الحيــوي، الطاقــة 

البديلــة، شــبكات ووســائل املواصــالت، إعــادة اســتخدام امليــاه، تدويــر النفايــات، الحفــاظ عــىل املــوارد الطبيعيــة، وغ هــا.

١0616480 التخطيط بواسطة الحاسوب  
دراســة تقنيــات الحاســوب املســتخدمة يف دعــم اتخــاذ القــرار املرتبــط بتصميــم املــدن املســتدامة مــن خــالل اختبــار وتقييــم بدائــل 

.(City Engine) مختلفــة وأثرهــا عــىل مختلــف الجوانــب. وأهــم هــذه التقنيــات مــا يعــرف ب

١0616501  طرق تقييم المشاريع 
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يهــدف هــذا املســاق إىل التعريــف بكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة خاصــة مــن حيــث دراســة الســوق وتقديــر الطلــب 

عــىل املبيعــات. تحليــل املــواد واملدخــالت وخصائصهــا، دراســة الجــدوى الفنيــة، القــوى العاملــة، التكاليــف، جدولــة التنفيذ، ودراســة 

ãويــل املرشوعــات (Project Finance) والتقييــم املــايل واالقتصــادي وتحليــل الربحيــة. باإلضافــة إىل الربحيــة القوميــة للمــرشوع أو 

 Ìرية، ومعايــ  املفاضلــة بــÏواســرتاتيجيات القــرارات االســتث (BeneJt-Cost-Analysis) “مــا يعــرف بتحليــل ”املنفعــة والتكلفــة

املرشوعــات تحــت الدراســة، مــع دراســة حــاالت تطبيقيــة. 

١0616513 مرسم التخطيط (5)   
يقــوم الطلبــة بإعــداد مخطــط ملدينــة جديــدة مــن خــالل دراســة عوامــل وسياســات اختيــار املدينــة الجديــدة. مقارنــة عــدد مــن 

املواقــع واختيــار املوقــع املناســب للمدينــة الجديــدة. مســح وتحليــل النواحــي االقتصاديــة واالجتÏعيــة والجغرافيــة والطبوغرافيــة 

والجيولوجيــة واملناخيــة والطبيعيــة، وشــبكة املواصــالت. إعــداد الربنامــج التخطيطــي والعمــراè للمدينــة الجديــدة. إعــداد املخطــط 

الشــامل املقــرتح. 

١0616514 مشروع التخرج (1)  
دراســاتإعداد الخلفيــة النظريــة والربنامــج ملــرشوع التخــرج مــن خـــالل البحــث وجمــع املعلومــات الثانويــة واألوليــة وتحليلهــا وعمل 

ــر  ــل تقري ــع عم ــة م ــق املســارات املختلف ــن طري ــية ع ــة والتخطيطـ ــات العمراني السياســات واالســرتاتيجيات واألهــداف واملواصف

متكامــل عــن املــرشوع. أهميــة ربــط عمــل الطــالب يف مشــاريع واقعيــة وقاëــة يف أحــد الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

١0616515    مشروع التخرج (2)  
يقــوم الطــالب بعمــل املخططــات العمرانيــة بنــاًء عــىل املســوح واالســتنتاجات والتحاليــل التــي عملــت يف مســاق برنامــج مــرشوع 

التخــرج. يشــمل ذلــك عمــل تقريــر تخطيطــي بحيــث يعكــس قــدرات الطــالب ملزاولــة املهنــة بــكل أبعادهــا الفكريــة والتحليليــة 

والتقنيــة. يفــرتض يف مــرشوع التخــرج الرتكيــز عــىل دراســة وحلــول املشــاكل التخطيطيــة يف البيئــة  الفلســطينية.  

١0616567   ممارسات مهنية في التخطيط 
ــاري  ــتويات مستش ــط ومس ــة التخطي ــÌ مÏرس ــد وقوان ــا. قواع ــن فيه ــط وأدوار اآلخري ــد دور املخط ــة وتحدي ــة أداء املهن طبيع

ومــÏريس التخطيــط وآداب املهنــة وأنــواع العقــود وتطبيــق الخطــط. قوانــÌ وإجــراءات وقواعــد وطبيعــة املÏرســة للمخططــÌ يف 

القطاعــÌ الحكومــي والخــاص. زيــارات ملؤسســات تخطيطيــة خاصــة وحكوميــة ومراجعــة املشــاريع لديهــا. كيفيــة إنشــاء مكتــب 

عمــراè وعمــل برامــج مراحــل املÏرســة والتنفيــذ. 

١0616428   إعادة اإلحياء والتجديد الحضري     
ــم، واملحافظــة  ــان، والرتمي ــة وإعــادة الكي ــد العمــران كاإلزال ــواع تجدي ــد العمــراè. أن ــاء الحــرضي والتجدي ــة اإلحي >مفهــوم وأهمي

وإعــادة التأهيــل. الجوانــب االقتصاديــة والتاريخيــة والسياســية واالجتÏعيــة واإلداريــة والتقنيــة يف عمليــة إعــادة التطويــر. أســاليب 

ومراحــل التجديــد املطبقــة يف بلــدان مختلفــة ìــا يف ذلــك الطريقــة واملســوح والتحاليــل والحلــول وعالقــة ذلــك بحجــم املشــاريع. 

١0616449   التخطيط التكاملي للمواصالت واستخدامات األراضي     
يقــدم املســاق وســائل واســرتاتيجيات تطويــر أنظمــة ووســائل املواصــالت وتنويعهــا بحيــث تنســجم مــع أíــاط اســتخدامات االرايض 

وذلــك بالرتكيــز عــىل مفهــوم تبادليــة العالقــة بينهــÏ. كــÏ يناقــش املســاق أثــر انظمــة املواصــالت عــىل أíــاط اســتخدامات االرايض 

ــاء نظــام تكامــيل الســتخدامات االرايض وشــبكات ووســائل  ــة بن ــز املســاق عــىل كيفي ــرص تطويرهــا املســتقبلية. ويرك ــة وف الحالي

النقــل املختلفــة وعالقــة ذلــك بتحقيــق درجــات عاليــة مــن التواصــل والوصــول للخدمــات واملصــادر االقتصاديــة املختلفــة.    

١0616463 عمارة تنسيق المواقع  
ــة  ــع وكيفي ــيق املواق ــÏرة تنس ــادئ ع ــارص ومب ــة عن ــع. دراس ــيق املواق ــÏرة تنس ــة لع ــية والنظري ــم األساس ــىل املفاهي ــرف ع التع

ــة. ــة العملي ــاريع واألمثل ــض املش ــالل بع ــن خ ــك م ــا. وذل ــع بعضه ــا م ــة وربطه ــات الخارجي ــم الفراغ ــر وتنظي ــتخدامها يف تطوي إس
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١0616507  ادارة نظم المعلومات الجغرافية في مؤسسات  التخطيط   
يقــدم املســاق مراجعــة شــاملة ملختلــف الجوانــب الخاصــة بالتخطيــط االســرتاتيجي واالداري والتشــغييل الخــاص  بتطبيــق انظمــة 

املعلومــات الجغرافيــة يف مؤسســات التخطيــط، وذلــك مــن خــالل دراســة مختلــف الطــرق لتقيــم احتياجــات مؤسســات التخطيــط 

ìراجعــة الهيــاكل التنظيميــة وبرتوكــوالت وطــرق ســ  العمــل واحتياجــات املوظفــÌ وتحديــد االولويــات ووضــع خطــة للتطبيــق 

ــة  ــة واالجتÏعي ــب كاآلثارالقانوني ــف الجوان ــن مختل ــام م ــق النظ ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــة االث ــرق دراس ــاق لط ــرض املس ــÏ يتع ك

ــة. واالقتصادي

١0616529  تخطيط مناطق خاصة 
ــة،  املناطــق  ــز الثقافي ــل املناطــق الســياحية، املراك ــع الخــاص  مث ــط املناطــق ذات الطاب ــات تخطي ــادئ وأســس ونظري دراســة مب

الصناعيــة، املراكــز التعليميــة، املراكــز الطبيــة، األحيــاء التاريخيــة مــع الرتكيــز عــىل بعــض املناطــق الخاصــة يف فلســطÌ (املخيــÏت، 

األغــوار، القــدس، املناطــق امليرتوبوليتانيــة  وغ هــا). 

١0616534  تطبيقات إحصائية في التخطيط      
التعــرف عــىل املبــادئ األساســية لعلــم اإلحصــاء دراســة اســتخدامات اإلحصــاء يف التخطيــط، التطبيــق واملÏرســة العمليــة ملجموعــة 

مــن الطــرق واألســاليب الكميــة واإلحصائيــة يف التخطيــط، اســتخدام املعلومــات للوصــف، التوقــع ، املقارنــة والتحليــل.

١0616535  التخطيط البيئي 
مفاهيــم أساســية يف تخطيــط البيئــة، تقييــم وتحليــل التأثــ  البيئــي، مصــادر التلــوث البيئــي وكيفيــة الســيطرة عليهــا. دراســة آثــار 

ونتائــج التطــور الحــرضي والصناعــي ووضــع معايــ  للمخططــÌ بهــدف التحكــم بهــذه اآلثــار.

١0616543  نظريات حديثة في تخطيط  المدن          
دراســة التطــورات الحديثــة يف نظريــات تخطيــط املــدن مــن حيــث مكونــات وأصحــاب هــذه النظريــات واألفــكار، وكذلــك دراســة 

تطبيقــات هــذه النظريــات يف املــدن األمريكيــة واألوروبيــة ومــدن العــاß الثالــث مــع الرتكيــز عــىل املــدن العربيــة.

١0616546  التخطيط الريفي  
التعــرف عــىل مصــادر ومدخــالت وأساســيات التطــور والتنميــة الريفيــة (التطــور الزراعــي بشــكل أســايس)، مســتويات ومقاييــس 

التطــور والتخطيــط الريفــي، التطبيــق واملÏرســة العمليــة لتوجيهــات وأíــاط التطــور والتخطيــط يف التجمعــات الريفيــة، مــع الرتكيــز 

عــىل الواقــع الفلســطيني.

١0616547   دراسات تخطيط مقارنة 
ــدول  ــز عــىل ال ــا وسياســات وتوجهــات مختلفــة يف التخطيــط الحــرضي واإلقليمــي يف عــدة دول، مــع الرتكي ــل قضاي دراســة وتحلي

ــة الفلســطينية. ــا بالحال املحيطــة ومقارنته

١0616549  تخطيط أنظمة المواصالت العامة  
يقــدم املســاق أســاليب التخطيــط للمواصــالت العامــة ومراحــل تطورهــا التاريخيــة وصــوال اىل التكنولوجيــا الحديثــة املســتخدمة يف 

ادارتهــا وتشــغيلها. كــÏ يناقــش املســاق النواحــي املاليــة لتشــغيل املواصــالت العامــة والنواحــي االداريــة التشــغيلية واملؤسســاتية. 

ــا العــرض  ــدى وقضاي ــد امل ــط االســرتاتيجي بعي ــدى والتخطي ــط التشــغييل قصــ  امل ــك يســتعرض املســاق التخطي ــة اىل ذل باإلضاف

ــغيل  ــم وتش ــة يف تصمي ــبة متخصص ــج محوس ــاق بربام ــا املس ــي يغطيه ــع الت ــم املواضي ــة. تدع ــالت العام ــىل املواص ــب ع والطل

املواصــالت العامــة.
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١0616570  التخطيط  اإلقليمي 
تعريــف الطالــب باإلقليــم وأســاليب تحديــده. التعريــف بوضــع اإلقليــم يف الهيــكل اإلداري واملــكاè عــىل املســتوى الوطنــي . دراســة 

ــة النمــو  ــة. إعطــاء مقدمــة عــن عملي ــة واملكاني ــة واالجتÏعي ــة لإلقليــم والعالقــات االقتصادي ــة املكون ــة واملكاني الوحــدات اإلداري

االقتصــادي وتأث هــا عــىل íــو الفــوارق بــÌ األقاليــم مــن نواحــي الدخــل والتنميــة العمرانيــة، وأهــم املشــاكل اإلقليميــة ومظاهرهــا. 

اســتعراض بعــض نظريــات وíــاذج التخطيــط والتنميــة اإلقليميــة وتطبيقاتهــا يف بعــض دول العــاß املتقدمــة والناميــة. 

١0616574   تخطيط وإدارة الطاقة    
ــتعÏالت األرايض،  ــكان، اس ــة يف اإلس ــة الطاق ــج فاعلي ــرتاتيجيات دم ــرضي، اس ــط الح ــة يف التخطي ــادر الطاق ــا ومص ــة قضاي دراس

ــة  ــادرات اإلبداعي ــىل املب ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــة م ــة الطاق ــل سياس ــات. تحلي ــر التجمع ــة وتطوي ــات االجتÏعي ــالت، الخدم املواص

ــكانية. ــات الس ــتوى التجمع ــىل مس ــاص ع ــام والخ ــÌ الع للقطاع

١0616575  التخطيط الحضري في الدول النامية  
التطــور التاريخــي لنظــام وتكويــن املدينــة يف الــدول الناميــة، دراســة العوامــل الثقافيــة والبيئيــة املؤثــرة، تحليــل مقــارن للتغــ ات 

االجتÏعيــة والحرضيــة والتشــكيل الفيزيــاî والعمــراè للمــدن الرئيســية.

١0616576   التخطيط السياحي  
تقديــم إطــار تصــوري ونظــري حــول الســياحة وأهميتهــا كوســيلة للتنميــة االجتÏعيــة واالقتصاديــة: دراســة وتحليــل السياســات 

واإلســرتاتيجيات املتعلقــة بتخطيــط الســياحة وتوفــ  الخدمــات الســياحية عــىل املســتوى الوطني واإلقليمــي واملحــيل: الرتكيــز عــىل 

القضايــا املتعلقــة بــإدارة الســياحة وتنظيمهــا.

١0616578   تخطيط المدن اإلسالمية    
دراســة املبــادئ األساســية يف تخطيــط املــدن اإلســالمية، تطــور املــدن اإلســالمية، عنارصهــا وأíاطهــا املعÏريــة واملكانيــة، القواعــد 

العامــة التــي أثــرت عــىل íوهــا، العالقــة بــÌ املفاهيــم اإلســالمية املعÏريــة والتخطيطيــة وربطهــا بالنظريــات الحديثــة.

١0616579  قوانين وتشريعات المباني 
ــات  ــرق واإلعالن ــغاالت الط ــن وإش ــار األماك ــاè وإيج ــم املب ــراè وتنظي ــط العم ــة بالتخطي ــات املتعلق ــÌ والترشيع ــة القوان دراس

واملحــالت التجاريــة والصناعيــة وقوانــÌ تحســÌ البيئــة كالــرصف الصحــي والنظافــة وغ هــا. الرتكيــز عــىل دراســة أمثلــة وتجــارب 

ــة. ــة والنامي ــدول املتقدم ــدة يف ال ــات املعتم ــÌ والترشيع للقوان

١0616584  نظم اإلدارة المحلية    
يتضمــن هــذا املســاق األســس العامــة للتنظيــم اإلداري يف الســلطة اإلداريــة مــن حيــث: التعريــف باملركزيــة والالمركزيــة اإلداريــة، 

مفهــوم اإلدارة املحليــة وفلســفتها ومقوماتهــا األساســية. كــÏ يتضمــن هــذا املســاق دراســة بعــض أنظمــة اإلدارة املحليــة مــع الرتكيــز 

.Ìعــىل نظــام اإلداريــة املحليــة يف فلســط

١0616585  التخطيط لما بعد الزالزل والكوارث 
دراســة املبــادئ واإلجــراءات ومÏرســات التأهــب للــزالزل والكــوارث والتأهيــل ضمــن ســياق متكامــل يهــدف إىل الحد مــن مخاطرها، 

وكذلــك تحســÌ تقديــم املســاعدة إىل مــا بعــد الزلــزال أو الكارثــة وتعزيــز فعاليــة جهــود إعــادة التأهيــل. 

١0616586  مواضيع خاصة في التخطيط 
دراســة مواضيــع وقضايــا مختــارة تتعلــق بالتخطيــط العمــراè، التنميــة العمرانيــة، التحــرض ومشــاكل املــدن وآليــات حلولهــا مــن 

خــالل تجــارب وحــاالت دراســية تطبيقيــة. ويفضــل أن يتــم تنويــع القضايــا واملواضيــع التــي يشــملها املســاق.
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أعضاء الهيئة التدريسية في القسم:

الجامعة/ الدولة/السنةالرتبة العلميةاالسم

جامعة الرشق األوسط التقنية، تركيا، 1996أستاذ مساعدد. عيل عبد الحميد

Ìالواليات املتحدة، 2010أستاذ مساعدد. فداء ياس ،Ìجامعة إلينوي-إيرباناشامب

جامعة واشنطن، الواليات املتحدة، 2011أستاذ مساعدد. عÏد دواس

جامعة أوسانربوك، أملانيا، 2012 أستاذ مساعدد. إيهاب حجازي
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برنامج الهندسة الميكانيكية
الخطة الدراسية 

مقدمة: 
الهندســة امليكانيكيــة هــي األقــدم بــÌ فــروع الهندســة املختلفــة. وعــرب العصــور املنرصمــة أســهمت الهندســة امليكانيكيــة يف تطــور 

الشــعوب املختلفــة متخــذة مــن طاقــة املــاء والهــواء والبخــار قــوة دافعــة لعجلــة التطــور الحضــاري والتكنولوجــي. فالهندســة امليكانيكيــة 

تهتــم أصــالً بتحــوالت الطاقــة واآلالت الالزمــة لذلــك. وتهتــم بتصميــم املاكنــات وعمليــات اإلنتــاج وفحــص املنتجــات وتقييمهــا ، وتظهــر 

آثــار الهندســة امليكانيكيــة يف كل  نواحــي الحيــاة، ومــن أهــم فــروع الهندســة امليكانيكيــة: القــوى الحراريــة وامليكانيــكا التطبيقيــة.

وحيــث إنَّ الهندســة امليكانيكيــة لعبــت ومازالــت تلعــب الــدور األهــم يف تطويــر قطــاع الصناعــة لــكل املجتمعــات، وضمــن الرؤيــة 

االســرتاتيجية لجامعــة النجــاح الوطنيــة، وتلبيــًة لحاجــة املجتمــع الفلســطيني لــكادر مؤهــل ومــدرب يف مجــال الهندســة امليكانيكيــة؛ فقــد 

قامــت كليــة الهندســة بإنشــاء قســم الهندســة امليكانيكيــة يف العــام 2002، حيــث تــم قبــول الطلبــة يف القســم ابتــداء مــن الفصــل األول 

مــن العــام األكاد¤ــي 2002/2003.

 Ïمــدة الدراســة يف قســم الهندســة امليكانيكيــة خمــس ســنوات، و¤كــن للطالــب أن يركــز تخصصــه يف أحــد فرعــي التخصــص؛ وهــ

ــب  ــي يتطل ــة الت ــة الحديث ــي حاجــة قطــاع الصناع ــة يلب ــكا التطبيقي ــÏً أنَّ تخصــص امليكاني ــة. عل ــكا التطبيقي ــة وامليكاني القــوى الحراري

تشــغيلها وصيانتهــا أن يكــون املهنــدس ملــÏً بالجوانــب النظريــة والعمليــة املتعلقــة ìيكانيــكا الــآلالت وعمليــات اإلنتــاج الحديثــة. كــÏ أن 

تخصــص القــوى الحراريــة، وعــىل وجــه الخصــوص مجــال التكييــف والتربيــد، أصبــح مــن التخصصــات املهمــة واملطلوبــة محليــاً وإقليميــاً 

نتيجــة للتغيــ  املســتمر يف منــاخ املنطقــة. 
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رؤية البرنامج:
إعــداد مهنــديس ميكانيــك  قادريــن عــىل تجيــ  كل أنــواع التكنولوجيــا الحديثــة املتعلقــة بعملهــم وتقد¤هــا إىل املجتمــع ليكــون لهــم 

دور فعــال يف التنميــة و التطويــر.

الرسالة: 
ــة  ــج الهندس ــيس برنام ــم تأس ــث ت ــة .حي ــالة الجامع ــة ورس ــة الهندس ــالة كلي ــن رس ــة م ــة امليكانيكي ــج الهندس ــالة برنام ــق رس  تنطل

امليكانيكيــة ليأخــذ دوراً مهــÏً يف تنميــة املجتمــع املحــيل و ذلــك مــن خــالل  رفــد ســوق العمــل املحــيل و االقليمــي ìهنــديس ميكانيــك 

ــم و التدريــب الهنــديس. ــة الخاصــة بالتعلي ــ  الدولي ــÌ وفــق املعاي ــÌ و مدرب مؤهل

األهداف العامة لبرنامج الهندسة الميكانيكية:
-:äيأ Ïتنسجم أهداف الربنامج مع رؤيته ورسالته وتتلخص في

ــن النواحــي •  ــة م ــة واإلقليمي ــات املحلي ــن واملجتمع ــن عــىل اإلســهام يف املَِه ــك قادري ــة هندســة ميكاني ــل عــىل إيجــاد طلب العم

ــغيلية.  ــة، والتش ــة، الخرباتي املعرفي

تخريــج مهنــديس ميكانيــك عــىل أتــم الجاهزيــة للحصــول عــىل مهــن ناجحة/واعــدة يف مجــال الهندســة امليكانيكيــة يف الســوق • 

املحــيل واإلقليمــي. حيــث يظهــرون االحرتافيــة يف العمــل ويتمتعــون باملســؤولية املجتمعيــة واألخالقيــة التامــة يف جميــع املجــاالت. 

تخريــج مهنــديس ميكانيــك عــىل أتــم الجاهزيــة لإلنخــراط يف برامــج التعليــم املســتمر مــن خــالل املتابعــة املســتمرة للدراســات • 

العليــا والتطويــر املســتمر والتدريــب العمــيل، والشــهادات املتخصصــة. 

مخرجات التعليم للبرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم وتنفيذ التجارب وكذلك تحليل وتفس  البيانات. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة وإمكانيــة التصنيــع واإلســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد وصياغة وحل املشاكل الهندسية. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل اإلنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة.• 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف التطبيقات الهندسية املختلفة.• 

شروط القبول لبرنامج هندسة الميكانيك
ــول يف جامعــة  ــرع العلمــي أوالصناعــي وحســب رشوط القب ــة- الف ــة العام ــم يف الثانوي ــة تنافســياً حســب معدالته ــول الطلب ــم قب يت

النجــاح.
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متطلبات التخرج
ــات  ــÌ متطلب ــا ب ــة م ــل موزع ــة بعــد إãــام 160 ســاعة معتمــدة عــىل األق ــوس بتخصــص الهندســة امليكانيكي ــح درجــة البكالوري ãن

:äــأ ــÏ ي ــة والحــرة وهــي ك ــة واالختياري ــج االجباري ــات الربنام ــة ومتطلب ــة االجباري الجامع

الساعات المعتمدة

المجموعحرةاختياريإجباري

1818متطلبات الجامعة

129122143متطلبات البرنامج

147122161المجموع

متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة) كما يلي:

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
ات طبيعة اللقاء

المتطلب السابق عملينظري

-33ثقافة اسالمية1000101

-33لغة عربية1000102

-33لغة انجليزية 10001031

-33دراسات فلسطينية1000105

إنهاء 32 ساعة150خدمة مجتمع1000108

-11مهارات القيادة واإلتصال1000117

-11مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-33لغة انجليزية 2 للهندسة1000322
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متطلبات برنامج هندسة الميكانيك (١٤٣ ساعة معتمدة):
 •:äيا Ïمائة وثالٌث وأربعون (143) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة ك

املتطلبات اإلجبارية (129 ساعات معتمدة):

 •:äيأ Ïمائة وتسٌع وعرشون (129) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة ك

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10621330  م.س. 1                 3عمليات تصنيع وانتاج (1) 10621332
10621220  م.س. 1                 3انتقال الحرارة (1) 10621420
10621310  م.س. 1  10621414  م.س. 2               1مخترب اهتزازات وميكانيكا اآلالت 10621416
10621210  م.س. 1  10211202  م.س. 2               3اهتزازات ميكانيكية 10621414
10621413 Ì10211202  م.س. 1                 3رياضيات تطبيقية للمهندس
10621317  م.س. 1                 4تصميم آالت (2) 10621410
10231101  م.س. 1  10621200  م.س. 2               3مواد هندسية 10621330
                 3التدريب العميل (1) 10621400
10621330  م.س. 1  10621214  م.س. 2               1مخترب خواص ومقاومة املواد 10621331
10621420  م.س. 1                 1مخترب العلوم الحرارية 10621426
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10621320  م.س. 1  10621420  م.س. 2               3التدفئة والتكييف 10621440
                 3مهارات التفك  النقدي والبحث 10636410
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10631301  م.س. 1                 3اداره العمليات 10621522
10621214  م.س. 1                 3تصميم آالت 1 10621317
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641291
10621329  م.س. 1  10621320  م.س. 2               3آالت توربينية 10621526
10621529 è10621320  م.س. 1                 3األنظمة امليكانيكية للمبا
10651471  م.س. 1                 1مخترب انظمة التحكم 10651571
10641292  م.س. 1  10621414  م.س. 2               3انظمة تحكم 1 10651471
10621551  م.س. 1                 3مرشوع تخرج (2) 10621552
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
                 2مرشوع تخرج (1) 10621551
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
10621320  م.س. 1                 1مخترب ميكانيكا املوائع 10621328
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10621220  م.س. 1                 3ديناميكا حرارية 2 10621329
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10221101  م.س. 1  10231101  م.س. 2               3ديناميكا حرارية 1 10621220
10211202  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3ميكانيكا املوائع (1) 10621320
10621210  م.س. 1                 3نظرية اآلالت 10621310
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10636111  م.س. 1                 2تطبيقات برمجية يف الهندسة امليكانيكية 10621301
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10601110  م.س. 1  10221201  م.س. 2               4مقاومة املواد 10621214
10621213 Ç10606102  م.س. 1                 2الرسم امليكاني
10621200  م.س. 1 10621200 أو متزامن                0مشاغل هندسية عميل 2 10621201
10621100  م.س. 1                 1مشاغل هندسية 2 10621200
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391

المتطلبات االختيارية (١٢ ساعات معتمدة):
ــار  ــة. بحيــث ¤كــن للطالــب أن يخت ــة اآلتي ــار الطالــب اثنتــي عــرشَة (12) ســاعة معتمــدة عــىل األقــل مــن املســاقات االختياري يخت

 .Ïــار مــن كليهــ مســاقات مــن مجموعــة مســاقات أحــد الرتكيزيــن اآلتيــÌ أويبقــى يف املســار العــام بحيــث يخت

تركيز الميكانيكا التطبيقية:
متطلب سابقس.ماسم الساقرقم المساق

10631211  م.س. 1                 3ادارة الصيانة 10631451
10621310  م.س. 1  10621261  م.س. 2               3انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية 10651483
10621214  م.س. 1  10641391  م.س. 2               3اجهزة القياس وترابطاتها 10651481
10621420  م.س. 1                 3تصميم املبادالت الحرارية 10621629
                 3مواضيع خاصة يف االنظمة الحرارية 10621554
10621440  م.س. 1                 3تشخيص وصيانة األعطال ألنظمة التكييف والتربيد 10621545
                 3مواضيع خاصة يف امليكانيكا التطبيقية 10621553
10651372  م.س. 1  10621310  م.س. 2               3ربوتات 10651682
10621414  م.س. 1                 3ديناميكا االجسام الدوارة 10621512
10621440  م.س. 1                 3أنظمة التكييف والتربيد املتقدمة 10621547
10621332  م.س. 1                 3تخطيط وإدارة املنشآت الصناعية 10621430
10621414  م.س. 1  10651372  م.س. 2               3تحليل العنارص املحدودة 10621513
10621317  م.س. 1                 3ميكانيكا الكرس 10621514
10621420  م.س. 1                 3انتقال الحرارة (2) 10621520
10621320  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع (2) 10621523
10621329  م.س. 1                 3آالت احرتاق داخيل 10621524
10621329  م.س. 1                 3محطات قوى حرارية 10621525
10621440  م.س. 1                 3التصميم املحوسب ألنظمة التكييف والتربيد 10621546
10621400  م.س. 1 10621400 أو متزامن                3التدريب العميل(2) 10621401
10621332  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3التصميم والتصنيع بالحاسوب 10621530
10621420  م.س. 1                 3تحويالت الطاقة 10621548
10621420  م.س. 1                 3التربيد 10621549
10621534 Ç10621410  م.س. 1                 3إختيار املواد يف التصميم امليكاني
10621320  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3تصميم اوعية الضغط 10621533
10621332  م.س. 1                 3عمليات تصنيع وانتاج (2) 10621532
10621332  م.س. 1  10621410  م.س. 2               3تصميم العدد والقوالب 10621531

مساقات حره (٢ ساعات معتمدة):
يختار الطالب ساعتÌ (2) معتمدة عىل األقل بحرية من مساقات الجامعة – ما عدا مساقات كلية الهندسة.
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التدريب العملي 
¤كــن للطالــب أن يســجل مســاق التدريــب العمــيل يف مــكان عمــل هنــديس ويعتمــده قســم هندســة امليكانيــك، بعــد أن ينهــي دراســة 

الســنة الرابعــة أوبعــد أن ينهــي بنجــاح مائــة وعرشيــن (120) ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات برنامــج الهندســة امليكانيكيــة، وضمــن أحــد 

:Ìالخياريــن اآلتيــ

ملــدة ûانيــة (8) أســابيع متتاليــة خــالل الفصــل الصيفــي، أومــا يعادلهــا مــن فــرتة تدريــب خــالل الفصــل األول أوالثــاè، عــىل أن ال . 1

تقــل عــن 320 ســاعة تدريــب يف جميــع األحــوال. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0621400).

ملــدة ســتة عــرش (16) أســبوعاً متتاليــاً خــالل الفصــل الــدرايس األول أوالثــاè، وذلــك يف حــال الحصــول عــىل فــرص تدريــب متميــزة . 2

تســتوجبالتدريب لفــرتة زمنيــة طويلــة. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0621400) ومســاق التدريــب 

العمــيل (2) (0621401) بشــكل متزامــن.
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وصف المساقات

10211201 تفاضل وتكامل 3
 ،R3و R2 واإلحداثيــات القطبيــة، املتجهــات Parametric Equations مــن خــالل هــذا املســاق يتــم دراســة املعــادالت الحدوديــة

ــات  ــك املتجه ــل وكذل ــددة التكام ــادالت متع ــا، املع ــع تطبيقاته ــة م ــة الجزئي ــادالت التفاضلي ــة، املع ــات املتجه ــطوح، االقرتان والس

ومظاهرهــا املختلفــة.

10211230 احصاء واحتماالت للمهندسين
نظريــة االحتــÏالت، التوقــع واملتغــ ات العشــوائية، التوزيعــات االحتÏليــة، العينــات، تقديــر املتغــ ات، فحــص الفرضيــات، تحليــل 

االنحــدار، تحليــل التبايــن.

10221115 مختبر فيزياء عامة للهندسة
تطبيقات عملية ملساقي فيزياء عامة 1 وفيزياء عامة 2 وتشمل تجارب يف املخترب يف مجايل امليكانيكا والكهرباء.

10606102 رسم هندسي
تنميــة قــدرة طالــب كليــة الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، ليتمكــن مــن خاللهــا مــن رســم أي تصميــم 

ــا  ــق عليه ــ  قياســية متف ــا ملعاي ــذي ¤كــن للمتخصصــÌ فهمــه وتصنيعــه يف املســتقبل، ويكــون هــذا الرســم وفق عــىل النحــو ال

بالنســبة للشــكل والتســمية ومــا إىل ذلــك. فقــط التقنيــات اليدويــة يف الرســم الهنــديس هــي املطروحــة يف هــذا املســاق باســتخدام 

ادوات الرســم املعروفــة.

10621100 مشاغل هندسية 1 نظري
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

إىل جانــب  تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بعمــل تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

اعــاله.

10621200 مشاغل هندسية 2
ــز، وســباكة  ــادن بالخراطــة والتفري ــدى الطــالب يف مجــاالت تشــكيل املع ــة ل ــة والعملي ــة االساســية النظري ــارات الفني ــر امله تطوي

الرمــل، وتشــكيل املكونــات بواســطة اللحــام وتجميعهــا. حيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ تدريبــات عمليــة بشــكل فــردي للتأكــد مــن 

إتقــان املهــارات املطلوبــة.

10621214 مقاومة المواد
مقدمــة يف ميكانيــكا االجســام املرنــة: مفاهيــم اإلجهــادات واالنفعــاالت، تصنيــف الســلوك املعــدè، العالقــة بــÌ االجهــاد واالنفعــال 

وقانــون هــوك. إجهــاد القضبــان وإنفعالهــا وتشــوهها تحــت تأثــ  القــوى املحوريــة. اجهــاد اعمــدة االدارة املصمتــة واملفرغــة (يل 

املــاور) وإنفعالهــا وتشــوهها. اجهــادات الثنــي والقــص يف العتــالت املســتقيمة واملنحنيــة وانفعاالتهــا. األحــÏل املركبــة، تحويــالت 

اإلجهــادات واالنفعــاالت (دائــرة مــور)، انحنــاء العتــالت، أوعيــة الضغــط الســميكة والرقيقــة. التوصيــل بتــالؤم االنكــÏش والضغــط. 

اجهــادات االقــراص الــدوارة. اجهــادات التــÏس (ه تــز). نظريــات االنهيــار الســكونية.

10621210 ديناميكا
ــع والزخــم،  ــدآ الدف ــة، مب ــَد أ الشــغل والطاق ــوة والتســارع، َمب ــئة يف املســتوى، الق ــكا االجســام الجاس ــة الجســيÏت، دينامي حرك

ــزازات. ــة يف االهت مقدم
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10621213 الرسم الميكانيكي
املناظــ  الجانبيــة، الرباغــي والوصــالت املؤقتــة رســمها ومواصفاتهــا، رمــوز اللحامــات والرباغــي ناقلــة القــدرة، رســم تقاطــع االجســام، 

اإلفــراد، الحدبــات، األبعــاد، الســÏحية، الحــدود بحســب نظــام ال ISO، الرســم التفصيــيل، الرســم التجميعــي.

10621220 ديناميكا حرارية 1
خصائــص املــواد النقيــة وســلوكها، قانــون التحريــك الحــراري االول والثــاè، تطبيقــات القانــون األول والثــاè للتحريــك الحــراري عــىل 

األنظمــة املغلقــة واملفتوحــة واالنعكاســية.

10621301 تطبيقات برمجية في الهندسة الميكانيكية
مقدمــة للغــة الربمجــة MatLab، حــل مفاهيــم امليكانيــكا التطبيقيــة باســتخدام MatLab، بنــاء íــاذج ديناميكيــة ثالثيــة األبعــاد 

ــة. وتصميمهــا وتحليــل اإلجهــادات باســتخدام برنامــج SolidWorks وVisual Nastran 4D أو أي برامــج تصميــم ميكانيــÇ مكافئ

10621310 نظرية اآلالت
التحليــل الحــرX لآلليــات، مضلعــات الرسعــة والتســارع، تحليــل قــوى االتــزان والقصــور يف اآلالت، التحليــل الديناميــÇ للحدبــات 

والحدافــات، موازنــة اآلالت.

10621317 تصميم آالت 1
ــالت  ــة. تحلي ــة والطاق ــ  املتصل ــات غ ــالت باســتخدام طــرق الجمــع واالقرتان ــÇ، دراســة تشــوه العت ــم امليكاني ــة يف التصمي مقدم

ــة  ــ  األحــÏل الثابت ــة تحــت تأث ــارص امليكانيكي ــار العن ــا. انهي ــدة وتصميمه ــاج األعم ــة، انبع ــارص امليكانيكي ــاء العن ــاد وانحن االجه

ــة. ــل الدحروجي ــربكات). الحوام ــة (الزم ــض امليكانيكي ــم النواب ــام. تصمي ــالت اللح ــي ووص ــالت الرباغ ــم وص ــ ة، تصمي ــÏل املتغ واألح

10621320 ميكانيكا الموائع (1)
ــة  ــة الطاق ــع، معادل ــياب املوائ ــادىء انس ــاكنة، مب ــع الس ــع، املوائ ــواص املوائ ــية، خ ــدات األساس ــع والوح ــكا املوائ ــة مليكاني مقدم

ــ  املضطــرب  ــي غ ــان الطبق ــل البعــدي والنمذجــة والتشــابهية، الجري ــه، التحلي ــدأ الزخــم وتطبيقات ــ  املضطــرب، مب ــان غ للجري

ــع. ــاس املوائ ــزة قي ــه يف اجه ــع، مقدم ــكا املوائ ــىل ميكاني ــات ع ــب، تطبيق ــاط يف األنابي ــة لالنضغ ــ  القابل ــع غ للموائ

10621328 مختبر ميكانيكا الموائع
تجــارب وتطبيقــات عــىل املبــادئ املتعلقــة ìيكانيــكا املوائــع مثــل مركــز الضغــط يف االجســام املغمــورة والعاëــة. فقــدان الضغــط 

نتيجــة االحتــكاك يف االنابيــب، خصائــص املضخــات، الكفــاءة يف املضخــات وتوصيالتهــا، زخــم الزعنفــة املائيــة، وســائل قيــاس الجريــان.

10621329 ديناميكا حرارية 2
دوائــر القــوى والتربيــد التــي تعمــل بالهــواء والبخــار، عالقــات التحريــك الحــراري، املخاليــط واملحاليــل الحقيقيــة واملثاليــة، التفاعالت 

الكيÏويــة وتفاعــالت االحرتاق.

10621330 مواد هندسية
الرتكيــب الــذري والروابــط، الرتكيــب البلــوري، الشــوائب يف املعــادن الصلبــة، الخــواص امليكانيكيــة للمــواد، منحنيــات الطور وتشــكيل 

الســبائك، املعــادن والســبائك الفلزيــة والالفلزيــة، معالجــة املعــادن بالحــرارة، تــآكل املعادن.

10621331 مختبر خواص المواد ومقاومتها
تجــارب حــول الخــواص امليكانيكيــة للمــواد وتشــمل اختبــارات الصالبــة، الشــد والضغــط، الصــدم، الــيل، التــآكل، اإلجهــاد، فحوصــات 

.Çماكــرو ومايكــرو- مخربيــة للمعــادن، تجــارب الصــب، تشــغيل املعــادن وتشــكيلها، اللحــام، املعالجــة الحراريــة، والتصنيــع البالســتي
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10621332 عمليات تصنيع وانتاج (1)
إنتــاج املعــادن الفلزيــة، انتــاج املعاجــن الالفلزيــة، عمليــات الســكب، ميتالوجيــا املســاحيق، تشــكيل املعــادن (الســميكة)، تشــغيل 

املعــادن، أعــÏل الصــاج املعــدè، عمليــات وصــل املعــادن، عمليــات تشــكيل اللدائــن (البالســتيك).

10621400 التدريب العملي (1)
ــة أســابيع يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد مــن قبــل الربنامــج، وذلــك عنــد االنتهــاء مــن  تدريــب عمــيل ملــدة ال تقــل عــن ûاني

ــة. ــات برنامــج الهندســة امليكانيكي ــن (120) ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن متطلب ــة وعرشي ــاء مائ دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد إنه

10621410 تصميم آالت (2)
التزييــت ومــاور االنــزالق. الــرتوس بأنواعهــا الحاثــة والهالليــة واملائلــة والدوديــة. أنظمــة الســيور والسالســل والبكــرات. الكوابــح، 

االزدواجيــات، املحــاور الــدوارة، عجــالت حفــظ العــزم. تطبيقــات محوســبة.

10621413 رياضيات تطبيقية للمهندسين
ــادالت  ــ . املع ــالت فوري ــالت وتحوي ــالت وتكام ــة. متسلس ــات الخاص ــالت، االقرتان ــتخدام املتسلس ــة باس ــادالت التفاضلي ــل املع ح

ــة. ــة امليكانيكي ــات يف الهندس ــة وتطبيق ــة الجزيئي التفاضلي

10621414 اهتزازات ميكانيكية
خــواص الحركــة االهتزازيــة، اشــتقاق املعــادالت التفاضليــة التــي تصــف الحركــة االهتزازيــة، االهتــزازات الحــرة واملجــربة، االهتــزازات 

املخمــدة وغــ  املخمــدة، الحركــة التوافقيــة، الالاتــزان، حركــة القواعــد، االهتــزازات العابــرة وذات الفــرتة املتكــررة. االهتــزازات الحــرة 

واملجــربة لالنظمــة متعــددة درجــة الحريــة.

10621416 مختبر اهتزازات وميكانيكا اآلالت
.Çتجارب متعددة يف مجاالت نظرية االالت واالهتزازات امليكانيكية والتصميم امليكاني

10621420 انتقال الحرارة (1) 
انتقــال الحــرارة بالتوصيــل باتجــاه واحــد، انتقــال الحــرارة املســتقر وغــ  املســتقر، انتقــال الحــرارة بالحمــل، انتقــال الحــرارة الجــربي 

يف حالــة التدفــق الداخــيل والخارجــي، انتقــال الحــرارة باإلشــعاع، املبــادالت الحراريــة.

10621426 مختبر العلوم الحرارية
تجارب وتطبيقات عىل انتقال الحرارة والديناميكا الحرارية.

10621440 التدفئة والتكييف
ــواء  ــف اله ــة تكيي ــم)، أنظم ــة وتصمي ــاء (نظري ــخÌ امل ــة تس ــد، أنظم ــة والتربي ــÏل التدفئ ــاب أح ــواء، حس ــف اله ــات تكيي عملي

ــواء. ــف اله ــة تكيي ــة وأنظم ــة املركزي ــبكات التدفئ ــم ش ــم). تصمي ــة وتصمي (نظري

10621522 ادارة العمليات
ــة  ــل العملي ــة قب ــة الالزم ــات العلمي ــرشكات والدراس ــÌ ال ــة ب ــوق واملنافس ــÌ الس ــاج وب ــÌ اإلنت ــة ب ــاق العالق ــذا املس ــف ه يص

ــاج ونوعــه، التســويق، إدارة األفــراد،  ــة ويف أثنائهــا وبعدهــا مــن أجــل ادارة املشــاريع بنجــاح. حيــث تشــمل: حجــم اإلنت االنتاجيّ

ــÏ مــن خــالل الجمــع  ــة بينه ــاج  واملقارن ــك خطــوط اإلنت ــع املــرشوع وكذل ــر، موق ــن، البحــث والتطوي ــرشاء والتخزي ــل، ال التموي

ــة. ــة اإلنتاجي ــي للعملي ــي والكم الوصف
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10621526 آالت توربينية
النظريــة العامــة للتوربينــات و توربينــات الدفــع وتوربينــات رد الفعــل و تطبيــق نظريــة التÏثــل عــىل اآلالت الهيدروليكيــة وعمــل 

ــوايل أو  ــىل الت ــات ع ــب املضخ ــة وترتي ــم اآلالت الهيدروليكي ــاكلها، تصمي ــا ومش ــا وأدائه ــة أنواعه ــات ومقارن ــات والتوربين املضخ

التــوازي، النفاثــات والضواغــط.

10621529 األنظمة الميكانيكية للمباني
ــرصف الصحــي،  ــة ال ــاردة والســاخنة، أنظم ــاه الب ــة املي ــار. أنظم ــم واختي ــة؛ دراســة وتصمي ــة املختلف ــة امليكانيكي ــة لألنظم مقدم

ــة. ــازات الطبي ــة، الغ ــالß الكهربائي ــد، الس ــت األرض، املصاع ــاري تح ــة، املج ــات الصحي ــق، التطبيق ــة الحرائ ــة مقاوم أنظم

10621551 مشروع تخرج (1)
مراجعة علمية ملوضوع املرشوع املختار وتحض  خطة عمل ملراحل إنشاء املرشوع بشكل عميل.

10621552 مشروع تخرج (2)
 îالتطبيــق العمــيل للمعرفــة النظريــة والعمليــة املكتســبة مــن مــرشوع تخــرج 1. كتابــة مــا تــم انجــازه يف مــرشوع 1 و 2 بتقريــر نهــا

باالســتناد إىل األســس العلميــة واملنهجيــة لكتابــة التقرير.

10626251 تحليل عددي للمهندسين
تحليــل األخطــاء، جــذور املعــادالت، حــل األنظمــة الخطيــة وغــ  الخطيــة، ãثيــل املعلومــات ìنحنيــات مالëــة، حــل املعلومــات 

ــة، التفاضــل والتكامــل العــددي. التفاضلي

10631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات التقييــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

التدفــق وتحليــل نقــاط التعــادل وتحليــل الحــد االدæ للنفقــات. كــÏ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ìفهــوم القيمــة 

الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع

10636111 برمجة الحاسوب
ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــا. ــة الربامــج وتنفيذهــا وتتبعه ــة. كتاب الربمجي

10636410 مهارات التفكير النقدي والبحث
املســاق يتنــاول االعتبــارات النظريــة والعمليــة للتفكــ  النقــدي والبحــث. حيــث يــدرس عمليــة تطويــر ودعــم وتقييــم املعتقــدات 

ــ  إلجــراء  ــة التفك ــق املســاق عملي ــÏ ويطب ــة. ك ــارات املعرفي ــتنباطي وامله ــن خــالل االســتدالل االســتقراî واالس واالطروحــات م

البحــوث العلميــة وتقييمهــا. يتوقــع مــن الطــالب ان يقدمــوا موضوعــات بحثيــة بشــكل شــفوي وكتــا> وذلــك مــن اجــل اكتســاب 

الخــربة العمليــة يف إجــراء البحــوث و الدفــاع عــن اطروحاتهــم وآرائهــم الخاصــة.

10641291 دوائر كهربائية والكترونية
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــهوف وقواعــد تجزئــة الفولتيــة والتيــار، طــرق تحليــل الدوائــر الكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر 

ــا،  ــتورات ودوائره ــودات والرتانزس ــالت، الدي ــباه املوص ــواد أش ــا، م ــة وتحليالته ــوار الثالث ــد واألط ــور الواح ــرتدد ذات الط ــار امل التي

املضخــÏت التشــغيلية وتطبيقاتهــا التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. مقدمــة يف املنطــق الرقمــي واإللكرتونيــات الرقميــة. أنظمــة 

الرتقيــم والبوابــات املنطقيــة.
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10641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونيات
ــون أوم وطــرق  ــرب، قان ــات. ويشــمل أجهــزة املخت ــة واإللكرتوني ــر الكهربائي تجــارب وتطبيقــات متعلقــة ìوضوعــات مســاق الدوائ

ــون  ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ ــة والدلت ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم توصي

املكافئــة، والوصــول إىل القــدرة القصــوى، ودوائــر األطــوار الثالثــة. دوائــر الديــود والرتانزســرت. ودوائــر املضخــÏت التشــغيلية. ودوائــر 

ــة. ــات الرقمي اإللكرتوني

10641391 اآلالت الكهربائية
ــار  ــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد واألطــوار الثالثــة، تحويــالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة، االت التي مراجعــة الدوائ

الثابــت : املولــدات واملحــركات ذات التيــار الثابــت. أنظمــة تشــغيل املحــركات ذات التيــار الثابــت وأنظمــة التحكــم بالرسعــة. اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت الحثيّــة).

10641392 مختبر اآلالت الكهربائية
تجــارب وتطبيقــات متعلقــة ìوضوعــات مســاق اآلالت الكهربائيــة وتشــمل تجــارب مخربيــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد 

وثالثيــة األطــوار، مولــدات التيــار الثابــت، محــركات التيــار الثابــت، محــركات التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد وثالثيــة األطــوار 

ــة)، التحكــم برسعــة املحــركات. (التوافقيــة والحثيّ

10651471 انظمة تحكم 1
ــة  ــة والهيدروليكي ــة وامليكانيكي ــة (الكهربائي ــة الفيزيائي ــايض لالنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــات  ــتخدام املخطط ــة باس ــل األنظم ــة. ãثي ــة خطي ــا اىل أنظم ــرق تحويله ــة وط ــ  الخطي ــة وغ ــة الخطي ــة)، األنظم والنيوماتيكي

الصندوقيــة ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة 

االنتقاليــة، تحليــل اتــزان أنظمــة التحكــم واســتقرارها  باســتخدام طــرق روت لوكــس وراوث هروتــز. مقدمــة اىل االســتجابة املــرتددة. 

Matlab and Simulink. ــات ــتخدام برمجي ــم اآليل باس ــة التحك ــىل أنظم ــن ع ãاري

10651571 مختبر انظمة التحكم
ــة  ــة الكهربائي ــق الســائل) واألنظم ــاع وتدف ــع (التحكــم بارتف ــة املوائ ــا يف أنظم ــة. وتطبيقاته ــة التحكــم املفتوحــة واألرجاعي أنظم

وااللكرتوميكانيكيــة والحراريــة. التحكــم باملــكان والرسعــة. اساســيات التحكــم بآليــة املــؤازرة وفحوصــات االســتقرارية. أداء األنظمــة 

تحــت تأثــ  املتحكــÏت التعويضيــة التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. قياســات االســتجابة الالزمنيــة والرتدديــة. املحــاكاه املحســوبة 

.MATLAB & SIMULINK لنظمــة التحكــم باســتخدام برمجيــات

10621401 التدريب العملي (2)
يتــم التســجيل للمســاق بالتزامــن مــع مســاق التدريــب العمــيل 10621400، بعــد موافقــة القســم، وذلــك ãاشــياً مــع فــرتة تدريــب 

تتطلــب أربــع أشــهر متتابعــة يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد.

10621430 تخطيط وإدارة المنشآت الصناعية 
هــذا املســاق يهــدف إىل تقديــم املفاهيــم األساســية املرتبطــة بالتنظيــم الداخــيل للمصنــع، تحديــد موقــع املصنــع، االنــواع األساســية 

للتنظيــم وإجــراءات تصميــم املنشــآت الصناعيــة، طريقــة تخطيــط املواقــع املنهجــي (SLP): تجميــع بيانــات املنتــج، تدفــق البيانــات، 

الرســوم البيانيــة لدراســة العالقــات بــÌ االقســام، تحديــد املســاحات والفراغــات واختيــار التنظيــم الداخــيل االمثــل. العوامــل املؤثــرة 

عــىل التنظيــم الداخــيل: املــواد، اآلالت، العــÏل، الحركــة، االنتظــار، الخدمــة، البنــاء ودرجــة املرونــة، تــوازن خــط التجميــع وإدارة 

املشاريع.
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10621512 ديناميكا االجسام الدوارة
خــواص الــدوار(rotor)، الــدوار االحــادي واملتعــدد. الــدوار املتÏثــل وغــ  املتÏثــل. مخططــات كامبــل. اتــزان االجســام الــدوارة. تأث  

التخميــد الداخــيل والخارجــي وتأثــ  تزييــت املحامــل. تأثــ  املحامــل الجاســئة واملرنــة. موازنــة الــدوار. الظاهــرة الج وســكوبية. 

تطبيقــات صناعيــة: الشــان التوربينــي، الضاغــط الطــارد، العنفــات البخاريــة، املــراوح.

10621513 تحليل العناصر المحدودة
مقدمــة ملفهــوم العنــارص املحــدودة، املســائل ذات البعــد الواحــد، اشــتقاق معــادالت العنــرص، تجميــع معــادالت العنــارص، فــرض 

الظــروف الحدوديــة، حــل املعــادالت، مقدمــة للمســائل ذات البعديــن، تحليــل الخطــأ، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10621514 ميكانيكا الكسر
ــدن  ــية املع ــة، الخــدوش وحساس ــار التقليدي ــات االنهي ــادات والتشــوهات، نظري ــÇ، اإلجه ــم امليكاني ــار يف التصمي ــع االنهي دور من

ــرن، اســلوب  ــاد امل ــل اإلجه ــة، اســلوب حق ــرن الخطي ــكا الكــرس امل ــن، ميكاني ــة اوروان- ايروي ــكا الكــرس: معادل للخــدوش، ميكاني

موازنــة الطاقــه، تكامــل J، الكلــل: كلــل بــدورات قليلــه وكلــل بــدورات كثــ ه، فكــرة íــو الكلــل والعمــر املتبقــي. الزحــف وبعــض 

ــة. االهــرتاء وأنواعــه. النــÏذج الرياضي

10621520 انتقال الحرارة (2)
انتقــال الحــرارة بالحمــل اإلجبــاري داخــل االنابيــب، انتقــال الحــرارة بالحمــل الحــر، املبــادالت الحراريــة، الغليــان والتكثيــف، االنتقال 

.Ìالســطوح الرماديــة، انتقــال الحــرارة متعــدد الطــرق، مقدمــة النتقــال الحــرارة املســتقر يف اتجاه Ìباالشــعاع بــ

10621523 ميكانيكا الموائع (2)
الطاقــه الكامنــه للجريــان وتحليــل الطبقــة الحديــة، انفصــال (عــدم اتصــال) الجريــان، اســتخدام التقنيــات الحاســوبية لحــل مشــاكل 

الطبقــة الحديــة، لزوجــة الجريــان يف القنــوات الداخليــة، الجريــان القابــل لالنضغــاط يف الفوهــات والقنــوات يف بعــد واحــد، موجــة 

الصــدم العموديــه والجريــان يف القنــوات تحــت تأثــ  االحتــكاك او انتقــال الحــرارة.

10621524 آالت احتراق داخلي
دورات الهــواء املثاليــة، االحــرتاق داخــل محــركات االحــرتاق الداخــيل، تصنيــف محــركات االحــرتاق الداخــيل، الــدورات، األداء، أنظمــة 

اإلشــعال يف محــركات االحــرتاق الداخــيل، الوقــود.

10621525 محطات قوى حرارية
دورات البخار، دورات توربينات الغاز، محطات قوى البخار وتوربينات الغاز، مكوناتها، انتقاؤها واقتصادياتها.

10621530 التصميم والتصنيع بالحاسوب
وتشــمل اساســيات التصميــم والتصنيــع املحوســبة، التصميــم املحوســب أو التصميــم ìســاعدة الحاســوب، ويشــمل بنــاء االجســام 

وتغيــ  مــكان االجســام، وتدويرهــا يف الفــراغ الثــال@، وعمليــات رســم وتصنيــف وتحريــك املنحنيــات وتشــكيل االســطح وعمليــات 

تجســيم النــÏذج وبنــاء املوديــالت وإختبارهــا مــن ناحيــة أداء الوظيفــة املصممــة مــن أجلهــا، وتطبيــق طريقــة العنــارص املحــدودة 

يف مجــاالت املعالجــة والتحاليــل املختلفــة مــن أجــل التصنيــع بتكامــل الحاســوب.

10621531 تصميم العدد والقوالب
ــة لعــدة القطــع، وتشــمل  ــادئ تصميــم أدوات القطــع (ســكاكÌ)، واملــواد التــي تصنــع منهــا أدوات القطــع واملعالجــة الحراري مب

تصميــم عــدة القطــع ذات طــرف حــاد واحــد مثــل الســكاكÌ املســتخدمة يف املخــارط، والســكاكÌ متعــددة االطــراف الحــادة مثــل 

ــز، وكذلــك تشــمل نصــالت عــدة النــرش وعــدة التســنÌ وعمليــات جلــخ وشــحذ أدوات  ــات التفري الســكاكÌ املســتخدمة يف ماكن

ــم  ــات الســحب وتصمي ــب التشــكيل املســتخدمة يف عملي ــس، وقوال ــب املســتخدمة يف املكاب ــم القوال القطــع، اساســيات وتصميم

القوالــب املفتوحــة البســيطة وكذلــك القوالــب املغلقــة واملعقــدة.
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10621532 عمليات تصنيع وانتاج (2)
وتشــمل عمليــات الســباكة الخاصــة وعمليــات تشــكيل وتصنيــع االلــواح املعدنيــة املختلفــة، وأعــÏل املكابــس، والعــدد املختلفــة، 

وعمليــات تشــكيل وتصنيــع مــواد البالســتيك املختلفــة، وعمليــات تشــكيل املــواد الصناعيــة واملــواد املركبــة وطــرق الوصــل والربــط 

املختلفــة وعمليــات االنتــاج والتصنيــع الفنيــة والنوعيــة املتخصصــة.

10621533 تصميم اوعية الضغط
ــة والفتحــات والقواعــد.  ــاكل االســطوانية. تصميــم االغطي ــات االجهــادات وحدودهــا. تصميــم الهي معايــ  التصميــم االنشــائية، فئ

تقويــم انهيــار أوعيــة الضغــط، تصميــم وصــالت القــالووظ. طــرق التصميــم غــ  املــرن. دراســة حــاالت، مراعــات انظمــة تصميــم 

.Çاوعيــة الضغــط الصــادرة عــن اتحــاد مهنــديس امليكانيــك االمريــ

10621534 إختيار المواد في التصميم الميكانيكي
يشــمل هــذا املســاق املواضيــع التاليــة: أســس عمليــة التصميــم، خرائــط خــواص املــواد، أســس اختيــار املــواد، حــاالت دراســة يف 

اختيــار املــواد، اختيــار العمليــات، األهــداف واملحــددات املتعــددة لإلختيــار، اختيــار املــادة وشــكل القطعــة، اختيــار املــواد الهجينــة، 

املــواد والبيئــة، حــاالت دراســية.

10621545 تشخيص وصيانة األعطال ألنظمة التكييف والتبريد
تركيب وصيانة واصالح وحدات التدفئة والتكييف املختلفة. االدوات املستخدمة يف تشخيص االعطال واصالحها.

10621546 أنظمة التكييف والتبريد المتقدمة
VRV/ بواســطة الطاقــة الشمســية، انظمــة التربيــد متغــ ة الحجــم Ìتحــت البــالط، التربيــد والتســخ Ìانظمــة التربيــد و التســخ

VRF، انظمــة التربيــد والتســخÌ بواســطة طاقــة باطــن االرض. عمــل مــرشوع.

10621547 التصميم المحوسب ألنظمة التكييف والتبريد
ــم  ــاه باســتخدام الحاســوب، تصمي ــب املي ــم مجــاري الهــواء وانابي ــد باســتخدام الحاســوب، تصمي حســاب حمــل التســخÌ والتربي

ــف. ــة والتكيي ــة التدفئ ــات انظم ــار مكون انظمــة VRV/VRF باســتخدام الحاســوب، رســم املخططــات، اختي

10621548 تحويالت الطاقة
تطور الطاقة واقتصادياتها، الطاقة املتجددة، تحويالت الطاقة املبارشة، ترشيد استهالك الطاقة.

10621549 التبريد
أنظمــة تربيــد وحفــظ البخــار، حســابات احــÏل التربيــد، دوائــر الغــازات، ســوائل التربيــد، التربيــد االمتصــايص، تطبيقــات يف التربيــد 

(مخــازن التربيــد).

10621553 مواضيع خاصة في الميكانيكا التطبيقية
مواضيع متقدمة يف امليكانيكا التطبيقية يقوم القسم باختيارها.

10621554 مواضيع خاصة في االنظمة الحرارية
مواضيع متقدمة يف االنظمة الحرارية يقوم القسم باختيارها.

10621629 تصميم المبادالت الحرارية
مراجعــة النتقــال الحــرارة، انــواع املبــادالت الحراريــة، تصميــم املبــادالت الحراريــة الحــراري والهيدروليــÇ. تصميــم ابــراج التربيــد 

والحÏمــات الشمســية.
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10631451 إدارة الصيانة
ــط  ــة، خط ــم الصيان ــة قس ــة: هيكلي ــع التالي ــاق املواضي ــاول املس ــة، ويتن ــة إىل إدارة الصيان ــرة عام ــاء نظ ــاق إىل إعط ــدف املس يه

ــة إىل  ــرة عام ــاق نظ ــي املس ــÏ ويعط ــة FMEA. ك ــة ومنهجي ــات الصيان ــة عملي ــط وجدول ــاس األداء، تخطي ــات قي ــة، آلي الصيان

ــاج. ــىل اإلنت ــة ع ــ  الوثوقي ــابها وتأث ــرق حس ــة وط ــوع الوثوقي موض

10651481 اجهزة القياس وترابطاتها
الخــواص االســتاتيكية والديناميكيــة واالحتÏليــة الجــزاء أنظمــة القيــاس، أثــر تحميــل اجهــزة القيــاس، أنــواع املجســات : املقاومــة، 

املكثفــة، الحــث، االلكرتومغناطيســية، االلكرتوحراريــة، املرنــة، البيزإلكرتونيــة واإللكرتكميائيــة. مواëــة اإلشــارات باســتخدام الجســور 

واملضخــÏت الكهربائيــة، أنظمــة معالجــة اإلشــارة ومبــادئ تحويلهــا.

10651483 انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية
مدخــل إىل تصميــم وتشــغيل أنظمــة املوائــع للطاقــة. خــواص املوائــع الهيدروليكيــة وفحوصاتهــا النموذجيــة. مواصفــات وخــواص 

ــة.  ــة والدوراني ــة الخطي ــر. املحــركات الهيدروليكي ــص ومواصفــات الفالت ــة. خصائ ــة والغــ  إيجابي املضخــات ذات اإلزاحــة اإليجابي

خصائــص وتصميــم أنظمــة التوزيــع النيوماتيكيــة والهيدروليكيــة. الصÏمــات الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة. تصميــم وتحليــل الدوائــر 

الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة.

10651682 ربوتات
ــة يف األبعــاد املتعامــدة الثــالث. القــوى األســتاتيكية  ــات اآللي ــكا الحركــة للربوت ــكا ومعكــوس كينÏتي ــاول هــذه املــادة كينÏتي تتن

ــات. ــاد والتحكــم الخطــي. املحــركات واملجســات املســتخدمة يف الربوت ــد املســارات متعــددة األبع ــات. تحدي ــكا الربوت ودينامي

أعضاء - الهيئة التدريسية:

الجامعةالدرجةاالسم

جامعة برلÌ / املانياأستاذمحمد أبو هالل

جامعة رشق البحر األبيض املتوسط ، تركياأستاذ مشاركأحمد الرمحي

جامعة العلوم التطبيقية، فلنسيا، اسبانياأستاذ مساعدنضال محمد فرحات

جامعة مانشسرت / بريطانياأستاذ مساعداياد عساف

جامعة لوفن الكاثوليكية/ بلجيكاأستاذ مساعدبش  النوري

جامعة موسكو التكنولوجية، موسكوأستاذ مساعدأسيد عبد الفتاح

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردنمحارضرامز عبد الله الخالدي

جامعة لويزيانا، لويزيانا، الواليات املتحدة األمريكيةمحارضسالمة عبد الفتاح

جامعة مانشسرت، بريطانيامحارضمحمود عبد اللطيف أسعد

جامعة النجاح الوطنية، فلسطÌمساعد بحث وتدريسايهاب هشام الرسكجي(مبتعث)

جامعة البلقاء التطبيقية،االردنمساعد بحث وتدريسوليد ابوزينه

جامعة بوليتكنك فلسطÌ، الخليلمساعد بحث وتدريسعبد املعÌ دغلس

جامعة النجاح الوطنية، فلسطÌمساعد بحث وتدريسلقÏن حرزالله

بوليتكنك فلسطÌ ، فلسطÌمساعد بحث وتدريسمنعم املرصي
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برنامج الهندسة الكيميائية

رؤية البرنامج
"قســم مرمــوق يف علــوم الهندســة الكيميائيــة والبحــث العلمــي، يُِعــد خريجيــه لجعلهــم موضــع اســتقطاب مــن قبــل املشــغلÌ يف • 

مجــاالت العمــل الهنــديس املختلفــة، محليــا وإقليميــا، ملهاراتهــم الفنيــة، وخلفيتهــم العلميــة، وقيمهــم األخالقيــة واملهنيــة."

رسالة البرنامج 
اإلســهام يف تطــور القطاعــات ذات العالقــة بالهندســة الكيÏويــة يف املجتمــع الفلســطيني ونهوضهــا مــن خــالل التعليــم والتعلــم • 

اإلبداعــي، والبحــوث العلميــة الحديثــة.

السعي لتحقيق الريادة اإلقليمية يف مجال علوم الهندسة الكيميائية.• 

تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية والتدريبية للطالب ìا يخدم الصناعات الفلسطينية. • 

تخريج مهندسÌ  ذوي قدرات يف تحليل البيانات وتفس ها وتصميم التجارب يف الهندسة الكيميائية وإجرائها.• 

ــي، •  ــي بيئ ــامل؛ اقتصــادي مجتمع ــياق ش ــة يف س ــة الكيميائي ــة يف الهندس ــية ذات الصل ــة لحــل املشــكالت الهندس ــق املعرف تطبي

آخذيــن باالعتبــار الجوانــب االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة وقضايــا الصحــة والســالمة واالســتدامة ، ضمــن إطــار مــن التعليــم 

املســتمر.

أهداف البرنامج
ــ  الســالمة واالخــذ بالعوامــل •  ــة ومعاي ــات املهن ــق أخالقي ــزة مــن خــالل تطبي ــة متمي ــة مهني ــج مهندســÌ يتمتعــون بكفاي تخري

ــة عــىل التواصــل  والعمــل ضمــن الفريــق. ــة مــع قــدرة عالي ــة والبيئي االقتصادي

ــايف •  ــوروث الثق ــاظ عــىل امل ــع الحف ــة التطــور العلمــي م ــاة ومواكب ــدى الحي ــي م ــم املهن ــن عــىل التعل ــج مهندســÌ قادري تخري

ــطيني. الفلس

ــة •  ــة يف الهندســة الكيميائي ــة متين ــة وعملي ــة علمي ــة متمتعــÌ بخلفي ــدول املختلف ــن عــىل العمــل يف ال ــج مهندســÌ قادري تخري

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــ  املهني ــة املعاي ــن عــىل تلبي وقادري

مخرجات التعليم
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة املتعلقة بالهندسة الكيميائية. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية املتعلقة بالهندسة الكيميائية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوًى واسعاً من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، واالقتصاد، والبيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة الكيميائية املختلفة• 
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خطة برنامج الهندسة الكيميائية  ١٥٨ ساعة معتمدة
:äالربنامج يتكون من 158 ساعة معتمدة موزعة كاأل

المجموع حرةمتطلبات قسم اختياريمتطلبات قسم اجباريمتطلبات الجامعة االجبارية
1812992158

المساقات االجبارية  ٩٦ س.م
مساقات اجبارية تطرح من خارج القسم

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10626452  م.س. 1                 3التحكم بالعمليات 10626453
10626478  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا كيميائية 2 10626479
10222101  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10626231
10626361  م.س. 1                 3وحدات صناعية 10626362
10626335  م.س. 1                 3ديناميكا حرارية2 10626336
                 3ديناميكا حرارية 1 10626335
10626335  م.س. 1                 3هندسة السالمة 10626381
10223102  م.س. 1  10621219  م.س. 2               3خواص املواد الهندسية والتآكل 10626213
10223102  م.س. 1                 3مبادئ حسابات الهندسة الكيميائية 10626202
                 3 1 تدريب عميل 10626390
                 2مرشوع تخرج 1 10626591
10626320  م.س. 1                 1مخترب تكنولوجيا كيميائية 1 10626478
10626320  م.س. 1                 2صناعة املنظفات الكيÏوية 10626475
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10626591  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10626594
10626444  م.س. 1  10626201  م.س. 2               4تصميم مصانع واقتصاد 10626445
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10231231  م.س. 1 10231231 أو متزامن 10231108  م.س. 2               2كيمياء عضوية عملية 1 10231235
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء عضوية 1 10231231
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10626362  م.س. 1                 1مخترب وحدات صناعية 2 10626468
10626362  م.س. 1                 3هندسة البيئة 10626483
10626335  م.س. 1                 3هندسة تفاعالت 10626320
10626232  م.س. 1                 3انتقال املادة 10626361
10626231  م.س. 1  10626202  م.س. 2               3انتقال الحرارة 10626232
10626361  م.س. í3                 1ذجة وãثيل العمليات 10626452
10626474  م.س. 1                 3تكنولوجيا كيميائية 2 10626476
10626362  م.س. 1                 3تكنولوجيا كيميائية 1 10626474
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10631301  م.س. 1                 3اداره العمليات 10621522
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10626232  م.س. 1                 1مخترب وحدات صناعية 1 10626339
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 2رسم الهندسة الكيÏوية بواسطة الحاسوب 10626201
10626361  م.س. 1  10626320  م.س. 2               4تصميم معدات باستخدام الحاسوب 10626444
                 3كيمياء عامه 1 10231101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101

المساقات االختيارية ( ٩ س.م )
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق 

                 3تكنولوجيا الكيمياء غ  العضويه 10626472
                 3الصناعات الكيميائية الخفيفة 10626473
                 3الفصل بواسطة االغشية الرقيقة 10626465
                 3عمليات الفصل 10626566
                 3عمليات املواد الصلبة 10626567
                 3تدريب عميل 2 10626391
                 3تصميم وتحليل التجارب 10626554
                 3مواضيع خاصة يف عمليات الفصل 10626596
                 3تكنولوجيا معالجة االغذيه 10626571
                 3تطبيقات عىل ظواهر االنتقال 10626464
                 3مواضيع خاصة يف البيئة 10626597
                 3تطبيقات برامج الحاسوب يف الهندسة الكيÏوية 10626555
                 3مواضيع خاصة يف التكنولوجيا الكيÏوية 10626595
                 3تقييم التأث  البيئي 10626587
                 3معالجة النفايات الصلبة 10626585
                 3عمليات تنقية املياه واملياه العادمة 10626584
                 3هندسة الكيمياء الحيوية 10626577
                 3تكنولوجيا البرتوكيÏويات 10626575
                 3تلوث الهواء 10626586
                 3تكنولوجيا البلمره 10626572
                 3استخالص معادن 10626574

مساقات حرة ٢ س.م
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وصف المساقات
١0626202   مبادئ حسابات الهندسة الكيماوية

يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة اتــزان املــادة يف األنظمــة املســتمرة واملرتجعــة إىل جانــب دراســة األنظمــة املتفاعلــة وغــ  املتفاعلــة 

كيÏويــاً. كــÏ يغطــي موضوعــات اتــزان املــادة يف األنظمــة األحاديــة الطــور واملتعــددة. كــÏ يهــدف إىل تعريــف الطالــب بجوانــب 

الطاقــة يف الهندســة الكيميائيــة وتحــوي عــىل: الطاقــة وأنواعهــا، اتــزان الطاقــة يف األنظمــة املغلقــة واملفتوحــة ذات الحالــة الثابتــة. 

اتــزان الطاقــة لألنظمــة املتفاعلــة كيميائيــاً، اتــزان املــادة والطاقــة معــاً. االتــزان يف الحالــة غــ  املســتقرة إىل جانــب تطبيــق نظــري 

لبعــض العمليــات التــي تــم رشحهــا.

١0626213  خواص المواد الهندسية و التآكل
 îيهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملــواد الهندســية وعالقــة خواصهــا بظــروف التشــغيل وتشــمل: تصنيــف املــواد، الرتكيــب البنا

للمعــادن، الخــواص امليكانيكيــة للمــواد، العطــب وميكانيــكا الكــرس، الفحوصــات اإلتالفيــه وغــ  اإلتالفيــه للمــواد، كذلــك تعريــف 

ــادئ التــآكل الكيــÏوي وكيفيــة  الطالــب ìنحنيــات الطــور للمعــادن ونظــم الســبائك واملعالجــة الحراريــة.  إىل جانــب معرفــة مب

حدوثــه وأنواعــه و طــرق منــع أو تقليــل التــآكل.

١0626231  ميكانيكا الموائع
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالقوانــÌ واملعــادالت واألجهــزة املختلفــة املســتخدمة يف املوائــع وتحــوي عــىل:  خــواص 

ــات  ــاس. منحني ــزة القي ــب. أجه ــق خــالل األنابي ــادئ واملضطــرب. التدف ــق اله ــط. التدف ــتاتيكا، اللزوجــة والضغ ــع، الهيدروس املوائ

الرسعــة، معادلــة برنــويل، املعادلــة العامــة للطاقــة، حســاب خســارة الطاقــة نتيجــة االحتــكاك، هبــوط الضغــط، مقاومــة الســطح 

للتدفــق، املضخــات.

١0626232  انتقال الحرارة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بطــرق انتقــال الحــرارة وتشــمل عــىل:  التوصيــل بالحمــل الحــر والقــرسي وانتقــال الحــرارة 

باإلشــعاع وحســاب معامــالت انتقــال الحــرارة بالطــرق املختلفــة، كــÏ يهــدف املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارة يف تصميــم العمليــات 

الصناعيــة املعتمــدة عــىل انتقــال الحــرارة  ســواء يف األنظمــة املســتقرة وغــ  املســتقرة. وكذلــك دراســة معــادالت التصميــم الالزمــة 

لتطبيقهــا يف تصميــم املبــادالت الحراريــة املختلفــة.  إىل جانــب انتقــال الحــرارة مــع تغــ  الطــور، والتكثيــف والغليــان.

١0626251  تحليل عددي للمهندسين
ــة،  ــة والغــ  خطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــتكÏل  ــب واالس ــاء، التقري ــاب األخط ــا، حس ــة وأنظمته ــة العادي ــادالت التفاضلي ــل املع ــددي، ح ــل الع ــة، التفاض التكامالتالعددي

ــددي. ــل الع ــرق الح ــة بط ــج الحاســوب الخاص ــض برام ــتخدام بع ــات، اس للمنحني

١0626320  هندسة مفاعالت كيميائية
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املعرفــة الكافيــة يف التفاعــالت الكيميائيــة، وتشــتمل موضوعاتهــا عــىل مــا يــأä: الكيميــاء 

ــل  ــب. املفاع ــتمر املقل ــزان املس ــل الخ ــدة، مفاع ــة الواح ــالت ذات الوجب ــل، املفاع ــة التفاع ــة، رسع ــالت املتجانس ــة للتفاع الحركي

ــ  الحــرارة  ــة مــع تعــدد التفاعــالت. تأث ــة يف املفاعــالت ذات الحــرارة الثابت ــج واالختياري ــو>، زمــن املكــوث وقياســاته. النوات األنب

ــار األمثــل.  والضغــط.  اختي

١0626335  ديناميكا حرارية (1)
ــد  ــة عن ــ  املثالي ــة وغ ــازات املثالي ــغل للغ ــرارة والش ــابات الح ــىل حس ــوي ع ــات ويحت ــوم الحراري ــادئ عل ــاق مب ــذا املس ــي ه يغط

تثبيــت الحجــم أو الضغــط وكذلــك عــىل طــرق حســاب الحــرارة النوعيــة والتغــ  باالنثالبــي واالنــرتو> عنــد هــذه الحــاالت ويغطــي 

كذلــك القانــون األول والثــاè والثالــث للديناميــكا الحراريــة إىل جانــب اســتخدام الجــداول والرســومات املختلفــة ويتــم تغطيــة حــرارة 

التفاعــالت الكيÏويــة املعياريــة والصناعيــة ودورات الديناميكيــا الحراريــة املختلفــة وكذلــك حســابات الرتبينــات والضاغطــات املختلفــة 

وحســاب فاعليتهــا، إىل جانــب حســابات حــرارة التبخــر وحســابات الطاقــة الداخليــة واالنــرتو> واالنثلبــي عنــد مختلــف الظــروف.
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(II) ١0626336  ديناميكا حرارية
يهــدف هــذا املســاق إىل رفــع مســتوى الطالــب يف قضايــا الديناميــكا الحراريــة الخاصــة يف الهندســة الكيÏويــة حيــث يتــم الرتكيــز  

عــىل املخاليــط لذلــك تتــم تغطيــة املبــادئ األساســية والتطبيقيــة لهــذه األمــور مثــل معرفــة قوانــÌ التــوازن الكيــÏوي ومبادئهــا 

ــك  ــة، ويشــمل كذل ــط املــواد املختلف ــد خل ــة عن ــل أي مقــدار التغــ  بالحجــم أو الطاق ــة للمحالي واســتخداماتها والخــواص الجزئي

النــÏذج الرياضيــة لحســاب معامــل النشــاط cient�activity coe وبالتــايل املحاليــل املثاليــة والحقيقيــة.  ويغطــي هــذا املســاق 

الخلفيــة النظريــة لحســابات عمليــات الفصــل.

١0626361  انتقال المادة
االنتشــار الجزيئــي يف املوائــع، معامــل انتقــال املــادة يف التدفــق الهــادئ واملضطــرب، االنتشــار يف املــواد الصلبــة ويف الثقــوب الدقيقــة، 

ــم معــدات  ــات املتعاكســة، تصمي ــات املتباعــدة، العملي ــة والعملي ــادة يف األنظمــة املتقارب ــال امل ــÌ األطــوار، انتق ــادة ب ــال امل انتق

انتقــال املــادة وإنجازهــا، املقارنــة بــÌ تدفــق املــادة، والحــرارة وكميــة التحــرك (الزخــم). عمليــات التبخــر وتصميــم أجهــزة التبخــر 

األحاديــة واملتعــددة. امتصــاص الغــازات.

١0626362  الوحدات الصناعية
يهــدف هــذا املســاق إىل دراســة معــادالت التصميــم الالزمــة لتطبيقهــا يف تصميــم العمليــات الكيÏويــة املختلفــة مثــل:. التقطــ ، 

اســتخالص الســوائل، أبــراج التربيــد، الرتطيــب وإزالــة الرطوبــة، االمتصــاص، البلــورة، ومقدمــة يف تكنولوجيــا األغشــية الرقيقــة.

١0626381  هندسة السالمة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب األســس الســليمة الواجــب اتباعهــا بالصناعــة وتتضمــن مــا يــأä: التعامــل الســليم مــع 

املــواد الخطــرة والســامة. أساســيات االشــتعال، الحريــق واالنفجــار. طــرق الحÏيــة مــن الحريــق واالنفجــار. الترشيعــات الخاصــة 

ــة تجنبهــا.  ــة و تحليلهــا بهــدف التعــرف إىل أســبابها وكيفي ــة و التعــرف إىل الحــوادث العاملي بالســالمة الصناعي

كذلك التعرف إىل تأث  الخلط عىل التفاعالت وكيفية قياس الزمن الالزم للحصول عىل خلط متجانس.

١0626452  نمذجة العمليات في الهندسة الكيماوية
ــل  ــة، التمثي ــة والكيميائي ــة الفيزيائي ــتخدمة يف األنظم ــة املس ــÏذج الرياضي ــاس للن ــدُّ األس ــي تَُع ــة الت ــÌ الفيزيائي ــة القوان مراجع

الريــايض ألنظمــة الهندســة الكيميائيــة املهمــة، حــل املعــادالت التفاضليــة العاديــة والجزيئيــة التــي تصــف العمليــات الكيميائيــة 

ــة. عــن طريــق الحــل العــددي والطــرق املثبت

١0626453  التحكم بالعمليات
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املعرفــة الالزمــة للتحكــم يف العمليــات الكيميائيــة، ويشــتمل عــىل مــا يــأä:  مراجعــة 

لعمليــات النمذجــة الرياضيــة، مراجعــة لتحويــالت البــالس الالزمــة يف التحكــم، النظريــات الالزمــة والتطبيقــات العمليــة للضوابــط 

األوتوماتيكيــة، ديناميــكا أجهــزة القيــاس، ديناميــكا العمليــات الكيميائيــة وíذجتهــا مــع الرتكيــز عــىل عمليــات مــن الدرجــة األوىل، 

تصميــم دوائــر العمليــات املغلقــة، تطبيقــات عــىل عــدد مــن العمليــات الكيميائيــة.

١0626444   تصميم معدات باستخدام الحاسوب
ــم باســتخدام  ــج املتخصصــة بالتصمي ــع اســتخدام الربام ــم املعــدات م ــب بأساســيات تصمي ــد الطال يهــدف هــذا املســاق إىل تزوي

الكمبيوتــر مثــل برنامــج   CAD , Aspen or HYSISحيــث يقــوم الطالــب باعــداد مشــاريع تصميــم متعــددة كخزانــات الســوائل 

ذات ضغــط عــال باشــكالها املتعــددة واملــواد املصنوعــة منهــا والتطــرق اىل فقــدان املــادة لخواصهــا. يــيل ذلــك تصميــم مبــادالت 

حراريــة  وحســاب مســاحاتها  مــع تحديــد عوامــل التصميــم ومقــدار الضغــط داخــل املبــادالت الحراريــة ، ويقــوم كذلــك الطلبــة 

بتصميــم مفاعــالت ذات تفاعــالت متعــددة وغــ  متجانســة . وينتهــي املســاق بتصميــم بــرج تقطــ  الكــý مــن مادتــÌ مــع التعــرض 

إىل انتقــال املــادة وتاث اتهــا عــىل الضغــط يف الــربج 
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١064445 تصميم مصانع
يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطالــب املهــارات األساســية يف تصميــم املصانــع الكيميائيــة، وتتضمــن املوضوعــات اآلتيــة: املــواد 

ــا، رمــوز املعــدات ورســوماتها. الخدمــات  ــاول املــواد واختياراته ــة، تن ــآكل، الخــواص امليكانيكي ــة، الت ــع الكيميائي اإلنشــائية للمصان

املســاعدة للوحــدات الصناعيــة.  موقــع املصنــع وتخطيطــه، الســالمة الصناعيــة، الصيانــة، اختبــار اآلالت، مخطــط اآلالت الدقيقــة 

واألنابيــب، مقدمــة إىل االختيــار األمثــل للعمليــات، املتغــ ات األحاديــة واملركبــة، طــرق االستكشــاف، حســاب التكلفــة اإلجÏليــة 

(اإلنشــائية) للمصنــع وتكلفــة التشــغيل إىل جانــب تكلفــة املنتــج وحســاب الربحيــة.

١0626465 الفصل بوساطة األغشية الرقيقة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باألغشــية الرقيقــة ومبــدأ عملهــا واملبــادئ الفيزيائيــة والكيÏويــة التــي تحكــم أداءهــا، 

والعمليــات الصناعيــة املبنيــة عليهــا وبخاصــة يف تحليــة امليــاه ويف عمليــات فصــل الغــازات.  ويتنــاول املســاق تكنولوجيــا التحليــة 

ــاه  ــاء املي ــب كيمي ــاول املســاق أيضــاً جوان ــات التعامــل مــع مشــاكلها، ويتن ــة وتشــغيلها وآلي ــم محطــات التحلي وتطورهــا وتصمي

ــة إىل  ــة يف مجــال التحلي ــة وبخاصــة حســابات اإلشــباع والرتســب، ويتطــرق املســاق إىل آخــر املســتجدات العاملي ــة بالتحلي املتصل

جانــب إعطــاء نبــذة عــن بعــض أهــم مشــاريع.

١0626301 مفاهيم مهنية في الهندسة 
يضــع هــذا املســاق األســس لتطويــر املكونــات املهنيــة للشــهادة الهندســية.  حيــث يقــدم للطــالب الوعــي والفهــم لــدور املهنــدس 

يف املجتمــع وتحديــد مســؤوليته املهنيــة مــع األخــذ بعــÌ االعتبــار البعــد البيئــي واألخالقــي والقانــوè وثقافــات املجتمــع وكذلــك 

البعــد االقتصــادي والصحــي وســالمة العاملــÌ.  انــه يقــدم أيضــاً األشــكال التقنيــة وغ هــا مــن مفــردات العمــل وإعــداد التقاريــر 

بنــاء عــىل املعايــ  الوطنيــة والدوليــة، والســجالت الهندســة.  وأخــ اً ســيزود الطلبــة بأســاليب الكتابــة التقنيــة الفعالــة ومهــارات 

االتصــال، وتقنيــات املقابلــة، وتقييــم وتحليــل املهــارات وفــق التطــور الوظيفــي.

١0626474 كيمياء تكنولوجية 1
يغطــي هــذا املســاق تعريــف البوليمــرات والبوليمــرات املتشــعبة مــع تصنيفاتهــا وخواصهــا وكذلــك يغطــي هــذا املســاق تفاعــالت 

ــة  ــه الجزئي ــرتول ومكونات ــة يف الب ــب مقدم ــرات.  إىل جان ــة البوليم ــاليب معالج ــي وأس ــوزن الجزيئ ــاب ال ــرق حس ــرة، وط البلم

 Ìــز وتحســ ــاî املحف ــزي، والتكســ  امل ــك التقطــ ، التكســ  التحفي ــا يف ذل ì ــر ــات التكري ــك عملي ــة وكذل واســتخداماتها املختلف

ــز. ــن بالتحفي خــواص البنزي

١0626476 كيمياء تكنولوجية 1
يهــدف هــذا املســاق إىل توفــ  مدخــل يف املعرفــة والفهــم يف تشــكيل وتصنيــع املــواد الصلبــة وشــبه الصلبــة والجرعــات والســائلة 

ــم.  ــا وفهــم املناطــق النظيفــة، وطــرق التعقي ــة، وطالئه ــات الصيدالني ــاج الحبيب ــة وخصوصــا أســاليب إنت ــم األدوي خصوصــا يف عل

يغطــي هــذا املســاق تطبيــق هــذه املبــادئ إىل املÏرســة الصناعيــة إلنتــاج املنتجــات الدوائيــة املصنعــة، مثــل األقــراص، وكبســوالت، 

ــظ،  ــات الحف ــة وتقني ــات الغذائي ــي الصناع ــوف يغط ــال س ــة الح ــن.  وبطبيع ــم والحق ــات، واملراه ــات، والكر¤ ورشاب، ومعلق

ــة والنكهــات. واملضافــات الغذائي

١0626478 مختبر كيمياء تكنولوجية1
ــة وخــواص  ــي درســوها يف مســاق هندســة املفاعــالت الكيميائي ــة الت ــب العملي ــة بالجوان ــف الطلب يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

ــب، ومفاعــل  ــو>، ومفاعــل الخــزان املســتمر واملقل ــل املفاعــل األنب ــة مث ــآكل.  وتشــمل تجــارب يف املفاعــالت املختلف ــواد والت امل

ذو الوجبــة الواحــدة، ومفاعــل األبــراج املحشــوة.  كذلــك التعــرف إىل تأثــ  الخلــط عــىل التفاعــالت وكيفيــة قيــاس الزمــن الــالزم 

للحصــول عــىل خلــط متجانــس.  إىل جانــب ذلــك، ســوف يقــوم الطــالب بدراســة املــواد والتعــرف إىل الخــواص امليكانيكيــة وتحديــد 

ــا بالحــرارة،  ــة والبالســتيكية وطــرق معالجته ــات املعدني ــة للمــواد وتحضــ  العين ــة الجزيئي ــا، والتعــرف إىل البني فقــدان خصائصه

وتصلــب الســطح للســبائك الحديديــة وغــ  الحديديــة وكيفيــة تحديــد رسعــة تــآكل بعــض املعــادن.
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١0626478 مختبر كيمياء تكنولوجية11
ــائلة  ــات الس ــون، واملنظف ــة الصاب ــة بصناع ــالمة املتعلق ــة الس ــة وأنظم ــب العملي ــه الجوان ــم الطلب ــرب إىل تعل ــذا املخت ــدف ه ويه

ــة. ــواد الغذائي ــات للم ــرف إىل فحوص ــدواء والتع ــذاء وال ــتخدمة يف الغ ــتحلبات املس ــ  املس وتحض

١0626339  مختبر الوحدات الصناعية 1
يوضــح هــذا املختــرب املفاهيــم النظريــة املكتســبة يف املســاقات األخــرى مــن خــالل التجــارب عــىل الوحــدات واملعــدات املعمليــة. 

ــة  ــزة الحديث ــدات واألجه ــغيل املع ــا تش ــالب ايض ــم الط ــا.  ويتعل ــات وتحليله ــع البيان ــة لجم ــارات الالزم ــر امله ــه تطوي ــم في ويت

بدقــة. ويقــوم الطلبــة بتحليــل البيانــات التــي يحصلــون عليهــا مدونــة يف تقاريــر مكتوبــة عــن كل تجربــة.  ويركــز هذااملختربعــىل 

تجــارب يف مجــال انتقــال الحــرارة وانتقــال املــادة حيــث ان التجــارب تتعــرض لخــواص املوائــع وقياســات الضغــط ورسعــة املوائــع 

واالحتــكاكات يف األنابيــب عنــد مختلــف انــواع التدفــق وقياســات معامــل انتقــال الحــرارة وعمليــات يف املبــادالت الحراريــة والتبخــر 

والغليــان والتكثيــف.

20626468  مختبر الوحدات الصناعية
ــاقي  ــتخلصة يف مس ــادئ املس ــق املب ــة لتطبي ــة الكيميائي ــة الهندس ــزة لطلب ــة ممي ــاè فرص ــة الث ــدات الصناعي ــرب الوح ــر مخت يوف

ــات. ويحصلــون عــىل مهــارات جمــع البينــات وتحليلهــا والقــدرة عــىل التواصــل.  ــة ومســاق التحكــم يف العملي الوحــدات الصناعي

ويتــم العمــل عــىل اجهــزة مختلفــة معمليــة الحجــم .حيــث  يقومــون بتحليــل البيانــات الخاصــة بهــم بدقــة وتقديــم تقريــر مكتــوب 

عــن كل منهــا. ويتعلــم الطلبــة عــىل العمــل الجÏعــي بــروح الفريــق الواحــد وتتحســن قدرتهــم عــىل التواصــل املهنــي كعضــو يف 

املجموعــة او مســؤول فيهــا.  امــا التجــارب التــي يتــم اجراؤهــا يف املختــرب فهــي تجــارب تحكــم مختلفــة يف مجــال التحكــم بالضغــط 

والحــرارة والتدفــق و pH . إىل جانــب تجــارب يف مجــال الوحــدات الصناعيــة عــىل ابــراج امتصــاص الغــازات والتقطــ  واالســتخالص 

١0626201  رسم الهندسة الكيماوية بواسطة الحاسوب
ــة للمهندســÌ باســتخدام  يهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم مهــارات الرســومات الهندســية املتعلقــة بتطبيقــات الهندســة الكيميائي

التصاميــم الهندســية بوســاطة برامــج املكبيوتــر.CADD  فيتيــح املجــال للطلبــة للتــدرب عىل تقديم اسكتشــات هندســية ورســومات 

عامــة واســتخدام الرمــوز واعطــاء القياســات واالبعــاد، واالتجاهــات واملســافات، وســيتعلم الطلبــة رســم االجهــزة املختلفــة واملحابــس 

واالدوات ورســومات تدفــق املــادة والطاقــة يف بعديــن وثالثــة ابعــاد 

١0626473  الصناعات الكيميائية الخفيفة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطلبــة بالصناعــات الكيÏويــة الخفيفــة والفــرق بينهــا وبــÌ الصناعــات التقليديــة ذات اإلنتــاج 

العــايل. أنــواع الصناعــات الخفيفــة وكيفيــة التفريــق بينهــا مــن حيــث النوعيــة والخصوصيــة وكذلــك التعــرف إىل أنــواع املفاعــالت 

املســتخدمة يف تصنيعهــا وكذلــك يهــدف املســاق إىل تعريــف الطلبــة باألثــر البيئــي لبعــض الصناعــات الخفيفــة وعمليــة تقليــل مــن 

املخلفــات الناتجــة عنهــا والتحكــم.  الطــرق املتبعــة يف عمليــة تدويــن طريقــة التصنيــع والوقــت الــالزم لغايــة تصنيــع كميــة معينــة 

مــن املنتــج والطــرق الهندســية لعمليــة تكبــ  قيمــة املنتــج مــن قيمــة مخربيــة إىل قيمــة تجاريــة. يف نهايــة املســاق يتــم تدريــب 

الطلبــة عــىل تصنيــع منتــج يف املختــرب و تدويــن طريــق اإلنتــاج 

١0626475  صناعة المنظفات الكيميائية
يهــدف هــذا املســاق اىل اكســاب الطلبــة املبــادئ االساســية الخاصــة بصناعــة املنظفــات الكيميائيــة وتشــمل الفــروق بــÌ الصابــون 

ومــواد التنظيــف، كيميــاء املنظفــات الكيميائيــة، كيفيــة عمــل املنظفــات الكيميائيــة، املــواد املســتخدمة يف املنظفــات والصابــون، 

ــ   ــة وغ ــل املتجانس ــة، املحالي ــات الكيÏوي ــة املنظف ــطحيا يف صناع ــة س ــواد الفعال ــة، دور امل ــواد الفعال ــب امل ــÌ نس ــة تقن كيفي

املتجانســة ديناميكيــا وكيفيــة تثبيتهــا، صناعــة مــواد التجميــل، أمــور الســالمة املتعلقــة باملنظفــات الكيÏويــة وطــرق خلــط مــواد 

التنظيــف، تطبيــق مــا تــم دراســته عمليــا بتصنيــع مــادة تنظيــف أو مــادة تجميــل مــع حســاب تكلفــة اإلنتــاج.
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١0626483  هندسة البيئة وتطبيقاتها
يهــدف هــذا املســاق إىل توجيــه طالــب الهندســة الكيÏويــة إىل التعامــل الجــدي مــع البيئــة وامللوثــات وكيفيــة التحكــم بهــا ويغطــي 

ــاه وحســاب  ــواع املي ــف أن ــات مختل ــة مواصف ــوث ومعرف ــاء والتل ــاء امل ــس أساســيات كيمي ــم تدري ــث يت ــالث محــاور رئيســية حي ث

ــع  ــرشب م ــح لل ــاء صال ــا إىل م ــة والســطحية وتحويله ــاه الجوفي ــة املي ــة طــرق تنقي ــم تغطي ــاè فتت ــا يف املحــور الث ــا أم ــد منه العدي

التصميــÏت املناســبة كخزانــات الرتســيب و الرتشــيح والتعقيــم والرتســيب باملخــýات . ويتعــرض املحــور األخــ  إىل تنقيــة ميــاه املجــاري 

وامليــاه الصناعيــة والتقنيــات املســتخدمة  فيهــا.  ويتــم التعــرض كذلــك للملوثــات الغازيــة والصلبــة وظاهــرة االحتبــاس الحــراري.

١0626577 هندسة الكيمياء الحيوية
يتنــاول املســاق تعريــف الطالــب عــىل األنــواع املختلفــة للكائنــات الدقيقــة الحيــة وكيفيــة íــو البكت يــا إىل جانــب دراســة األنز¤ات 

وكيفيــة عملهــا كــÏ يغطــي املســاق دراســة أنــواع وحــدة العمليــات التــي تنطــوي عــىل الكائنــات البيولوجيــة أو الجزيئــات وتصميــم 

تلــك الوحــدة وبنائهــا. وكذلــك يشــمل املســاق عــىل تعريــف الطالــب بالتطبيقــات املختلفــة للهندســة الحيويــة وتشــمل صناعــة 

األغذيــة والتخمــر و معالجــة ميــاه الــرصف الصحــي الهــواî والــال هــواî وكذلــك صناعــة األدويــة.

١0626554  تصميم و تحليل التجارب
املبــادئ األساســية لعمليــة التحليــل اإلحصــاî مــع أمثلــة، عمليــة تحليــل فيزيــاî للمشــكلة ووضــع تصــور للحــل، تجميــع املتغــ ات 

وطــرق إنشــاء جــداول للمتغــ ات وترتيــب أولويــة العوامــل الــالزم فحصهــا، تصميــم التجــارب مــن ناحيــة التخطيــط للتجربــة، أنــواع 

التجــارب، التجــارب العمليــة، تجــارب املشــاهدة واملالحظــة، طبيعــة البيانــات التــي ســيتم جمعهــا و مــا هــي املقاييــس التــي ســيتم 

ــا وìعــادالت. �اســتخدامها. طــرق إجــراء التجربــة و عمليــة تحليــل التجربــة، كيفيــة ãثيــل النتائــج بياني

١06264555  تطبيقات برامج الحاسوب في الهندسة الكيماوية
 EES, Mat Lab, ــل ــة مث ــة الكيÏوي ــج الحاســوب الخاصــة يف الهندس ــتخدام برام ــىل اس ــة ع ــب الطلب ــم تدري ــذا املســاق يت يف ه

ــاكاة. ــم أو املح ــات التصمي ــض عملي ــىل بع ــق ع ــالل التطبي ــن خ ــك م Chem Cad, Hysys, Fem Lab (COM Sol) وذل

١0626566  عمليات الفصل
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالعمليــات الفيزيائيــة والكيÏويــة املســتخدمة يف فصــل املواد عــن بعضهــا والتكنولوجيات 

املســتخدمة يف ذلــك، والتــي ß تغــَط يف مســاقات انتقــال املــادة والوحــدات الصناعيــة. ويشــمل ذلــك عمليــات التجفيــف، التجفيــف 

بالــرش، تكنولوجيــات التبخــ  املختلفــة، الفصــل بالطــرد املركــزي، تطبيقــات فصــل مركبــات الهــواء، إىل جانــب دراســة أية مســتجدات 

أخــرى يف تكنولوجيــات عمليــات الفصل.

١6265670  عمليات المواد الصلبة
ــات املــواد الصلبــة إىل جانــب  ــادئ الهندســية والتكنولوجيــات ذات العالقــة بعملي يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب باملب

تصميــم األجهــزة املســتخدمة يف هــذه العمليــات ويشــمل ذلــك عمليــات الفلــرتة ، الرتســيب، التهشــيم، التعويــم، الرتشــيح، التمييــع، 

الفصــل بوســاطة الجاذبيــة والطــرد املركــزي، إضافــة إىل عمليــات ومعــدات تخزيــن ونقــل املــواد الصلبــة.

١0626571  تكنولوجيا معالجة األغذية
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل املجموعــات الغذائيــة املختلفــة والقيمــة الغذائيــة لــكل مجموعــة ويحتــوي املســاق 

أيضــا عــىل الطــرق املختلفــة لصناعــة وحفــظ املــواد الغذائيــة وتشــمل: عمليــة البســرتة، التجفيــف، التعليــب، التربيــد والتجميــد إىل 

جانــب الطــرق املختلفــة للتغليــف املســتخدمة يف الصناعــات الغذائيــة. 

١0626572  تكنولوجيا البلمرة
يتعــرف الطالــب ومــن خــالل هــذا املســاق إىل العمليــات املختلفــة املســتخدمة لتشــكيل وتصنيــع املبلمــرات بأنواعهــا مثــل: البثــق، 

الحقــن، النفــخ، القولبــة، وغ هــا مــن العمليــات الصناعيــة إىل جانــب دراســة تكنولوجيــا خلــط املبلمــرات والتعريــف بعمليــة تدويــر 

املــواد البالســتيكية مــن حيــث التصنيــف والــرشوط والكيفيــة.
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١0626574  استخالص المعادن
ــة  ــات الكيميائي ــرارة والحركي ــكا الح ــات دينامي ــا.  تطبيق ــع قيمته ــات ورف ــز الخام ــات، تركي ــادن والخام ــب إىل املع ــرف الطال يتع

ــة  ــة وغــ  الحديدي ــاج املعــادن الحديدي ــة إلنت ــة الســتخالص املعــادن. تطبيقــات صناعي عــىل اســتخالص املعــادن. الطــرق الحراري

الشــائعة ìــا يف ذلــك نظريــات اســتخدام الفــرن العــايل إلنتــاج الحديــد والطــرق الحديثــة لالختــزال املبــارش لخامــات الحديــد. الطــرق 

املائيــة والكهربائيــة الســتخالص املعــادن. تطبيقــات مــن صناعــات إنتــاج النحــاس واألملنيــوم واملنجنيــز واملغنســيوم وغ هــا و كذلــك 

تعريــف الطالــب بالتصنيفــات العامليــة  للســبائك الحديديــة وغــ  الحديديــة.

١0626575  تكنولوجيا البتروكيماويات
ــة  ــات كالغــاز الطبيعــي والبــرتول والخــواص الفيزيائي يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملــواد األساســية لصناعــة البرتوكيÏوي

ــات. ــان وغ هــا واســتخداماتها الرئيســية يف صناعــة البرتوكيÏوي ــان والربوب ــان واإليث لهــذه املــواد إىل جانــب املشــتقات األساســية كامليث

١0626584  عمليات تنقية المياه والمياه العادمة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بخــواص امليــاه الكيÏئيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة واملعايــ  املحليــة والعامليــة للميــاه 

الصالحــة للــرشب وامليــاه العادمــة املعالجــة. كــÏ يتنــاول املســاق تصميــم العمليــات الالزمــة لتنقيــة ميــاه الــرشب وامليــاه العادمــة 

ــة  ــات الحيوي ــب دراســة العملي ــة، إىل جان ــة املــادة العضوي ــات إزال ــم بأشــكاله، عملي ــرتة، الرتســيب، التعقي ــات الفل وتشــمل عملي

املســتخدمة يف تنقيــة امليــاه العادمــة، هوائيــة وغــ  هوائيــة.

١0626585  النفايات الصلبة
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالنفايــات الصلبــة وأنواعهــا:  منزليــة، وطبيــة، وصناعيــة، وخطــرة، العمليــات املتعلقــة 

بالنفايــات الصلبــة مثــل عمليــات الجمــع، التخزيــن، النقــل والفــرز، آليــات التخلــص مــن النفايــات (الحــرق والدفــن) وخصائــص 

املكبــات الصحيــة وتصميمهــا، عمليــات التدويــر وتكنولوجياتهــا، مكافحــة الرمــي العشــواî، إىل جانــب دراســة بعــض اإلحصــاءات 

ودراســات الجــدوى املتعلقــة بالنفايــات الصلبــة ومعالجتهــا.

١0626587   تقييم األثر البيئي
ــدأ  ــي للمشــاريع الهندســية. يب ــر البيئ ــم األث ــام بتقيي ــة للقي ــادئ األساســية و العملي ــة املب يهــدف هــذا املســاق إىل إكســاب الطلب

هــذا املســاق بتعليــم الطلبــة الطــرق املتبعــة يف عمليــة تقييــم األثــر البيئــي مــن الناحيــة الفيزيائيــة، الكيميائيــة والحيويــة عــىل 

املــرشوع وآثارهــا االجتÏعيــة. كــÏ يتطــرق املســاق إىل اإلجــراءات القانونيــة و اللوجســتية لعمليــة التقييــم. يتــم تقســيم الطلبــة إىل 

مجموعــات لتطبيــق املهــارات النظريــة عــىل مــرشوع لــه عالقــة بالهندســة.

١0626591  مشروع التخرج (1)
يهــدف مــرشوع التخــرج إىل تصميــم عمليــة صناعيــة أو تطويــر عمليــة مــا يف حقــل الهندســة الكيÏويــة. يقــوم الطالــب بتطبيــق 

مــا درســه مــن موضوعــات الهندســة الكيÏويــة عــىل هــذا املــرشوع بنــاًء عــىل طبيعــة الخريــج ويف نهايــة املــرشوع يقــدم الطالــب 

تقريــراً عــن املــرشوع و¤تحــن بــه شــفوياً أمــام لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض. 

١0626594  مشروع التخرج (2)
يهــدف هــذا املــرشوع إىل تطبيــق مــا توصــل إليــه الطالــب يف مــرشوع التخــرج (1) وقــد يتطلــب ذلــك إجــراء تجــارب عملية ودراســة 

ميدانيــة أو بنــاء لجهــاز جديــد.  ويقــوم الطالــب بكتابــة تقريــر مفصــل عــن املــرشوع ونتائجــه ويتــم عرضــه عــىل لجنــة مناقشــة 

املشاريع
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قسم الهندسة الصناعية

الخطة الدراسية

المقدمة:
لقــد ظهــرت الهندســة الصناعيــة واحــدًة مــن التخصصــات الفعالــة التــي تعــد األمثــل لحــل املســائل املعقــدة يف عــاß التكنولوجيــا, ويف 

املصانــع, ويف أنظمــة اإلنتــاج, ويف املؤسســات الخدماتيــة حــول العــاß. إن تقييــم مصنــع أو مؤسســة هــو معضلــة صعبــة ومعقــدة, الن 

هــذا يتطلــب معرفــة يف العلــوم األساســية, والعلــوم الهندســية, واإلدارة, والعلــوم الســلوكية, وعلــوم الكمبيوتــر واملعلومــات, واالقتصــاد. 

كــÏ يتطلــب معرفــة أوســع ملوضوعــات تتخصــص باملبــادئ األساســية لنظــم اإلنتــاج.

مــن األســباب امللحــة لظهــور الهندســة الصناعيــة هــي الثــورة الصناعيــة والحاجــة امللحــة ألشــخاص متدربــÌ ومعديــن صناعيــا بحيــث 

يكــون باســتطاعتهم تخطيــط عمليــات ذات أنظمــة معقــدة وكبــ ة وتصميمهــا ومتابعتهــا, باإلضافــة إىل مــا ذكــر, الحاجــة امللحــة لرفــع 

فاعليــة العمليــات وكفايتهــا وإنتاجيتهــا, وكذلــك تحســÌ جــودة املنتــج والخدمــات. وبنــاًء عــىل مــا تقــدم، فقــد تأســس برنامــج الهندســة 

الصناعيــة يف العــام 1996 ليكــون رافــداً مهــÏً للمهندســÌ الصناعيــÌ للســوق املحــيل الفلســطيني واالقليمــي وأيضــاً الــدويل، وتــم تخريــج 

أول دفعــة يف العــام 2000.
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الرؤية:
تحقيــق التميــز يف تعليــم تخصــص الهندســة الصناعيــة وخدمــة املجتمــع واالبحــاث التطبيقيــة، وذلــك لرفــد الســوق املحــيل واالســواق 

االقليميــة بخريجــÌ عــىل درجــة عاليــة مــن التأهيــل والكفايــة.

 الرسالة:
االســهام الفعــال يف تقــدم املجتمــع الفلســطيني وتطــوره مــن خــالل اعــداد مهندســÌ صناعيــÌ متميزيــن ومهنيــÌ، اعتــÏداً عــىل خطــة 

دراســية تفاعليــة مــع االحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية والبحــث العلمــي املوجــه الحتياجــات الســوق والكــوادر التعليميــة املؤهلــة وبنــى 

تحتيــة كفــؤة، والتدريــب الفعــال عــىل احــدث التكنولوجيــا والبيئــة االيجابيــة واملريحــة للطلبــة  وأعضــاء الهيئيتــÌ التدريســية واالداريــة.

  

االهداف التعليمية لربنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية:

 يلتزم برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية باالهداف التعليمية اآلتية:-

تخريج مهندسÌ صناعيÌ قادرين عىل املÏرسة الناجحة والفاعلة لتخصص الهندسة الصناعية والتخصصات ذات العالقة.• 

تخريــج مهندســÌ صناعيــÌ قادريــن عــىل العمــل يف مجتمعــات مختلفــة مزوديــن بالقــدرة عــىل التفاعــل مــع الثقافــات املختلفــة • 

وااللتــزام باملســؤولية املهنيــة واالخالقيــة.

تخريج مهندسÌ صناعيÌ قادرين عىل تطوير أنفسهم بشكل مستمر ليصبحوا متميزين يف مجال عملهم.• 

يلتزم برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية باملخرجات التعليمية اآلتية للطالب:

   تطبيــق املعرفــة العلميــة يف الرياضيــات والعلــوم والهندســة واالدارة  يف عــدة مجــاالت يف الهندســة الصناعيــة تشــمل التصنيــع، • 

 .äوالجــودة، وتصميــم املنتجــات، والســالمة العامــة و بيئــة العمــل، و القطــاع الخدمــا

 القدرة عىل التصميم التجارب يف الهندسة الصناعية و إجرائها مع تحليل البيانات وتفس ها. • 

ــع •  ــة بالواق ــددات املتعلق ــن املح ــا ضم ــا ومعالجته ــة م ــزء أو عملي ــة، أو ج ــة أو خدماتي ــة صناعي ــم منظوم ــىل تصمي ــدرة ع  الق

ــتمرارية.  ــة واالس ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــÏن توف ــع ض ــي م ــي،  والصح ــيايس، واألخالق ــي، والس ــي، واالجتÏع ــادي، والبيئ االقتص

 قدرة املتخرج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها. • 

  املقدرة عىل فهم املسؤولية املهنية واألخالقية. • 

قدرة املتخرج عىل التواصل مع محيطه بشكل فَّعال. • 

أن ¤تلــك الطالــب مســتوًى واســعاً مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß، واالقتصــاد، والبيئــة والســياق • 

االجتÏعي. 

أن يكون له قدرة عىل فهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. • 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها. • 

القدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف  التطبيقات الهندسية املختلفة.• 
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شروط القبول في قسم الهندسة الصناعية
ــة العامــة- الفــرع العلمــي أو الصناعــي وحســب رشوط القبــول يف جامعــة  ــة تنافســياً حســب معدالتهــم يف الثانوي يتــم قبــول الطلب

النجــاح.

 نظام الترقيم
يتكون رقم املساق من سبع خانات كÏ ييل:-

رقم الكليةرقم القسمرقم المساق
خانتانخانتانثالث خانات

3013106

رقم قسم الهندسة الصناعية هو: 0631

متطلبات درجة البكالوريوس في قسم الهندسة الصناعية
يقــدم قســم الهندســة الصناعيــة تخصصــاً منفــرداً يف الهندســة الصناعيــة، يــؤدي إىل منــح درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة، 

وعــىل الطلبــة الراغبــÌ يف الحصــول عــىل هــذا التخصــص إãــام 160 ســاعة معتمــدة بنجــاح، شــامالً مســاق التدريــب العمــيل الهنــديس.

 :äيأ Ïوهذه املساقات مفصلة ك 

ملخص متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية

مجموع الساعات المعتمدةعدد الساعات االختياريةعدد الساعات اإلجباريةنوع المتطلب

18--18متطلبات جامعة إجبارية

مج
ربنا

 ال
ت

لبا
تط

م

22حرة

66علوم إنسانية

32--32رياضيات وعلوم

9112103إجباري قسم

14714161مجموع الساعات

  تفاصيل متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية
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متطلبات الجامعة اإلجبارية (١٨) ساعة معتمدة:
رقم المتطلب السابقالمتطلب السابقساعة  معتمدةاسم المساقرقم المساق

3ثقافة اسالمية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية (1)1000103
1000103لغة انجليزية 31لغة انجليزية 2))1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واإلتصال1010117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127

18مجموع الساعات
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متطلبات القسم 
أ-  المساقات االجبارية

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10631413  م.س. 1                 3تخطيط وتصميم املصانع 10631471
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10631591  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10631592
                 2مرشوع تخرج 1 10631591
10631480  م.س. 1                 1مخترب هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية 10631589
10631372  م.س. 1                 3إدارة الجودة الشاملة 10631531
10601207  م.س. 1                 3تصميم آالت 10631450
                 3هندسة السالمة والعوامل االنسانية 10631480
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
10631413  م.س. 1                 3تصميم وادارة سالسل االمداد 10631444
10631433  م.س. 1                 3االãتة والتصنيع بتكامل الحاسوب 10631440
                 2طرق التفك  النقدي 10631488
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
                 3محاسبة صناعية 10861200
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641291
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10631444  م.س. 1                 3التدريب العميل 1 10631583
10631340  م.س. 1                 3”عمليات إنتاجية ”2 10631433
10231101  م.س. 1                 3املواد الهندسية والتعدين 10631332
                 2رسم هنديس 10606102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10631211  م.س. 1  10631207  م.س. 2               3التخطيط والتحكم باالنتاج واملخزون 10631431
10641391  م.س. 1                 3تحكم آيل 10631361
10601110  م.س. 1  10211102  م.س. 2               3ميكانيكا املواد 10601207
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 3مقدمة يف االهندسة الصناعية 10631202
10211202  م.س. 1                 3”بحوث العمليات ”1 10631413
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10631480  م.س. 1  10861200  م.س. 2               3هندسة األساليب 10631420
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10631372 (1) î10631211  م.س. 1                 3ضبط الجودة اإلحصا
10631332  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية (1) 10631340
10631332  م.س. 1                 3علم القياسات واملعاي  الهندسية 10631334
10631332  م.س. 1                 1مخترب املواد الهندسية والتعدين 10631325
10631211  م.س. 1                 3اساليب تحليل كمي 2 10631311
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
11000127  م.س. 1                 1مخترب تطبيقات محوسبة 10631310
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10211102  م.س. 1                 3”اساليب تحليل كمي ”1 10631211
10631340  م.س. 1                 1مخترب عمليات انتاجية 10631430

ج- المتطلبات االختيارية للتخصص: (١٢) ساعة معتمدة
متطلب سابقسماسم المساقرقم المساق

10631515  م.س. 1                 3نظرية الطواب  10631586
10631451  م.س. 1                 3هندسة الصيانة (1) 10631571
                 3هندسة الوثوقية (1) 10631573
                 3تحليل الطوارئ واألعطال 10631575
                 3إستخدام الحاسوب يف إدارة الصيانة 10631577
                 3السالمة الصناعية 10631581
                 3هندسة العوامل اإلنسانية 10631582
10631413  م.س. 1                 3طرق التنبؤ وتطبيقاتها 10631585
                 3الروبوتات الصناعية 10631566
10631311  م.س. 1                 3تصميم التجارب العلمية 10631587
10631571  م.س. 1                 2هندسة الصيانة (2) 10631572
10631583  م.س. 1                 3تدريب عميل 2 10631584
                 3املحاكاة 10631533
                 3مواضيع خاصة 10631511
10631211  م.س. 1                 3ادارة الصيانة 10631451
10631573  م.س. 1                 3هندسة الوثوقية (2) 10631574
10631564 CAD 3التصميم باستخدام الحاسوب                 
                 3مواضيع خاصة2 10631512
10631514 (2) î10631372  م.س. 1                 3ضبط الجودة اإلحصا
10631413  م.س. 1                 3بحوث عمليات 2 10631515
                 3إدارة الطاقة 10631521
                 3إدارة املشاريع وتحليل الشبكات 10631534
10631440  م.س. 1                 3األنظمة الذكية يف التصنيع 10631535
                 3نظم املعلومات اإلدارية 10631536
                 3تحليل وتصميم املنتجات 10631553
10631440  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التصنيع 10631545
                 3األãتة 10631563
                 3تصميم املثبتات واملساعدات 10631552
10631340  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية غ  إعتيادية 10631543
                 3خواص املواد والتآكل 10631556
                 3تحليل القرارات 10631517
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مساقات حرة تطرح  لطلبة القسم ولغير طلبة القسم بواقع ساعتين معتمدتين لكل مساق 
مساقات حرة (٤) ساعات معتمدة:

هــي املســاقات التــي يختارهــا الطالــب بحريــة بحيــث ¤كــن أن تكــون مــن العلــوم اإلنســانية أو الطبيعيــة أو الهندســة، ويجــوز للطالب 

ــواه أو مســتوى  ــاً يف محت ــاري تخصــص ولكــن يف كل االحــوال يجــب أن ال يكــون املســاق قريب أن يختارهــا مــن ضمــن مســاقات االختي

محتــواه أقــل مــن مســاق إجبــاري يدرســه الطالــب يف خطتــه، وعليــه يتطلــب تســجيلها موافقــة القســم.

رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 2تطوير ريادة االعÏل 10631580
                 2التخطيط االسرتاتيجي 10631578
10631576 Ì2التصنيع يف فلسط                 

هـ. مساقات مطروحة من قسم الهندسة الصناعية لطلبة التعليم التكنولوجي/كلية التربية.
مستوى المساقالمتطلبات السابقةساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق

سنة ثانيةال يوجد3هندسة السالمة0631480
سنة ثالثةال يوجد3علم القياس واملعاي  الهندسية0631366
سنة ثالثةال يوجد3االقتصاد الهنديس0631335
سنة ثالثةال يوجد3طرق التصنيع0631323
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وصف المساقات

10631202  مقدمة في الهندسة الصناعية: 
التطــورات التاريخيــة للهندســة الصناعيــة واألســاليب املتبعــة حاليــاً، ادارة املشــاريع، مقدمــة لتخطيــط املصانــع، تعريــف الهندســة 

الصناعيــة ومســتوياتها ومجاالتهــا الرئيســية النظريــات األساســية يف اإلدارة، بحــوث العمليــات، الجــودة وعمليــات التصنيــع.

10861200  محاسبة صناعية:
مقدمــة يف العمليــات املحاســبية اإلداريــة، أنــواع التكلفــة، امليزانيــات، ضبــط التكلفــة، التســع . نظريــات كّميــة وتطويــر املعلومــات 

 (ABC) ــة، حســاب التكلفــة املبنيةعــىل النشــاط ــة والصناعي وتفســ ها ملتخــذي القــرارات، محاســبة التكاليــف للــرشكات التجاري

اســتخدام الربامــج التجاريــة وتكاليــف األوامــر واملراحــل االنتاجيــة.

10631211 أساليب تحليل كمي (1)
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم االحصــاء واالحتــÏالت بقالــب هنــديس لحــل مشــكالت واقعيــة هندســية. املوضوعــات التــي ســيتم 

ــة  ــة املنفصل ــات االحتÏلي ــد، التوزيع ــرق الع ــÏالت، ط ــة االحت ــي، نظري ــاء العين ــداث والفض ــي: األح ــاق ه ــذا املس ــا يف ه تناوله

واملتصلــة، اســتقالل املتغــ ات العشــوائية والقوانــÌ األساســية لالحتــÏالت، اقرتاحــات الكثافــة والرتاكــم االحتÏليــة، اختيــار العينــات 

ومقاييــس النزعــات املركزيــة والتشــتتية، التوزيعــات االحتÏليــة األساســية، الرتابط،التقديــر والتبايــن.

10641291  دوائر كهربائية والكترونية 
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــوف للدوائــر الكهربائيــة، قاعــدة تجزئــة التيــار والفولتيــة، تحليــل العقــد، تحليــل الحلقــات الخطية، 

نظريــة ثفنــن ونورتــون، امللــف واملكثــف، تحليــل دوائــر التياراملــرتدد الفــاز والفــازات الثــالث، مــواد انصــاف املوصــالت، الصÏمــات 

والرتانزســرتات، مضخــÏت العمليــات، مقدمــة يف الدوائــر الرقميــة، االلكرتونيــات الرقميــة، االنظمــة العدديــة املنطقيــة.  
 

10641294 مختبر دوائر كهربائية والكترونية
تجارب عملية من مساق دوائر كهربائية والكرتونية.

10631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات صنــع  القــرارات واتخاذهــا، والتكافــؤ والفائــدة 

ــف  ــاق إىل تعري ــذا املس ــدف ه ــÏ يه ــة. ك ــرق مختلف ــة بط ــة اقتصادي ــن ناحي ــا م ــية وتقو¤ه ــاريع الهندس ــة املش ــة ومقارن املركب

الطالــب ìفهــوم القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بأشــكالها كافــة.

10631444 تصميم سالسل االمداد وادارتها
ــم شــبكات سالســل  ــم املخــازن، تصمي ــداد، تصمي ــط يف سالســل االم ــات التخطي ــداد، عملي ــية يف ادارة سالســل االم ــم اساس مفاهي

ــة. ــة والطــرق التجريبي ــداد باســتخدام الربمجــة الخطي االم

10631207 مقدمة في االدارة الهندسية
يتنــاول هــذا املســاق مفاهيــم ادارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــÏ يهــدف هــذا 

ــة علميــة حــول اساســيات االدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا مــن ادارة  املســاق إىل اعطــاء الطالــب خلفي

للمشــاريع يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث الــذي تعمــل بــه الــرشكات الهندســية 

10631310 مختبر تطبيقات محوسبة
ــج النصــوص،  ــج معال ــل برام ــة، مث ــات يف الهندســة الصناعي ــن التطبيق ــ  م ــي تســتخدم يف كث ــج الحاســوبية الت التعــرف إىل الربام

معالــج األرقــام ، اإلحصــاء، بحــوث عمليــات، قواعــد البيانــات، االنرتنــت والربيــد اإللكــرتوMS-Project ، Power Point،è، وبرامــج 

أخــرى.
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10631332  المواد الهندسية والتعدين 
الفحــص املايكروســكو> للمعــادن، تصنيــف املــواد، الرتكيــب الكرســتايل للمــواد، الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن، العيــوب البلوريــة، 

وآليــات تقويــة، مخططــات االطــوار، الســبائك املعدنيــة، تقويــة املعــادن، املعالجــات الحراريــة للفــوالذ، صــدأ الحديــد، الســ اميك، 

اللدائــن (البالســتكس)، آليــات فشــل املعــادن الصلبــة.

10631325  مختبر المواد الهندسية والتعدين 
اختبــارات إتالفيــة وغــ  إتالفيــة لفحــص الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن، فحــوص تركيبيــه للمعــادن، املعالجــات الحراريــة للمعــادن، 

اختبــارات التــأكل.

10631340 عمليات إنتاجية (1) 
دراســة العمليــات اإلنتاجيــة األساســية بشــكل وصفــي ìــا يف ذلــك عمليــات الســكب املختلفــة، الدرفلــة، الســحب، البثــق، الطــرق، 

عمليــات تشــغيل املعــادن، تشــكيل املعــادن، عمليــات التجميــع واللحــام.

10631433  عمليات إنتاجية (2) 
ــة  ــن الناحي ــتيك) م ــكيل البالس ــادن ، تش ــباكة املع ــادن، س ــع املع ــادن، قط ــكيل املع ــية ( تش ــة الرئيس ــات اإلنتاجي ــل العملي تحلي

ــآلالت. ــي ل ــم الرقم ــة، والتحك ــتهالك الطاق ــع، اس ــي ألدوات القط ــر الزمن ــة، العم ــة واالقتصادي امليكانيكي

10631334  علم القياسات والمعايير الهندسية 
ــق،  ــوة، التدف ــرارة، الق ــة، الح ــة والزاوي ــات الخطي ــموح، القياس ــات،التفاوت املس ــزة القياس ــج أجه ــرة وتدري ــأ، معاي ــل الخط تحلي

ــاً. ــاً وعاملي ــية محلي ــة القياس ــة واألنظم ــات الصناعي ــة املواصف ــة، معالج ــات الكهربائي القياس

10631372  ضبط الجودة اإلحصائي (1) 
مفهــوم الجــودة واملواصفــات، ضبــط العمليــات، لوحــات الجــودة للمتغــ ات وللصفــات ، تطبيقــات حاســوبية، املواصفــات 

ــول. ــات القب ــص وعين ــط الفح ــات، خط ــدرة العملي ــؤرشات ق ــاد، م ــÏحيات األبع وس

10631413 بحوث عمليات (1) 
ــل  ــيمبليكس(Simplex)  ، تحلي ــة س ــة، طريق ــاذج رياضي í ــاء ــة، بن ــة خطي ــات، برمج ــوث العملي ــة لبح ــÏذج الحتمي ــة الن دراس

ــوبية. ــج الحاس ــض الربام ــتخدام بع ــبكات، اس ــل الش ــية، تحلي الحساس

10631420   هندسة األساليب 
تحســÌ أســاليب العمــل يف قطاعــي الخدمــات والتصنيــع، قياســات الحــركات، تصميــم مخططــات العمــل، دراســات الوقــت، أســاليب 

التجميــع، تصميــم الطــرق الفعالــة يف العمــل، تطويــر معــدالت األداء والحوافــز واألجــور، تقييــس طــرق العمــل، وتطبيقــات حاســوبية.

10631450  تصميم آالت
ــم  ــة واملتغــ ة، تطبيقــات يف تصمي ــ  األحــÏل الثابت ــة تحــت تأث ــار القطــع اآللي ــرة موهــر، انهي ــة ودائ مراجعــة لالجهــادات املركب

ــكات، الكلتشــات،  ــرتوس (املســننات)، املحــاور، الربي ــة، الزمــربكات، ال ــارص اآلالت وتشــمل وصــالت الرباغــي، الوصــالت امللحوم عن

ــر واألقشــطة. الجنازي

10631440  األتمتة والتصنيع بتكامل الحاسوب
مقدمــة يف تقويــم أداء خطــوط االنتــاج، توافــق املنتــج مــع عمليــة االنتاج، الهندســة املتزامنــة، املجســات واملحققــات والعنارصاألخرى 

ــات  ــة يف الروبوت ــا، مقدم ــواد ونقله ــة امل ــة يف مناول ــة املربمجــة(PLC)، األãت ــة، أنظمــة التحكــم املنطقي ألنظمــة التحكــم الصناعي

واســتعÏلها يف املصانــع.
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10631361 التحكم اآللي
ــة،  ــة، املخططــات الصندوقي ــدوال الناقل ــة، ال ــة الفيزيائي ــايض لألنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة االنتقاليــة، 

خــواص طريقــة روت لوكــس، التصميــم يف املجــال الزمنــي، حاكــÏت PID، حاكــÏت طــور متقــدم وطــور متأخــر، مقدمــة يف التحليــل 

يف مجــال الــرتدد، مبــدأ نيكوســت ، رســومات بــول ومخططــات بيكــوالس.

10631488 طرق التفكير النقدي
هــذا املســاق يتضمــن املحتــوى اآلä: مقدمــة لطــرق التفكــ  املختلفــة، التفكــ  املعقــد، التعــرف إىل األخطــاء يف الجــدال، طــرق عرض 

األفــكار يف املجــال املهنــي واألكاد¤ــي، وطريقــة تنظيــم التفكــ  الجيد.

10631480 هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية
طــرق الســالمة التــي يجــب اتباعهــا يف املصانــع، والحÏيــات الواجــب توفرهــا، مثــل الحÏيــة مــن الضجيــج، املــواد الكيÏوية،الحÏيــة 

مــن الحــوادث، الوقايــة مــن الحرائــق، الصعقــات الكهربائيــة طــرق تصميــم املصانــع مــن أجــل توفــ  الحÏيــة للعاملــÌ. دراســة 

ــات،  ــة والخدم ــي الصناع ــة يف قطاع ــراض املهني ــات، األم ــاج والخدم ــي االنت ــية يف قطاع ــيولوجية والنفس ــانية الفس ــل اإلنس العوام

.Ìورديــات العمــل، العــدد اليدويــة، التصميــم األمثــل مــن أجــل تجنــب اإلصابــة للعاملــ

10631431 التخطيط والتحكم باالنتاج والمخزون
ضبــط اإلنتــاج يف املصانــع ورشكات الخدمــات والتخطيــط لــه، نظريــة وطــرق التنبــؤ، التخطيــط التجميعي،جدولــة اإلنتــاج الرئيســية، 

ــات،  ــة املاكين ــاج، جدول ــر االنت ــة أوام ــة، جدول ــة اإلنتاجي ــط الطاق ــات، تخطي ــم الخدم ــة طواق ــات املواد،جدول ــط احتياج تخطي

واســتخدام الربامــج الحاســوبية.

10631430 مختبر العمليات االنتاجية
.CNC تجارب يف قطع املعادن، تجارب يف تشكيل املعادن وصبَّها، برمجة، قطع املعادن عىل ماكنات التحكم العددي

10631471 تخطيط المصانع وتصميمها
أســاليب تحديــد املرافــق، التحليــل الــكيل للعمليــات، تكامــل العمليــات، تحليــل أنظمــة املناولــة، األســاليب التقليديــة واملحوســبة 

لتخطيط املصانع  وتصميمها، استخدام برامج محوسبة. 

10631589 مختبر هندسة السالمة والعوامل اإلنسانية
ــدة  ــج، ش ــتوى الضجي ــاس مس ــالمة، قي ــزة الس ــتخدام أجه ــة باس ــات املختلف ــاق 605460 يف الصناع ــن مس ــات م ــارب وتطبيق تج

اإلضــاءة، درجــة التهويــة، درجــة نقــاوة الجــو، حســاب أبعــاد وقــوة جســم العامــل لغــرض التصميــم، تطبيقــات عــىل الحاســوب 

ــاكاة. واملح

10631531 إدارة الجودة الشاملة
التحســÌ املســتمر للعمليــات، مبــادئ Deming يف الجــودة، تعزيــز دالــة الجــودة، القيــاس بالنظــراء ( Benchmarking)، مÏرســات 

التصنيــع الجيــد، نظــام إدارة الجــودة الجــودة األيــزو 9000. 

10631591  مشروع التخرج (1)
مقدمــة يف البحــث العلمــي، ارشــاد او دليــل حــول املراجعــة العلميــة واالدبيــة، كتابــة التقاريــر العمليــة، تعريــف وتحديــد الختيــار 

موضوعــات مــرشوع التخــرج.
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10631592 مشروع تخرج (2)
ــن خــالل  ــق العمــيل م ــن أجــل التطبي ــة يف مــرشوع تخــرج(1) م ــة املقدم ــات النظري ــدف هــذا املســاق إىل اســتخدام املعلوم يه

ــة. ــم تطبيقي ــارب أو تصامي تج

10631311 أساليب تحليل كمي (2) 
يهــدف هــذا املســاق إىل اســتخدام مفاهيــم متقدمــة يف التحليــل الكمــي لحــل مشــكالت واقعيــة هندســية يتعــرض لهــا املهندســون. 

يغطــي هــذا املســاق: دراســة فــرتات الثقــة واختبــار الفرضيــات، تحليــل االنحــدار الخطــي وتحليــل التبايــن األحــادي، مقدمــة إىل 

.Exel , Minitab تصميــم التجــارب اإلحصائيــة، وتطبيقــات حاســوبية عــىل برنامــج

10631580 تطوير  ريادة األعمال
ــا، دور  ــادة وíوه ــرتاتيجيات الري ــÏل، اس ــادة االع ــور ري ــÏل، تط ــادة األع ــن ري ــة ع ــة: مقدم ــات اآلتي ــرق للموضوع ــاق يتط املس

القيــادة، تحديــات الســوق، اقتصــاد ريــادة األعــÏل، املســؤوليات االجتÏعيــة وريــادة األعــÏل والــرشكات العائليــة. ويعــرض املســاق 

ــÏل.                                                       . ــادة األع ــة عــن ري دراســات حال

  

10631517  تحليل القرارات
مراجعــة قوانــÌ االحصــاء واالحتــÏالت، صياغــة مســألة القــرارت، القــرارات يف ظــروف املخاطــرة وعــدم التأكــد، شــجرة القــرارات 

اإلحصائيــة باســتخدام نظريــة Bayes، الطريقــة التحليليــة الهرميــة باتخــاذ القــرار، األنظمــة الذكيــة يف اتخــاذ القــرارات.

10631534 إدارة المشاريع وتحليل الشبكات 
مقدمــة عــن تطــور ادارة املشــاريع، الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة ãثيــل املشــاريع باســتخدام الشــبكات، حســابات املســار الحــرج، 

ضغــط زمــن املــرشوع، التدفقــات النقديــة، املتغــ ات العشــوائية يف إدارة املشــاريع، مــؤرشات/ قيــاس العمــل يف املشــاريع والتحكــم 

بتكاليــف املــرشوع، ادارة املخاطــر وتطبيقــات حاســوبية.

10631536 نظم المعلومات اإلدارية
مقدمــة إىل نظــم الحاســوب، البنــاء املؤســيس وعالقتــه بآليــات اتخــاذ القــرارات، دورة تطويــر نظــم املعلومــات، تحليــل البيانــات 

وتصميمهــا، قواعــد البيانــات، أمثلــة عــىل نظــم املعلومــات التطبيقيــة، تطبيقــات محوســبة.

10631533 المحاكاة
اســتخدام النــÏذج االحصائيــة لتمثيــل األنظمــة العمليــة، اســتخدام لغــات املحــاكاة لدراســة النظــم، جمــع البيانــات ألنظمــة املحاكاة 

وتحليلهــا واســتخدام الربامج الحاســوبية.

10631535 األنظمة الذكية في التصنيع
ــة إىل  ــة، مقدم ــة املعرف ــع، هندس ــية والتصني ــا يف اإلدارة الهندس ــ ة وتطبيقاته ــة الخب ــة، األنظم ــم الذكي ــور النظ ــة  إىل تط مقدم

ــوبية. ــج الحاس ــتخدام الربام ــة، واس ــة االصطناعي ــبكات العصبي الش

10631543 العمليات االنتاجية غير االعتيادية
مراجعــة للعمليــات االنتاجيــة التقليديــة، وعمليــات القطــع باســتخدام أســلوب الليــزر، والتشــكيل بالطاقــة امليكانيكيــة، والتشــكيل 

بالنفــاث، وتفريــغ الشــحنات (EDM) ، واســتخدام القطــع بالســلك (Wire Cutting) ، والتشــكيل الكيــÏوي، وأســاليب أخــرى.

10631552 تصميم المثبتات والمساعدات 
مبــادئ املثبتــات واملســاعدات، أساســيات تصميــم القوالــب والعــدد،  تطبيقــات هــذه األدوات يف عمليــات قطــع املعــادن وتشــكيلها 

. وتحليالتها
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10631553 تحليل وتصميم المنتجات
ــكار  ــد االف ــات، طــرق تولي ــم العملي ــم، تصمي ــات التصمي ــف ومتطلب ــل الوظائ ــج، تحلي ــط املنت ــد الحاجــة للمنتجــات، تخطي تحدي

ــم. ــة يف التصمي ــÏذج التجريبي ــتخدام الن ــودة، اس ــم للج ــع والتصمي ــم للتصني ــات، التصمي ــم املنتج ــة، تصمي االبداعي

10631564 التصميم باستخدام الحاسوب
ــات  ــة، تطبيق ــة الفرعي ــات واألنظم ــات واملركب ــة للمنتج ــارص الدقيق ــل العن ــات، تحلي ــاد للمنتج ــال@ األبع ــاî والث ــم الثن التصمي

ــة. ــوب متخصص ــج حاس ــتخدام برام باس

10631563 األتمتة
األãتــة والتصنيــع باســتخدام الحاســوب، تكنولوجيــا املجموعــات، األãتــة يف التصميــم والتصنيــع، مناولــة املــواد، تخطيــط العمليــات، 

التحكــم الرقمــي، التحكــم الرقمــي املبــارش، برمجــة املنتجــات، مقدمــة إىل أنظمــة التصنيــع املــرن.

 

10631571 هندسة الصيانة (1)
مفاهيــم الصيانــة، تكلفــة الصيانــة، الربحيــة، أíــاط الفشــل، الصيانــة املبنيــة عــىل الظــروف، التشــخيص، اإلجهــاد البيئــي، التــآكل 

واالهــرتاء، الصيانــة الوقائيــة.

10631572 هندسة الصيانة (2)
 ،èمشــكالت الصيانــة يف أدوات املاكنــة، املضخــات، الضواغــط، الرتبينــات البخاريــة، الــربادات، البويلــرات وغ هــا. الصيانــة يف املبــا

التهويــة الحراريــة، الكهربــاء وغ هــا، تأثــ  الصيانــة عــىل الســالمة، الطاقــة والبيئــة.

10631573 هندسة الوثوقية ( 1)
رشح إجــÏيل ملفاهيــم الوثوقيــة، وظيفــة الوثوقيــة، التوزيعــات االحتÏليــة، معــدالت الفشــل، دورة حيــاة املنتــج، اتاحــة املنتجــات، 

تحديــد وثوقيــة املنتجــات والخدمــات، فحــص وثوقيــة مكونــات املنتجــات والخدمــات، فحــص وثوقيــة مكونــات املنتجــات، اختبــارات 

التســارع، التصميــم مــن أجــل رفــع الوثوقيــة.

10631575 تحليل األعطال والطوارئ
األنظمــة ذات املقيــاس الكبــ  باســتخدام  نظريــة الرســوم والشــبكات، مفاهيــم املســارات القصــ ة وتطبيقاتهــا، مجموعــات الربــط 

ومجموعــات القطــع القصــ ة، تحليــل الخــروج عــن الخدمــة، وحــدوث انقطــاع بهــا، تقويــم وثوقيــة النظــام باســتخدام أســاليب 

الرســم والشــبكات، االنتفــاع وجمــع البيانــات، وموضوعــات أخــرى ذات عالقــة، ومــرشوع املســاق.

10631577  استخدام الحاسوب في إدارة الصيانة
تحليــل نظــام معلومــات الصيانــة، تحديــد االحتياجــات مــن الربامــج واألجــزاء الصلبــة للحاســوب يف نظــام الصيانــة، تخطيــط الصيانــة 

وجدولتهــا، اســتخدام األنظمــة الخبــ ة يف الصيانــة، وموضوعــات أخــرى، اســتخدام برامــج تجاريــة متوفــرة.

10631581 السالمة الصناعية
ــة املعــدات/  ــايس الخــاص بالســالمة، حÏي ــد القي ــة، التوحي ــف، الترشيعــات الحكومي ــل املخاطــر، أســباب الحــوادث والتكالي تحلي

ــج،  ــة مــن الضجي ــة، الوقاي ــة والكيÏوي ــة مــن املخاطــر الكهربائي ــن الحــوادث، الوقاي ــة م ــج الوقاي ــات، إدارة الســالمة، برام املاكين

ــة. ــة الســالمة والصحــة الصناعي ــة الدارة انظم ــة االداري ــم االنظم ــة، تصمي ــة يف الســالمة الصناعي ــة والعاملي ــ  الحكومي ــÌ واملعاي القوان

10631582  هندسة العوامل اإلنسانية 
ــدات الالزمــة لتحســÌ األداء يف العالقــة بــÌ اإلنســان واآللــة ìــا يف ذلــك تصميــم محطــات العمــل،  مســح لألنظمــة والنــÏذج واملُعَّ

دراســة العوامــل اإلنســانية والفســيولوجية والنفســية يف العمليــات اإلنتاجيــة، تصميــم املعــدات اليدويــة، دراســة األمــراض املهنيــة 
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ــات العمــل عــىل املوظفــÌ وموضوعــات أخــرى ذات عالقــة، العمــل العضــيل،  ــر وردي يف قطاعــي الصناعــة والخدمــات، دراســة أث

ــد االنســان، تصميــم  ــة واتخــاذ القــرار عن ــة املعالجــة، املعرفي قياســات ابعــاد جســم االنســان، وســائل اســتقبال املعلومــات، نظري

اجهــزة عــرض املعلومــات ووســائلها، وادوات عــرض املعلومــات وادوات التحكــم ووســائلها.

10631514 ضبط الجودة اإلحصائي (2)
ــة،  ــط الجــودة املتقدم ــات، ونظــم الجــودة، لوحــات ضب ــل العملي ــة، طــرق تحلي ــة والثالثي ــول الثنائي ــات القب خطــط لفحــص عين

ــم التجــارب)، أســلوب تاكــويش يف الجــودة، اســرتاتيجية  ــل تصمي ــط الجــودة ( مث ــة املتقدمــة يف ضب اســتخدام األســاليب اإلحصائي

الجــودة (Tagushi Method)   و (Six-Sigma) انظمــة ادارة الجــودة.

10631451   إدارة الصيانة
يهــدف املســاق إىل إعطــاء نظــرة عامــة عــىل إدارة الصيانــة، ويتنــاول املســاق املوضوعــات اآلتيــة: هيكليــة قســم الصيانــة، خطــط 

الصيانــة، آليــات قيــاس األداء، تخطيــط وجدولــة عمليــات الصيانــة ومنهجيــة FMEA  وجدولتهــا. كــÏ يعطــي املســاق نظــرة عامــة 

عــىل موضــوع الوثوقيــة وطــرق حســابها وتأثــ  الوثوقيــة عــىل اإلنتــاج.

10631515 بحوث العمليات (2)
مراجعــة أســلوب الربمجــة الخطيــة باســتخدام Simplex Tech، الربمجــة الخطيــة لألعــداد الصحيحة، مقدمــة يف الربمجــة الديناميكية، 

مقدمــة للعمليــات العشــوائية سالســل ماركــوف، íــاذج االنتظــار ونظريــة األرتــال، تطبيقــات حاســوبية، الربمجة غــ  الخطية.

10631545 تصميم أنظمة التصنيع
ــع  ــة التصني ــن يف أنظم ــع التباي ــل م ــوم التعام ــق، مفه ــل التدف ــه، تحلي ــاج وخطوط ــات االنت ــتيعابية ملحط ــرارات االس ــل الق تحلي

.(lean techniques ) ــة يف ــة،  مقدم ــع املرن ــة التصني ــة يف أنظم ــه، مقدم ــبابه وطرق وأس

10631323 طرق التصنيع
مقدمــة إىل خــواص املــواد الهندســية املســتخدمة يف التصنيــع، دراســة العمليــات االنتاجيــة األساســية املســتخدمة يف قطــع املعــادن 

وتشــكيل الخشــب والزجــاج مثــل الخراطــة، والتفريــز، والقــدح، والتنعيــم، والتشــكيل وغ هــا مــن العمليــات املســتخدمة يف التصنيــع.

10631288 هندسة السالمة
طــرق الســالمة العامــة التــي يجــب اتباعهــا، الحÏيــات الواجــب توافرهــا، مثــل الحÏيــة مــن الضجيــج واملــواد الكيÏويــة، تحديــد 

املخاطــر مثــل املخاطــر الكيÏويــة، والكهربائيــة، وامليكانيكيــة وطــرق الوقايــة منهــا.

10631335 االقتصاد الهندسي
عمليــة اتخــاذ القــرارات، معالجــة املشــاريع مــن الناحيــة االقتصاديــة، التعــرف إىل التدفــق املــايل، اختيــار املــرشوع األجــدى اقتصاديــاً، 

حســاب القيمــة املاليــة للمشــاريع مــع األخــذ بعــÌ االعتبــار الفوائــد البنكيــة املركبــة والبســيطة، االســتهالك.

10631366 علم القياس والمعايير الهندسية
تحليــل األخطــاء، معايــ  أجهــزة القياســات وتدريجهــا، التفــاوت املســموح، القياســات الخطيــة والزاويــة، الحــرارة ، القــوة، الضغــط، 

التدفــق، معالجــة املواصفــات واألنظمــة القياســة محليــاً وعامليــاً.
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي درس بها الرتبة العلمية اسم المدرس

Eastern Mediterranean University استاذ مشارك د. أحمد الرمحي

Loughborough University, United Kingdom استاذ مساعد د.ايهم جعرون

Politecnico di Milano, Italy استاذ مساعد د.رامز عساف

Concordia University, Canada استاذ مساعد د.محمد عزام

Bilkent University, Ankara, TURKEY استاذ مساعد د. يحيى صالح

University of Jordan مدرس أ.تامر حداد

Jordan University of Science and Technology (JUST) مدرس أ.سليÏن الضعيفي



 دليل جامعة النجاح الوطنية395

قسم هندسة الحاسوب
الخطة الدراسية

رؤية البرنامج:
تقــوم رؤيــة برنامــج هندســة الحاســوب عــىل إنتــاج نوعيــة عاليــة مــن الخريجــÌ الذيــن يتقنــون الجانبــÌ النظــري والعمــيل، وذلــك 

مــن خــالل الرتكيــز عــىل التفــوق الــدرايس و املهــارات العمليــة والكفايــة املهنيــة إلنتــاج قــادة يف مجــال الحوســبة. نســعى جاهديــن لتحقيق 

رؤيتنــا و توســيع املعرفــة العلميــة مــن خــالل البحــوث واإلســهام بشــكل إيجــا> يف املجتمــع.

رسالة البرنامج:
مهمة برنامج هندسة الحاسوب هي:

ــة واألوســاط •  ــة و الحكومي ــة يف املجــاالت الصناعي ــويل مناصــب قيادي ــة لت ــة الالزم ــة والعملي ــارات النظري ــا بامله ــز خريجيه تجهي

ــة. األكاد¤ي

تشــجيع التعلــم النشــط والتفكــ  النقــدي والقــدرة عــىل اتخــاذ القــرار الهنــديس الصائــب لحــل املشــاكل الهندســية يف الجوانــب • 

العلميــة و االقتصاديــة واالجتÏعيــة والبيئيــة.

 تعزيــز املعرفــة العلميــة والرياضيــة والتقنيــة للخريجــÌ وتدريبهــم عــىل اكتســاب القــدرة عــىل تحليــل األجــزاء األساســية مــن • 

أنظمــة الحوســبة الحديثــة وتركيبهــا وتصميمهــا.

ــر •  ــل تطوي ــاالت من أج ــن املج ــد م ــوث يف العدي ــراء البح ــالل اج ــن خ ــوب م ــة الحاس ــال هندس ــة يف مج ــاق املعرف ــيع نط توس

ــة. ــات املجتمعي ــة الخدم ــة وتأدي ــة العلمي املعرف

ــار كالً مــن الجوانــب االجتÏعيــة •  ضــÏن الجــودة، وتشــجيع الســعي املنهجــي لتحســÌ مجــال التعليــم، مــع االخــذ بعــÌ االعتب

ــاة. ــة بشــكل مســتدام ضمــن إطــار التعلــم املســتمر مــدى الحي والسياســية واألخالقيــة والصحي

أهداف البرنامج:
يــرى قســم هندســة الحاســوب  بــأن أمــام خريجيــه مجموعــة متنوعــة مــن املســارات الوظيفيــة يف االقتصــاد العاملــي الناشــئ . يســعى 

برنامــج هندســة الحاســوب لتحقيــق األهــداف التاليــة عــىل اختــالف املســار الــذي يختــاره الخريــج:

يتمتعون بالكفاءة يف مجاالت تصميم وتحليل وتنفيذ وتحسÌ انظمة الحاسوب الحديثة.• 

ــياقات •  ــة الس ــة يف كاف ــات املادي ــات أو املكون ــرع الربمجي ــوب يف أف ــة الحاس ــال هندس ــة يف مج ــب قيادي ــويل مناص ــÌ لت مؤهل

ــة. ــة و الريادي ــة، اإلداري ــة، االكاد¤ي االحرتافي

قــادرون عــىل املنافســة بفعاليــة عــىل املســتوى العاملــي و¤تلكــون ســلوكا احرتافيــا، احرتامــا للتعدديــة، مهــارة التواصــل والعمــل • 

الجÏعــي باإلضافــة إىل حــس أخالقــي قــوي ومســؤولية اجتÏعيــة عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي.

يقدرون أهمية التعلم املستمر والتطوير الذاä من خالل النجاح يف متابعة الدراسات العليا أو التدريب العميل االحرتايف.• 

مخرجات البرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة.• 

القدرة عىل التصميم وإثبات التجارب مع تحليل البيانات وتفس ها.• 

ــي، •  ــادي، والبيئ ــع االقتص ــة بالواق ــددات املتعلق ــن املح ــه ضم ــا ومعالجت ــة م ــزء أو عملي ــة أو ج ــم  منظوم ــىل تصمي ــدرة ع الق

ــتمرارية. ــة واالس ــدرة التصنيعي ــان والق ــر األم ــÏن توف ــع ض ــي م ــي، والصح ــيايس، واألخالق ــي، والس واالجتÏع

قابلية الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات.• 

القدرة عىل تحديد املشاكل يف مجال هندسة الحاسوب وصياغتها وحلها.• 

إدراك للمسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها.• 

القدرة عىل التواصل مع املحيط بشكل فعال.• 

أن ¤تلك مستوى واسعاً من التعليم الالزم لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة والسياق االجتÏعي.• 

أن يكون له قابلية عىل فهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر.• 
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متطلبات القبول: 
يتم قبول الطلبة مبارشة  يف برنامج هندسة الحاسوب من خالل التنافس عىل معدل الثانوية العامة (التوجيهي).

متطلبات التخرج  بدرجة البكالوريوس في قسم هندسة الحاسوب:
:äام دراسة  160 ساعة معتمدة  بنجاح عىل النحو اآلãللحصول عىل درجة البكالوريوس يف هندسة الحاسوب عىل الطلبة إ

18 ساعة معتمدةمتطلبات الجامعة
143 ساعة معتمدةمتطلبات القسم

161 ساعة معتمدةاملجموع

الخطة الدراسية:
متطلبات الجامعة (18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمده اسم المساق رقم المساق
3 الثقافة االسالمية 110000101
3 اللغة العربية 110000102
3 لغة انجليزية 1 110000103
3 لغة انجليزية 2 110000322
3 دراسات فلسطينية 110000105
1 مهارات القيادة و االتصال 110000117
1 خدمة مجتمع 110000108
1 مقدمة يف علم الحاسوب 110000127

18 املجموع
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متطلبات القسم (١٤٢ ساعة معتمدة)
مساقات اجبارية (١٢٣ ساعة معتمدة)

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10636211  م.س. 1                 3معالجة الصور الرقمية 10636318
10636212  م.س. 1                 3برمجة الويب 10636316
10636212  م.س. 1                 3نظم قواعد البيانات 10636315
10636212  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10636312
موافقة القسم3التدريب العميل 10636304
10636426  م.س. 1                 1مخترب املتحكÏت الدقيقة 10636496
10636111  م.س. 1                 3تركيب بيانات وخوارزميات 10636211
10636454  م.س. 1                 1مخترب الشبكات 10636594
10636221  م.س. 1                 3تصميم دوائر رقمية 2 10636321
                 3مرشوع تخرج 2 10636582
10636211  م.س. 1                 3الربمجة باستخدام الكيانات 10636212
10636221  م.س. 1                 3املعالجات الدقيقة 10636322
10636322  م.س. 1                 3عÏرة الحاسوب 1 10636323
10636321  م.س. 1                 3الدوائر االلكرتونية الرقمية 10636332
10641373  م.س. 1                 3اتصاالت الحاسوب والبيانات 10636351
10636323  م.س. 1                 3عÏرة الحاسوب 2 10636423
10636321  م.س. 1                 3املتحكÏت الدقيقة 10636426
10636323  م.س. 1                 3نظم التشغيل 10636451
10636351  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 1 10636454
10636454  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 2 10636455
                 3مرشوع تخرج 1 10636581
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10636323  م.س. 1                 1مخترب تصميم الكمبيوتر 10636493
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
10636312  م.س. 1                 3إدارة أعÏل تكنولوجيا املعلومات 10636475
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10636322  م.س. 1                 1مخترب املعالجات الدقيقة 10636392
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
                 3برمجة الحاسوب 10636111
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10636321  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 2 10636391
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3مهارات التفك  النقدي والبحث 10636410
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10636111  م.س. 1                 3رياضيات منفصلة 10636215
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3كيمياء عامه 1 10231101

*التدريــب العمــيل يســتمر ملــدة 320 ســاعة معتمــدة( مــا يقــارب ûانيــة اســابيع) بعــد انتهــاء الســنة الرابعــة (ليســمح لــه بالتدريــب، 

عــىل الطالــب انهــاء 120 ســاعة معتمــدة). املســاق يعــادل 3 ســاعات معتمــدة.

مساقات اختيارية (١٥ ساعة معتمدة)
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق

10636423  م.س. 1                 3الحوسبة املتوازية 10636523
                 3الدوائر التكاملية املوسعة 10636568
                 3التحكم الرقمي 10636528
10636454  م.س. 1                 3مواضيع خاصة يف الشبكات 10636554
                 3تطبيقات الوسائط املتعددة 10636563
                 3مواضيع خاصة 2 10636564
                 3مكونات الحاسوب والتداخل 10636521
                 3حوسبة استيعاب األخطاء 10636526
10636211  م.س. 1                 3الخوارزميات وحسابات التعقيد 10636314
                 3أنظمة الزمن الحقيقي 10636525
10636454  م.س. 1                 3أمن املعلومات والشبكات 10636511
                 3التدريب العميل 2 10636305
10636315  م.س. 1                 3نظم قواعد البيانات املتقدمة 10636415
                 3تركيب املرتجÏت 10636416
                 3الذكاء االصطناعي 10636417
                 3رسوم الحاسوب 10636418
                 3الشبكات العصبية واالنظمة الضبابية 10636419
10636322  م.س. 1                 3معالجات دقيقة متقدمة 10636422
10636451  م.س. 1                 3أنظمة التشغيل املوزعة 10636456
                 3مواضيع خاصة 1 10636464

** هــذا املســاق يعطــي الفرصــة لبعــض الطــالب الجــراء تدريبهــم ملــدة فصــل أول أو ثــان كامــل مــن خــالل تســجيل مســاقي تدريــب 

1 وتدريــب 2 بشــكل متزامــن (مــا يعــادل 6 ســاعات معتمــدة) رشيطــة ان ال يســجل الطالــب أيــة مســاقات أخــرى خــالل ذلــك الفصــل. 

و حتــى يكــون الطالــب مؤهــال لهــذا املســار مــن التدريــب يجــب عليــه أخــذ التدريــب قبــل فصــل التخــرج و الحصــول عــىل موافقــة 

مســبقة مــن القســم وذلــك باالعتــÏد عــىل تحصيلــه وعــدد الســاعات التــي أãهــا الطالــب إىل جانــب توفــر وجــودة فرصــة التدريــب  ملــدة 

فصــل كامــل. 

مساقات حرة (ساعتات معتمده)
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وصف المساقات
10636111 برمجة الحاسوب

ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــع الربامــج. ــذ وتتب ــة وتنفي ــة. كتاب الربمجي

10636211 تركيب بيانات وخوارزميات
أنــواع البيانــات وتركيبهــا ، الحجــز الديناميــÇ للذاكــرة، القوائــم املتصلــة، الشــجرة، الشــجرة الثنائيــة، البحــث والتخريــن، الكومــة، 

الطابــور،Hashing، مخططــات (Graphs)، خوارزميــات البحــث يف املخططــات.

10636212 البرمجة باستخدام الكيانات
مفاهيــم الربمجــة باســتخدام الكيانــات: الـــ Classes، التغليــف، اخفــاء البيانــات وتجريدهــا ، التوريــث األحــادي واملتعــدد و تعــدد 

.++Cأو Java مثــل لغــة OOP األشــكال. كتابــة الربامــج بوســاطة لغــات ألـــ

10636215 الرياضيات المنفصلة
املوضوعــات الرياضيــة التــي تتعلــق بشــكل مبــارش  بهندســة الكمبيوتــر وتشــمل: املنطــق، العالقــات، االقرتانــات، نظريــة املجموعــات 

ــة، التكــرار، عالقــات التكــرار  ــاè، االحتــÏالت املنفصل ــة الرســم البي ــايض، نظري ــات الربهــان، االســتقراء الري األساســية، العــد، وتقني

ونظريــة األعــداد.

10636221 تصميم دوائر رقمية 1
 ، Flip$op ،الجــرب البــويل، أنظمــة العــد، البوابــات املنطقيــة، التبســيط، الدوائــر املنطقيــة الجمعيــة وتصميمهــا، الدوائــر املتسلســلة

العــدادات، املســجالت، تصميــم االت الحالــة ,األنظمــة املتزامنــة.

 

10636291 مختبر تصميم دوائر رقمية 1 
ــر  ــتخدام  الدوائ ــات , اس ــتخدام البواب ــة باس ــر منطقي ــم دوائ ــا , تصمي ــوع TTL, CMOS  وخصائصه ــن ن ــر م ــة يف الدوائ مقدم

التكامليــة التاليــة يف تصميــم الدوائــر املنطقيــة: Decoders, Shi� registers, ROM and RAM, Monostable, Astable.  تصميــم 

الدوائــر املتسلســة

10636312 هندسة البرمجيات
املفاهيــم االساســية، املتوســطة وبعــض املفاهيــم املتقدمــة يف مجــال هندســة الربمجيــات: مفهــوم هندســة املربمجيــات،  االنظمــة 

ــة  ــاذج االنظم í ،ــة ــة الحرج ــات، االنظم ــات الربمجي ــة، املتطلب ــة االنظم ــئة، هندس ــة الناش ــص االنظم ــة، خصائ ــو- اجتÏعي التكن

ــات . ــة الربمجي ــن واعتÏدي ــارات، تطــور، أم ــة النمذجــة املوحــدة (UML)، اختب ــات، لغ ــم الربمجي ــوى، تصمي واملحت

10636314 الخوارزميات وحسابات التعقيد
ــب  ــدات الحســابية، الرتتي ــات، طــرق حســاب التعقي ــم الخوارزمي ــات، طــرق تصمي ــب البيان ــات وتركي ــل الخوارزمي ــم وتحلي تصمي

ــات  ــة). خوارزمي ــة (االني ــة الطمعي ــة والربمج ــة الديناميكي ــات: الربمج ــم الخوارزمي ــل وتصمي ــة يف تحلي ــرق متقدم ــاء. ط واالحص

.Graphs)، NP – complete problems) املخططــات 

10636316 برمجة الويب
 .XML, XSLT, JavaScript, JSP,  PHP, MYSQL, ASP : برمجــة صفحــات االنرتنــت باســتخدام عــدة لغــات متقدمــة مثــل

ــب. ــتخدام أدوات وي ــيل باس ــوى تفاع ــم محت ــادم وتصمي ــب الخ ــن جان ــة م والربمج
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10636318 معالجة الصور الرقمية
مقدمــة يف معالجــة الصــور الرقميــة، اساســيات ومبــادئ الصــور الرقميــة، تحســÌ الصــور، معالجــة الصــور امللونــة، ضغــط الصــور، 

املعالجــة الشــكلية للصــور، التعــرف و االدراك عــىل االشــياء.

10636321 تصميم دوائر رقمية 2
 PLDs :ــا ــة املربمجــة وتطبيقاته ــزة املنطقي ــة. االجه ــر غ املتزامن ــم   الدوائ ــل وتصمي ــات State Machine. تحلي ــم خوارزمي تصمي

ــص  ــت. الخصائ ــر التوقي ــدات الوقت\الســاعة ودوائ ــة: VHDL. مول ــب املادي ــات وصــف الرتاكي PLA, PAL, CPLD, FPGA. لغ

ــة. ــات املادي ــات واملكون ــات وصــف البواب ــة وتفســ  بيان ــات املنطقي ــة للبواب الكهربائي

10636322 المعالجات الدقيقة
أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، املعالــج 8086/8088، اíــاط عنونــة الذاكــرة، مجموعــة التعليــÏت، الربمجــة باســتخدام لغــة 

التجميع(االســملبي). مواصفــات املكونــات الصلبــة، التواصــل مــع واجهــة الذاكــرة، االدخــال واالخــراج واملقاطعــات.

10636323 عمارة الحاسوب 1
مكونــات الحاســوب، واجهــة التواصل بÌ املكونــات الصلبة/الربمجيــات، ملحة تاريخية، أداء الحاســوب، مجموعــة التعليÏت،العمليات 

الحســابية لألرقــام الصحيحــة، تصميــم وحــدة التحكــم ومســارات البيانــات للمعالجــات احاديــة الــدورة ومتعــددة الــدورات وأنابيــب 

تجزئــة تنفيــذ التعليــÏت (Pipelining). نظــام الذاكــرة االســايس ومبــادئ ذاكــرة الكاش.

10636332 الدوائر االلكترونية الرقمية
عائــالت البوابــات الرقميــة (RTL، DTL، TTL، ECL، I2L، CMOS)، وخصائــص CMOS (خصائــص منحنــى فــرق الجهــد و زمــن 

ــس،  ــة والعك ــة إىل التناظري ــة الرقمي ــن االنظم ــل م ــا،  التحوي ــل معه ــة التواص ــر OP-AMPS وكيفي ــات)، دوائ ــم البواب ــل قي تبدي

 H-Bridge (Relay, SCRs,) دوائــر االستشــعار (البرصيــة واملوجــات فــوق الصوتيــة)، مصــادر الطاقــة املنظمــة، دوائــر القيــادة مثــل

Triads, SGT. مقدمــة يف تصميــم قواعــد تخطيــط الدوائــر.

10636351 اتصاالت الحاسوب والبيانات
ــوالت: التحكــم  ــادئ الربوتوك ــات، مب ــة املعلوم ــات وتشــف ها ، نظري ــز البيان ــات ترمي ــات والشــبكات: تقني ــادئ اتصــاالت البيان مب

باألخطــاء (اإلكتشــاف والتصحيــح)، التقنيــات والخوارزميــات. طــرق االرســال املتزامــن وغــ  املتزامــن وواجهــة التواصــل معهــا، أســس 

االرســال ومبادئــه ، اســاليب التضمــÌ وعكــس التضمــÌ، وســائل االنتقــال املختلفــة، التضمــÌ الرقمــي واألداء. مقدمــة يف التحكــم يف 

التدفــق ووصلــة البيانــات.

10636391 مختبر تصميم دوائر رقمية 2
.VHDL تجارب باستخدام ،FPGAs و CPLDs ،مولد الساعة، املتذبدبات، الدوائر غ  املتزامنة، خوارزميات االت الحالة

10636392 مختبر المعالجات الدقيقة
مقدمــة يف املعالجــات (انتــل 80386) وعÏرتهــا، اíــاط عنونــة الذاكــرة، تعليــÏت نقــل البيانــات، التعليــÏت الحســابية واملنطقيــة، 

تعليــÏت التحكــم بســ  الربامــج، برمجــة املعالجــات الدقيقــة، التواصــل مــع املدخــالت واملخرجــات، التحويــل مــن االنظمــة الرقميــة 

اىل التÏثليــة والعكــس واملقاطعــات.

10636410 مهارات التفكير النقدي والبحث
املســاق يتنــاول االعتبــارات النظريــة والعمليــة للتفكــ  النقــدي والبحــث. حيــث يــدرس عمليــة تطويــر املعتقــدات واالطروحــات 

ودعمهــا وتقييمهــا مــن خــالل االســتدالل االســتقراî واالســتنباطي واملهــارات املعرفيــة. كــÏ يطبــق املســاق عمليــة التفكــ  إلجــراء 

البحــوث العلميــة وتقييمهــا. .يتوقــع مــن  الطــالب ان يقدمــوا موضوعــات بحثيــة بشــكل شــفوي وكتــا> وذلــك مــن اجــل اكتســاب 

الخــربة العمليــة يف إجــراء البحــوث و الدفــاع عــن اطروحاتهــم واراءهــم الخاصــة.
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10636415 أنظمة قواعد بيانات متقدمه
قواعــد بيانــات Object-oriented/object-relational، مخــازن البيانــات، املعالجــة التحليليــة OLAP والتنقيــب يف البيانــات 

واكتشــاف املعرفــة، ادمــاج املعلومــات والوســاطة، تطويــر االســتعالم عــن البيانــات، قواعــد البيانــات وشــبكة االتصــاالت العامليــة، 

ــات. ــاج البيان ــات غــ  املتجانســة واندم ــات املوزعــة، قواعــد البيان قواعــد البيان

10636416 تركيب المترجمات
ــد شــيفرة  ــداليل، تولي ــل ال أساســيات املرتجــÏت ومــؤوالت االوامــر: جــداول الرمــوز التحليــالت الكلمــي، التحليــل الُجمــيل، التحلي

الربامــج والتحســينات عــىل لغــات الربمجــة العامــة.

10636417 الذكاء االصطناعي
تعريــف الــذكاء االصطناعــي، حــل املشــاكل عــن طريــق البحــث، الخوارزميــات الجينية،مشــاكل تلبيــة الضوابــط، االلعــاب، املعرفــة و 

املنطــق، املنطــق االحــادي، عــدم اليقــÌ واملنطــق االحتــÏيل، التعلــم والشــبكات العصبيــة.

10636418 رسوم الحاسوب
املبــادئ األساســية لرســوم الحاســوب، تركيــب أجهــزة العــرض الرســومية الحديثــة، تحويــالت الهندســية الفراغيــة (الدوران،التحجيــم، 

ــة  التحريــك، وãثيــل املصفوفــة الخاصــة بذلــك)، اإلحداثيــات املتجانســة، تحويــالت االســقاط واملنظــور، خوارزميــات القــص و إزال

ــات  ــفافية، املكتب ــار والش ــكاس، االنكس ــاءة يف النع ــاذج اإلض í ،ــعاع ــح وبالش ــ  باملس ــات التصي ــرة خوارزمي ــ  ظاه ــطوح الغ الس

.OPENGL، 3D-MAX واألدوات مثــل

10636419 الشبكات العصبية الحاسوبية واالنظمة الضبابية
املفاهيــم األساســية للشــبكات العصبيــة الحاســوبية وانظمــة املنطــق الضبــا>، العصبــون الحاســو>، تصنيــف الشــبكات العصبيــة 

الحاســوبية وانواعهــا وتركيبهــا، العصبــون الحاســو> بطبقــة واحــدة وعــدة طبقــات، شــبكات التغذيــة الرجعــة االماميــة، شــبكات 

HopJeld، التعلــم دون إرشاف، املجموعــات الضبابيــة، املنطــق الضبــا>، املخططــات (Graphs) الضبابيــة، االعتــالج، تصميــم أنظمــة 

املنطــق الضبــا>، التعــاون بــÌ الشــبكات العصبيــة واالنظمــة الضبابيــة وتطبيقاتهــا.

10636422 معالجات دقيقة متقدمة
عــÏرة الحواســيب ذات 32 و64 بــت، لغــة التجميــع ولغــات الربمجــة عاليــة املســتوى الخاصــة باملعالجــات املتقدمــة. دراســة عائالت 

معالجــات 80x86 مثــل: البنتيــوم، بنتيــوم II، الــخ. دراســة مقارنــة بــÌ عائــالت املعالجــات. التواصــل مــع الذاكــرة الديناميكيــة و 

وحــدات اإلدخــال / اإلخــراج.

10636423 عمارة حاسوب 2
عــÏرة مجموعــة التعليــÏت، مفاهيــم متقدمــة: أنابيــب تجزئــة تنفيــذ التعليــÏت (Pipelining)، النتفيــذ املتزامن\املتــوازي، تصميم 

املعالجــات متعــددة االنويــة. تصميــم الذاكــرة الهرميــة واملدخــالت واملخرجــات. مفاهيــم ابتدائيــة يف الحوســبة املوزعــة واملتوازيــة.

10636426 المتحكمات الدقيقة
عــÏرة املتحكــÏت الدقيقــة واالجهــزة الطرفيــة، أنظمــة التشــغيل املضمنــة ومشــغالت األجهــزة، املرتجــم ومتتبــع األخطــاء، املؤقــت 

ــر. هــذا املســاق  ــة ملنصــات التطوي ــات العملي ــز عــىل التطبيق ــم الرتكي ــزة، االتصــاالت. يت ونظــام املقاطعــات، التواصــل مــع االجه

يتضمــن تنفيــذ مــرشوع عمــيل باســتخدام احــد املتحكــÏت الدقيقــة شــائعة االســتخدام.

10636451 نظم التشغيل
مبــادئ نظــم التشــغيل. إدارة املهــام، املزامنــة، إدارة الذاكــرة االفرتاضيــة، ادارة مــوارد الحاســوب، االســتعصاء (deadlock) والتخزيــن 

االضــايف باإلضافــة اىل تنفيــذ انظمــة امللفــات.
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10636454 شبكات حاسوب1
عــÏرة شــبكات الحاســوب، برتوكــوالت الشــبكة، برتوكــوالت االنرتنــت، وســائط النقــل، أنظمــة الرتميــز، كشــف األخطــاء، طبقــة ربــط 

البيانــات وبروتوكــوالت قنــوات النفــاذ املتعــدد. طبقــة الشــبكات، توجيــه الشــبكات، التحكــم بازدحــام الشــبكة وتدفــق املعلومــات، 

 ،èخدمــات وبروتوكــوالت االرســال مــن نهايــة اىل نهايــة، رسيــة الشــبكات وخصوصيتهــا. طبقــة التطبيقــات مثــل اإل¤يــل االلكــرتو

املحطــات الطرفيــة االفرتاضيــة، بروتوكــول نقــل امللفــات، تطبيقــات االنرتنــت.

10636455 شبكات حاسوب2
تصميم و ضبط الشبكات املحلية عالية الرسعة. الشبكات الالسلكية. االملام بالشبكات عريضة املساحة:

Frame-relay, ISDN, leased lines, ATM ، بروتوكوالت اعادة التوجيه وقوائم التحكم بالوصول.

ادارة الشبكات: SNMP. ضبط املوجه وموزع الشبكة عىل املستوى الثالث. يتضمن املساق مرشوعا عمليا.

10636456 أنظمة التشغيل الموزعة
دراســة متعمقــة ملبــادئ النظــم املوزعــة بشــكل عــام، املواضيــع األساســية يف تصميــم االنظمــة املوزعــة: الهيكليــة، والطوبولوجيــا، 

واملهــام وســالل التعليــÏت و طــرق االتصــال املوزعــة بــÌ املهــام، وجدولــة املهــام املوزعــة، التســمية، ترتيــب االحــداث، اســتيعاب 

األخطــاء، النســخ املتطابــق للبيانــات والتطابق/االنســجام بــÌ البيانــات.

10636464 موضوعات خاصة 1
موضوعات معارصة يف هندسة الحاسوب.

10636475 ادارة واعمال تكنولوجيا المعلومات
ــدء دراســة جــدوى  ــة، إدارة الشــبكات. ب ــة ، التجــاره االلكرتوني ــات املادي ــات واملكون ــا املعلومــات، الربامجي إدارة انظمــة تكنولوجي

ــا املعلومــات وإدارتهــا.  أعــÏل تكنولوجي

10636493مختبر تصميم الحاسوب
إكســاب الطــالب خــربة عمليــة يف تصميــم أحــد املعالجــات. حيــث يتــم إعطــاء الطــالب مجموعــة تعليــÏت ومــن ثــم يطلــب منهــم 

بنــاء مســار البيانــات (datapath)  باســتخدام مكونــات بســيطة متوفــرة ويطلــب منهــم أيضــا تصميــم وتنفيــذ وحــدة التحكــم ìســار 

البيانات.

10636496مختبر المتحكمات الدقيقة
الرتكيــز عــىل التطبيــق العمــيل باســتخدام منصــات التطويــر الخاصــة باملتحكــÏت الدقيقــة: عــÏرة املتحكــÏت الدقيقــة، األجهــزة 

ــائل  ــزة ووس ــÌ األجه ــل ب ــات، والتوصي ــم املقاطع ــات، ونظ ــÏت، املوقت ــغالت، املرتج ــة، املش ــغيل املضمن ــة التش ــة وأنظم الطرفي

االتصــال.

10636511 أمن المعلومات والشبكات
التشــف  املتÏثــل Stream vs. block ciphers ، التشــف  غــ  املتÏثــل، دوال التجزئــة (hashing)، وســالمة البيانــات، رمــوز التثبــت 

ــاح  ــة ملفت ــة التحتي ــة و البني ــهادات الرقمي ــت، الش ــول اإلنرتن ــبكات وبروتوك ــن الش ــة، أم ــات الرقمي ــائل، التوقيع ــة الرس ــن أصال م

.SSL / TLS ،ــن التشــف  املعل

10636521 مكونات الحاسوب والتداخل
بنــاء و مكونــات أجــزاء الحاســوب وأنظمــة الربامجيــات، تركيــب الحاســوب: عــÏرة وحــدة املعالجــة املركزيــة ومداخــل ومخــارج 

الحاســوب، نظــم التشــغيل والتــي تشــمل املهــام، الذاكــرة، التخزيــن، تنظيــم امللفــات، املشــغالت واالقــراص املرنــة والصلبــة، أقــراص 

الليــزر، كرتــات الحاســوب وكيفيــة توصيلهــا.
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10636523 الحوسبة المتوازية
مقدمــة يف الحوســبة املتوازيــة (الذاكــرة املشــرتكة وذاكــرة املوزعــة)، عــÏرة املعالجــات متعــددة النــواة، خوارزميــة ومبــادئ تصميــم 

ــج  ــل األداء يف  الربام ــا ، تحلي ــة وíاذجه ــرة املشــرتكة واملوزع ــة الذاك ــادئ أنظم ــة ومب ــاذج الربمجــة املتوازي íــة، و ــة املوازي االنظم

املوازيــة، الخوارزميــات والتطبيقــات املتوازيــة.

10636525 أنظمة الزمن الحقيقي
ــا ،  ــة ومواصفاته ــة الحقيق ــات األنظم ــا.  احتياج ــة وتركيبه ــك األنظم ــة بتل ــج الخاص ــم الربام ــي، تصمي ــن الحقيق ــة الزم ــادىء أنظم مب

ــن  ــة الزم ــة بأنظم ــة املتخصص ــات الربمج ــي، لغ ــن الحقيق ــة الزم ــغيل أنظم ــم تش ــي، نظ ــل الزمن ــÏت والتحلي ــة امله ــات جدول خوارزمي

ــي. الحقيق

10636526 حوسبة استيعاب األخطاء
األخطــاء ومظاهرهــا، شــؤون، نظريــات، وتقنيــات تصميــم األنظمــة املوثــوق بهــا، الفحــص، التصميــم لدعــم قابليــة الفحــص، الفحــص 

ــات  ــم الربمجي ــز، تشــخيص األخطــاء عــىل مســتوى النظــام، تصمي ــات الرتمي ــة الفشــل، تقني ــاف االمــن يف حال ــر االيق ــذاä، دوائ ال

املوثــوق بهــا، معايــ  التقييــم.

10636528 التحكم الرقمي
مقدمــة يف نظريــة التحكــم الرقمــي. يتــم الرتكيــز عــىل التحليــل املنفصــل وقتيــا لألنظمــة الديناميكيــة وتركيــب قوانــÌ تحكــم تلبــي 

 ،z-transform   ،ــي ــم الرقم ــة التحك ــة ونظري ــر الرقمي ــم الكمبيوت ــة تحك ــية ألنظم ــم األساس ــÌ. املفاهي ــم مع ــات تصمي مواصف

PID  وأنظمــة أخــذ العينــات املنفصلــة وقتيــا للبيانــات، التصميــم واملعايــرة باســتخدام تقنيــات

و محاكاة نظام التحكم الرقمي باستخدام Matlab /  Simulink وأدوات التحكم.

10636554 موضوعات خاصة في الشبكات
موضوعات معارصة يف شبكات الحاسوب

10636563 تطبيقات الوسائط المتعددة
تطويــر تطبيقــات متعــددة الوســائط  باســتخدام ادوات خاصــة.  نظــام الرســوم و الصــور املتحركــة الحاســوبية. مبــادئ التطبيقــات 

ــز عــىل مشــاريع  ــم الرتكي ــب. يت ــم الوســائط املتعــددة للوي ــة. تصمي ــل الوســائط الرقمي ــة. طــرق ãثي متعــددة الوســائط التفاعلي

ــر تطبيقــات عمليــة باســتخدام أدوات متعــددة الوســائط. الطلبــة لتطوي

10636564 موضوعات خاصه 2
موضوعات معارصه يف مجال هندسة الحاسوب.

10636568 الدوائر التكامليه الموسعه
مبــادئ عمــل انظمــة CMOS الرقميــة وطــرق تصميمهــا و تصنيعهــا. االســس النظريــة لعمــل ترانزســتور ال MOS ، تقييــم األداء، 

ــة، مصفوفــات املنطــق والذاكــرة،  ــر التسلســلية، مســارالبيانات (data-path) يف النظــم الفرعي عائــالت ال CMOS، تصميــم الدوائ

املدخــالت واملخرجــات.

10636581 مشروع تخرج 1
تصميم نظام برمجي عميل متكامل وتنفيذه.

10636582 مشروع تخرج 2
تصميم نظام مادي عميل متكامل وتنفيذه ìا يشمل النظام الربمجي الخاص به.
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10636594 مختبر الشبكات
ــة اىل  ــا باالضاف ــ فرات وتنصيبه ــة الس ــبكات وبرمج ــاكاة الش ــات ومح ــرات والسويتش ــة الروت ــة وبرمج ــبكات املختلف ــب الش تركي

ــا. ــبكات وتصميمه ــل الش تحلي

مساقات مطروحة القسام أخرى:

متطلب سابقساعات اسبوعيةساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق عملينظري
33010636111ميكروبروسيسور للميكاترونكس 106363741
330معالجات وحاكÏت دقيقة10636428
33010636374ميكروبروسيسور للميكاترونكس 106364742
10310636374مخترب ميكروبروسيسور للميكاترونكس10636476
10310636428مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة10636498
330االنظمة املضمنة10636527

وصف المساقات المطروحة القسام أخرى:

10636374 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1
ــة،  تاريــخ وتطــور أنظمــة املعالجــات الدقيقــة الخاصــة بعائلــة 80x86. عــÏرة عائلــة املعالجــات 80x86، وحــدة املعالجــة املركزي

ــرة.  ــج والذاك ــع املعال ــة التواصــل م ــات واشــارات التحكــم، واجه ــل البيان ــات، مســارات توصي ــغ البيان ــرة، صي ــة الذاك اíــاط عنون

ــة التجميع(االســملبي). ــÏت. الربمجــة باســتخدام لغ ــة التعلي مجموع

10636428 معالجات وحاكمات دقيقة
عــÏرة املتحكــم الدقيــق. اíــاط عنونــة الذاكــرة  ومجموعــة التعليــÏت. الــدوال الفرعيــة واملقاطعــات. التعامــل مــع أدوات الربمجــة 

ìــا يف ذلــك بيئــات التطويــر املتكاملــة (IDE)، املحــرر، املجمــع، واملحــاX، مرتجــم لغــة  الC  الخــاص بالحاكــÏت. تقنيــات الربــط  

ìــا يف ذلــك الربــط املتــوازي، املتسلســل. املوقتــات، والواجهــة الطرفيــة التÏثليــة.

10636474 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2
توقيــت إشــارات التحكــم وضبطهــا ، عمليــات مســارات التوصيــل، واجهــات التواصــل مــع الذاكــرة. واجهــات التواصــل مــع أجهــزة 

اإلدخــال واإلخــراج واألجهــزة الطرفيــة. املقاطعــات. واجهــات التواصــل التسلســلية و املتوازيــة. دوائــر اإلدخــال واإلخــراج املتكاملــة 

القابلــة للضبــط. الربمجــة بلغــة التجميــع.

10636476 مختبر ميكروبروسيسور للميكاترونكس
مقدمــة يف برمجــة وحــدة تجــارب معالــج ال 8086/8088 .  كتابــة برامــج عمليــة بلغــة التجميــع. إجــراء تجــارب تعنــى بالتواصــل مع 

امللحقــات:LED, RS232 ADC, LCD, MOTORS.  إجــراء مشــاريع عمليــة يف مجــال التوصيــل مع معالجات عائلــة 8086/8088.

10636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة
ــمل  ــة. تش ــراج الرقمي ــال و اإلخ ــزة اإلدخ ــع أجه ــل م ــات التواص ــا. واجه ــل معه ــة والتواص ــÏت الدقيق ــم الحاك ــة يف تصمي مقدم

ــات  ــركات، شاش ــم باملح ــلية، التحك ــال تسلس ــزة اتص ــة، اجه ــات حراري ــف مجس ــة وتوظي ــÏت دقيق ــة حاك ــاء أنظم ــارب: بن التج

ــا. ــالف انواعه العــرض عــىل اخت

10636527 االنظمة المضمنة
ــة ذات  ــÏت الحديث ــزة الحاك ــية ألجه ــة األساس ــايس، املعÏري ــىل املســتوى االس ــا ع ــتقلة وبرمجته ــة املس ــة املضمن ــم االنظم تصمي
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ــة، القــدرة  عــىل التعامــل مــع شاشــات  ــات األساســية ملتحكــÏت االنظمــة املضمن ــد املنخفــض/ واملتوســط، عــÏرة الربمجي التعقي

الكريســتال الســائل، لوحــات املفاتيــح، buzzers، برمجــة الحاكــÏت الدقيقــة املضمنــة املســتقلة باســتخدام لغــة الــيس والتجميــع، 

ــة  ــبكات املضمن ــاء الش ــات، بن ــات يف التطبيق ــع املقاطع ــي م ــل الهرم ــات، التعام ــة، إدارة املقاطع ــة املضمن ــت يف االنظم التوقي

ــم يف مــرشوع عمــيل. ــم التصمي ــق كل مفاهي ــم تطبي باســتخدام االتصــال التسلســيل. يت

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة الدرجة اإلسم

RWTH Aachen University, Germany, 2010 أستاذ مساعد أرشف عرموش 

University of Wisconsin-Madison, USA,1995 أستاذ مساعد رائد القايض

University of Cyprus, Cyprus, 2012 أستاذ مساعد سامر عرندي

University of Paderborn, Germany, 2010 أستاذ مساعد سفيان سÏرة

Ecole Centrale de Lille, France, 2009 أستاذ مساعد عالء الدين املرصي

University of Arizona, USA,1996 أستاذ مساعد لؤي ملحيس

Ecole Centrale de Lille, France, 2010 أستاذ مساعد هنال أبوزنط

Manchester Metropolitan University,UK,  2010 محارض عÏد نتشة (مبتعث)

�e University of Manchester,UK,  2011 محارض منى ضميدي (مبتعثة)

University of Paris-Est Marne-la-valle, France, 2012 محارض منار قمحية

King Fahd University of Petroleum & Minerals Deanship 

of Graduate Studies (Dhahran, Sausi Arabia) , 2013
عبد الله راشد

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2008 محارض أنس طعمة(مبتعث)

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2005 محارض مهند الجا>

جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن، 2006 محارض هيا سÏعنه

2009 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس تسنيم ابوعيدة

2006 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس عالء الدين العبدلله

2010 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس أسÏء عفيفي

2012 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس ثناء مرعي

2013 ،Ìجامعة النجاح الوطنية، فلسط مساعد بحث وتدريس ميسون عشاير
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الهندسة الكهربائية
الخطة الدراسية

الرؤية
يســعى قســم الهندســة الكهربائيــة لكســب القبــول والتقديــر عــىل املســتوى الوطنــي واإلقليمــي لقدرتــه عــىل توفــ  تعليــم متنــوع 

ذي مســتوى عــاٍل ، ويهــدف إىل تخريــج مهندســÌ عــىل مســتوى عاملــي مــن الكفايــة قادريــن عــىل النجــاح يف مســ تهم املهنيــة و/ أو 

ــا. دراســاتهم العلي

الرسالة
إن رسالة قسم الهندسة الكهربائية هي تزويد الطلبة ببيئة داعمة تساعدهم عىل التعلم لحل مشاكل الهندسة الكهربائية.

ــن عــىل حــل املشــاكل  ــث يكــون خريجــو هــذا الربنامــج قادري ــة بحي ــم الطلب ــز يف تعلي ــزم بالتمي ــة ملت إن قســم الهندســة الكهربائي

املختلفــة، وتطبيــق املبــادئ الهندســية عــىل األنظمــة الكهربائيــة. إن الهيئــة التدريســية للربنامــج تســتخدم خلفياتهــا يف التعليــم والبحــث 

وســوق العمــل لتجهيــز الطلبــة ليكونــوا ناجحــÌ عنــد انتقالهــم إىل ســوق العمــل أو الدراســات العليــا.

األهداف
إن  املتوقع من  خريجي برنامج الهندسة الكهربائية هو:

إثبات الكفاءة يف تصميم وتحليل وتحسÌ وتنفيذ األنظمة الكهربائية  الحديثة.• 

 •  Ìل ومديريــن مبتكريــن أو معلمــÏمــن التغــ ات التكنولوجيــة الرسيعــة، و أن يصبحــوا قــادة ورجــال أعــ ßالتنافــس بفعاليــة يف عــا

يف ســياق واســع مــن الهندســة الكهربائية. 

التكيــف مــع األدوار واملســؤوليات املختلفــة يف بيئــة عمــل متعــددة الثقافــات مــن خــالل احــرتام التنــوع واملهنيــة داخــل املؤسســة • 

واملجتمــع عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل. 

متابعة الدراسات العليا بنجاح وأن يصبحو  إستشاريÌ يف مجاالت تخصصهم.• 

مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم الهندسة الكهربائية القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية :

تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل الهندسة الكهربائية . ( أ ). 

القابلية للتصميم واثبات التجارب الخاصة بالهندسة الكهربائية مع التحليل وتفس  البيانات. ( ب ). 

ــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و ( ج ).  ــم منظومــة، أو جــزء أو عملي ــج عــىل تصمي ــة الخري قابلي

ــة واالســتمرارية.  ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــي و االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توف البيئ

 قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. ( د ). 

القابلية لتحديد املشاكل الهندسية الكهربائية وصياغتها  وحلها. ( ه ). 

إدراك املسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها . ( و ). 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال. ( ز ). 

أن ¤تلــك مســتوى واســعا مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß و االقتصــاد و البيئــة والســياق ( ح ). 

االجتÏعــي. 

أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. ( ط ). 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها . ( ي ). 

القابلية الستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات الهندسة الكهربائية املختلفة.( ك ). 
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الخطة الدراسية
ãنــح كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الكهربائيــة  بعــد أن ينهــي الطالــب مــا مجموعــه 

:ä161 ســاعة معتمــدة موزعــة عــىل النحــو اآل

شروط القبول
استيفاء رشوط التخصص يف كلية الهندسة مع األخذ يف االعتبار قدرة الربنامج االستيعابية.

متطلبات التخرج
I. متطلبات الجامعة (18) ساعة معتمدة:

متطلبات القسم (١٤٣) ساعة معتمدة
يطرح قسم الهندسة الكهربائية مساقات إجبارية بواقع 126 ساعة معتمدة وتشمل: 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10641324  م.س. 1                 3انظمة القوى الكهربائية1 10641422
10641313  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 3 10641412
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10641422  م.س. 1                 3أنظمة القوى الكهربائية2 10641423
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 2رسم هنديس 10606102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10641324  م.س. 1                 3الرتكيبات الكهربائية ونظم السالمة 10641426
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
                 2مرشوع التخرج 1 10641568
10636221  م.س. 1                 3معالجات وحاكÏت دقيقه 10636428
10636428  م.س. 1                 1مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة 10636498
10641373  م.س. 1  10646233  م.س. 2               3مبادئ االتصاالت 10646322
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
10641211  م.س. 1                 3دوائر كهر بائية 2 10641212
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10641211  م.س. 1                 3كهرومغناطيسية 1 10641270
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10641212  م.س. 1                 3آالت كهربائية 1 10641323
10641323  م.س. 1                 3االت كهربائية 2 10641324
10641323  م.س. 1                 1مخترب االالت كهربائية 10641325
10641373  م.س. 1                 3أنظمة التحكم 10641343
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق 
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
10641270  م.س. 1                 3كهرومغناطيسيه 2 10641374
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10641422  م.س. 1                 1مخترب انظمة القوى الكهربائية 10641527
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
10646322  م.س. 1                 1مخترب االتصاالت 10646328
10646322  م.س. 1                 3االتصاالت الرقمية 10646342
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10641343  م.س. 1 10641343 أو متزامن                1مخترب أنظمة التحكم 10641441
10641568  م.س. 1                 3مرشوع التخرج 2 10641569
10211203  م.س. 1                 3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3التدريب العميل1 10641460
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101

 مساقات حرة بواقع ٢ساعة معتمدة (موافقة القسم)

متطلبات القسم االختيارية بواقع ١٥ ساعة معتمدة
متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق

10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات االتصاالت 10641413
10641423  م.س. 1                 3استقرارية وحÏية أنظمة القوى الكهربائية 10641420
10641343  م.س. 1                 3التحكم باآلالت الكهربائية 10641424
10641422  م.س. 1                 3نظم الطاقة البديله 10641425
10641422  م.س. 1                 3محطات توليد وتحويل الطاقة 10641427
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت 10641572
10646441  م.س. 1                 3مقدمة ملعالجة الصور 10646552
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت النقالة 10646538
10646342  م.س. 1                 3نظرية املعلومات والرتميز 10646461
10646342  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت 10646444
10646342  م.س. 1                 3معالجة اإلشارات الرقمية 10646441
10641374  م.س. 1                 3األمواج الدقيقة 10646561
10641343  م.س. 1                 3الذكاء االصطناعي و األنظمة الخب ة 10641444
                 3مواضيع خاصة يف االتصاالت 10641578
                 3نظم التحكم املربمجه 10641428
10641343  م.س. 1                 3 أنظمة التحكم الرقمي 10641443
10641343  م.س. 1                 3أنظمة تحكم متقدمة 10641449
10641423  م.س. 1                 3شبكات نقل و توزيع الطاقة 10641521
10641423  م.س. 1                 3التشغيل والتحكم بأنظمة القوى الكهربائية 10641522
                 3مواضيع خاصة يف القوى 10641529
10641343  م.س. 1                 3تصميم األنظمة والعمليات املؤãتة 10641543
10641343  م.س. 1                 3مقدمة يف الربوتات 10641545
10641343  م.س. 1                 3تصميم أنظمة التحكم املحوسبة 10641546
10641423  م.س. 1                 3تصميم وتحليل الشبكات الكهربائية 10641554
 10641460 أو متزامن                3التدريب العميل 2 10641555
10636428  م.س. 1                 3األنظمة الضمنية 10636527
                 3مواضيع خاصة يف أنظمة التحكم 10641544
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم الساق
10641423  م.س. 1                 3تكنولوجيا الفولتية العالية 10641429
10641373  م.س. í3                 1ذجه انظمه الهندسه الكهربائيه 10641364

¤كــن لطلبــة الهندســة الكهربائيــة تركيــز تخصصهــم يف أحــدى املجــاالت اآلتيــة:  االتصــاالت ، القــوى والطاقــة ، التحكــم اآليل املقدمــة 

مــن القســم، ويتطلــب كل مجــال اختصــاص إنهــاء خمــس عــرشة (15) ســاعة معتمــدة مــن املســاقات االختياريــة 
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وصف المساقات
10641211 دوائر كهربائية 1    

متغــ ات الدائــرة وعنارصهــا، الدوائــر األوميــة البســيطة، وســائل تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع 

امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت األشــكال الجيبيــة للفولتيــة والتيــار.

10641212 دوائر كهربائية 2      
تحليــالت القــدرة، دوائــر ثالثيــة األطــوار، رنــÌ دوائــر التــوايل والتــوازي، طــرق البــالس يف تحليــل الدوائــر، دوائــر ثنائيــة القطبيــة، 

تحويــالت البــالس.

10641215 مختبر دوائر كهربائية    
مقدمــة يف اســتعÏل أجهــزة القيــاس، قانــون أوم - التــوايل والتــوازي، الشــبكات ونظريــة ثفنــن، قوانــÌ ك تشــوف، خــواص التيــار 

املــرتدد، املكثفــات، وامللفــات واملحثــات، دائــرة RLC، دائــرة الرنــÌ، التــوايل والتــوازي، دائــرة التيــار ثــال@ الطــور.

10641214 دوائر إلكترونية 1 
املــواد شــبه املوصلــة، الدايــود وتطبيقاتــه، املبــادئ األساســية للصــÏم الثنــاî وتطبيقاتــه، أنــواع الصÏمــات الثنائية، أنــواع املضخÏت، 

ــاî األقطــاب، حســابات  ــواع أحــادي األقطــاب وثن ــاز الرتانزســتورات ألن ــع واملصــدر، انحي ــر الجام ــدة، دوائ ــرة االشــرتاك بالقاع دائ

التأرجــح املتÏثــل  والتمثيــل بالرســم البيــاè، مقدمــة يف املضخــم التشــغييل.

10641270 كهرومغناطيسية ١  
جــرب املتجهــات، أنظمــة اإلحداثيــات املتعامــدة، املجــاالت الكهربائيــة الســاكنة الناتجــة عــن توزيــع مــن الشــحنات النقطيــة واملتصلة، 

قانــون جــاوس، االنحــراف أو الحيــود ونظريتــه، الجهــد الكهروســتاتيÇ وفــرق الجهــد، التــدرج والحقــول املحافظــة، الطاقــة املختزنــة 

يف املجــال الكهروســتاتيÇ، التيــار الكهربــاî وكثافتــه، معادلــة حفــظ التيــار، املــواد املوصلــة وخصائصهــا، رشوط املجــال بــÌ الحــد أو 

 Ìموصــل وفــراغ، طريقــة الخيــاالت أو املرايــا، املــواد العازلــة، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــ Ìالســطح الفاصــل بــ

عــازل وآخــر، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ عــازل وموصــل، املقاومــة واملواســعة، معــادالت البــالس وبويــزون، 

قانــون بيــو ســوفارت، قانــون أمبــ ، االلتفــاف أو الــدوران ونظريــة ســتوك، التدفــق املغناطيــيس وكثافتــه، متجــه الجهــد املغناطيــيس، 

املــواد املغناطيســية، رشوط املجــال املغناطيــيس الثابــت عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مغناطيســيتÌ، املحاثــة الذاتيــة 

واملتبادلــة، معــادالت ماكســويل للمجــاالت الســاكنة بشــكليها التفاضــيل والتكامــيل.

10641313 دوائر إلكترونية 2    
ــل  ــة بأعــىل تأرجــح ممكــن، تحلي ــ ة، الحســابات املتعلق ــق إشــارات كب ــد تطبي ــا عن ــة القطــب بأنواعه ــل املضخــÏت أحادي تحلي

ــ ة،  ــارات الصغ ــل الرتانزيســتور لإلش ــام املهجــن لتمثي ــ ة، النظ ــارات صغ ــق إش ــد تطبي ــا عن ــة األقطــاب بأنواعه املضخــÏت ثنائي

تحليــل املضخــÏت أحاديــة القطــب بأنواعهــا، مضخــم متعــدد املراحــل وبأنــواع مختلفــة مــن الصÏمــات، مــرآة التيــار ودوائــر التيــار 

الثابــت، املضخــم التفاضــيل وتحليلــه، مضخــÏت القــوى وتحليلهــا، تطبيقــات متطــورة للمضخــم التشــغييل.

10641314 مختبر دوائر إلكترونية  
أنــواع املوحــدات، دارات توحيــد نصــف موجــه، دارات توحيــد موجــه كاملــة ديوزيــô، خــواص الرتانزيســتور ثنــاî األقطــاب، دارات 

االنحيــاز املختلفــة واســتعÏالتها، ترانزســتور أحــادي القطــب، مبــدأ عملــه خواصــه. دوائــر تكبــ  متعــددة املراحــل، مكــرب تفاضــيل، 

مكــرب دفع-جــذب، مكــرب تشــغييل،خصائصه واســتجابته.

10641315 قياسات كهربائية ومجسات   
القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، قياســات القنطــرة، تصميــم أجهــزة القيــاس 

املختلفــة وتطبيقاتهــا مثــل: واط ســاعة - مقيــاس الذبذبــات، الحساســات، نظــم قيــاس البيانــات املختــارة.
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10641323 آالت كهربائية 1  
ــار الثابــت، املحــركات  ــدات ذات التي ــار الثابــت، املول ــادئ اآلالت ذات التي ــاز، مب ــاز، 3 ف ــادئ اآلالت، املحــوالت: 1 ف مقدمــة يف مب

ــار الثابــت. ذات التي

10641324  آالت كهربائية 2      
ــد  ــاز الواح ــركات ذات الف ــة، املح ــركات الحثيّ ــة، املح ــركات املتزامن ــة، املح ــدات املتزامن ــرتدد، املول ــار امل ــادئ اآلالت ذات التي مب

ــة. ــة الخاص ــركات ذات الغاي واملح

10641325 مختبر آالت الكهربائية
املحــوالت الكهربائيــة أحاديــة الطــور: تجــارب دائــرة القــرص والدائــرة املفتوحــة. املحــوالت ثالثيــة الطــور: توصيــالت نجمــة ودلتــا. 

ــاءة اآلالت  ــا. كف ــت وأنواعه ــار الثاب ــا. محــركات التي ــت وأنواعه ــار الثاب ــدات التي ــىل املحــول. مول ــدرة ع ــل الق ــر تحســÌ معام أث

ــة. الكهربائي

املولــدات الكهربائيــة التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. املحــركات الكهربائيــة غــ  التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. 

 îاملتوافــق مــع شــبكة التغذيــة. املحــرك الكهربــا îاملحــركات الكهربائيــة التوافقيــة ثالثيــة الطــور وأحاديــة الطــور. املولــد الكهربــا

ذو القطــب املظلــل. أثــر تحســÌ معامــل القــدرة عــىل املحــرك الالتوافقــي.

10641343  أنظمة التحكم 
مقدمــة يف التحكــم: تحكــم حلقــة مفتوحــة و تحكــم حلقــة مغلقــة. النمذجــة: وظيفــة النقــل، املخطــط الصندوقــي، إشــارة تدفــق 

الرســم البيــاè ، معــادالت الحالــة. خصائــص نظــام التحكــم مــن التغذيــة الراجعــة : الحساســية، رفــض االضطرابــات ، خطــأ الحالــة 

املســتقرة. مواصفــات األداء: نظــام الدرجــة الثانيــة ، الجــذور املهيمنــة، خطــأ الحالــة املســتقرة مــن التغذيــة الراجعــة. االســتقرار: 

معيــار روث-هرويتــز، االســتقرار النســبي. طريقــة الجــذر موضــوع التحليــل. طــرق اســتجابة الــرتدد: رســم  بــود  ،األداء يف مجــال 

الــرتدد، معيــار نايكوســت  لالســتقرار ، هامــش الكســب وهامــش املظهــر، رســم نيكولــز.

10641364 نمذجة أنظمة الهندسة الكهربائية  
ــات  ــب اســتعÏالت عــدة برمجي ــم الطال ــة. ســوف يتعل ــات يف الهندســة الكهربائي ــادئ تطبيقــات الربمجي هــذا املســاق يعــرض مب

ــة. ــق يف نظــم الهندســة الكهربائي تتعل

10641373 تحليل األنظمة واإلشارات          
األنظمــة واإلشــارات التناظريــة، األنظمــة التناظريــة التــي ال تعتمــد عــىل الزمــن، االســتجابة لالقــرتان النبــيض، التضامــن، خصائــص 

ــة،  ــ  املتصل ــة غ ــر لألنظم ــالت فوري ــة، تحوي ــ  املتصل ــة غ ــارات واألنظم ــات، اإلش ــا، العين ــر وتطبيقاته ــالت فوري ــام، تحوي النظ

ــة. ــ ات الحال ــق، متغ ــالت – زد، التواف تحوي

10641374  كهرومغناطيسية 2      
ــا، رشوط  ــات وعالقاته ــص املكون ــا، خصائ ــا وفضائي ــ ة زمني ــاالت املتغ ــويل للمج ــادالت ماكس ــة، مع ــار اإلزاح ــاراداي، تي ــون ف قان

املجــاالت املتغــ ة زمنيــا وفضائيــا عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مختلفتــÌ، عامــل التلغــراف و معــادالت املوجــة مــع 

ايجــاد حلــول عــىل خطــوط  النقــل، ؛ املقاومــة املميــزة لخطــوط  النقــل ؛ انتشــار األمــواج و التشــتت عــىل خطــوط  النقــل، األمــواج 

املســتوية يف خطــوط النقــل غــ  الفاقــده، تحليــل خطــوط النقــل غــ  الفاقــده يف املجــال الــرتددي، توافــق خطــوط النقــل، تدقــف 

ــة املوجــه،  ــة، معادل ــات للمجــاالت الجيبي ــة الثب ــج، حال ــق القــدرة ومتجــه بوينتن القــدرة يف خطــوط النقــل، رســم ســميث ، تدف

األمــواج الســطحية املنتظمــة يف املــواد الفاقــدة وغــ  الفاقــده، املــواد املوصلــة والعازلــة، اســتقطاب األمــواج الســطحية املنتظمــة، 

 îــا ــات الثن ــوازي، ، هوائي ــودي وامل ــتقطاب العم ــتوية، االس ــطح املس ــىل األس ــة ع ــواج املنتظم ــل لألم ــودي واملائ ــقوط العم ، الس

الكهربــاî واملغناطيــيس املتضائــل الصغــر، مخططــات األíــاط اإلشــعاعية للهوائيــات املتضائلــة الصغــر، الهوائيــات الثنائيــة واألحاديــة 

املحــددة الطــول، مجاميــع الهوائيــات املرتبــة أو املصطفــة، رضب النمــط اإلشــعاعي، توجيــه الهــواî وكســبه، مجمــوع االنعــكاس 

waveguides ومجمــوع النقــل، رسعــة املجموعــة والتشــتت، مقدمــة ل
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10646322 مبادئ االتصاالت      
مقدمــة عامــة لنظــم االتصــاالت, ãثيــل اإلشــارات, عــرض النطــاق الــرتددي، تغيــ  املعلومــات ونقلهــا ، التحميــل الســعوي، أنــواع 

التحميــل الســعوي املختلفــة، التحميــل الــزاوي والــرتددي، مصــادر الضجيــج وتأث هــا عــىل أنظمــة االتصــاالت، املصفيــات وأجهــزة 

إرجــاع املعلومــات، نظريــة العينــات، تجميــع التجــزيء الزمنــي PAM ونظــم تعديــل PAM، PWM، PPM.وíــاذج الضوضــاء.

10641411 إلكترونيات القوى     
الث يســتور، الديــاك والýيــاك، الدوائــر أحاديــة الطــور وثالثيــة، الطــور للتقويــم، التحليــالت الهرمونيــة للفولتيــة والتيــار، منظــÏت 

الفولتيــة، تقنيــة انتقــال مســارات التيــار، محــوالت التيــار الثابــت.

10641412 دوائر إلكترونية 3      
تحليــل املضخــÏت عنــد تطبيــق ذبذبــات عاليــة الــرتدد، رســومات البــود واســتعÏالتها لبيــان عمــل املضخــÏت عنــد تطبيــق تــرددات 

مختلفــة، دراســة العوامــل املؤثــرة عــىل عمــل املضخــÏت عنــد تطبيــق تــرددات عاليــة، نظريــة التزويــد الراجــع للمضخــÏت، ســلبي 

وإيجــا>، أنــواع املضخــÏت ذات التــزود العكــيس، تحليــل الدوائــر ذات التــزود العكــيس الســلبي وانعــكاس ذلــك عــىل عمــل املضخÏت 

ــزود عكــيس عــىل عمــل املضخــم  ــ  تواجــد ت ــر للمداخــل واملخــارج، تأث ــات املكاســب ومقاومــات  الدوائ مــن نواحــي حســاب كمي

.Ìبــرتددات عاليــة، طــرق معالجــة عــدم اســتقرار الدوائــر ذات التــزود العكــيس، التــزود العكــيس اإليجــا> وتطبيقاتــه، دوائــر الرنــ

10641413 الكترونيات االتصاالت      
ملحــة عامــة عــن أجهــزة االتصــاالت، املعأوقــة املطابقــة والتحــوالت، املذبذبــات؛ الدوائــر وأنــواع التحليــل، تحليــل الدوائــر املغلقــة 

ــر  ــرتدد، دوائ ــا، التعامــل مــع الخســائر، مكــربات متناغمــة ال ــة، الخالطــات وتطبيقاته ــÌ ذات الســيطرة بالفولتي ــر رن ــدورة، دوائ ال

مضخــÏت مــع ســيطرة أوتوماتيكيــة عليهــا، مكــربات الصــوت منخفــض الضوضــاء، الدوائــر الالقطــة وتطبيقاتهــا.

10641420 استقرارية وحماية أنظمة القوى الكهربائية       
اتــزان نظــام الطاقــة، حÏيــة نظــام الطاقــة، محــوالت القيــاس، املرحــالت، املصهــرات وقواطــع الدائــرة، حÏيــة املحــوالت، حÏيــة 

املولــدات واملحــركات، حÏيــة قضيــب التوصيــل، حÏيــة خطــوط النقــل، التحكــم بالطاقــة الفعالــة والطاقــة الحثيّــة، شــبكات النقــل 

والتوزيــع، تخطيــط و شــبكات التوزيــع و تصميمهــا.

10641422 أنظمة القوى الكهربائية 1      
مفاهيــم أساســية، املقاومــة الظاهريــة املتتاليــة لخطــوط النقــل، الســعة لخطــوط النقــل، عالقــات التيــار والفولتيــة لخطــوط النقــل، 

ãثيــل النظــام الكهربــاî، حســابات الشــبكات، حــل انســياب األحــÏل والتحكــم بهــا.

10641423 أنظمة القوى الكهربائية 2     
ــة،  ــ  املتÏثل ــاء غ ــة، األخط ــات املتÏثل ــة ، املركب ــازات الثالث ــىل الف ــة ع ــاء املتÏثل ــة، األخط ــة الطاق ــة يف أنظم ــة االقتصادي الفعالي

ــدرة. ــل الق ــÌ معام ــد، تحس ــم بالجه التحك

10641424 التحكم باآلالت الكهربائية      
ــار  ــادة آالت التي ــة قي ــاتها ، أنظم ــة وقياس ــادة الكهربائي ــة القي ــوى املســتخدمة يف وحــدات أنظم ــات الق ــد خــواص الكرتوني تحدي

ــادة  ــرتدد، أنظمــة قي ــارات املــرتدد: التحكــم بالجهــد, التحكــم بال ــادة محــركات التي ــارش: التحكــم بالرسعــة والعــزم. أنظمــة قي املب

املحــركات املتزامنــة: التحكــم باألنظمــة املفتوحــة واملغلقــة ذات الــرتدد املتغــ ، أنظمــة قيــادة محــركات التيــار املبــارش دون فحــÏت، 

أمثلــة لتطبيقــات أنظمــة القيــادة.  

10641425 نظم الطاقة البديلة      
ــة  ــة الكهربائي ــن الطاق ــة، تخزي ــة الشمســية الكهربائي ــل املجمعــات املســطحة، أنظمــة الطاق ــة الشمســية، تحلي مقدمــة إىل الطاق

ــة. ــة الحراري ــادئ أنظمــة الطاق ــوي، مب ــاح، الغــاز الحي ــة الري ــات)، مدخــل إىل طاق (البطاري
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10641426 التركيبات الكهربائية ونظم السالمة     
اإلضــاءة الكهربائيــة، ãديــدات الفــاز الواحــد، ãديــدات الفــازات الثالثــة ، اإلنــذار، أنظمــة التحكــم والســالمة، املخططــات الكهربائية، 

رســم تخطيطــي للتمديــدات، أنظمــة التزويــد للمحــركات الكهربائية.

10641427 محطات توليد وتحويل الطاقة    
مصــادر الطاقــة، مبــادئ الوقــود لتحويــل الطاقــة، إنتــاج الطاقــة الحراريــة، املحطــات الكهربائيــة ومحطــات التحويــل الكهربائيــة مــن 

الطاقــة املائيــة، النوويــة والديــزل، مفتــاح الفصــل، قضيــب التوصيــل، متطلبــات الطاقــة االحتياطيــة، حÏيــة النظــام يف املحطــات 

الكهربائيــة ومحطــات التحويــل.

10641428 نظم التحكم المبرمجة     
مقدمــة، عــÏرة الحاكــÏت املنطقيــة املربمجــة، خطــوات برمجــة الحاكــÏت، كيــف يتــم اختيــار الحاكمــة املناســبة، أســس برمجــة 

ــية،  ــات هندس ــات، تطبيق ــداول البيان ــات ت ــة، اقرتان ــÏت الرياضي ــات الحاك ــدادات)، اقرتان ــات، الع ــجالت، املؤقت ــÏت (املس الحاك

ــة أعطــال الحاكــÏت وتشــخيصها. ــب الحاكــÏت، صيان تركي

10641429 تكنولوجيا الفولتية العالية     
ــواد  ــاî يف امل ــال الكهرب ــة، املج ــواد الكهربائي ــزل امل ــوة ع ــة، ق ــة العالي ــاس الفولتي ــرتدد)، قي ــت وامل ــة (الثاب ــة العالي ــد الفولتي تولي

املتÏثلــة وغــ  املتÏثلــة، التحديــد الجرافيــÇ والتجريبــي للمجــال الكهربــاî، ظواهــر التفريــغ الكهربــاî، املــواد الســائلة العازلــة، 

خطــوط نقــل الفولتيــة العاليــة جــداً، الخــواص الهندســية، الدوائــر املكافئــة، القــدرة الفعالــة واملراكســة لخطــوط النقــل، تكنولوجيــا 

نقــل الفولتيــة الثابتــة العاليــة، الدوائــر اإللكرتونيــة لتوحيدهــا  الفولتيــة العاليــة وقلبهــا.

10641527 مختبر أنظمة القوى الكهربائية
ــىل  ــي ع ــد توافق ــغيل مول ــوازي، تش ــىل الت ــÌ ع ــن توافقي ــغيل مولدي ــة، تش ــدات التوافقي ــة باملول ــارب متعلق ــرب تج ــمل املخت يش

التــوازي مــع الشــبكة الكهربائيــة ، عمــل خطــوط النقــل يف حالــة الالحمــل و حــاالت األحــÏل الختلفــة،  ، عمــل خطــوط النقــل عــىل 

التــوايل و التــوازي، تحســÌ معامــل القــدرة باســتخدام املكثــف (املعــوض) التوافقــي، تحســÌ معامــل القــدرة باســتخدام املكثفــات، 

عمــل انــواع مختلفــة مــن املرحــالت املختلفــة، تشــغيل نظــام قــوى متكامــل.

10641554 تصميم وتحليل الشبكات الكهربائية
هــذا املســاق يقــدم مصــادر مختلفــة للطاقــة، وحــدات الطاقــة و العالقــة بينهــا، طــرق تحســÌ  معامــل القــدرة. أنظمــة التوزيــع 

املختلفــة ذات التيــار الثابــت و املــرتدد و طــرق حســابها. طــرق التحكــم بالجهــد و تخفيــض الضياعــات. أنظمــة التزويــد املختلفــة. 

switchgear االختيــار االقتصــادي لعنــارص الشــبكة املختلفــة. مقدمــة ل

 

10641441 مختبر أنظمة التحكم    
أساســيات التحكــم، خصائــص و االســتجابة لنظــام مــن الدرجــة األوىل والثانيــة و منحناهــا، األنظمــة املفتوحــة واألنظمــة املغلقــة 

 ،(PLC) ــة ــة املنطقي ــتخدام الربمج ــم باس ــتخدام التحك ــية الس ــادئ األساس ــÏت (P,I,PI,PD,PID) واملب ــة للحاك ــواع املختلف واألن

ــات واملرحــالت. ــة باســتخدام املؤقت ــاآلالت الكهربائي ــب التحكــم ب ــواءإىل جان وأساســيات التحكــم باله

10641443 أنظمة التحكم الرقمي     
مدخــل للتحكــم الرقمــي، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل وتحويــل( زد) ، أخــذ العينــات وإعــادة البنــاء، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل 

املفتوحــة، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل املغلقــة، خــواص االســتجابة الزمنيــة، تحليــل االســتقرار، تصميــم الحاكــÏت الرقميــة، مقدمــة 

لطريقــة فضــاء الحالــة.
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10641444 الذكاء االصطناعي و األنظمة الخبيرة    
ــة،  ــم الصــور املرئي ــة، فه ــة الطبيعي ــم اللغ ــر، حــل املشــكالت والبحــث، فه ــة والتربي ــل املعرف ــذكاء االصطناعــي، ãثي ــة يف ال مقدم

ــة. ــة الضبابي ــة، األنظم ــتنباط املعرف ــة الخب ة،اس ــة يف األنظم ــة، مقدم ــبكات العصبي الش

10641449 أنظمة تحكم متقدمة     
مقدمــة ومراجعة،ãثيــل لفضــاء الحالــة، مراجعــة للمصفوفــات الجربيــة وفضــاءات املتجهــات، تحليــل أنظمــة زمانيــة خطيــة، تفكيــك 

ــة  ــة الراجع ــة الحال ــناد األقطــاب، تغذي ــذ، اس ــة، التنفي ــادالت الحال ــل ومع ــرتان النق ــÌ اق ــة ب ــة، العالق ــة واملراقبي ــاء، الحاكمي البن

وتغذيــة املخــرج العكســية، تصميــم املراقــب.

10641460 التدريب العملي١   
عــىل الطالــب إنهــاء 8 أســابيع مــن التدريــب العمــيل يف مؤسســة أو رشكــة هندســية ومعروفــة الكتســاب الخــربة  العمليــة، و عــىل 

الطالــب يف نهايــة التدريــب تقديــم تقريــر مفصــل لألعــÏل والخــربة التــي اكتســبها خــالل فــرتة التدريــب.

10646342 االتصاالت الرقمية    
التضمــÌ النبــيض الرقمــي، مبــدأ التضمــÌ الرتميــزي النبــيض، تضمــÌ دلتــا (تضمــÌ الفــرق)، تضمــÌ دلتــا ســيجÏ (تضمــÌ الفــرق 

والجمــع)، تضمــÌ دلتــا ذو التكيــف الــذاä، التكميــم الخطــي وغــ  الخطــي، ضجيــج التكميــم، أنــواع مختلفــة مــن التأشــ ، التقســيم 

ــ   ــط وغ ــاط املرتاب ــأ لاللتق ــÏل الخط ــل احت ــة، تحلي ــأ الخان ــدل خط ــل، مع ــق، التعدي ــح املتواف ــدد، املرش ــال املتع ــي واإلرس الزمن

املرتابــط الــرتدد، أنــواع مختلفــة مــن أســاليب التضمــÌ الرقمــي (تغــ  التأشــ  بإزاحــة الطــور، تغــ  التأشــ  بإزاحــة الــرتدد، تغــ  

التأشــ  بإزاحــة االتســاع أو االرتفــاع)، االســتنباط الخطــي، طيــف القــدرة لإلشــارات الرقميــة، تداخــل الرمــوز.

10646328 مختبر االتصاالت       
الطــرق املختلفــة لنظــام تعديــل االتســاع (تعديــل اإلشــارة وإعــادة اســرتجاعها )، التعديــل الــرتددي، طــرق اســرتجاع اإلشــارة مــن 

التعديــل الــرتددي، العينــات، تعديــل دلتــا وتعديــل ســغÏ دلتــا، التعديــل الرقمــي، الضجيــج يف األنظمــة الرقميــة، الطــرق املختلفــة 

لتمثيــل اإلشــارة الرقميــة، تعديــل اتســاع اإلزاحــة.

10641521 شبكات نقل وتوزيع الطاقة      
ــم  ــار تصامي ــع، محــوالت القــدرة، واختي ــراج التوزي ــار املوصــالت، أب ــار جهــد النقــل، اختي ــع، اختي ــم شــبكات النقــل والتوزي تصمي

 îمفاتيــح محطــات التحويــل، تصميــم واختيــار نظــام شــبكات النقــل والتوزيــع، موثوقيــة الشــبكة، طــرق تخفيــض الفاقــد الكهربــا

والحســابات االقتصاديــة الالزمــة للتصميــم األمثــل.

10641522 التشغيل والتحكم بأنظمة القوى الكهربائية     
ــة  ــل للقــدرة الفعال ــع األمث ــل للقــدرة املراكســة، التوزي ــاî، التعويــض األمث ــة واملراكســة يف النظــام الكهرب التحكــم بالقــدرة الفعال

ــدرة  ــا بالق ــة وعالقته ــم بالذبذب ــك التحك ــة، وكذل ــدرة املراكس ــة والق ــم بالفولتي ــة. التحك ــد املختلف ــادر التولي ــÌ مص ــة ب واملراكس

ــة. الفعال

10641529 مواضيع خاصة في القوى     
ــم  ــية يف قس ــة التدريس ــع الهيئ ــيق م ــالب وبالتنس ــÏم الط ــب اهت ــل حس ــة كل فص ــاق ببداي ــذا املس ــع ه ــد مواضي ــيتم تحدي س

ــة. ــة الكهربائي الهندس

10641543 تصميم األنظمة والعمليات المؤتمتة    
التمثيــل الصندوقــي ألنظمــة التحكــم الصناعــي وأنظمــة األãتــة الصناعيــة: مجســات، منفــذات، معالجات اإلشــارة، وحدات الحســاب 

والشــبكات، تهيئــة أنظمــة التحكــم: التغذيــة لألمــام والربطــة، خــواص املتغــ ات الفيزيائيــة: الحــرارة، التدفــق، الضغــط، املســتوى، 

الحركــة، الحاكــÏت الصناعيــة، PID حاكــÏت، املعايــرة املبــارشة، PLC ، التحكــم باســتخدام الشــبكات.
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١0641544 مواضيع خاصة في أنظمة التحكم    
موضوعــات هــذا املســاق ســيتم تحديدهــا مــع بدايــة الفصــل حســب رغبــات الطــالب وبالتشــاور مــع الهيئــة التدريســية يف قســم 

الهندســة الكهربائيــة.

10641545 مقدمة في الربوتات      
مكونــات نظــام الربــوط: إطــارت اإلحداثيــات، التحويــالت املتجانســة، كيناماتيــك الــذراع اآلليــة، الكيناماتيكيــا  العكســية: ديناميــكا 

الــذراع اآلليــة، جاكــو>، الرسعــات والقــوى الســاكنة، التحكــم بالــذراع اآلليــة والربــوط والربمجــة.

10641546 تصميم أنظمة التحكم المحوسبة       
نظريــة التحكــم الرقمــي، تفاصيــل الحصــول عــىل البيانــات، تصميــم أنظمــة تحكــم رقميــة وتنفيذهــا ، أنظمــة التشــغيل يف الوقــت 

الحقيقــي، وضــع مواصفــات أنظمــة تعمــل بالزمــن الحقيقــي وتصميمهــا ، النظــم التزامنيــة: íذجــة املهــام، جدولــة املهــام، التصميــم 

املبنــي عــىل أســاس تجنــب األخطــاء والســÏحية، تقويــم األداء يف الوقــت الحقيقــي لألنظمــة، مقدمــة يف طــرق فضــاء الحالــة.

10641568 مشروع التخرج 1    
هــذا الجــزء مــن املــرشوع يكــون تحــت إرشاف أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية يســتخدم الطالــب املعلومــات النظريــة املكتســبة يف 

حــل مشــكلة حقيقيــة وهــذا يعــد املرحلــة األوىل مــن مــرشوع التخــرج (2) الخــاص بالطالــب. يف هــذه املرحلــة يتوقــع مــن الطالــب 

أن ينهــي البحــث للهــدف املعلــن وتحديــد االحتياجــات املاليــة والتنظيميــة ملرشوعــه ورشاء جميــع القطــع املطلوبــة وإنهــاء الربمجــة 

يف حــال تواجدهــا، وجزئيــاً البــدء يف بنــاء املــرشوع نفســه.

10641569  مشروع التخرج 2    
ــ ة.  ــة املكتســبة لحــل مشــكلة هندســية كب ــة والعملي يف هــذا الجــزء مــن املــرشوع يقــوم الطالــب باســتخدام املعلومــات النظري

يف هــذه املرحلــة (الثانيــة) مــن املــرشوع يتوقــع مــن الطالــب أن يجمــع جميــع أجــزاء املــرشوع مــع بعضهــا،و إنهــاء الربمجيــات، 

والدوائــر العمليــة الالزمــة واقــرتاح أي تطويــر عــىل املــرشوع.

10646461 نظرية المعلومات والترميز 
نظريــة املعلومــات املنظمــة وغــ  املنظمــة، أنــواع البيانــات، ترميــز املصــدر، ترميــز القنــاة، الرتميــز الــرسي. قــدرات  القنــاة، الســيطرة 

عــىل الخطــأ يف الرتميــز، طــرق الكشــف (األخطــاء يف الرتميــز) والتصحيــح.

10641572  أنظمة االتصاالت     
النظــام التلفزيــوè مــن األســتوديو إىل املشــاهد: الــرتددات املســتخدمة، محتويــات اإلشــارة املرســلة، تلفزيــون أبيــض وأســود، تلفزيون 

ملــون. نظــام األقــÏر الصناعيــة: أنــواع املــدارات، مســار االتصــال، الضجيــج، طــرق الربــط املتعدد.

10646561 األمواج الدقيقة     
املوجــة الكهرومغناطيســية ونظريــة خــط النقــل، مخطــط ســميث، توافــق املÏنعــة، شــكل املجــال املغناطيــيس املــوازي أو نســقه، 

ــحرية،  ــتيت، ä الس ــالت التش ــا، معام ــواج وأجهزته ــات األم ــة، موجه ــاف الضوئي ــقه، األلي ــوازي أو نس ــاî امل ــال الكهرب ــكل املج ش

املوهنــات، األمــواج الدقيقــة ومركباتهــا، قياســات األمــواج الدقيقــة، حلقــات االمــواج الدقيقــة أو اتصاالتهــا ، مقدمــة لنــÏذج االنتشــار.

10646441 معالجة اإلشارات الرقمية    
أخــذ العينــات؛ التشــويش؛ نظريــة أخــذ العينــات؛. ملحــات عــن تحويــالت منفصلــة يف الوقــت، نظــام تحليــل الشــارات. اســتعراض 

التحويــل Z  . تحويــل فورييــه املنفصــل (DFT)، تحويــل فورييــه الرسيــع (FFT). تصميــم املرشــحات الرقميــة: FIR،IIR متكــررة 

وغــ  متكــررة. تصميــم املرشــحات التناظريــة، مقدمــة يف معالجــة الصــور.
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١0646538 أنظمة االتصاالت النقالة    
األجيــال الالســلكية ومقاييســها، املفهــوم الخليــوي واساســيات النظــام الخليــوي، التبــادل، هيــكل الخليــة وإعــادة اســتخدام الــرتددات، 

 Ìالتناظــري يف االتصــاالت الالســلكية (تضمــ Ìــاذج القنــاة،  أســاليب التضمــíانتشــار اإلشــارة الراديويــة املتحركــة، فقــدان املســار و

االتســاع وتضمــÌ الــرتدد) أســاليب التضمــÌ الرقمــي يف االتصــاالت الالســلكية، FDMA، TDMA، CDMA، OFDMA. األنظمــة 

 ،GERAN UTRAN3)، وG  (UMTS، HSDPA والجيــل الثالــث (EDGE ،جــي > آر إس) 2.5G، 2G  (GSM)  :املتنقلــة الحاليــة

.(LTE) مقدمــة للتطــور طويــل األمــد

١0646552 مقدمة لمعالجة الصور     
نظــرة عامــة، نظــم الكمبيوتــر والتصويــر، النظــام البــرصي لإلنســان ، الصــورة النموذجيــة، وتحســÌ الصــورة، وســائط مقيــاس رماديــة، 

التحويــالت املتقطعــة، فورييــه جيــب التــÏم املنفصــل، والش-هادامــارد، هــار،  تحويــل املويجــات، pseudocolor، تحســÌ الصــور، 

شــحذ، تجانــس اســتعادة صــورة، النظــام النموذجــي والضوضاء،إزالــة الضجيــج، íــوذج التدهــور، املرشــحات، والتحويــالت الهندســية، 

ضغــط الصــورة: íــوذج النظــام وأســاليب فاقــدة وأســاليب غــ  فاقــدة.

١0641578 مواضيع خاصة في االتصاالت                
تأكيد عىل التوجهات املستجدة يف عاß االتصاالت ومتابعة املوضوعات الجديدة ومناقشتها ”موافقة القسم“.

١0646444  شبكات االتصاالت
هــذا املســاق مقدمــة لشــبكات االتصــاالت WLAN و LAN عــىل حــد ســواء مــع إيــالء اهتــÏم خــاص لطبقــات OSI. وســيكون 

الرتكيــز عــىل األداء األســايس و املقايضــات الهندســية يف تصميــم شــبكات OSI وتنفيذهــا . ســوف يتعلــم الطــالب ليــس فقــط كيفيــة 

عملهــا اليــوم، ولكــن أيضــا ملــاذا أنهــا مصممــة عــىل مــا هــي وكيــف مــن املحتمــل أن تتطــور يف املســتقبل. ســوف نرســم األمثلــة 

ــة شــبكات ,بروتوكــول  ــات، ومراقب ــة البيان ــأLAN :ä وصل ــا ي ــا م ــي يجــب تغطيته ــت. املوضوعــات الت ــام األول مــن اإلنرتن يف املق

.WLAN التوجيــه، معالجــة، تســمية، التحويــل، و اإلرســال املتعــدد أيضــا ســوف تشــمل  مقدمــة ل

١0641555 التدريب العملي2 
هــو مســاق تدريبــي إضــايف جنبــاً إىل جنــب مــع مســاق التدريــب العمــيل 1 (0641460). هــذان املســاقان ¤ثــالن مــا مجموعــه 6 

ســاعات معتمــدة , هــذان املســاقان يســمحان لبعــض الطــالب  قضــاء فصــل درايس  كامــل مــن التدريــب (إمــا خــالل الفصــل األول 

أو خــالل الفصــل الثــاè) قبــل فصــل التخــرج. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا ملســتواهم الــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

أنجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

١0636221 تصميم دوائر رقمية 1
ــر  ــر التسلســلية ، الدوائ ــة، الدوائ ــة التوافقي ــر املنطقي ــم الدوائ ــة، التبســيط، تصمي ــات املنطقي ــام ، البواب ــم األرق ــان، نُظُ جــرب بولي

ــه. ــ  املتزامن ــة وغ ــة املتزامن ــة، األنظم ــم آالت الحال ــجالت، تصمي ــدادات، الس ــة، Flip$ops ، الع املتصل

١0636291 مختبر تصميم دوائر رقمية 1  
مقدمــة يف الدوائــر مــن نــوع TTL, CMOS  و خصائــص IC , تصميــم دوائــر منطقيــة و تطبيقاتهــا  , العــرض الســباعي للحــروف.  

ــت 555، و  ــتقر  و موق ــ  املس ــتقرار و غ ــادي االس ــزاز أح ــدد االهت ــف ، shi� registers , ROM, RAM ، متع ــك التش ــزة ف أجه

تصميــم الدوائــر التسلســلية.

١0636428  معالجات وحاكمات دقيقه      
تصميــم أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، مجموعــات التعليــÏت وأســلوب العنونــة. الوظائــف الفرعيــة و املقاطعــة. العمــل مــع أدوات 

تطويــر الربمجيــات ìــا يف ذلــك:  ,IDEاملحــرر، assembler ، املحــاكاة. تفاعــل التقنيــات ìــا يف ذلــك: التــوازي و التــوايل و املوقتــات 

و الواجهــات الطرفيــة التناظريــة. 
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١0636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة    
مقدمــة يف واجهــات الحاكــÏت و التصميــم  ،واجهــات املدخــالت الرقميــة واملخرجــات. التجــارب تشــمل مــا يــأä: بنــاء نظــام متحكم 

باســتخدام أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة، اتصــاالت  RS232، التحكــم يف املحــركات، LCD، وغ هــا مــن أنــواع شاشــات العــرض

١0636527 األنظمة الضمنية     
ســيعطي هــذا املســاق الطالــب املفاهيــم الخاصــة بالبنيــة املاديــة والربمجيــة لتصميــم األنظمــة الضمنيــة األساســية البســيطة، وكذلك 

ــة،  ــة الضمني ــتخدمة يف األنظم ــات املس ــة باملعالج ــة الخاص ــس الربمجي ــطة، واألس ــيطة واملتوس ــة البس ــات املايكروي ــÏرة املعالج ع

وطــرق االتصــال بــÌ املســتخدم واملعالــج مــن خــالل لوحــة مفاتيــح شاشــة

( ال يس دي ) والبــزر، املجمــع ولغــة يس لربمجــة نظــام ضمنــي قائــم بذاتــه، التوقيــت يف األنظمــة الضمنيــة باســتخدام برامــج خاصــة 

وأيضــا باســتخدام وحــدة التوقيــت، إدارة االعرتاضــات وخدمــة االعرتاضــات، بنــاء شــبكات ضمنيــة باســتخدام اتصــال التــوايل، تطبيــق 

مفهــوم التصميــم مــن خــالل مــرشوع تصميــم ينفــذه الطالــب.

١0636111 برمجة الحاسوب     
ــات  ــز عــىل تركيب ــم التضمــÌ والتلخيــص مــع الرتكي ــع تنفيذهــا ، مفاهي ــة الربامــج وتنفيذهــا وتتب ــادئ الربمجــة األساســية، كتاب مب

ــات. ــادئ تركيــب البيان ــات ومفاهيمهــا أنواعهــا. هــذا املســاق يغطــي أيضــاً بعــض مب البيان

١0626251 تحليالت عددية للمهندسين    
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن أساســيات التقويــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

ــوم  ــب ìفه ــف الطال ــدف هــذا املســاق إىل تعري ــÏ يه ــات. ك ــل الحــد األدæ للنفق ــادل وتحلي ــاط التع ــل نق ــايل وتحلي ــق امل التدف

القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بأشــكالها كافــة.

١0631207 مقدمة في اإلدارة الهندسية
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم أهــم مفاهيــم إدارة املــوارد البرشيــة وأخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول أساســيات اإلدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

ــه الــرشكات  ــذي تعمــل ب ــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث ال مــن إدارة للمشــاريع والنواحــي املالي

الهندســية. 
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١0641291 الدوائر الكهربائية واإللكترونية    
مقدمــة، قانــون أوم، قوانــÌ ك شــهوف وقواعــد تجزئــة الفولتيــة والتيــار، طــرق تحليــل الدوائــر الكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر 

ــودات والرتانزســتورات ودوائرهــا،  ــواد أشــباه املوصــالت، الدي ــا، م ــة وتحليالته ــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالث ــار امل التي

املضخــات التشــغيلية.

١0641292 الدوائر الكهربائية     
ــار،  ــة والتي ــة الفولتي ــد تجزئ ــهوف وقواع ــÌ ك ش ــون أوم، قوان ــدة، قان ــع املعتم ــدة، املناب ــ  املعتم ــع غ ــدات، املناب ــة، الوح مقدم

أســاليب تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، دوائــر امللــف واملقاومــة، دوائــر املكثــف واملقاومــة، دوائــر املقاومــة مــع امللــف واملكثف، 

دوائــر التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة.

١0641293 اإللكترونيات   
ــار الثابــت، زيôديــود وشــوتÇ ديــود، دوائــر الديــود وموحــدات الفولتيــة والتيــار،  مــواد أشــباه املوصــالت، الديــود، تحليــالت التي

ــال  ــتور املج ــا، ترانزس ــة وخواصه ــاî القطبي ــتور ثن ــÏت الرتانزس ــا، مضخ ــة وتطبيقاته ــره املختلف ــة ودوائ ــاî القطبي ــتور ثن ترانزس

ــه. ــره وتطبيقات ــل دوائ وتحلي

١0641294 مختبر الدوائر الكهربائية واإللكترونية   
ــة  ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم ــرق توصي ــون أوم وط ــرب، قان ــزة املخت أجه

ــة. ــوار الثالث ــر األط ــوى، دوائ ــدرة القص ــول إىل الق ــة، الوص ــون املكافئ ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ والدلت

١0641391 اآلالت الكهربائية    
مراجعــة الدوائــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة ، التحويــل الكهروميكانيــÇ للطاقــة، اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار الثابــت، اآلالت الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت 

ــة). الحثيّ

١0641392 مختبر اآلالت الكهربائية    
تجــارب مخربيــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة ، مولــدات التيــار الثابــت، محــركات التيــار الثابــت، محــركات 

التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد و األطــوار الثالثــة (التوافقيــة والحثيّــة)، التحكــم برسعــة املحــركات.

١0641591 القيادة الكهربائية    
مقدمــة يف أنظمــة قيــادة املحــركات الكهربائيــة، أحجــام املحــركات الكهربائيــة واختيارهــا  AC وDC دوائــر البــدء، والبــدء الناعــم 

،PWM .ثليــة والرقميــةÏللمحــركات، التحكــم برسعــة املحــركات باســتخدام الطــرق الت
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أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة  الدرجة  اإلسم 

الجامعة التقنية، زيوريخ، سويرسا  أستاذ  مروان محمود 

جامعة رشق البحر املتوسط- قربص الرتكية-  أستاذ مشارك  عالم موىس 

جامعة والية فينيتا التقنيه، أوكرانيا  أستاذ مشارك  عÏد بريك 

جامعة كاردف، بريطانيا  أستاذ مشارك  مازن راسخ 

معهد موسكو للطاقة (الجامعة التكنولوجية)، موسكو/ روسيا 1993 أستاذ مساعد ماهر خÏش

جامعة بوليتكنيك دي تورينو,تورينو ,ايطاليا,2012  أستاذ مساعد  أحمد املرصي 

جامعة رشق البحر املتوسط-قربص الرتكية –1998  أستاذ مساعد  سامر ميالة 

بوليتكنك دي تورينو "-- تورينو ، ايطاليا،2011  أستاذ مساعد  سعد طربيه 

جامعة امللكة، بريطانيا,2004  أستاذ مساعد  فالح محمد 

جامعة نوتنجهام,بريطانيا,2010  أستاذ مساعد  كامل صبحي كامل 

الجامعة األردنية، األردن  محارض  جÏل خروشة 

 South Westphalia University of Applied Sciences,Soest/Germany,2011 مدرس حنÌ العط جالودي 

جامعة واين الواليات املتحده االمريكيه  مدرس رائد جرب 

جامعة نيوكاسل ,بريطانيا ,2008  مدرس عمر ãيمي 

 UNIVERSITY OF BRADFORD, BRADFORD, UK,2012 مدرس يوسف دعمة 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2009 مدرس خديجة ميالة
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هندسة االتصاالت
الخطة الدراسية

الرؤية:
يســعى قســم هندســة االتصــاالت لكســب القبــول والتقديــر عــىل املســتوى الوطنــي واإلقليمــي لقدرتــه عــىل توفــ  تعليــم متنــوع ذي 

مســتوى عــاٍل ، ويهــدف إىل تخريــج مهندســÌ عــىل مســتوى عاملــي مــن الكفايــة قادريــن عــىل النجــاح يف مســ تهم املهنيــة و/أو دراســاتهم 

. لعليا ا

 

الرسالة:
إن رسالة قسم هندسة االتصاالت هي تزويد الطلبة ببيئة داعمة تساعدهم عىل التعلم لحل مشاكل هندسة االتصاالت.

ــن عــىل حــل املشــاكل  ــج قادري ــون خريجــو هــذا الربنام ــث يك ــة بحي ــم الطلب ــز يف تعلي ــزم بالتمي إن قســم هندســة االتصــاالت ملت

املختلفــة، وتطبيــق املبــادئ الهندســية عــىل أنظمــة االتصــاالت. إن الهيئــة التدريســية للربنامــج تســتخدم خلفياتهــا يف التعليــم والبحــث 

ــا. ــد انتقالهــم إىل ســوق العمــل أو الدراســات العلي ــوا ناجحــÌ عن ــة ليكون ــز الطلب وســوق العمــل لتجهي

 

األهداف
إن  املتوقع من  خريجي برنامج هندسة اإلتصاالت هو:

إثبات الكفاءة يف تصميم وتحليل وتحسÌ وتنفيذ أنظمة اإلتصاالت  الحديثة.• 

 •  Ìل ومديريــن مبتكريــن أو معلمــÏمــن التغــ ات التكنولوجيــة الرسيعــة، و أن يصبحــوا قــادة ورجــال أعــ ßالتنافــس بفعاليــة يف عــا

يف ســياق واســع مــن هندســة اإلتصاالت. 

التكيــف مــع األدوار واملســؤوليات املختلفــة يف بيئــة عمــل متعــددة الثقافــات مــن خــالل احــرتام التنــوع واملهنيــة داخــل املؤسســة • 

واملجتمــع عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل. 

متابعة الدراسات العليا بنجاح وأن يصبحو  إستشاريÌ يف مجاالت تخصصهم.• 

مخرجات التعليم :
أن تكون لدى خريجي قسم هندسة االتصاالت القابلية لتحقيق املخرجات اآلتية:

 تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات املتقدمة والعلوم والهندسة يف حل مشاكل هندسة االتصاالت .( أ ). 

القابلية للتصميم واثبات التجارب الخاصة بهندسة االتصاالت مع التحليل وتفس  البيانات. ( ب ). 

ــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي و ( ج ).  ــم منظومــة، أو جــزء أو عملي ــج عــىل تصمي ــة الخري قابلي

ــة واالســتمرارية.  ــة التصنيعي ــان والقابلي ــر األم ــي و االجتÏعــي و الســيايس و األخالقــي و الصحــي مــع ضــÏن توف البيئ

قابلية املتخرج للتفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. ( د ). 

القابلية لتحديد مشاكل هندسية االتصاالت وصياغتها  وحلها. ( ه ). 

إدراك املسؤولية املهنية واألخالقية وفهمها.( و ). 

القابلية للتواصل مع محيطه بالشكل الفعال. ( ز ). 

أن ¤تلــك مســتوى واســعا مــن التعليــم الــرضوري لفهــم تأثــ  الحلــول الهندســية عــىل العــاß و االقتصــاد و البيئــة والســياق ( ح ). 

االجتÏعــي. 

 أن يكون له قابلية لفهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم املستمر. ( ط ). 

معرفة القضايا والتغ ات املعارصة وإدراكها. ( ي ). 

القابلية إلستخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف تطبيقات هندسة االتصاالت املختلفة.( ك ). 
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شروط القبول
استيفاء رشوط التخصص يف كلية الهندسة مع األخذ يف االعتبار قدرة الربنامج االستيعابية.

متطلبات التخرج
متطلبات الجامعة (18) ساعة معتمدة

متطلبات القسم (١٤٣)  ساعة معتمدة    
يطرح قسم هندسة االتصاالت مساقات إجبارية بواقع 129ساعة معتمدة وتشمل: 

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10641270  م.س. 1                 3كهرومغناطيسيه 2 10641374
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10641374  م.س. 1                 3األمواج الدقيقة 10646561
10646342  م.س. 1                 3أنظمة االتصاالت النقالة 10646538
10646342  م.س. 1                 3نظرية املعلومات والرتميز 10646461
10646342  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت 10646444
10646342  م.س. 1                 3معالجة اإلشارات الرقمية 10646441
10646322  م.س. 1                 3االتصاالت الرقمية 10646342
10641373  م.س. 1  10646233  م.س. 2               3مبادئ االتصاالت 10646322
10641211  م.س. 1                 3تحليل االنظمة واالشارات 10641373
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10646470  م.س. 1  10646561  م.س. 2               1مخترب اتصاالت متقدم 10646529
10646322  م.س. 1                 1مخترب االتصاالت 10646328
10211203  م.س. 1                 3املعادالت التفاضلية الجزئية 1 10211302
10641343  م.س. 1 10641343 أو متزامن                1مخترب أنظمة التحكم 10641441
10636111  م.س. 1                 3برمجة متقدمة 10636411
10221102  م.س. 1                 3املتغ ات العشوائية واالحتÏالت 10646233
                 3التدريب العميل 1 10646404
10646342  م.س. 1                 3اتصاالت الوسائط املتعددة 10646430
10646441  م.س. 1                 1مخترب معالجة اإلشارات الرقمية 10646443
10641374  م.س. 1                 3الهوائيات 10646470
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10646444  م.س. 1                 1مخترب شبكات االتصاالت 10646540
                 2مرشوع تخرج 1 10646589
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10641373  م.س. 1                 3أنظمة التحكم 10641343
10646441  م.س. 1                 3معالجة الكالم والصوت 10646451
10636428  م.س. 1                 1مخترب معالجات وحاكÏت دقيقة 10636498
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10646589  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10646590
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10641214  م.س. 1                 1مخترب دوائر الكرتونية 10641314
10641214  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 2 10641313
10641211  م.س. 1                 3كهرومغناطيسية 1 10641270
10641211  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية 10641215
10641211  م.س. 1                 3دوائر الكرتونية 1 10641214
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية1 10641211
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10636221  م.س. 1                 3معالجات وحاكÏت دقيقه 10636428
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10641211  م.س. 1                 3دوائر كهر بائية 2 10641212

 مساقات حرة بواقع ٢ ساعة معتمدة (موافقة القسم)

متطلبات القسم االختيارية بواقع ١٢ ساعة معتمدة
¤كن لطلبة هندسة االتصاالت تركيز تخصصهم واختيار 12 ساعة معتمدة من ضمن املساقات اآلتية:

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10646342  م.س. 1                 3أنظمة التلفونات 10646572
10646444  م.س. 1                 3شبكات االتصاالت املتقدمة 10646550
10646441  م.س. 1                 3املرشحات 10646564
10641374  م.س. 1                 3أنظمة الرادار 10646581
                 3التدريب العميل 2 *10646555
10646342  م.س. 1                 3اتصاالت األقÏر الصناعية 10646541
10641374  م.س. 1  10646342  م.س. 2               3اتصاالت األلياف الضوئية 10646442
10646342  م.س. í3                 1ذجة و محاكاة أنظمة االتصاالت 10646334
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات االتصاالت 10641413
10641343  م.س. 1                 3 أنظمة التحكم الرقمي 10641443
10646441  م.س. 1                 3مقدمة ملعالجة الصور 10646552
10646441  م.س. 1                 3الذكاء االصطناعي يف االتصاالت 10646574
موافقة القسم3مواضيع مختارة يف االتصاالت 10646544

ــدرايس  االول أو  ــاء الفصــل ال * هــذا املســاق يعطــي الفرصــة لبعــض الطــالب لدراســة  مســاقات التدريــب العمــيل (1) و (2) يف أثن

الفصــل  الــدرايس الثــاì èــا مجموعــه 6 ســاعات معتمــدة دون تســجيل أيــة مســاقات أخــرى, وذلــك قبــل فصــل التخــرج. 

ــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي أنجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل  ــار الطــالب وفقــا ملســتواهم ال ويتــم اختي

ــل. درايس كام
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وصف المساقات
١0641211دوائر كهربائية 1

متغــ ات الدائــرة وعنارصهــا، الدوائــر األوميــة البســيطة، وســائل تحليــل الدوائــر، امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع 

امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت األشــكال الجيبيــة للفولتيــة والتيــار.

١0641212 دوائر كهربائية 2
تحليــالت القــدرة، الدوائــر ثالثيــة األطــوار، رنــÌ دوائــر التــوايل والتــوازي، طــرق البــالس يف تحليــل الدوائــر، دوائــر ثنائيــة القطبيــة، 

تحويــالت البــالس، الشــبكات ثنائيــة األطــراف.

١0641215 مختبر دوائر كهربائية
مقدمــة يف اســتعÏل أجهــزة القيــاس، قانــون أوم - التــوايل والتــوازي، الشــبكات ونظريــة ثفنــن، قوانــÌ ك تشــوف، خــواص التيــار 

املــرتدد، املكثفــات، وامللفــات واملحثــات، دائــرة RLC، دائــرة الرنــÌ، التــوايل والتــوازي، دائــرة التيــار ثــال@ الطــور.

١0641214 دوائر الكترونية 1
املــواد شــبه املوصلــة، الدايــود وتطبيقاتــه، املبــادئ األساســية للصــÏم الثنــاî وتطبيقاتــه، أنــواع الصÏمــات الثنائية، أنــواع املضخÏت، 

دائــرة اإلشــرتاك بالقاعــدة، الجامــع أو املصــدر،  انحيــاز الرتانزســتورات ألنــواع أحــادي األقطــاب وثنــاî األقطــاب، حســابات التأرجــح 

املتÏثــل  والتمثيــل بالرســم البيــاè، مقدمــة يف املضخــم التشــغييل.

١0641270 كهرومغناطيسية  1
جــرب املتجهــات، أنظمــة اإلحداثيــات املعامــدة، املجــاالت الكهربائيــة الســاكنة الناتجــة عــن توزيــع مــن الشــحنات النقطيــة واملتصلــة، 

قانــون جــاوس، االنحــراف أو الحيــود ونظريتــه، الجهــد الكهروســتاتيÇ وفــرق الجهــد، التــدرج والحقــول املحافظــة، الطاقــة املختزنــة 

يف املجــال الكهروســتاتيÇ، التيــار الكهربــاî وكثافتــه، معادلــة حفــظ التيــار، املــواد املوصلــة وخصائصهــا، رشوط املجــال بــÌ الحــد أو 

 Ìموصــل وفــراغ، طريقــة الخيــاالت أو املرايــا، املــواد العازلــة، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــ Ìالســطح الفاصــل بــ

عــازل وآخــر، رشوط املجــال عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ عــازل وموصــل، املقاومــه واملواســعة، معــادالت البــالس وبويــزون، 

قانــون بيــو ســوفارت، قانــون أمبــ ، االلتفــاف أو الــدوران ونظريــة ســتوك، التدفــق املغناطيــيس وكثافتــه، متجــه الجهــد املغناطيــيس، 

املــواد املغناطيســية، رشوط املجــال املغناطيــيس الثابــت عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل بــÌ مادتــÌ مغناطيســيتÌ، املحاثــة الذاتيــة 

واملتبادلــة، معــادالت ماكســويل للمجــاالت الســاكنة بشــكليها التفاضــيل والتكامــيل.

١0641313 دوائر إلكترونية 2
ــل  ــة بأعــىل تأرجــح ممكــن، تحلي ــ ه، الحســابات املتعلق ــق إشــارات كب ــد تطبي ــا عن ــة القطــب بأنواعه ــل املضخــÏت أحادي تحلي

ــ ة  ــارات الصغ ــتور لإلش ــل الرتانزيس ــن لتمثي ــام املهج ــ ه، النظ ــارات صغ ــق إش ــد تطبي ــا عن ــاب بأنواعه ــة األقط ــÏت ثنائي املضخ

تحليــل املضخــÏت أحاديــة القطــب بأنواعهــا، مضخــم متعــدد املراحــل وبأنــواع مختلفــة مــن الصÏمــات، مــرآة التيــار ودوائــر التيــار 

ــه، مضخــÏت القــوى وتحليلهــا، تطبيقــات متطــورة للمضخــم التشــغييل. الثابــت، املضخــم التفاضــيل وتحليل

١0641314 مختبر دوائر إلكترونية
أنــواع املوحــدات، دارات توحيــد نصــف موجــه، دارات توحيــد موجــه كاملــة ديودزيــز، خــواص الرتانزيســتور ثنــاî األقطــاب، دارات 

االنحيــاز املختلفــة واســتعÏالتها، ترانزســتور أحــادي القطــب، مبــدأ عملــه خواصــه. دوائــر تكبــ  متعــددة املراحــل، مكــرب تفاضــيل، 

مكــرب دفع-جــذب، مكــرب تشــغييل، خصائصــه واســتجابته.

١0641315 قياسات كهربائية ومجسات  
القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، قياســات القنطــرة، تصميــم أجهــزة القيــاس 

املختلفــة وتطبيقاتهــا  مثــل: واط ســاعة - مقيــاس الذبذبــات، الحساســات، نظــام املعلومــات املكتســبة.
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١0641374 كهرومغناطيسية 2
ــا، رشوط  ــات وعالقاته ــص املكون ــا، خصائ ــا وفضائي ــ ة زمني ــاالت املتغ ــويل للمج ــادالت ماكس ــة، مع ــار اإلزاح ــاراداي، تي ــون ف قان

ــل التلغــراف و معــادالت املوجــة  ــÌ، عام ــÌ مختلفت ــÌ مادت ــا عــىل الحــد أو الســطح الفاصــل ب ــا وفضائي املجــاالت املتغــ ة زمني

مــع ايجــاد حلــول عــىل خطــوط  النقــل،  املقاومــة املميــزة لخطــوط  النقــل ؛ انتشــار األمــواج و التشــتت عــىل خطــوط  النقــل، 

األمــواج املســتوية يف خطــوط النقــل غــ  الفاقــده، تحليــل خطــوط النقــل غــ  الفاقــده يف املجــال الــرتددي، توافــق خطــوط النقــل، 

ــة  ــة، معادل ــات للمجــاالت الجيبي ــة الثب ــج، حال ــق القــدرة ومتجــه بوينتن تدقــف القــدرة يف خطــوط النقــل، رســم ســميث  ، تدف

ــة، اســتقطاب األمــواج الســطحية  ــة والعازل املوجــه، األمــواج الســطحية املنتظمــة يف املــواد الفاقــدة وغــ  الفاقــده، املــواد املوصل

ــات  ــل لألمــواج املنتظمــة عــىل األســطح املســتوية، االســتقطاب العمــودي واملــوازي، ، هوائي املنتظمــة،، الســقوط العمــودي واملائ

الثنــاî الكهربــاî واملغناطيــيس املتضائــل الصغــر، مخططــات األíــاط اإلشــعاعية للهوائيــات املتضائلــة الصغــر، الهوائيــات الثنائيــة 

واألحاديــة املحــددة الطــول، مجاميــع الهوائيــات املرتبــة أو املصطفــة، رضب النمــط اإلشــعاعي، توجيــه و الهــواî و كســبه ، مجمــوع 

waveguides االنعــكاس ومجمــوع النقــل، رسعــة املجموعــة والتشــتت، مقدمــة ل

١0641343 أنظمة التحكم
مقدمــة يف التحكــم: تحكــم حلقــة مفتوحــة و تحكــم حلقــة مغلقــة. النمذجــة: وظيفــة النقــل، املخطــط الصندوقــي، إشــارة تدفــق 

الرســم البيــاè ، معــادالت الحالــة. خصائــص نظــام التحكــم مــن التغذيــة الراجعــة : الحساســية، رفــض االضطرابــات ، خطــأ الحالــة 

املســتقرة. مواصفــات األداء: نظــام الدرجــة الثانيــة ، الجــذور املهيمنــة، خطــأ الحالــة املســتقرة مــن التغذيــة الراجعــة. االســتقرار: 

معيــار روث-هرويتــز، االســتقرار النســبي. طريقــة الجــذر موضــوع التحليــل. طــرق اســتجابة الــرتدد: رســم  بــود  ،األداء يف مجــال 

الــرتدد، معيــار نايكوســت  لالســتقرار ، هامــش الكســب وهامــش املظهــر، رســم نيكولــز.

١0641441 مختبر أنظمة التحكم
ــة  ــة املغلق ــة املفتوحــة واألنظم ــة ومنحنىاهــا ، األنظم ــن الدرجــة األوىل والثاني ــص االســتجابة لنظــام م أساســيات التحكــم، خصائ

 ،(PLC) ــة ــة املنطقي ــم باســتخدام الربمج ــية الســتخدام التحك ــادئ األساس ــÏت (P,I,PI,PD,PID) واملب ــة للتحكي ــواع املختلف واألن

ــات واملرحــالت. ــة باســتخدام املؤقت ــاآلالت الكهربائي ــب التحكــم ب ــواء، إىل جان وأساســيات التحكــم باله

١0626251 تحليالت عددية للمهندسين
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0636111 برمجة الحاسوب
مبــادىء الربمجــة األساســية، كتابــة الربامــج وتنفيذهــا وتتبعهــا ، مفاهيــم التضمــÌ والتلخيــص مــع الرتكيــز عــىل تركيبــات البيانــات 

ومفاهيمهــا و أنواعهــا. هــذا املســاق يغطــي أيضــاً بعــض مبــادىء تركيــب البيانــات.

١0636221 تصميم دوائر رقمية 1
ــر  ــر التسلســلية ، الدوائ ــة، الدوائ ــة التوافقي ــر املنطقي ــم الدوائ ــه، التبســيط، تصمي ــات املنطقي ــام ، البواب ــم االرق ــان، نُظُ جــرب بولي

ــه. ــ  املتزامن ــه وغ ــة املتزامن ــه، األنظم ــم االت الحال ــجالت، تصمي ــدادات، الس ــه، Flip$ops ، الع املتصل

١0636411 برمجة متقدمة
 Java classes, overloading and Overriding methods,) املوجهــة  الربمجــة  مبــادئ  و  مفاهيــم  جافــا،  لغــة  يف  مقدمــة 

املســتخدم ذات  الكتابــة، مقدمــة يف واجهــة  polymorphism & inheritances, Abstract Classes ,Interfaces). طبقــات 

الرســومات، قاëــة ذات الرابــط الواحــد، قاëــة ذات الرابــط املضاعــف، املكدســات، الصفــوف، الرتتيــب، البحــث و امللفــات.
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١0636428 معالجات وحاكمات دقيقة
تصميــم أنظمــة املعالجــات الدقيقــة، مجموعــات التعليــÏت و اســلوب العنونــة. الوظائــف الفرعيــة و املقاطعــة. العمــل مــع أدوات 

تطويــر الربمجيــات ìــا يف ذلــك:  ,IDEاملحــرر، assembler ، املحــاكاة. تفاعــل التقنيــات ìــا يف ذلــك: التــوازي و التــوايل و املوقتــات 

و الواجهــات الطرفيــة التناظريــة. 

١0636498 مختبر معالجات وحاكمات دقيقة
مقدمــة يف واجهــات الحاكــÏت و التصميــم  ،واجهــات املدخــالت الرقميــة واملخرجــات. التجــارب تشــمل مــا يــأä: بنــاء نظــام متحكم 

باســتخدام أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة، اتصــاالت  RS232، التحكــم يف املحــركات، LCD، وغ هــا مــن أنــواع شاشــات العــرض

١0641373 تحليل األنظمة واإلشارات
االنظمــة واالشــارات التناظريــة، االنظمــة التناظريــة التــي ال تعتمــد عــىل الزمــن، االســتجابة لالقــرتان النبــيض، التضامــن، خصائــص 

ــة،  ــ  املتصل ــة غ ــر لالنظم ــالت فوري ــة، تحوي ــ  املتصل ــة غ ــارات واالنظم ــات، االش ــا، العين ــر وتطبيقاته ــالت فوري ــام، تحوي النظ

ــة. ــ ات الحال ــق، متغ ــالت – زد، التواف تحوي

١0646233 المتغيرات العشوائية واالحتماالت
هــذا املســاق عبــارة عــن مقدمــة لالحتــÏل واالحصــاءات للمهندســì Ìــا يف ذلــك، االحتــÏالت، التوافقيــات، املتغــ ات العشــوائية، 

اقرتانــات املتغــ ات العشــوائية، اللحظــات، نظريــات الالمســاوة والحــدود، اإلحصــاءات، نظريــة االنحــدار والتقديــر، معامــل االرتبــاط 

ــىل  ــوي ع ــي تنط ــاكل الت ــل املش ــوب يف ح ــتخدام الحاس ــام، اس ــة النظ ــار، موثوقي ــة االختب ــة، فرضي ــة والتناظري ــات املنفصل للبيان

االحتــÏالت واالحصــاءات.

١0646322 مبادئ االتصاالت
مقدمــة عامــة لنظــم االتصــاالت, ãثيــل اإلشــارات, عــرض النطــاق الــرتددي,  تغيــ  املعلومــات ونقلهــا ، التحميــل الســعوي، أنــواع 

التحميــل الســعوي املختلفــة، التحميــل الــزاوي والــرتددي، مصــادر الضجيــج وتأث هــا عــىل أنظمــة االتصــاالت، املصفيــات وأجهــزة 

إرجــاع املعلومــات، نظريــة العينــات، تجميــع التجــزيء الزمنــي PAM ونظــم تعديــل PAM، PWM، PPM.و íــاذج الضوضــاء.
     

١0646328 مختبر االتصاالت
الطــرق املختلفــة لنظــام تعديــل االتســاع (تعديــل االشــارة واعــادة اســرتجاعها )، التعديــل الــرتددي, طــرق اســرتجاع االشــارة مــن 

التعديــل الــرتددي، العينــات، تعديــل دلتــا وتعديــل ســغÏ دلتــا، التعديــل الرقمــي، الضجيــج يف االنظمــة الرقميــة، الطــرق املختلفــة 

لتمثيــل االشــارة الرقميــة، تعديــل اتســاع اإلزاحــة.

١0646334 نمذجة و محاكاة أنظمة االتصاالت
لتعريف الطلبة بالربمجيات املتعلقة بنمذجة نظم االتصاالت ومحاكاتها وتطبيقاتها.

١0646342 االتصاالت الرقمية
التضمــÌ النبــيض الرقمــي، مبــدأ التضمــÌ الرتميــزي النبــيض، تضمــÌ دلتــا (تضمــÌ الفــرق)، تضمــÌ دلتــا ســيجÏ (تضمــÌ الفــرق 

والجمــع)، تضمــÌ دلتــا ذو التكيــف الــذاä، التكميــم الخطــي وغــ  الخطــي، ضجيــج التكميــم، انــواع مختلفــه مــن التأشــ ، التقســيم 

ــ   ــط وغ ــاط املرتاب ــأ لاللتق ــÏل الخط ــل احت ــة، تحلي ــأ الخان ــدل خط ــل، مع ــق، التعدي ــح املتواف ــدد، املرش ــال املتع ــى واالرس الزمن

املرتابــط الــرتدد، انــواع مختلفــة مــن اســاليب التضمــÌ الرقمــي (تغــ  التاشــ  بازاحــة الطــور، تغــ  التاشــ  بازاحــة الــرتدد، تغــ  

التأشــ  بازاحــة االتســاع او االرتفــاع)، االســتنباط الخطــي، طيــف القــدرة لإلشــارات الرقميــة، تداخــل الرمــوز.

١0646404 التدريب العملي 1
عــىل الطالــب انهــاء 8 أســابيع مــن التدريــب العمــيل يف مؤسســة أو رشكــة هندســية ومعروفــة الكتســاب الخــربة  العمليــة ، و عــىل 

الطالــب يف نهايــة التدريــب تقديــم تقريــر مفصــل لالعــÏل والخــربة التــي اكتســبها خــالل فــرتة التدريــب.
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١0646430 اتصاالت الوسائط المتعدده
يتضمــن هــذا املســاق مقدمــة لتصميــم الوســائط املتعددة,مفاهيــم تصميــم واجهــة املســتخدم، وعــرض تصميم الرســومات، والرســوم 

املتحركــة D2، وذلــك باســتخدام واجهــات موحــدة لربامــج الرســومات وتصميــم امللفــات وضغطهــا ، وإنتــاج أرشطــة الفيديــو, معايــ  

ــو (SVC). إىل جانــب ذلــك ســيتم  ــز الفيدي ــز الوســائط املتعــددة ìــا يف ذلــك JPEG/JPEG-2000، H.26x، MPEG ، وترمي ترمي

مناقشــة  بنــاء نظــام ترميــز الفيديــو كجانــب مــن جوانــب شــبكات الوســائط املتعــددة و ســتتم مناقشــة اعتبــارات خاصــة إلرســال 

الوســائط املتعــددة عــرب اإلنرتنــت، والشــبكات الالســلكية، مثــل تكيــف الفيديــو ومرونــة  الخطــأ وإخفــاء الخطــأ ، وجــودة الخدمــة. 

١0646441 معالجه االشارات الرقمية
أخــذ العينــات؛ التشــويش؛ نظريــة أخــذ العينــات؛. ملحــات عــن تحويــالت منفصلــة يف الوقــت، نظــام تحليــل الشــارات. اســتعراض 

التحويــل Z  . تحويــل فورييــه املنفصــل (DFT)، تحويــل فورييــه الرسيــع (FFT). تصميــم املرشــحات الرقميــة: FIR،IIR ومتكــررة 

وغــ  متكــررة. تصميــم املرشــحات التناظريــة، مقدمــة يف معالجــة الصــور.

١0646442 اتصاالت األلياف الضوئية
هــذا املســاق يناقــش قضايــا تخــص خصائــص األليــاف البرصيــة التــي تشــمل معامــل االنكســار، التوهــÌ، التشــتت اللــوè، تصميــم 

املكــرر الضــوî بوســاطة الصــÏم الضــوî والليــزر. كــÏ ســيتم بحــث شــبكات األليــاف البرصيــة و نظــم االتصــاالت ملســافات طويلــة 

و التوزيعــات املحليــة و الشــبكات املحليــة وتطبيقاتهــا بــÌ املبــاè وداخلهــا. كذلــك ســيتم نقــاش قضايــا إدارة نظــم األليــاف البرصيــة 

ìــا يف ذلــك األمــن، واكتشــاف األعطــال وإصالحها. 

١0646443 مختبر معالجة االشارات الرقمية
مختــرب مجهــز ìجموعــة كاملــة مــن األجهــزة والربمجيــات ألداء التجــارب. يف الوقــت الحقيقــي. فهــم اإلشــارات الرقميــه يف الوقــت 

الحقيقــي ، مبــادئ التطبيقــات يف العــاß الحقيقــي ونظمهــا  . ويتضمــن أيضــا؛ أخــذ العينــات وإنشــاء املوجــة، تكميــم، PCM ترميــز،  

ãثيــل دلتــا، مخططــات التحويــر الرقميــة، رمــوز تصحيــح الخطــأ ،  القــراءة والكتابــة مــن الرتميــز، وتحويــل فورييــه الرسيــع.

١0646444 شبكات االتصاالت
هــذا املســاق مقدمــة لشــبكات االتصــاالت WLAN و LAN عــىل حــد ســواء مــع إيــالء اهتــÏم خــاص لطبقــات OSI. وســيكون 

الرتكيــز عــىل األداء األســايس و املقايضــات الهندســية يف تصميــم شــبكات OSI وتنفيذهــا. ســوف يتعلــم الطــالب ليــس فقــط كيفيــة 

عملهــا اليــوم، ولكــن أيضــا ملــاذا هــي مصممــة عــىل مــا هــي عليــه وكيــف مــن املحتمــل أن تتطــور يف املســتقبل. ســوف نرســم 

ــبكات,  ــة ش ــات، ومراقب ــة البيان ــأLAN :ä وصل ــا ي ــا م ــب تغطيته ــي يج ــات الت ــت. املوضوع ــن اإلنرتن ــام األول م ــة يف املق األمثل

.WLAN ــل، و اإلرســال املتعــدد أيضــا ســوف تشــمل  مقدمــة ل ــه، معالجــة، تســمية، التحوي بروتوكــول التوجي

١0646451 معالجة الكالم والصوت
ــص  ــكالم؛ خصائ ــردد ال ــالت ت ــت واملجــال وãثي ــات، الوق ــكالم: الصوتي ــص إشــارات ال ــة والســمعية لإلنســان. خصائ النظــم الصوتي

النافــذة والوقــت وتقنيــات تحليــل تــردد املجــال، ووضــع íــاذج منفصلــة مــن الــكالم، تركيــب الــكالم، النوافــذ، التنبــؤ عــىل املــدى 

القصــ ، التنبــؤ عــىل املــدى الطويــل، LPC، وعينــات مــن خطــاب الرتميــز املحمــول االتصــاالت، RPE-LTP، CELP، LPC. تطبيقــات 

عــىل معالجــة الــكالم مثــل التعــرف إىل الــكالم.

١0646461  نظرية المعلومات والترميز
العشــوائية ونظريــة املعلومــات، وأنــواع البيانــات، وترميــز املصــدر. ترميــز القنــاة، رسيــة الرتميــز. ســعة القنــاة. الخطــأ و الســيطرة، 

كشــف االخطــاء وتصحيحهــا .

١0646470 الهوائيات
ــوق،  ــات الب ــاديل، هوائي ــات التب ــق الهوائي ــواî، تواف ــات اله ــواî ونظري ــة لله ــر املكافئ ــه ، الدوائ ــواî وقيم ــ ات اله ــف متغ تعري

لهوائيــات العدســية والعاكســة، هوائيــات الرقــع الرشيطيــة الدقيقــه ومجاميعهــا، هوائيــات الشــقوق الضيقــة يف موجهــات االمــواج 

ومجاميعهــا، تحليــل املجــاالت القريبــة مــن الهــواî وقياســها، مميــزات الهوائيــات.
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١0646561 األمواج الدقيقة
املوجــة الكهرومغناطيســية ونظريــة خــط النقــل، مخطــط ســميث، توافــق املÏنعــة، شــكل املجــال املغناطيــيس املــوازي أو نســقه، 

ــا، معامــالت التشــتيت، ä الســحرية،  ــواج واجهزته ــات االم ــة، موجه ــاف الضوئي ــوازي أو نســقه ، االلي ــاî امل شــكل املجــال الكهرب

املوهنــات، االمــواج الدقيقــة ومركباتهــا، قياســات األمــواج الدقيقــة، حلقــات االمــواج الدقيقــة أو اتصاالتهــا ، مقدمــة لنــÏذج االنتشــار.

١0646529 مختبر اتصاالت متقدم
ــات  ــة، الهوائي ــر التلفزيوني ــة، الدوائ ــاف الضوئي ــل: االلي ــات مث ــه يف موضوع ــرب ســوف يغطــي بعــض التجــارب املتقدم هــذا املخت

وخطــوط النقــل. خصائــص االليــاف (الرتكيــب، طريقــة االنتشــار، املســح او التجويــف الســطحي العــددي، التشــتيت امللــون (متعــدد 

الــرتدد) والتشــتيت النســقي، التوهــÌ، عــرض حزمــة الــرتدد)، املصــادر واللواقــط الضوئيــة (ثنائيــة اإلشــعاع الضــوî، ثنائيــة الليــزر، 

الثنائيــات الضوئيــة، وصــالت االليــاف الضوئيــة ونظــام التوافــق، االرســال واالســتقبال باســتخدام التقاســم الزمنــي، التوهــÌ يف االلياف 

الضوئيــة، نســبة املوجــة الواقفــة و شــبكات امليكرويــف.

١0646538 انظمة االتصاالت النقالة
االجيــال الالســلكية ومقاييســها، املفهــوم الخليــوي واساســيات النظــام الخليــوي، التبــادل، هيــكل الخليــة وإعــادة اســتخدام الــرتددات، 

 Ìالتناظــري يف االتصــاالت الالســلكية (تضمــ Ìــاذج القنــاة،  اســاليب التضمــíانتشــار االشــارة الراديويــة املتحركــه، فقــدان املســار و

االتســاع وتضمــÌ الــرتدد) اســاليب التضمــÌ الرقمــي يف االتصــاالت الالســلكية، FDMA، TDMA، CDMA، OFDMA. األنظمــة 

 ،GERAN UTRAN3)، وG  (UMTS، HSDPA والجيــل الثالــث (EDGE ،جــي > آر إس) 2G (GSM)، 2.5G :املتنقلــة الحاليــة

.(LTE) مقدمــة للتطــور طويــل األمــد

١0646540 مختبر شبكات االتصاالت
هــذا املســاق/املخترب يبحــث تطبيقــات معينــة لشــبكات االتصــاالت الســلكية والالســلكية مثــل شــبكات اتصــاالت الهاتــف الثابــت، 

شــبكات االتصــاالت الخلويــة، شــبكات االتصــاالت الالســلكية مثــل واي فــاي وبلوتــوث . كــÏ يبحــث أيضــا شــبكات الحاســوب ونقــل 

البيانــات ìــا يف ذلــك خدمــات وتطبيقــات للشــبكات.

١0646541 اتصاالت االقمار الصناعية
هــذا املســاق يغطــي معظــم املفاهيــم املرتبطــة باتصــاالت االقــÏر الصناعيــة، مــع الرتكيــز عــىل احــدث التطبيقــات والتطــورات. 

يبــدأ املســاق بعــرض املفاهيــم االساســية يف اتصــاالت االقــÏر الصناعيــة، ومــن ثــم يغطــي مفاهيــم املــدارات،  مــع الرتكيــز عــىل 

مــدار الثبــات الجغــرايف، وتعيــÌ الــرتددات ومفاهيــم االنتشــار املّوثــرة عــىل الوصلــة القمريــة. تصميــم الوصلــة القمريــة الرقميــة 

بالتفصيــل، ìــا يف ذلــك ميزانيــة الوصلــة، التضمــÌ، ترميــز التحكــم بالخطــأ، نظريــة تأشــ  الحــزم القاعديــة، طــرق االتصــال املتعــدد. 

وبعــد ذلــك: انظمــة القمــر الصناعــي الجزئيــة، طــرق االطــالق، املعالجــة داخــل القمــر. تكنولوجيــا الهــواî واملحطــة االرضيــة ، ìــا 

يف ذلــك تصميــم بوابــات املســطح الصغــ  جــدا. ومــن ثــم يغطــي املســاق املــدارات غــ  املتزامنــه جغرافيــا وتطبيقاتهــا. تطبيقــات 

معينــة لالقــÏر يتــم استكشــافها، ìــا يف ذلــك نظــام تحديــد املوقــع االريض، االقــÏر لالتصــاالت املتحركــة، واالقــÏر لالنرتنــت. 

١0646544 مواضيع مختارة في االتصاالت
تاكيد عىل التوجهات املستجدة يف عاß االتصاالت ومتابعة املوضوعات الجديدة ومناقشتها ”موافقة القسم“.

١0646552 مقدمة لمعالجة الصور
ــاس  ــائط مقي ــورة، وس ــÌ الص ــة، وتحس ــورة النموذجي ــان، الص ــرصي لالنس ــام الب ــر، النظ ــر والتصوي ــم الكمبيوت ــة، نظ ــرة عام نظ

 Ìتحســ ،pseudocolor ،م املنفصــل، والش-هادامــارد، هــار،  تحويــل املويجــاتÏرماديــة، التحويــالت املتقطعــة، فورييــه جيــب التــ

الصــور، صقــل و تجانــس اســتعادة صــورة، النظــام النموذجــي  والضوضاء،إزالــة الضجيــج، íــوذج التدهــور، املرشــحات، والتحويــالت 

الهندســية، ضغــط الصــورة: íــوذج النظــام وأســاليب فاقــدة واســاليب غــ  فاقــدة.
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١0646564 المرشحات
ــواع املختلفــة للمرشــحات  ــك. االن ــرتورث، شــيبي شــيف وايليبت ــا، مواصفــات واســتجابة مرشــحات ب مفهــوم املرشــحات وتطبيقاته

 Ìريــر نطــاق، مرشــح حــذف نطــاق، التحويــالت بــã ريــر تــرددات عاليــة، مرشــحã ريــر تــرددات منخفضــة، مرشــحã مثــل مرشــح

املرشــحات، تصميــم املرشــحات الخطيــة، املرشــحات الرقميــة وãثيلهــا باســتخدام الــدارات االلكرتونيــة او الربامــج.

١0646572 أنظمة التلفونات
تطــور شــبكة االتصــال التلفــوè، خصائــص الصــوت البــرشي، خصائــص خطــوط النقــل خصوصــا الخــط املــزدوج، تجميــع التجــزيء 

الزمنــي، املقاســم، زيــادة الســعة، املنــع، املقاســم الخاصــة، نظــم التلفونــات الرقميــة، تخفيــض الصــدى، املــودم، نظريــة طــرق ســ  

املعلومــاتVoIP  وشــبكات xDSL وشــبكات ISDN شــبكاتT1 ، E1 خطــوط، شــبكات املقاســم واملقاســم الرقميــة SS7 برتكــول.

١0646574 الذكاء االصطناعي في االتصاالت
ــة،  ــل املعرف ــق لتمثي ــىل املنط ــة ع ــه املبني ــز وطريقت ــخ الرتمي ــن تاري ــداء م ــي، ابت ــذكاء االصطناع ــة لل ــات العام ــة للتوجه مراجع

والتخطيــط و التربيــر والتعلــم الــذي  يــؤدي إىل طــرق احصائيــة جديــدة مبنيــة عــىل اإلحتــÏالت (مثــل طــرق بيشــن، وشــبكات 

االعتقــاد و التربيــر املبنــي عــىل اإلحتــÏالت). هــذا املســاق ايضــا يتطــرق اىل التطــورات الحديثــة يف طــرق معالجــة اللغــات الطبيعيــة 

ــة و  واألســس الفلســفية. و املعالجــات املرئيــة و الروبوطــات و  تعلــم اآلل

١0641443 انظمة التحكم الرقمي    
مدخــل للتحكــم الرقمــي، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل وتحويــل( زد)  ، أخــذ العينــات وإعــادة البنــاء، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل 

املفتوحــة، أنظمــة الزمــن غــ  املتصــل املغلقــة، خــواص االســتجابة الزمنيــة، تحليــل االســتقرار، تصميــم الحاكــÏت الرقميــة، مقدمــة 

لطريقــة فضــاء الحالــة.

١0646581 أنظمة الرادار
ــر، الصــورة مــن خــالل SLR و  ــا الهوائيــات، تأثــ  دوبل ــة التوقــع، تكنولوجي ــرادار، وتعريــف RCS، تحليــل SNR، نظري ــة ال معادل

SAR، توفــ  اإلشــارات.

١0646589 مشروع التخرج 1 
ــات  ــارص ومكون ــار مــرشوع التخــرج، دراســة العن ــة، اختي ــر واملنشــورات العلمي ــة التقاري ــة يف البحــث العلمــي، طــرق كتاب مقدم

ــة للمــرشوع  وعرضــه. ــة النظري ــة، تحضــ  الخلفي املــرشوع املختلف

١0646590 مشروع التخرج 2 
تحليل مشكلة تم املوافقة عليها بÌ املرشد والطالب ودراستها وبناء النموذج العميل والربامج الالزمة لتطبيق املرشوع.

١0641413  الكترونيات االتصاالت
مراجعــة للموضــوع، املقاومــات وتطابقهــا، التحويــالت، أنــواع راســم اإلشــارة ودوائــره، تحليــل دائــرة الكســب، PLL, VCO، مــازج 

اإلشــارة وتطبيقاتــه، تكبــ  القــوى، تحويــل الخســائر، دائــرة AGC والتشــويش.

١0631301 االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى
 يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن أساســيات التقويــم والتحليــل االقتصــادي مثــل مخططــات 

ــوم  ــب ìفه ــف الطال ــدف هــذا املســاق إىل تعري ــÏ يه ــات. ك ــل الحــد األدæ للنفق ــادل وتحلي ــاط التع ــل نق ــايل وتحلي ــق امل التدف

القيمــة الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع الهندســية بــكل اشــكالها.



 دليل جامعة النجاح الوطنية429

١0631207 مقدمة في اإلدارة الهندسية
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم أهــم مفاهيــم إدارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول أساســيات اإلدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

ــه الــرشكات  ــذي تعمــل ب ــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث ال مــن إدارة للمشــاريع والنواحــي املالي

الهندســية 

١0646555 التدريب العملي 2
هــو مســاق تدريبــي إضــايف جنبــاً إىل جنــب مــع مســاق التدريــب العمــيل 1 (0646404) هــذان املســاقان ¤ثــالن مــا مجموعــه 6 

ســاعات معتمــدة , هــذان املســاقان يســمحان لبعــض الطــالب  قضــاء فصــل درايس  كامــل مــن التدريــب (إمــا خــالل الفصــل األول 

أو خــالل الفصــل الثــاè) قبــل فصــل التخــرج. ويتــم اختيــار الطــالب وفقــا ملســتواهم الــدرايس، وعــدد الســاعات املعتمــدة التــي 

انجزوهــا، ووجــود فرصــة للتدريــب ملــدة فصــل درايس كامــل.

أعضاء الهيئة التدريسية 

الجامعة  الدرجة  اإلسم 
جامعة رشق البحر املتوسط- قربص الرتكية 1996-  أستاذ مشارك  عالم موىس 

معهد موسكو للطاقة (الجامعة التكنولوجية)، موسكو/ روسيا 1993 أستاذ مساعد ماهر خÏش

جامعة بوليتكنيك دي تورينو,تورينو ,ايطاليا,2012  أستاذ مساعد  أحمد املرصي 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2011  أستاذ مساعد  سعد طربيه 

جامعة امللكة، بريطانيا,2004  أستاذ مساعد  فالح محمد 

1988،الجامعة األردنية، األردن  مدرس  جÏل خروشة 

 UNIVERSITY OF BRADFORD, BRADFORD, UK,2012 مدرس يوسف دعمة 

بوليتكنك دي تورينو ”-- تورينو ، ايطاليا،2009 مدرس خديجة ميالة
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برنامج هندسة الميكاترونكس
الخطة الدراسية

مقدمة 
ــة  ــدور االكــý اهمي ــاً لتأخــذ ال ــات مع ــا والتقني ان امليكاترونكــس ليســت مجــاالً واحــداً مــن التخصــص وإíــا هــي مــزج التكنولوجي

يف عمليــة تطويــر الصناعــة. ولذلــك تعــرف هندســة امليكاترونكــس بأنهــا ذلــك التخصــص الــذي يقــوم عــىل الدمــج الــدؤوب واملتواصــل 

للميكانيــكا وااللكرتونيــات وأنظمــة التحكــم والحاســوب بحيــث تأخــذ عمليــة الدمــج لهــذه املجــاالت شــكلها االفقــي والعمــودي خــالل 

كل مراحــل التعليــم ويظهــر ذلــك جليــاً يف مراحــل التصميــم والتصنيــع. وìــا ان هندســة امليكاترونكــس ãثــل دمــج التكنولوجيــا الحديثــة 

والتقنيــات معــاً لتأخــذ دورهــا املهــم يف خدمــة الصناعــة وتطويرهــا فهــي تتــالءم جيــداً مــع احتياجــات ســوق العمــل املحليــة واالقليميــة 

ــة  ــة الصناعي ــا األãت ــر منه ــ ة نذك ــا مجــاالت العمــل وهــي كث ــا ام ــف هندســة امليكاترونكــس ومجــاالت عمله ــن تعري ــة. و¤ك والعاملي

والطــ ان والطــب (االجهــزة الطبيــة) والتصويــر اإلشــعاعي واالنظمــة الدفاعيــة واملنتجــات املســتهلكة والتصنيــع وتشــغيل املعــادن.

وألهميــة هــذا التخصــص ودوره يف كل مجــاالت الحيــاه قامــت كليــة الهندســة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة بتأســيس برنامــج هندســة 

امليكاترونكــس يف العــام الجامعــي 2009-2008. حيــث تــم اعتــÏد الربنامــج مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لالعتــÏد والجــودة والنوعيــة التابعــة 

لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل الفلســطينية وتــم قبــول الطلبــة وتســجيلهم يف الربنامــج منــذ مطلــع الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 

الجامعــي 2008-2009.
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رؤية برنامج هندسة الميكاترونكس: 
تعليم مهندسÌ قادرين عىل مزج كل أنواع التكنولوجيا الحديثة وتقد¤ها للمجتمع ألخذ دور متميز يف التطوير.

رسالة هندسة الميكاترونكس:
ترتكــز رســالة برنامــج هندســة امليكاترونكــس عــىل ثالثــة أبعــاد محليــة واقليميــة وعامليــة وتتــالءم جيــداً مــع رســالة كليــة الهندســة 

ورســالة جامعــة النجــاح الوطنيــة حيــث تأســس برنامــج هندســة امليكاترونكــس ألخــذ موقــع مهــم ومتقــدم يف خدمــة املجتمــع املحــيل 

 Ìجيــداً يف الجوانــب العلميــة والعمليــة مــع األخــذ بعــ Ìمؤهلــ Ìهندســì وتطويــره وذلــك بتزويــد ســوق العمــل املحليــة واالقليميــة

االعتبــار التعليــم وجودتــه ومواصفــات التدريــب العامليــة.

األهداف العامة لبرنامج هندسة الميكاترونكس:
-:äيأ Ïتنسجم أهداف الربنامج مع رؤيته ورسالته وتتلخص في

العمــل عــىل إيجــاد طلبــة هندســة ميكاترونكــس قادريــن عــىل اإلســهام يف املَِهــن واملجتمعــات املحليــة واإلقليميــة مــن النواحــي • 

املعرفيــة، والخرباتيــة، والتشــغيلية. 

ــدة يف مجــال هندســة امليكاترونكــس يف •  ــن ناجحة/واع ــة للحصــول عــىل مه ــم الجاهزي ــديس ميكاترونكــس عــىل أت ــج مهن تخري

الســوق املحــيل واإلقليمــي. حيــث يظهــرون االحرتافيــة يف العمــل ويتمتعــون باملســؤولية املجتمعيــة واألخالقيــة التامــة يف جميــع 

املجــاالت. 

تخريــج مهنــديس ميكاترونكــس عــىل أتــم الجاهزيــة لالنخــراط يف برامــج التعليــم املســتمر مــن خــالل املتابعة املســتمرة للدراســات • 

العليــا، والتطويــر املســتمر، والتدريــب العمــيل، والشــهادات املتخصصة. 

مخرجات التعليم للبرنامج:
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة وإمكانيــة التصنيــع واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوًى واسعاً من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، واالقتصاد، والبيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة.• 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة يف التطبيقات الهندسية املختلفة.• 
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شروط القبول لبرنامج هندسة الميكاترونكس
يتــم قبــول الطلبــة تنافســياً حســب معدالتهــم يف الثانويــة العامــة – الفــرع العلمــي أو الصناعــي – وحســب رشوط القبــول يف جامعــة 

النجــاح.

متطلبات التخرج
ãنــح درجــة البكالوريــوس بتخصــص هندســة امليكاترونكــس بعــد إãــام 161 ســاعة معتمــدة عــىل األقــل موزعــة مــا بــÌ متطلبــات 

:äيــأ Ïالجامعــة االجباريــة واالختياريــة ومتطلبــات التخصــص االجباريــة واالختياريــة وهــي كــ

الساعات المعتمدة
المجموعحرةإختياريإجباري

1818متطلبات الجامعة

13292143متطلبات الربنامج

15092161املجموع

متطلبات الجامعة (١٨ ساعة معتمدة) كما يأتي:

ساعة معتمدةاسم المساقرقم المساق
ات طبيعة اللقاء

المتطلب السابق
عملينظري

-33ثقافة اسالمية1000101

-33لغة عربية1000102

-33لغة انجليزية 10001031

-33دراسات فلسطينية1000105

إنهاء 32 ساعة150خدمة مجتمع1000108

-11مهارات القيادة واإلتصال1000117

-11مقدمة يف علم الحاسوب1000127

-33لغة انجليزية 2 للهندسة1000322

متطلبات برنامج هندسة الميكاترونكس (١٤٣ ساعة معتمدة):
 وأربعون (١٤٣) ساعة معتمدة من المساقات النظرية والعملية وهي موزعة كما يأتي:

ٌ
مائة وثالث

المتطلبات اإلجبارية (١٣٢ ساعات معتمدة):
مائة واثنتÌ وثالثÌ (132) ساعة معتمدة من املساقات النظرية والعملية وهي موزعة كÏ ييل:

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10621261  م.س. 1                 1مخترب الحراريات واملوائع وانتقال الحرارة 10621461
10651471  م.س. 1  10651481  م.س. 2               3تصميم انظمة امليكاترونكس 10651684
10651682  م.س. 1                 1مخترب االãتة والروبوتات 10651683
                 2مرشوع تخرج 1 10651585
10636374  م.س. 1                 3املتحكÏت املنطقية املربمجة 10651572
                 3التدريب العميل (1) 10651484
10651481  م.س. 1                 1مخترب اجهزة القياس وترابطاتها 10651482
10651585  م.س. 1                 3مرشوع تخرج 2 10651686
10636111  م.س. 1                 2برمجيات امليكاترونكس 10651372
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
10231101  م.س. 1  10621200  م.س. 2               2املواد الهندسية للميكاترونكس 10621335
10231101  م.س. 1  10601110  م.س. 2               3مبادىء الحراريات واملوائع وانتقال الحراره 10621261
10651372  م.س. 1  10621310  م.س. 2               3ربوتات 10651682
10621214  م.س. 1                 3تصميم عنارص اآلالت 10651462
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10636221  م.س. 1                 1مخترب تصميم دوائر رقمية 1 10636291
10636111  م.س. 1                 3رياضيات منفصلة 10636215
10636322  م.س. 1                 3ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1 10636374
10636374  م.س. 1                 1مخترب ميكروبروسيسور للميكاترونكس 10636476
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية 10641292
10641292  م.س. 1                 3الكرتونيات 10641293
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10211101  م.س. 1  10221101  م.س. 2               3ستاتيكا 10601110
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10651471  م.س. 1                 1مخترب انظمة التحكم 10651571
10621210  م.س. 1  10211202  م.س. 2               3اهتزازات ميكانيكية 10621414
                 3تصميم دوائر رقمية 1 10636221
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10631332  م.س. 1                 3عمليات إنتاجية (1) 10631340
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
10601110  م.س. 1                 3ديناميكا 10621210
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10621310  م.س. 1  10621261  م.س. 2               3انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية 10651483
                 3مقدمة يف االدارة الهندسية 10631207
10601110  م.س. 1  10221201  م.س. 2               4مقاومة املواد 10621214
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10621100  م.س. 1                 1مشاغل هندسية 2 10621200
10641292  م.س. 1  10621414  م.س. 2               3انظمة تحكم 1 10651471
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10621200  م.س. 1 10621200 أو متزامن                0مشاغل هندسية عميل 2 10621201
10621214  م.س. 1  10641391  م.س. 2               3اجهزة القياس وترابطاتها 10651481
10621213 Ç10606102  م.س. 1                 2الرسم امليكاني
10621310  م.س. 1  10621414  م.س. 2               1مخترب اهتزازات وميكانيكا اآلالت 10621416
10621210  م.س. 1                 3نظرية اآلالت 10621310
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المتطلبات االختيارية (٩ ساعات معتمدة):
يختار الطالب تسع (9) ساعات معتمدة عىل األقل من املساقات االختيارية التالية:

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10631340  م.س. 1                 3انظمة االãتة واالنتاج 10651681
10621414  م.س. 1  10651372  م.س. 2               3تحليل العنارص املحدودة 10621513
10621413 Ì10211202  م.س. 1                 3رياضيات تطبيقية للمهندس
10641391  م.س. 1  10641411  م.س. 2               3القيادة الكهربائية 10641591
10636374  م.س. 1                 3ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2 10636474
10651484  م.س. 1 10651484 أو متزامن                3التدريب العميل (2) 10651485
10651462  م.س. 1  10631340  م.س. 2               3انظمة التصميم والتصنيع املحوسبة 10651573
10651471  م.س. 1                 3انظمة تحكم 2 10651574
                 3مواضيع خاصة يف امليكاترونكس 10651688
10651682  م.س. 1                 3روبوتات سيارة 10651687
10651471  م.س. 1                 3التحكم املنطقي الفوضوي 10651675

مساقات حرة (٢) ساعات معتمدة:
يختار الطالب ساعتÌ (2) معتمدة عىل األقل بحرية من مساقات الجامعة – ما عدا مساقات كلية الهندسة.

التدريب العملي 
ــس،  ــة امليكاترونك ــم هندس ــل قس ــن قب ــد م ــديس ومعتم ــل هن ــكان عم ــيل يف م ــب العم ــاق التدري ــجل مس ــب ان يس ــن للطال ¤ك

بعــد أن ينهــي دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد أن ينهــي بنجــاح مائــة وعرشيــن (120) ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات برنامــج هندســة 

:Ìــ ــن اآلتي ــد الخياري ــن أح ــس، وضم امليكاترونك

ملــدة ûانيــة (8) أســابيع متتاليــة خــالل الفصــل الصيفــي، أو مــا يعادلهــا مــن فــرتة تدريــب خــالل الفصــل األول أو الثــاè، عــىل أن ال 

تقــل عــن 320 ســاعة تدريــب يف جميــع األحــوال. حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0651484).

ملــدة ســتة عــرش (16) أســبوعاً متتاليــاً خــالل الفصــل الــدرايس األول أو الثــاè، وذلــك يف حــال الحصــول عــىل فــرص تدريــب متميــزة 

تتوجــب التدريــب لفــرتة زمنيــة طويلة.حيــث يقــوم الطالــب بالتســجيل ملســاق التدريــب العمــيل (0651484) ومســاق التدريــب العمــيل 

(2) (0651485) بشــكل متزامــن. 
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وصف المساقات
تفاضل وتكامل 3  10221201

 ،R3و R2 واإلحداثيــات القطبيــة، املتجهــات Parametric Equations مــن خــالل هــذا املســاق يتــم دراســة املعــادالت الحدوديــة

ــات  ــك املتجه ــل وكذل ــددة التكام ــادالت متع ــا، املع ــع تطبيقاته ــة م ــة الجزئي ــادالت التفاضلي ــة، املع ــات املتجه ــطوح، االقرتان والس

ومظاهرهــا املختلفــة.

احصاء واحتماالت للمهندسين  10221230
نظريــة االحتــÏالت، التوقــع واملتغــ ات العشــوائية، التوزيعــات االحتÏليــة، العينــات، تقديــر املتغــ ات، فحــص الفرضيــات، تحليــل 

االنحــدار، تحليــل التبايــن.

فيزياء عامة عملي للهندسة  10222115
تطبيقات عملية ملساقي فيزياء عامة 1 وفيزياء عامة 2 وتشمل تجارب يف املخترب يف مجايل امليكانيكا والكهرباء.

رسم هندسي  10606102
تنميــة قــدرة طالــب كليــة الهندســة عــىل التعبــ  عــن أفــكاره مــن خــالل الرســومات، ليتمكــن مــن خاللهــا مــن رســم أي تصميــم 

عــىل النحوالــذي ¤كــن للمختصــÌ فهمــه وتصنيعــه يف املســتقبل، ويكــون هــذا الرســم وفقــا ملعايــ  قياســية متفــق عليهــا بالنســبة 

للشــكل والتســمية ومــا اىل ذلــك. فقــط التقنيــات اليدويــة يف الرســم الهنــديس هــي التــي تغطيتهــا يف هــذا املســاق باســتخدام ادوات 

الرســم املعروفــة.

مشاغل هندسية 1  10621100
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

باإلضافــة إىل تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بعمــل تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

اعاله.

مشاغل هندسية 2  10621200
ــز، وســباكة  ــادن بالخراطــة والتفري ــدى الطــالب يف مجــاالت تشــكيل املع ــة ل ــة والعملي ــة االساســية النظري ــارات الفني ــر امله تطوي

الرمــل، وتشــكيل وتجميــع املكونــات بواســطة اللحــام. حيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ تدريبــات عمليــة بشــكل فــردي للتأكــد مــن 

ــة. إتقــان املهــارات املطلوب

مقاومة المواد  ١0621214
مقدمــة يف ميكانيــكا االجســام املرنــة: مفاهيــم اإلجهــادات واالنفعــاالت تصنيــف الســلوك املعــدè، العالقــة بــÌ االجهــاد واالنفعــال 

وقانــون هــوك. إجهــاد وانفعــال وتشــوه القضبــان تحــت تأثــ  القــوى املحوريــة. اجهــاد وانفعــال وتشــوه اعمــدة االدارة املصمتــة 

واملفرغــة (يل املــاور). اجهــادات وانفعــاالت الثنــي والقــص يف العتــالت املســتقيمة واملنحنيــة. االحــÏل املركبــة، تحويــالت اإلجهــادات 

واالنفعــاالت (دائــرة مــور)، انحنــاء العتــالت، أوعيــة الضغــط الســميكة والرقيقــة. التوصيــل بتــالؤم االنكــÏش والضغــط. اجهــادات 

االقــراص الــدوارة. اجهــادات التــÏس (ه تــز). نظريــات االنهيــار الســكونية.

ديناميكا  10621210
ــع والزخــم،  ــدî الدف ــة، مب ــدأ الشــغل والطاق ــوة والتســارع، مب ــكا االجســام الجاســئة يف املســتوى، الق ــة الجســيÏت، دينامي حرك

ــزازات. ــة يف االهت مقدم



436  دليل جامعة النجاح الوطنية

 110621213الرسم الميكانيكي
املناظــ  الجانبيــة، الرباغــي والوصــالت املؤقتــة رســمها ومواصفاتهــا، رمــوز اللحامــات والرباغــي ناقلــة القــدرة، رســم تقاطــع االجســام، 

اإلفــراد، الحدبــات، األبعــاد، الســÏحية، الحــدود بحســب نظــام ال ISO، الرســم التفصيــيل، الرســم التجميعــي.

مبادىء الحراريات والموائع وانتقال الحراره  10621261
مقدمــة عــن خصائــص وســلوك املــواد النقيــة، قانــون التحريــك الحــراري االول والثــاè، املوائــع وانتقــال الحــرارة، مبــادئ اساســية يف 

املوائــع، قانــون حفــظ الطاقــة، الرسيــان الداخــيل والخارجــي.

نظرية اآلالت  10621310
التحليــل الحــرX لآلليــات، مضلعــات الرسعــة والتســارع، تحليــل قــوى االتــزان والقصــور يف اآلالت، التحليــل الديناميــÇ للحدبــات 

والحدافــات، موازنــة اآلالت.

المواد الهندسية للميكاترونكس  10621335
الخــوص امليكانيكيــة للمعــادن، طـُـرق زيــادة الصالبــة، انهيــار املــواد الصلبــة؛ الكــرس والتعــب والزحــف. منحنيــات الطــور، الســبائك 

املعدنيــة واملعالجــة الحراريــة للســبائك املعدنيــة، مقدمــة يف تــآكل املعــادن. 

اهتزازات ميكانيكية  10621414
خــواص الحركــة االهتزازيــة، اشــتقاق املعــادالت التفاضليــة التــي تصــف الحركــة االهتزازيــة، االهتــزازات الحــرة واملجــربة، االهتــزازات 

املخمــدة وغــ  املخمــدة، الحركــة التوافقيــة، الالإتــزان، حركــة القواعــد، االهتــزازات العابــرة وذات الفــرتة املتكــررة. االهتــزازات الحــرة 

واملجــربة لالنظمــة متعــددة درجــة الحريــة.

مختبر اهتزازات وميكانيكا اآلالت  10621416
.Çتجارب متعددة يف مجاالت نظرية اآلالت واالهتزازات امليكانيكية والتصميم امليكاني

مختبر الحراريات والموائع وانتقال الحرارة  10621461
تجارب وتطبيقات عىل انتقال الحرارة، الديناميكا الحرارية واملوائع.

تحليالت عددية للمهندسين  10626251
تحليــل األخطــاء، جــذور املعــادالت، حــل األنظمــة الخطيــة وغــ  الخطيــة، ãثيــل املعلومــات ìنحنيــات مالëــة، حــل املعلومــات 

ــة، التفاضــل والتكامــل العــددي. التفاضلي

مقدمة في االدراة الهندسية   10631207
 Ïيهــدف هــذا املســاق إىل تقديــم اهــم مفاهيــم ادارة املــوارد البرشيــة واخالقيــات املهنــة الهندســية والكتابــة التقنيــة للمهنــدس. كــ

يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء الطالــب خلفيــة علميــة حــول اساســيات االدارة الحديثــة يف املؤسســات الهندســية ومــا يتعلــق بهــا 

مــن ادارة للمشــاريع والنواحــي املاليــة يف قالــب متكامــل يعكــس طبيعــة الســوق العاملــي الحديــث والــذي تعمــل بــه الــرشكات 

الهندســية.

االقتصاد الهندسي ودراسات الجدوى   10631301
يهــدف هــذا املســاق إىل اعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة علميــة عــن اساســيات التقييــم والتحليــل االقتصــاد مثــل مخططــات 

التدفــق وتحليــل نقــاط التعــادل وتحليــل الحــد االدæ للنفقــات. كــÏ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب ìفهــوم القيمــة 

الجاريــة واملســتقبلية وكيفيــة عمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة للمشــاريع
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10631340 عمليات انتاجيه 1
يشــمل عمليــات التصنيــع األساســية مثــل عمليــات الســكب بكافــة انواعهــا ســواء باســتخدام القوالــب الداëــة والغــ  داëــة، إضافــة 

اىل عمليــات تشــكيل املعــادن عــن طريــق الطــرق، الســحب، املتــداول وكذلــك البثــق. كــÏ وتشــمل انــواع املكائــن التــي تســتخدم يف 

عمليــات التصنيــع وانــواع القاطعــات لــكل ماكنــه وتحليــل القــوى املؤثــره عــىل هــذه القاطعــات. إضافــة اىل وســائل ربــط املعــادن 

مــع بعضهــا باســتخدام الرباغــي أو اللحــام او غ هــا.

10636111 برمجة الحاسوب
ــة، املدخــالت واملخرجــات والوحــدات  ــة واملنطقي ــ  الرياضي ــات، التعاب ــواع البيان ــة: ان ــادىء الربمجــة األساســية للغــات الهيكلي مب

ــع الربامــج. ــذ وتتب ــة وتنفي ــة. كتاب الربمجي

10636215 الرياضيات منفصلة
املواضيــع الرياضيــة التــي تتعلــق بشــكل مبــارش  بهندســة الكمبيوتــر وتشــمل: املنطــق، العالقــات، االقرتانــات، نظريــة املجموعــات 

ــة، التكــرار، عالقــات التكــرار  ــاè، االحتــÏالت املنفصل ــة الرســم البي ــايض، نظري ــات الربهــان، االســتقراء الري األساســية، العــد، وتقني

ونظريــة األعــداد.

10636221 تصميم دوائر رقمية (1)
 ، Flip$op ،الجــرب البــويل، أنظمــة العــد، البوابــات املنطقيــة، التبســيط، الدوائــر املنطقيــة الجمعيــة وتصميمهــا، الدوائــر املتسلســلة

العــدادات، املســجالت، تصميــم االت الحالــة ,األنظمــة املتزامنــة.

10636291 مختبر تصميم دوائر رقمية (1)
مقدمــة يف الدوائــر مــن نــوع TTL, CMOS  وخصائصهــا، تصميــم دوائــر منطقيــة باســتخدام البوابــات، اســتخدام  الدوائــر التكامليــة التاليــة 

يف تصميم الدوائر املنطقية:   Decoders, Shi� registers, ROM and RAM, Monostable, Astable. تصميم الدوائر املتسلسة  

10636374 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 1
ــة،  تاريــخ وتطــور أنظمــة املعالجــات الدقيقــة الخاصــة بعائلــة 80x86. عــÏرة عائلــة املعالجــات 80x86، وحــدة املعالجــة املركزي

ــرة.  ــج والذاك ــع املعال ــة التواصــل م ــات واشــارات التحكــم، واجه ــل البيان ــات، مســارات توصي ــغ البيان ــرة، صي ــة الذاك اíــاط عنون

ــع (االســملبي). ــÏت. الربمجــة باســتخدام لغــة التجمي مجموعــة التعلي

10636476 مختبر ميكروبروسيسور للميكاترونكس
مقدمــة يف برمجــة وحــدة تجــارب معالــج ال 8086/8088 .  كتابــة برامــج عمليــة بلغــة التجميــع. إجــراء تجــارب تعنــى بالتواصــل مع 

امللحقــات:LED, RS232 ADC, LCD, MOTORS.  إجــراء مشــاريع عمليــة يف مجــال التوصيــل مع معالجات عائلــة 8086/8088.

10641292 دوائر كهربائية
ــة  ــة الفولتي ــد تجزئ ــÌ ك شــهوف وقواع ــون أوم، قوان ــدة، قان ــف، املصــادر املســتقلة، املصــادر املعتم ــة، الوحــدات، التعاري مقدم

والتيــار، أســاليب تحليــل الدوائرالكهربائيــة، امللــف واملكثــف، دوائــر امللــف واملقاومــة، دوائــر املكثــف واملقاومــة، دوائــر املقاومــة 

مــع امللــف واملكثف،العالقــات الدافعــة ذات الدرجــة الواحــدة. إســتقرارية اإلســتجابة الجيبيــة. مبــادئ الطــور ومقدمــة اىل تحليــالت 

دوائــر التيــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد والثالثــة أطــوار.

الكترونيات  10641293
ــار الثابــت، زيôديــود وشــوتÇ ديــود، دوائــر الديــود وموحــدات الفولتيــة والتيــار،  مــواد أشــباه املوصــالت، الديــود، تحليــالت التي

ــال  ــتور املج ــا، ترانزس ــة وخواصه ــاî القطبي ــتور ثن ــÏت الرتانزس ــا، مضخ ــة وتطبيقاته ــره املختلف ــة ودوائ ــاî القطبي ــتور ثن ترانزس

ــه. ــره وتطبيقات ــل دوائ وتحلي
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10641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونيات
ــة  ــالت النجم ــار، تحوي ــة والتي ــة الفولتي ــرق تجزئ ــهوف وط ــÌ ك ش ــات، قوان ــل املقاوم ــرق توصي ــون أوم وط ــرب، قان ــزة املخت أجه

ــوار. ــالث أط ــر الث ــوى، دوائ ــدرة القص ــول إىل الق ــة، الوص ــون املكافئ ــن ونورث ــر ثيفين ــا، دوائ والدلت

10641391 اآلالت الكهربائية
مراجعــة الدوائــر املغناطيســية، املحــوالت ذات الطــور الواحــد والثــالث أطــوار ، تحويــالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة ، االت التيــار 

الثابــت : املولــدات واملحــركات ذات التيــار الثابــت. أنظمــة تشــغيل املحــركات ذات التيــار الثابــت وأنظمــة التحكــم بالرسعــة. اآلالت 

الكهربائيــة ذات التيــار املــرتدد وأحاديــة الطــور وثالثيــة األطــوار (اآلالت التوافقيــة واآلالت الحثيّــة).

10641392 مختبر اآلالت الكهربائية
ــة حــول املحــوالت ذات الطــور الواحــد  ــة وتشــمل تجــارب مخربي ــع مســاق اآلالت الكهربائي ــة ìواضي ــات متعلق تجــارب وتطبيق

ــة أطــوار  ــار املــرتدد ذات الطــور الواحــد والثالث ــت، محــركات التي ــار الثاب ــت، محــركات التي ــار الثاب ــدات التي ــة أطــوار، مول والثالث

ــركات. ــة املح ــم برسع ــة)، التحك ــة والحثيّ (التوافقي

10641411 الكترونيات القوى
الثايرســرت، دوائــر إلكرتونيــات القــوى، دوائــر الديــودات والقالبــات. القالبــات املتحكمــة، مفاتيــح الثبــات. متحكــÏت الفولتيــة الثابتــة 

واملرتددة.

10651372 برمجيات الميكاترونكس
ــات  ــج واإلقرتان ــاء الربام ــة، بن ــادالت الخطي ــل املع ــات وح ــات املصفوف ــتخداماتها يف عملي ــة MatLab واس ــة الربمج ــة للغ مقدم

باســتخدام MatLab (m-Jles) ومدخــل إىل مكتبــة الربمجيــات (اإلقرتانــات) الخاصــة بـــِ MatLab. التمثيــل البيــاè للبياتــات وتحليــل 

أنظمــة امليكاترونكــس باســتخدام تطبيــق Simulink. بنــاء وتصميــم íــاذج ديناميكيــة ثالثيــة األبعــاد وتحليــل اإلجهادات باســتخدام 

برنامــج SolidWorks وVisual Nastran 4D أو أي برامــج تصميــم ميكانيــÇ مكافئــة.

10651462 تصميم عناصر اآلالت
آليــات نقــل الحركــة وتحليالتهــا، انــواع الوصــالت، البكــرات واألحزمــة، الــرتوس والــرتوس املتقاطــرة، الحدبــات، القوابــض، الفرامــل، 

الحدافــات، الرباغــي، عمــود املحــور، املدحرجــات، املثبتــات املحوريــة والنوابــض.

10651471 انظمة تحكم 1
ــة  ــة والهيدروليكي ــة وامليكانيكي ــة (الكهربائي ــة الفيزيائي ــايض لالنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــات  ــتخدام املخطط ــة بإس ــل األنظم ــة. ãثي ــة خطي ــا اىل أنظم ــرق تحويله ــة وط ــ  خطي ــة والغ ــة الخطي ــة)، األنظم والنيوماتيكي

الصندوقيــة ومخطــط تدفــق االشــارة، تحليــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمنــي، االســتقرارية وخطــأ الحالــة املســتقرة، االســتجابة 

االنتقاليــة، تحليــل إتــزان وإســتقرارية أنظمــة التحكــم باســتخدام طــرق روت لوكــس وراوث هروتــز. مقدمــة اىل اإلســتجابة املــرتددة. 

.Matlab and Simulink ــات ــتخدام برمجي ــم اآليل بس ــة التحك ــىل أنظم ــن ع ãاري

10651481 اجهزة القياس وترابطاتها
الخــواص االســتاتيكية والديناميكيــة واالحتÏليــة الجــزاء أنظمــة القيــاس، أثــر تحميــل اجهــزة القيــاس، أنــواع املجســات: املقاومــة، 

املكثفــة، الحــث، االلكرتومغناطيســية، االلكرتوحراريــة، املرنــة، البيزإلكرتونيــة واإللكرتكميائيــة. مواëــة اإلشــارات باســتخدام الجســور 

واملضخــÏت الكهربائيــة، أنظمــة معالجــة اإلشــارة ومبــادئ تحويلهــا.

10651482 مختبر اجهزة القياس وترابطاتها
ــدم  ــايل و ع ــتقيم املث ــط املس ــاس: الخ ــارص االحس ــة لعن ــواص الثابت ــد الخ ــارب تحدي ــا. تج ــة وتركيبه ــالت الطاق ــىل ناق ــارب ع تج

ــاس. تجــارب عــىل  ــة القي ــل انظم ــار تحمي ــات وحــدود الخطــأ. تجــارب عــىل اث ــادات ونقطــة الثب االســتقامة والحساســية واالجه

ــات. ــاب املعلوم ــي واكتس ــل اىل رقم ــل املÏث ــÏت. تحوي ــراف واملضخ ــور االنح جس
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10651483 انظمة نيوماتيكية وهيدروليكية
مدخــل إىل تصميــم وتشــغيل أنظمــة املوائــع للطاقــة. خــواص املوائــع الهيدروليكيــة وفحوصاتهــا النموذجيــة. مواصفــات وخــواص 

ــر. املحــركات الهيدروليكيــة الخطيــة والدورانيــة.  املضخــات ذات اإلزاحــة اإليجابيــة والغــ  إيجابيــة. خصائــص و مواصفــات الفالت

خصائــص وتصميــم أنظمــة التوزيــع النيوماتيكيــة والهيدروليكيــة. الصÏمــات الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة. تصميــم وتحليــل الدوائــر 

الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــة.

10651484 التدريب العملي (1)
ــة أســابيع يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد مــن قبــل الربنامــج، وذلــك عنــد اإلنتهــاء مــن  تدريــب عمــيل ملــدة ال تقــل عــن ûاني

ــات برنامــج هندســة امليكاترونكــس. ــن (120) ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن متطلب ــة وعرشي ــاء مائ دراســة الســنة الرابعــة أو بعــد إنه

10651571 مختبر انظمة التحكم
ــة  ــة الكهربائي ــائل) واألنظم ــق الس ــاع وتدف ــم بارتف ــع (التحك ــة املوائ ــا يف أنظم ــة وتطبيقاته ــة واألرجاعي ــم املفتوح ــة التحك أنظم

وااللكرتوميكانيكيــة والحراريــة. التحكــم باملــكان والرسعــة. اساســيات التحكــم بآليــة املــوازرة وفحوصــات االســتقرارية. أداء األنظمــة 

تحــت تأثــ  املتحكــÏت التعويضيــة التناســبية والتكامليــة والتفاضليــة. قياســات األســتجابة الالزمنيــة والرتدديــة. املحــاكاه املحســوبة 

MATLAB & SIMULINK ألنظمــة التحكــم باســتخدام برمجيــات

10651572 المتحكمات المنطقية المبرمجة
ــة  ــة. برمج ــة املربمج ــÏت املنطقي ــة املتحك ــاليب برمج ــة. أس ــة املربمج ــÏت املنطقي ــب املتحك ــزاء وتركي ــات وأج ــادئ وتطبيق مب

ــات  ــة. عالق ــة صناعي ــم بعملي ــف التحك ــن وص ــلمي م ــط الس ــن املخط ــة. تكوي ــات املنطقي ــاج املخرج ــة وإنت ــالت املنطقي املدخ

موقتــات وعــدادات املتحكــÏت املنطقيــة املربمجــة. برمجــة العالقــات الوســطية: الرياضيــة واملقارنــة الرقميــة. عالقــات التشــغيل 

ــة والعالقــات  ــاول الوحــدة املنطقي ــات املتقدمــة وتشــمل عالقــات تن ذات القفــز والعالقــات الســائدة وأنظمــة املعلومــات. العالق

السلســلية وعالقــات املصفوفــات. لغــات الربمجــة اآلخــرى ذات العالقــة. تشــغيل املتحكــÏت املنطقيــة املربمجــة املتصلــة وشــبكات 

ــة املربمجــة. عمــل املتحكــÏت املنطقي

10651585 مشروع تخرج 1
مراجعة علمية ملوضوع املرشوع املختار وتحض  خطة عمل ملراحل انشاء املرشوع بشكل عميل.

10651681 انظمة االتمتة واالنتاج
مقدمــة يف األãتــة الصناعيــة، ملخــص لعمليــات اإلنتــاج، تكنلوجيــا التعــرف عــىل املــواد ومناولتهــا (طــرق واليــات مناولــه املــواد، 

أنظمــة نقــل املــواد، أنظمــة تخزيــن املــواد، التعــرف األوتوماتيــÇ عــىل البيانــات). نظــم التصنيــع وتضــم: وحــدات التصنيــع ذات 

ــل  ــدوي، خطــوط النق ــع الي ــرن، خطــوط التجمي ــع امل ــوي، نظــم التصني ــع الخل ــات والتصني ــا املجموع املحطــة الواحــدة، تكنلوجي

ــة للتصنيــع املتشــابه، خطــوط التجميــع املؤãتــة. والنظــم املؤãت

10651682 ربوتات
ــة يف األبعــاد املتعامــدة الثــالث. القــوى األســتاتيكية  ــات اآللي ــكا الحركــة للربوت ــكا ومعكــوس كينÏتي ــاول هــذه املــادة كينÏتي تتن

ــات. ــاد والتحكــم الخطــي. املحــركات واملجســات املســتخدمة يف الربوت ــد املســارات متعــددة األبع ــات. تحدي ــكا الربوت ودينامي

10651683 مختبر االتمتة والروبوتات
برمجــة ومحــاكاة العمليــات الصناعيــة للروبوتــات، الربمجــة مــع تطبيقــات عمليــة عــىل املخرطــة املحوســبة وآلــة التفريــز املحوســبة. 

ــة  ــة يف األãت ــارب عملي ــية. تج ــة PLC القياس ــل للربمج ــي القاب ــم املنطق ــزة التحك ــتخدام أجه ــة باس ــات الصناعي ــاكاة العملي مح

الصناعيــة مــع تطبيقــات لتجميــع وحــدات صناعيــة مخربيــة ذات طابــع انتاجــي وتصنيفــي.
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10651684 تصميم انظمة الميكاترونكس
مقدمــة يف تصميــم أنظمــة امليكاترونكــس، النمذجــة الرياضيــة واملحــاكاة املحوســبة ألنظمــة امليكاترونكــس، تحليــل وأداء أنظمــة 

امليكاترونكــس. يشــمل هــذا املســاق عــىل ãاريــن ومشــاريع شــاملة تحوي مزيــج مــن التقنيــات الكهربائيــة وامليكانيكية والحاســوبية 

إلنتــاج نظــام ميكاترونكــس عمــيل.

10651686 مشروع تخرج 2
 îالتطبيــق العمــيل للمعرفــة النظريــة والعمليــة املكتســبة مــن مــرشوع تخــرج 1. كتابــة مــا تــم انجــازه يف مــرشوع 1 و 2 بتقريــر نهــا

باالســتناد عــىل األســس العلميــة واملنهجيــة لكتابــة التقرير.

10621413 رياضيات تطبيقية للمهندسين
ــادالت  ــ . املع ــالت فوري ــالت وتحوي ــالت وتكام ــة. متسلس ــات الخاص ــالت، اإلقرتان ــتخدام املتسلس ــة باس ــادالت التفاضلي ــل املع ح

ــة. ــة امليكانيكي ــات يف الهندس ــة وتطبيق ــة الجزيئي التفاضلي

10621513 تحليل العناصر المحدودة
مقدمــة ملفهــوم العنــارص املحــدودة، املســائل ذات البعــد الواحــد، اشــتقاق معــادالت العنــرص، تجميــع معــادالت العنــارص، فــرض 

الظــروف الحدوديــة، حــل املعــادالت، مقدمــة للمســائل ذات البعديــن، تحليــل الخطــأ، تطبيقــات عــىل الحاســوب.

10636474 ميكروبروسيسور للميكاترونكس 2
توقيــت وضبــط إشــارات التحكــم، عمليــات مســارات التوصيــل، واجهــات التواصــل مــع الذاكــرة. واجهــات التواصــل مــع أجهــزة 

اإلدخــال واإلخــراج واألجهــزة الطرفيــة. املقاطعــات. واجهــات التواصــل التسلســلية و املتوازيــة. دوائــر اإلدخــال واإلخــراج املتكاملــة 

القابلــة للضبــط. الربمجــة بلغــة التجميــع.

10641591 القيادة الكهربائية
 ،DCو AC مقدمــة يف أنظمــة قيــادة املحــركات الكهربائيــة ذات التيــار الثابــت والــرتددي، أحجــام واختيــار املحــركات الكهربائيــة

ــار الثابــت والــرتددي باســتخدام الطــرق  ــر البــدأ، والبــدأ الناعــم للمحــركات الكهربائيــة، التحكــم برسعــة املحــركات ذات التي دوائ

.PWMــة و ــة والرقمي التÏثلي

10651485 التدريب العملي (2)
يتــم التســجيل للمســاق بالتزامــن مــع مســاق التدريــب العمــيل 0651484، بعــد موافقــة القســم، وذلــك ãاشــياً مــع فــرتة تدريــب 

تتطلــب أربــع أشــهر متتابعــة يف مــكان عمــل هنــديس معتمــد. 

10651573 انظمة التصميم والتصنيع المحوسبة
وتشــمل اساســيات التصميــم والتصنيــع املحوســبة، التصميــم املحوســب أو التصميــم ìســاعدة الحاســوب، ويشــمل بنــاء االجســام 

وتغيــ  مــكان االجســام، وتدويرهــا يف الفــراغ الثــال@، وعمليــات رســم وتصنيــف وتحريــك املنحنيــات وتشــكيل االســطح وعمليــات 

تجســيم النــÏذج وبنــاء املوديــالت وإختبارهــا مــن ناحيــة أداء الوظيفــة املصممــة مــن أجلهــا، وتطبيــق طريقــة العنــارص املحــدودة 

يف مجــاالت املعالجــة والتحاليــل املختلفــة مــن أجــل التصنيــع بتكامــل الحاســوب.

10651574 انظمة تحكم 2
طــرق اإلســتجابة املــرتددة واإلتــزان يف املجــال الــرتددي. تصميــم أنظمــة التحكــم ذات التغذيــة الراجعــة. تصميــم أنظمــة التحكــم 

ــات  ــة. مقدمــة اىل التحكــم الرقمــي. ãاريــن محوســبة بإســتخدام برمجي ــة الراجعــة باســتخدام معــادالت فضــاء الحال ذات التغذي

.MATLAB
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10651675 التحكم المنطقي الفوضوي
ــ ات  ــة: املتغ ــة العام ــة الفوضوي ــة. األنظم ــم الفوضوي ــة التحك ــة اىل أنظم ــة. مقدم ــم التقليدي ــة التحك ــم أنظم ــة لتصمي مراجع

ــايض  ــل الري ــا. التمثي ــة وتحويالته ــات الفوضوي ــوي. العملي ــق الفوض ــة واملنط ــات الفوضوي ــا. املجموع ــا وقواعده ــة وقيمه الكالمي

ــة اىل  ــة. مقدم ــم الفوضوي ــة التحك ــاالت ألنظم ــة ح ــاكاة ودراس ــة. مح ــوجينو الفوضوي ــي وس ــة تكاج ــة. أنظم ــة الفوضوي لألنظم

ــوي. ــد الفوض ــر والتحدي التقدي

10651687 روبوتات سيارة
مقدمــة يف الروبوتــات الســيارة وتطبيقاتهــا، املكونــات الصلبــة للروبوتــات الســيارة، املجســات والخوارزميــات البرصيــة وغــ  البرصية، 

التحكــم بالروبوتــات الســيارة، طــرق حســاب املنطــق واالختيــار ومســاحات الخيــار املتوفــرة، بيئــة العمــل، خوارزميــات الحركــة يف 

ــة) معلومــة وغــ  معلومــة، اســتخدامات التحكــم باملنطــق  ــات. اإلبحــار يف ظــروف محيطــة (بيئ املســارات وطــرق تفــادي العقب

الضبــا> يف ابحــار الروبوتــات الســيارة.

10651688 مواضيع خاصة في الميكاترونكس
مواضيع مختارة حول الوجهات والتطورات الحالية يف مجال هندسة امليكاترونكس.

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعةالدرجةاالسم

جامعة رشق البحر األبيض املتوسط ، تركياأستاذ مشاركأحمد الرمحي

جامعة العلوم التطبيقية، فلنسيا، اسبانياأستاذ مساعدنضال محمد فرحات

جامعة لوفن الكاثوليكية/ بلجيكاأستاذ مساعدبش  النوري

جامعة البلقاء التطبيقية، االردنمساعد بحث وتدريسوليد ابوزينه
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قسم هندسة الطاقة والبيئة
الخطة الدراسية

رؤية برنامج هندسة الطاقة والبيئة 
تزويــد الطلبــة الخريجــÌ باملعرفــة يف مجــال هندســة الطاقــة وانعكاســاتها عــىل البيئــة فضــال عــن تلبيــة االحتياجــات املتســارعة للســوق 

ــرتاق يف  ــق اخ ــة لتحقي ــات املهن ــىل اخالقي ــاظ ع ــودة والحف ــق الج ــÌ بتحقي ــÌ ملتزم ــج مهندس ــالل تخري ــن خ ــر> م ــطيني والع الفلس

اســتغالل الطاقــة أملتجــددة وتحســÌ كفــاءة اســتخدام الطاقــة وحÏيــة والبيئــة.

رسالة برنامج هندسة الطاقة والبيئة 
تخريج مهندسÌ ذوي قدرات يف تحليل وتفس  البيانات وتصميم وإجراء التجارب املتعلقة يف هندسة الطاقة والبيئة. • 

السعي لتحقيق الريادة اإلقليمية يف مجال علوم هندسة الطاقة والبيئة.• 

 • .Ìا يخدم قطاعي  الطاقة والصناعة يف فلسطì تعزيز الجوانب العملية والتطبيقية والتدريبية للطالب

ــر وتحســÌ نظــم •  ــة مثــل تصميــم وتنفيــذ وتطوي ــاج جيــل جديــد مــن املهنيــÌ لالنخــراط يف أنشــطة هندســة الطاقــة والبيئ إنت

الطاقــة املتجــددة والتوليــد املــوزع Distributed Generation باإلضافــة إىل وضــع االســرتاتيجيات وتقديــم االستشــارات يف مجــال 

كفــاءة الطاقــة وإدارتهــا يف جميــع القطاعــات.

تطوير التكنولوجيا والخدمات التي تلبي احتياجات الطاقة والبيئة يف املجتمع.• 

أهداف برنامج هندسة الطاقة والبيئة
تخريــج مهندســÌ يتمتعــون بكفــاءة مهنيــة متميــزة مــن خــالل تطبيــق أخالقيــات املهنــة، ومعايــ  الســالمة والعوامــل االقتصاديــة • 

والبيئيــة مــع قــدرة عاليــة عــىل التواصــل والعمــل ضمــن الفريــق.

ــايف •  ــوروث الثق ــاظ عــىل امل ــع الحف ــة التطــور العلمــي م ــاة ومواكب ــدى الحي ــي م ــم املهن ــن عــىل التعل ــج مهندســÌ قادري تخري

ــطيني. الفلس

تخريــج مهندســÌ قادريــن عــىل العمــل يف الــدول املختلفــة متمتعــÌ بخلفيــة علميــة وعمليــة متينــة يف هندســة الطاقــة والبيئــة • 

وقادريــن عــىل تلبيــة املعايــ  املهنيــة املحليــة والعامليــة.

 مخرجات التعليم لبرنامج هندسة الطاقة والبيئة:
  تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة يف مجال هندسة الطاقة وانعكاساتها عىل البيئة  . • 

القدرة عىل تصميم وتنفيذ التجارب وكذلك تحليل وتفس  البيانات. • 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واإلســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد وصياغة وحل املشاكل الهندسية املتعلقة بهندسة الطاقة واثرها عىل البيئة. • 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل اإلنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

ــة واملشــاكل •  ــة املختلف ــة الطاق ــات هندس ــة يف تطبيق ــية الحديث ــائل الهندس ــارات والوس ــات وامله ــتخدام التقني ــىل اس ــدرة ع املق

ــا   ــة عليه ــة املرتتب البيئي
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 الخطة الدراسية 
:äالربنامج يتكون من 159 ساعة معتمدة موزعة كاأل

المجموع حرةمتطلبات قسم اختياريمتطلبات قسم اجباريمتطلبات الجامعة االجبارية
18127122159

 متطلبات القبول: 
سوف يتنافس الطالب عىل القبول لهذا الربنامج بناء عىل معدل الثانوية العامة (التوجيهي):

 متطلبات التخرج:
أ. متطلبات الجامعة االجبارية ( 18 ساعة معتمدة)

ساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق
3ثقافة إسالمية1000101
3لغة عربية1000102
3لغة انجليزية 10001031
3لغة انجليزية 2 للهندسة1000322
3دراسات فلسطينية1000105
1مهارات القيادة واالتصال1000117
1خدمة مجتمع1000108
1مقدمة يف الحاسوب1000127
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ب. متطلبات القسم (١٣٩ ساعة معتمدة)
 :äاملساقات االجبارية لقسم هندسة الطاقة والبيئة وهي كاآل

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3أنظمة الطاقة الحيوية 10656445
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
                 1مخترب الطاقة املتجددة 10656448
10626231  م.س. 1  10626202  م.س. 2               3انتقال الحرارة 10626232
                 3هندسة أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية 10656443
                 3الحرارة التطبيقية والتوليد املشرتك 10656434
10222101  م.س. 1                 3ميكانيكا املوائع 10626231
                 3إدارة الطاقة 10656403
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3تقييم دورة الحياة واإلستدامة ألنظمة الطاقة 10656402
                 3أنظمة التحكم 10656413
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
10641292  م.س. 1                 3الكرتونيات 10641293
10221102  م.س. 1                 3دوائر كهربائية 10641292
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 2مرشوع تخرج 1 10656598
                 3مرشوع تخرج 2 10656599
10641212  م.س. 1 10641212 أو متزامن                3قياسات كهربائية ومجسات 10641315
10641324  م.س. 1                 3الرتكيبات الكهربائية ونظم السالمة 10641426
10211102  م.س. 1  10221102  م.س. 2               3ميكانيكا هندسية 10621219
                 3التدريب العميل 1 10656390
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
10641313  م.س. 1                 3الكرتونيات القوى 10641411
10641391  م.س. 1                 1مخترب اآلالت الكهربائية 10641392
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
                 2رسم هنديس 10606102
                 3تقييم األثر البيئي لعمليات الطاقة 10656452
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
10641293  م.س. 1                 1مخترب دوائر كهربائية وإلكرتونية 10641294
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3انظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 10656341
10641292  م.س. 1                 3آالت كهربائية 10641391
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10621320  م.س. 1  10621420  م.س. 2               3التدفئة والتكييف 10621440
                 3طاقة وبيئة 10656251
                 3ديناميكا حرارية 10656233
                 1م. التدفئة والتكييف 10621482
                 1مخترب املوائع والعلوم الحرارية 10656238
                 3ترشيد استهالك الطاقة والتدقيق 10656301
                 1مخترب ترشيد استهالك الطاقة والتدقيق 10656308
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متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 í3ذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة 10656312
                 3أنظمة الطاقة الكهربائية 10656322
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201

مساقات حرة ٢ س.م

مساقات إختيارية ( ١٢ س.م )

متطلب سابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3عمليات تنقية املياه واملياه العادمة 10626584
                 3هندسة الكيمياء الحيوية 10626577
                 3تصميم املباè املوفرة للطاقة 10656507
                 3تدريب عميل 2 10656391
                 3سياسات الطاقة 10656505
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة املستدامة 10656506
                 3تصميم االنظمة املهجنة للطاقة املتجددة 10656541
10656542 Ì3خاليا الوقود وتكنولوجيا انتاج الهيدروج                 
                 3تكنولوجيا تخزين الطاقة 10656543
                 3تحلية املياه باستخدام الطاقة املتجددة 10656544
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة املتجددة 10656545
                 3تخفيف مخاطر تغ  املناخ 10656555
                 3مواضيع خاصة يف الطاقة والبيئة 10656556
                 3إدارة الطاقة 10656504
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وصف المساقات

١0221201 تفاضل وتكامل 3
ــات R2 و ــة، املتجه ــات القطبي ــة Parametric equations  واإلحداثي ــادالت الحدودي ــة املع ــم دراس ــاق يت ــذا املس ــالل ه ــن خ م

R3، والســطوح، االقرتانــات املتجهــة، املعــادالت التفاضليــة الجزئيــة مــع تطبيقاتهــا، املعــادالت متعــددة التكامــل وكذلــك املتجهــات 

ومظاهرهــا املختلفــة. 

١0221202 رياضيات هندسية
معــادالت تفاضليــة مــن الدرجــة األوىل متجانســة وغــ  متجانســة وطــرق حلهــا، معــادالت تفاضليــة مــن الدرجــة الثانيــة فأعــىل 

متجانســة وغــ  متجانســة وطــرق حلهــا، تطبيقــات عــىل املعــادالت التفاضليــة، تحويــالت البــالس واســتخدامها يف حــل املعــادالت 

التفاضليــة، اقرتانــات خاصــة (بيســل، ليجنــدر، ... ألــخ)، املصفوفــات والعمليــات املختلفــة عليهــا مثــل املحــددات، النظــ  الــرض>، 

نظــام املصفوفــات الخطيــة وحلهــا، قيــم أيجــن

١0221230 احصاء واحتماالت للمهندسين
ــÏالت،  ــية لالحت ــÌ واألساس ــ ات والقوان ــتقالل املتغ ــة، اس ــة واملتصل ــة املنفصل ــات االحتÏلي ــي، التوزيع ــاء العين ــداث والفض األح

اقرتاحــات الكثافــة والرتاكــم االحتÏليــة، اختيــار العينــات ومقاييــس النزعــات املكزيــة والتشــتتية، التوزيعــات األساســية، مقدمــة يف 

تحليــل التبايــن

١0641292 الدوائر الكهربائية
ــر،  ــل الدوائ ــة البســيطة، وســائل تحلي ــر األومي ــرة وعنارصهــا، الدوائ ــا :متغــ ات الدائ ــع اهمه ــوي عــىل مواضي هــذا املســاق يحت

امللــف واملكثــف، رد فعــل دائــرة املقاومــة مــع امللــف، دائــرة املقاومــة مــع املكثــف، دائــرة املقاومــة مــع امللــف واملكثــف، تحليــالت 

األشــكال الجيبيــة للفولتيــه والتيــار حســابات القــدرة، دوائــر الثالثــة أطــوار و معامــل القــدرة.

١0641293 االلكترونيات
ــتمر  ــد املس ــاذج الجه íــل و ــود PN. تحلي ــص الدي ــالت, خصائ ــباه املوص ــواد اش ــة: م ــع التالي ــىل املواضي ــوي ع ــاق يحت ــذا املس ه

للديــود. زيــô ديــود, شــوتÇ ديــود. دوائــر الديــود: املوحــدات، املنظــÏت، القاطعــات clippers ودوائــر متعــددة للديود. الرتانزســتور 

ثنــاî القطبيــة: املبــادئ، تحليــل خصائــص الديــود ، التحيــز، وبعــض التطبيقــات. املكــرب الثنــاî القطبيــة وخصائصــه: مجمــع مشــرتك 

.DC Analysis وتطبيقاتــه وتحليليــة ودراســته MOSFET وباعــث مشــرتك. الرتانزســتور مــن نــوع

١0641294 مختبر الدوائر الكهربائية وااللكترونية 
 ،Kirocho� ك تشــوف Ìيف هــذا املختــرب يتــم التعــرف عــىل معــدات أملختــرب قانــون أوم، توصيلــة التــوازي والتــوايل للمقاومات، قوانــ

ــر  ــة، الدوائ ــل الطاق ــىص لنق ــن، والحــد األق ــن �evenin و نورت ــأ ثيفن ــا واي ، مكاف ــالت دلت ــد والتيار،تحوي ــد مقســم الجه وقواع

ــاî الديــود كعنــرص مقــوم وموحــد، مكــرب للصــوت باعــث مشــرتك، املهــارات  ــة االطــوار، خصائــص تقاطــع PN، الصــÏم الثن ثالثي

ــه املختلفــة (  ــر الرتانزســتور ودراســة املكــرب التشــغييل operational ampliJer وأشــكاله وتطبيقات ــر، دراســة دوائ ــة للدوائ العملي

عاكــس الجهــد وغــ  عاكــس للجهــد ، جامــع وطــارح وتابــع للجهــد)

١0641391 آالت كهربائية
ــة  ــة أحادي ــر املغناطيســية. املحــوالت الكهربائي ــة : دراســة الحقــل املغناطيــيس والدوائ ــع التالي يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضي

وثالثيــة الطــور. تحــوالت الطاقــة الكهروميكانيكيــة،  آالت الجهــد الثابــت مثــل املاتــورات واملولــدات. طــرق تشــغيل ماتــورات الجهــد 

الثابــت و التحكــم بالرسعــة. آالت الجهــد املــرتدد: املاتــورات الحثيــة احــادي وثنــاî الطــور. االالت املتزامنــة ثالثيــة الطــور. 
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١0641411 الكترونيات القوى
 GTO ثايرســتور ذو بوابــة فصــل ، diac الديــاك ،triac يحتــوي هــذا املســاق عــىل مقدمــة يف الكرتونيــات القــوى: الثايرســتور، الرتيــاك

و ترانزســتور ثنــاî االقطــاب ذو البوابــات املعزولــة    IGBT باالضافــة اىل االعتبــارات الحراريــة للثايرســتور.  موحــدات احــادي وثــال@ 

ــواع املوحــدات . املوحــدات العكســية  واملحــوالت املزدوجــة. منظــÏت الجهــد، محــوالت  ــات ملختلــف ان ــل التوافقي الطــور. تحلي

التيــار والجهــد الثابــت.

١656312 نمذجة ومحاكاة انظمة الطاقة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة :íذجــة األنظمــة الهندســية متعــددة املجــاالت عــىل مســتوى مناســب 

 state ــاذجíــل الشــبكات، و ــة.  يشــمل هــذا املســاق أيضــا عــىل ãثي ــذ انظمــة املراقب ــم وتنفي ــة اىل تصمي ــل باالضاف مــن التفاصي

space،  انظمــة تخزيــن الطاقــة  متعــدد املداخــل والتبديــد، تحويــالت يجينــدر legender، وامليكانيــكا الالخطيــة، نظريــة التحــول، 

ــود،  ــا الوق ــاح، خالي ــة ري ــة طاق ــا شمســية ،  انظم ــة خالي ــىل  انظم ــة ع ــة التطبيقي ــن األمثل ــج. تتضم ــون والجران وأشــكال هاميلت

تخزيــن الطاقــة ، عنــارص واجهــزة كهربائيــة والكرتونــات القــوى.

١0656341 انظمة الطاقة الشمسية والرياح
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باشــعة الشــمس وخصائــص االشــعاع ألشــميس، نظــرة عامــة عــىل أشــباه املوصــالت ومبــدأ  

ــات واملحــوالت ،  ــل البطاري ــا الشمســية مث ــة الخالي ــات انظم ــا الشمســية، مكون ــة الخالي ــم انظم ــا الشمســية، تصمي ــل الخالي عم

التهجــÌ مــع انظمــة اخــرى والربــط مــع الشــبكة.

ــاح.  ــة الري ــة مــن محــوالت طاق ــواع املختلف ــدأ عمــل االن ــم ومب ــك تصمي ــاح وكذل ــة الري ــادئ طاق يغطــي هــذا املســاق ايضــا مب

ــع الشــبكة ــط م ــد اخــرى والرب ــة تولي ــع انظم ــاح م ــة الري ــاء وتهجــÌ طاق ــل ضــخ امل ــة مث ــات املهم وســيعرض أيضــا بعــض التطبيق

١0656443 هندسة انظمة الطاقة الشمسية الحرارية
ــز  ــل. ترتك ــدى الطوي ــىل امل ــا ع ــؤ به ــاءة األداء والتنب ــم كف ــع تقيي ــية. جام ــة الشمس ــع الطاق ــميس وتجمي ــعاع الش ــص اإلش خصائ

مكونــات تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية وتصميــم. نظــم الطاقــة الحراريــة األرضيــة. نظــام النمذجــة، وتخزيــن الطاقــة، املحــاكاة 

ــة. ــة االقتصادي ــن األداء والقيم الحاســوبية والنمذجــة م

١0656328 مختبر الطاقة المتجددة
ــة  ــل االنظم ــة املتجــددة مث ــة الطاق ــادئ انظم ــي توضــح مب ــة الت ــن التجــارب العملي ــم سلســلة م ــدف هــذا املســاق اىل تقدي يه

ــاح. ــة الري ــة وطاق ــية الكهروضوئي الشمس

١0641426 التركيبات الكهربائية و نظم السالمه
اإلضــاءة الكهربائيــة، ãديــدات الفــاز الواحــد، ãديــدات الثــالث فــازات، اإلنــذار، أنظمــة التحكــم والســالمة، املخططــات الكهربائيــة، 

رســم تخطيطــي للتمديــدات، أنظمــة التزويــد للمحــركات الكهربائيــة

١0656233 الديناميكا الحرارية
يغطــي هــذا املســاق علــم هندســة الطاقــة. نطــاق وحــدود الديناميــكا الحراريــة. نهــج الدراســة املاكروســكوبية للحــرارة، الشــغل، 

الطاقــة والقانــون االول للديناميــكا الحراريــة. خصائــص وحالــة املــواد النقيــة. تحليــل النظــام يف حالــة عــدم تغــ  الكتلــة و عــدم 

تغــ  الحجــم. القانــون الثــاè للديناميــكا الحراريــة، مبــادئ االنــرتو>، محدوديــة فعاليــة الــدورات، االتــزان. مقدمــة اىل االكســ جي

١0656251 الطاقة والبيئة
هــذا املســاق يغطــي انظمــة الطاقــة والبيئــة، النتائــج املرتتبــة عــن زيــادة التلــوث يف الهــواء، املــاء، الرتبــة، الحــرارة والتلــوث الناتــج 

عــن االزعــاج. أســباب تغــ  املنــاخ العاملــي واإلقليمــي واملحــيل، وطــرق مكافحــة التلــوث؛ القوانــÌ البيئيــة يف مكافحــة التلــوث.

 االســتدامة: االحــرتار العاملــي؛ انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، واآلثــار والتخفيــف مــن أثارهــا واالســتدامة؛ التأثــ ات ألخارجيــة 

Ìلنظــم الطاقــة يف املســتقبل، وتأثــ  تقنيــات الطاقــة النظيفــة. وضــع الطاقــة يف فلســط
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١0626251 تحليل عددي للمهندسين
ــة،  ــة والغــ  خطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

١0656322 انظمة القوى الكهربائية 
املفاهيــم األساســية. عنــارص أنظمــة الطاقــة. محطــات التوليــد واملحطــات الفرعيــة. أداء خطــوط النقــل مــع أطــوال مختلفــة. نظــام 

íذجــة الطاقــة. تحليــل تدفــق الحمــل. تحســÌ معامــل القــدرة، الســيطرة عــىل الجهــد وتقليــل الفاقــد الكهربــاî. شــبكات النقــل 

والتوزيــع الكهربائية.تحليــل أالخطــاء مــن ثــالث مراحــل متÏثلــة. أخطــاء غــ  متÏثلــة..

١0626231 ميكانيكا الموائع
ــة لتدفــق  ــة والتفاضلي ــع؛ املعــادالت التكاملي ــم االساســية : ســتاتيكا املوائ يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل املفاهي

ــك. ــوب، التدفــق يف االجســام املغمــورة و أنظمــة الت بوميكاني ــة، التدفــق يف أالنب ــة والطاق الســوائل، واملحافظــة عــىل الزخــم والكتل

١0626232 االنتقال الحراري
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب عــىل االنتقــال الحــراري املســتقر وغــ  املســتقر. االتــزان الطاقــي يف االنظمــة الحراريــة, 

ــال الحــراري الطبيعــي  ــة، االنتق ــادالت الحراري ــان الداخــيل والخارجــي، املب ــال الحــراري القــرسي بواســطة الحمــل يف الرسي االنتق

بواســطة الحمــل، الغليــان والتكثيــف.

١0656238 مختبر السوائل الحرارية   
يقــدم هــذا املســاق سلســلة مــن التجــارب التــي تــدل عــىل مبــادئ ميكانيــكا املوائــع، الديناميــكا الحراريــة، وانتقــال الحــرارة. ويتــم 

الرتكيــز بشــكل خــاص عــىل نقــل الطاقــة يف الســوائل.

١0621440 التدفئة والتكييف
يهــدف املســاق إىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : معايــ  الراحــة ألحراريــة، مقدمــة ألنظمــة التدفئــة وتكييــف الهــواء. انظمــة 

ضغــط البخــار.  قيــاس الرطوبــة، حســابات احــÏل التدفئــة والتربيــد. تصنيــف أنظمــة تكييــف الهــواء. تصميــم نظــام األنابيــب .  

التحكــم يف أنظمــة تكييــف الهــواء. املعايــ  والرمــوز وطــرق االختيــار، تصميــم وتركيــب انظمــة التدفئــة والتكييــف.  يقــوم الطلبــة 

فــرادى أو مجموعــات بتنفيــذ مشــاريع قصــ ة ملÏرســة املبــادئ الرئيســية لهــذه املســاق

١0621482 مختبر التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و التبريد
ــد  ــادئ التربي ــواء و مب ــف اله ــة، تكيي ــة، التهوي ــادئ التدفئ ــة: مب ــع التالي ــىل املواضي ــب ع ــف الطال ــذا املســاق إىل تعري ــدف ه يه

مــع الرتكيــز عــىل الرتكيــب وفحــص الترسيب،التفريــغ والتوصيــالت الكهربائيــة ودوائــر التحكــم واملخططــات الكهربائيــة. املبــادئ 

األساســية لرتكيــب نظــام التكييــف والتدفئــة، الصيانــة وتسلســل بــدء التشــغيل،فحص أداء نظــام التدفئــة، التكييــف والتهويــة ونظــام 

التربيــد.

١0656403 ادارة الطاقة
ســيتم خــالل هــذ املســاق رشح مبــادئ وأساســيات إدارة الطاقــة، وتعليــم كيفيــة تحليــل ودراســة تقاريــر تدقيــق وحفــظ الطاقــة 

ــخ) وحســب قطاعــات  ــة (صناعــي، تجــاري، حكومي....ال ــي، وتعريــف أهــداف إدارة الطاقــة وتحديدهــا حســب الفئ بشــكل مهن

التنميــة املســتدامة (الفنيــة والبيئيــة واالقتصاديــة واإلجتÏعيــة)، كــÏ ســيتم توضيــح كيفيــة بنــاء وتقييــم الخطــط املتعلقــة بــإدارة 

ــذ دراســات الحساســية ذات  ــة تنفي ــة، وآلي ــة إتخــاذ القــرارات ذات الصل ــة املســتخدمة يف عملي ــة الحديث الطاقــة، واألدوات العلمي

العالقــة واحتÏليــات تأث هــا عــىل جــودة القــرارات املتخــذة.

وســيتضمن املســاق رشح عــام للطلبــة عــن أحــدث التكنولوجيــا املســتخدمة يف عمليــة إدارة الطاقــة مــن حيــث اإلخرتاقــات العلميــة 

الفنيــة والربامــج املحوســبة املســتخدم
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١0656434 الحرارة التطبيقية والتوليد المشترك
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة: فحــص اســتخدام وفوائــد تكنولوجيــا التوليــد املشــرتك والتعــرف عــىل 

التكنولوجيــا الحاليــة يف هــذا املجــال ، وكذلــك التعــرف عــىل مفاهيــم التوليــد املشــرتك بــÌ الطاقــة الحراريــة والكهربائيــة. الرتكيــز 

ــات البخــار. الخــواص  ــة، وتوربين ــات الغازي ــة يف اســتخدام التوربين ــة االقتصادي ــة التشــغيل والناحي ــص محــددة لعملي عــىل خصائ

الحراريــة للمــواد، التوصيــل، الحمــل الحــراري، معامــل االنتقــال الحــراري الــكيل، توضيــح مختلــف وســائط نقــل الحــرارة، واملبــادالت 

الحراريــة، ومحطــة التربيــد ومحطــة تكييــف الهــواء.

١0656390 تدريب 1
يتوقــع مــن كل طالــب قضــاء ûانيــة أســابيع مــن التدريــب يف رشكــة هندســية معــرتف بهــا مــن أجــل اكتســاب الخــربة العمليــة 

ويطلــب منــه إعــداد تقريــر مفصــل يلخــص الخــربة العمليــة.

١0656391 تدريب 2
ــذان املســاقان يشــكلن  ــب 1 (0656492) ه ــع التدري ــب م ــا إىل جن ــب اضــايف، جنب ــاق  تدري ــن مس ــارة ع ــو عب ــذا املســاق ه ه

ــن  ــع) م ــف أو الربي ــا الخري ــل (إم ــم اختيارهــم لقضــاء فصــل درايس كام ــن ت ــة الذي 6 ســاعات معتمــدة  يســمحن لبعــض الطلب

ــم اجتيازهــا . ــي ت ــا لعــدد الســاعات املعتمــدة الت ــار الطــالب وفق ــم اختي ــل فصــل التخــرج. ويت ــب قب التدري

١0656413 أنظمة التحكم
ــة،  ــة، املخططــات الصندوقي ــدوال الناقل ــة، ال ــة الفيزيائي ــايض لألنظم ــل الري ــة، التمثي ــة الراجع ــم بالتغذي ــة للتحك ــة الخطي النظري

ــة،  ــة املســتقرة، االســتجابة االنتقالي ــي، االســتقرارية وخطأالحال ــل أنظمــة التحكــم يف املجــال الزمن ــق االشــارة، تحلي ومخطــط تدف

ــة يف  ــر، مقدم ــور متأخ ــدم وط ــور متق ــÏت ط ــÏت  PID، حاك ــي، حاك ــال الزمن ــم يف املج ــس، التصمي ــة روت لوك ــواص طريق خ

التحليــل يف مجــال الــرتدد، مبــدأ نيكوســت ، رســومات بــول ومخططــات بيكــوالس ويكــون ذلــك باســتخدام برامــج حاســوب مثــل 

ــة. ــارص انظمــة الطاقــة  واألãت ــات عن املاتــالب وغ هــا. التحكــم عــىل مكون

١0641315 قياسات كهربائية و مجسات   
يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضيــع التاليــة: القيــاس والخطــأ، نظــام الوحــدات واملعايــ  يف القياســات، املــؤرشات الكهروميكانيكيــة، 

ــام  ــات، نظ ــات، الحساس ــاس الذبذب ــاعة - مقي ــل: واط س ــة مث ــاس املختلف ــزة القي ــات أجه ــم وتطبيق ــرة، تصمي ــات القنط قياس

ــات املكتســبة املعلوم

١0656402 االستدامة وتقييم دورة الحياة ألنظمة الطاقة
ــة  ــتدامة العاملي ــر اإلس ــة نظ ــن وجه ــاة املشــاريع م ــم دورة حي ــل وتقيي ــأدوات تحلي ــب ب ــف الطال ــاق إىل تعري ــذا املس هــدف ه

الحديثــة. ولتحقيــق ذلــك، ســيتم توضيــح مبــادئ اإلدارة الهندســية ذات العالقــة والتــي يجــب ان تشــمل تأثــ  الزمــن عــىل قيمــة 

املبالــغ املاليــة وكيفيــة املفاضلــة بــÌ الخيــارات املختلفــة وتحليــل جــدوى مشــاريع الطاقــة مــن وجهــة نظــر إقتصاديــة، ومــن ثــم 

ســيتم التطــرق ملبــادئ املفاضلــة بــÌ املشــاريع مــن وجهــات نظــر مختلفــة تشــمل إقتصادية-إجتÏعيــة وإقتصادية-بيئيــة مبنيــة 

عــىل أســاس دورة حيــاة املــرشوع.

ولتعزيــز الخــربة العمليــة لــدى الطالــب، ســيقوم الطــالب بتحليــل حــاالت عمليــة باســتخدام األدوات واألســاليب املطروحــة يف هــذا 

تشــمل محطــات توليــد الطاقــة (لــكل مــن الطاقــة املتجــددة وغــ  املتجــددة واملحطــات الهجينــة) وبعــض التطبيقــات الصناعــي

١0656452 تقييم األثر البيئي ألنظمة الطاقة
هــدف املســاق وبشــكل أســايس إىل تشــجيع الطالــب عــىل أخــذ البعــد واألثــر البيئــي املرتتــب عــىل كافــة القــرارات والربامــج التــي 

ســيقوم بتبنيهــا وذلــك لتجنــب أو تخفيــف األثــار الســلبية املرتتبــة عــىل اســتهالك البــرش للطاقــة. ولتحقيــق ذلــك، ســيقدم املســاق 

ــف  ــا يشــمل تعري ì ،ــام ــة بشــكل ع ــي الخــاص ìشــاريع الطاق ــر البيئ ــل األث ــة إلجــراء تحلي ــارات العملي ــة وامله ــة النظري الخلفي

ــرارات أو  ــال أو ق ــة عــىل أفع ــة واملرتتب ــة بالبيئ ــة ذات العالق ــة واإلجتÏعي ــة والثقافي ــة والحيوي ــة الفيزيائي ــار املحتمل ــل اآلث وتحلي

خطــط أو ترشيعــات ذات عالقــة.

ولتعزيــز الفائــدة العمليــة، ســيتم تقســيم طلبــة املســاق إىل مجموعــات عمــل لتنفيــذ تحليــل أثــر بيئــي ملشــاريع عمليــة ذات عالقــة 

بعمليــة إنتــاج الطاقة



450  دليل جامعة النجاح الوطنية

١0656598 مشروع التخرج 1
يقــوم الطــالب يف مــرشوع التخــرج 1 يف اختيــار مشــكلة محــددة يف هندســة الطاقــة وإجــراء دراســة واســعة النطــاق، واقــرتاح حلــول 

بديلــة لهــذه املشــكلة. ويجــب أن يظهــروا قــدرة عــىل التطبيــق الفعــال ألساســيات الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، والهندســة، 

الــخ ..وذلــك مــن اجــل  العثــور عــىل حلــول بديلــة.

١0656599 مشروع التخرج 2
مــن أجــل التأكيــد عــىل االعتــÏد عــىل الــذات وجعــل  الطالــب يهتــم بالتعلــم والبحــث ، فــان الطالــب يف مــرشوع التخــرج 2 ســوف 

يختــار ايضــا مشــكلة معينــة يف هندســة الطاقــة، والتــي قــد نوولــت يف ENRE 598، وكذلــك إجــراء دراســة واســعة واقــرتاح حلــول 

بديلــة لهــذه املشــكلة. ويجــب أن يظهــروا قــدرة عــىل نحــو فعــال يف تطبيــق أســس الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء، والهندســة، 

الــخ ...، مــن اجــل العثــور عــىل حلــول بديلــة.

١0656445 انظمة الطاقة الحيوية
  هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة: خصائــص الوقــود . الديناميــكا الحراريــة لالحــرتاق. التــوازن الكيميــاî. مقدمــة 

ــة  ــص الفيزيائي ــة. الخصائ ــة الحيوي ــوي والكتل ــة. االحــرتاق يف محــركات االحــرتاق الداخــيل، مصــادر الغــاز الحي ــاء الحركي يف الكيمي

ــواع هاضــم الغــاز الحيــوي وطــرق  ــة. أن ــة الحيوي ــات الســتخدام الغــاز الحيــوي وطاقــة الكتل ــوي. االمكان ــة للغــاز الحي والكيميائي

تصميمــه وخصائصــه.

ة ١0656301 وسائل ترشيد استهالك الطاقة ورفع الكفاء
يهــدف هــذا املســاق اىل مســاعدة الطالــب عــىل تحديــد وفهــم جميــع طــرق كفــاءة الطاقــة وترشــيد االســتهالك. تعريــف الطالــب 

بجميــع املرافــق واملنشــات املســتهلكة للطاقــة ســواء كانــت تجاريــة او منزليــة  وكذلــك فــرص ترشــيد االســتهالك املتاحــة يف هــذه 

املنشــآت، حســاب الوفــر يف الطاقــة واآلثــار البيئيــة ملعظــم وســائل ترشــيد اســتهالك الطاقــة وذلــك مــن أجــل تحديــد وتقييــم فــرص 

ترشــيد اســتهالك الطاقــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الطالــب ســوف يــدرس ويتــدرب عــىل اجهــزة املراقبــة والقيــاس التــي تســتخدم 

مــن قبــل املتخصصــÌ ىف مجــال الطاقــة ومدققــي الحســابات للطاقــة.

١0656542 خاليا الوقود وتكنولوجيا انتاج الهيدروجين
ــا الوقــود تليهــا مناقشــة  يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : نظــرة عامــة عــىل االنــواع املختلفــة لخالي

ــة  ــة ذات العالقة،الطاق ــكا الحراري ــات الدينامي ــح عالق ــل يف توضي ــي تتمث ــوع  PEM والت ــود مــن ن ــة الوق ــة ألساســيات خلي مفصل

الحركيــة، التصميــم الــكيل واألداء باالضافــة اىل خصائــص خاليــا الوقــود. التعريــف  بتكنولوجيــا انتــاج الهيدروجــÌ حيــث 

ــات، نقــل  ــاج الهيدروجــÌ مــن الهيدروكربون ــاة، انت يشــمل انظمــة الهيدروجــÌ ،النمذجــة ،التطبيقــات ، طــرق تحليــل دورة الحي

الهيدروجÌ،التخزيــن والســالمة.

١0656541 تصميم انظمة الطاقة الشمسية الهجينة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة : تصميــم نظــم الطاقــة املتجــددة الهجينــة ، وعــىل وجــه الخصــوص، 

ــات  ــارص املهمــة لتطبيق ــم وحســاب العن ــر وتقيي ــة.  اســتخدام برامــج املحــاكاة لتقدي ــم االداء والجــدوى أالقتصادي حســاب وتقيي

انظمــة الطاقــة املعزولــة والبعيــدة . ســيتم تقديــم جميــع البيانــات املطلوبــة، طريقــة التشــغيل، ونقــاط القــوة والضعــف ألدوات 

املحــاكاة.  القيــام بدراســات عمليــة والتــي مــن شــانها ان  تتيــح للطالــب االســتفادة هــذه األدوات .

١0656543 تكنولوجيا تخزين الطاقة
ــا املختلفــة  يهــدف هــذا املســاق اىل ابــراز اهميــة تخزيــن الطاقــة، التعــرف عــىل الوســائل املختلفــة لتخزيــن الطاقــة، التكنولوجي

لتخزيــن الطاقــة وإمكانــات الطاقــة؛ تخزيــن الحــرارة املحسوســة، تخزيــن الحــرارة الكامنــة للطاقــة الحراريــة، وبعــض تطبيقــات 

تخزيــن الطاقــة.
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١0656544 تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة
ــاه، الالقطــات الشمســية،  ــة املي ــة وتحلي ــة : الطاقــة الشمســية الحراري ــع التالي يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضي

التحليــة الغشــائية باســتخدم الطاقــة الحراريــة الشمســية، والــربك الشمســية، الطاقــة املتجــددة وتحليــة امليــاه، تصميــم وتشــغيل 

محطــات تحليــة امليــاه بالطاقــة املتجــددة.

١0656545 مختبر الطاقة المتجددة
ــة  ــل االنظم ــة املتجــددة مث ــة الطاق ــادئ انظم ــي توضــح مب ــة الت ــن التجــارب العملي ــم سلســلة م ــدف هــذا املســاق اىل تقدي يه

ــاح ــة الري ــة وطاق ــية الكهروضوئي الشمس

١0656504 ادارة الصيانة
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التاليــة:  التخطيــط، التنظيــم، القيــاس، والســيطرة بأنشــطة الصيانــة، ومراقبــة 

قطــع الغيــار وصيانــة نظــم املعلومــات اإلداريــة.  يشــتمل هــذا املســاق عــىل دراســة حــاالت وعمــل املــرشوع. 

١0656505 سياسة الطاقة
ــة  ــز عــىل الوســائل التحليلي ــع الرتكي ــة م ــة العام ــا سياســة الطاق ــة عــن قضاي ــب ملحــة عام يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء الطال

ــة. ــل مشــاكل الطاق ــم وتحلي ــا لفه ــي ¤كــن احتياجه ــة والت الداعم

١0656507 تصميم البنايات الموفرة للطاقة
ــة، تصميــم املبــاè املوفــرة للطاقــة. تطبيــق  ــادئ اإلدارة املتكامل ــة : مب يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب باملواضيــع التالي

القوانــÌ واملعايــ . íذجــة الطاقــة، املحــاكاة.  التهويــة الطبيعيــة، الخصائــص واملميــزات املعÏريــة للمبــاè املصممــة لالســتفادة مــن 

ــة. تحليــل دورة  ــة الصفري ــم ذات املحصل الطاقــة الشمســية بشــكل طبيعــي ودون تكاليــف، اســتخدام املــوارد املتجــددة، التصامي

الحيــاة االقتصاديــة. اســتخدام برامــج محوســبة لتحليــل نظــم الطاقــة يف املبنــى.

١0656506 مواضيع خاصة في الطاقة المستدامة
يهدف اىل تعريف الطالب ìواضيع يف مجال الطاقة املستدامة

١0656553 إعادة تدوير المواد الخام وتكنولوجيا انتاج الطاقة  
يهــدف هــذا املســاق اىل تعريــف الطالــب ìــوارد الطاقــة املســتقبلية ”مــن نفايــات إىل انتــاج طاقــة وإعــادة التدويــر“  حيــث يتــم 

دراســة عمليــة انتــاج الطاقــة مــن النفايــات والكتلــة الحيويــة . يركــز هــذا املســاق ايضــا عــىل املعالجــة ألحراريــة وإنتــاج الغــاز 

الحيــوي وإعــادة تدويــر املــواد الخــام الثانويــة وكذلــك ســوف يتــم دراســة أحــدث التقنيــات إلنتــاج الطاقــة.

١0656554 الملوثات الهوائية لمصادر االحتراق
يناقــش هــذا املســاق عمليــة توليــد امللوثــات يف غــرف االحــرتاق والحــد مــن امللوثــات عــن طريــق التحكــم بعمليــة االحــرتاق، فضــال 

عــن عمليــة املعالجــة  للوقــود والنفايــات الســائلة قبــل وبعــد االحــرتاق. وينصــب الرتكيــز عــىل توضيــح القوانــÌ األساســية التــي 

تحكــم عمليــة االحــرتاق واملعالجــة مثــل دراســة بعــض قوانــÌ الفيزيــاء والكيميــاء والديناميــكا الحراريــة، الكيميــاء ألحركيــة والزخــم 

والحــرارة وانتقــال الكتلــة . 

ــات  ــك التصميــم األويل لعملي ــا الســابقة الذكــر ìــا يف ذل ــد وفهــم القضاي ــة املســاق، يجــب أن يتمكــن الطــالب مــن تحدي يف نهاي

التحكــم يف  تلــوث الهــواء وكذلــك تحديــد املصــادر املوثقــة  للمعلومــات االضافيــة بطريقــة فعالــة وذات كفــاءة حيــث ¤كــن دراســة 

التفاصيــل املهمــة ذات الصلــة.
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١0656555 تخفيف مخاطر تغير المناخ والتكيف معه
يهــدف هــذا املســاق اىل اعطــاء نظــرة عامــة عــىل تغــ  املنــاخ و قضايــا ذات صلــة مثــل أساســيات العلــوم الطبيعيــة، واآلثــار املرتتبــة 

عــن تغــ  املنــاخ، وتحديــد املخاطــر والتدابــ  الواجــب اتباعهــا للتخفيــف منهــا والتكيــف معهــا، ونظــم الطاقــة الحاليــة ومــوارد 

الطاقــة املتجــددة. املبــاè الخــرضاء وكفــاءة االســتخدام عنــد املســتهلك.

 نقــاط الضعــف املحليــة واإلقليميــة مثــل الظواهــر الجويــة ، وارتفــاع مســتويات البحــار، العواصــف، الفيضانــات الســاحلية ومشــاكل 

املــوارد املائيــة و التكيفــات املرتبطــة بهــا والتدابــ  املتبعــة للحــد مــن مخاطرهــا.

١0656556 مواضيع خاصة في الطاقة والبيئة
يهدف هذا املساق اىل تعريف الطالب باملواضيع املتقدمة الحالية يف مجال الطاقة والبيئة.

١0656523 مواد الطاقة
يحتــوي هــذا املســاق عــىل املواضيــع التاليــة : مقدمــة يف علــم املــواد والهندســة، الرتكيــب الــذري والروابــط. الهيــاكل الكريســتاليه. 

التصلــب، العيــوب البلوريــة ونرشهــا يف املــواد الصلبــة. الخــواص امليكانيكيــة للمعــادن. هندســة الســبائك. التــآكل الكهروكيــÏوي 

ــة،  ــص املــواد البرصي ــ  هــوول ،خصائ ــة. تأث ــص أشــباه املوصــالت الكهربائي ــة. خصائ ــة. األزواج الحراري ــا املجلفن للمعــادن . الخالي

املــواد فائقــة التوصيــل. املــواد املغناطيســية.

١0656523 علم المواد
ــواد،  ــف امل ــة: تصني ــع التالي ــا ويشــمل املســاق املواضي ــواد الهندســية ومواصفاته ــف الطــالب يف امل يهــدف هــذا املســاق إىل تعري

وهيــاكل الكريســتال يف املعــادن، الخــواص امليكانيكيــة، وآليــات كــرس، وتعزيــز آليــات ومخططــات املرحلــة املعدنيــة، ونظم وأســاليب 

ــادئ واملعلومــات يف  ــة. وإعطــاء الطــالب القــدرة عــىل اســتخدام هــذه املب ــة وغــ  الحديدي ــة للســبائك الحديدي املعالجــة الحراري

تصميــم الهيــاكل واملعــدات
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خطة هندسة علم المواد

رؤية برنامج هندسة علم المواد هي:
"تخريــج مهندســÌ اكفــاء يف هندســة املــواد وأبحاثهــا مجهزيــن بخلفيــة علميــة ومهــارات مهنيــة إىل جانــب القيــم االخالقيــة واملهنيــة 

ومعديــن ليلبــوا احتياجــات الصناعــة او الدراســة االكاد¤يــة املتقدمــة يف تخصصــات هندســة املــواد ذات الصلــة.

رسالة برنامج هندسة علم المواد:
اإلســهام يف تطويــر صناعــة املــواد يف فلســطÌ مــن خــالل تزويــد الطلبــة بأحــدث املعرفــة واملهــارات وذلــك مــن خــالل املســاقات • 

املتميــزة  واملختــربات الحديثــة، والفــرص املتاحــة إلجــراء األبحــاث املتطــورة مــع مدرســÌ متميزيــن, وتوفــ  الفــرص للمشــاركة يف 

أنشــطة قياديــة وخدماتيــة.

إعــداد خريجــÌ ذوي كفايةعلميــة وتقنيــة وتجريبيــة متميــزة لتمكينهــم مــن تحليــل وتفســ  البيانــات وتصميــم وإجــراء التجــارب • 

يف مجــال هندســة املــواد.

اســتخدام املعرفــة لحــل مشــاكل هندســة املــواد يف الســياقات العامليــة واالقتصاديــة واالجتÏعيــة، والبيئيــة، مــع مراعــاة عوامــل • 

الصحــة والســالمة واالســتدامة والجوانــب االجتÏعيــة والسياســية واألخالقيــة، ويف اطــار التعلــم مــدى الحيــاة.

أهداف برنامج هندسة علم المواد  
تخريج مهندسÌ يتمتعون بكفاية مهنية متميزة وعىل قدرة عالية عىل التواصل والعمل ضمن الفريق.• 

تخريــج مهندســÌ قادريــن عــىل العمــل املهنــي و التقنــي مــدى الحيــاة ومواكبــة التطــور العلمــي مــع الحفــاظ عــىل املــوروث • 

الثقــايف الفلســطيني.

ــم املــواد •  ــة يف هندســة عل ــة متين ــة وعملي ــة علمي ــة متمتعــÌ بخلفي ــدول املختلف ــن عــىل العمــل يف ال ــج مهندســÌ قادري تخري

ــة. ــة والعاملي ــة املحلي ــ  املهني ــة املعاي ــن عــىل تلبي وقادري

مخرجات التعليم للبرنامج
تطبيق املعرفة العلمية يف الرياضيات والعلوم والهندسة. • 

القدرة عىل تصميم التجارب وتنفيذ ها وكذلك تحليل البيانات وتفس ها.• 

القــدرة عــىل تصميــم منظومــة، أو جــزء مــن منظومــة، أو عمليــة مــا ومعالجتهــا ضمــن املحــددات املتعلقــة بالواقــع االقتصــادي، • 

البيئــي، االجتÏعــي، الســيايس، األخالقــي،  الصحــي مــع ضــÏن توفــر الســالمة العامــة والقابليــة التصنيعيــة واالســتدامة. 

مقدرة الخريج عىل التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات. • 

القدرة عىل تحديد املشاكل الهندسية وصياغتها وحلها.• 

إدراك وفهم للمسؤولية املهنية واألخالقية. • 

القدرة عىل التواصل مع محيطه بالشكل الفعال. • 

أن ¤تلك مستوى واسع من التعليم الرضوري لفهم تأث  الحلول الهندسية عىل العاß، االقتصاد، البيئة واملجتمع. • 

أن يكون مدركاَ و قادراً عىل االنخراط يف مس ة التعلم املستمر.• 

معرفة وإدراك بالقضايا والتغ ات املعارصة. • 

املقدرة عىل استخدام التقنيات واملهارات والوسائل الهندسية الحديثة • 
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خطة برنامج هندسة علم المواد(١٥٩) ساعة معتمدة
: äالربنامج يتكون من 159 ساعة معتمدة موزعة كاأل

الساعات المعتمدة
المجموعحراختيارياجباري

1818متطلبات الجامعة

12894141متطلبات القسم

14694159المجموع

إجباري جامعة  
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساق رقم المساق

------3ثقافة إسالمية1000101
------3لغة عربية 10001051
------3لغة انجليزية 10001021
------3لغة انجليزية 2 للهندسة1000103
------3دراسات فلسطينية1000322
------1مهارات القيادة واالتصال1000117
------1خدمة مجتمع1000108
------1مقدمة يف الحاسوب1000127

18مجموع الساعات المعتمدة
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المساقات اإلجبارية
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 3الديناميكا الحرارية للمواد 10661213
                 1مخترب املواد 10661413
                 3كرس وكلل املواد 10661412
                 3 علم وهندسة التآكل 10661411
                 3مواد األجهزة اإللكرتونية وتصنيعها 10661316
                 3املواد املركبة 10661315
                 3املواد الطبية الحيوية 10661314
                 3املواد الكهربائية واملغناطسية 10661313
                 3الخواص امليكانيكية للمواد 10661312
                 3هندسة املواد املبلمرة 10661311
                 3تقنيات املواد ذات الطبقية الرقيقة 10661217
                 3تحول الطور والحركة للمواد 10661216
                 1مخترب الخواص امليكانيكية 10661414
                 3املعادن والسبائك 10661214
11000325  م.س. 1                 3االنجليزيه يف مكان العمل 11032101
                 3تركيب املواد 10661212
                 3مقدمة يف هندسة املواد 10661211
10211102  م.س. 1                 3االقتصاد الهنديس ودراسات الجدوى 10631301
10621100  م.س. 1 10621100 أو متزامن                0مشاغل هندسية 1 عميل 10621101
                 1مشاغل هندسية 1 نظري 10621100
                 2رسم هنديس 10606102
10221102  م.س. 1 10221102 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة للهندسة 10221115
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
                 3فيزياء عامة 1 10221101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10216230 Ìالت للمهندسÏ3االحصاء واالحت                 
                 3املوائع و العلوم الحرارية 10661215
10211201  م.س. 1                 3الرياضيات الهندسية 10211202
10211102  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 3 10211201
10626251 Ì10211202  م.س. 1  10636111  م.س. 2               3تحليالت عددية للمهندس
                 1 مخترب املغناطيسية والضوئية 10661415
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
11000322  م.س. 1                 3املبادئ املهنية يف الهندسة 10626301
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
                 3برمجة الحاسوب 10636111
                 3مرشوع التخرج 2 10661594
                 2مرشوع التخرج 1 10661591
                 3تصميم املنتجات و العمليات 10661440
                 3فيزياء التعدين 10661434
                 1مخترب البوليمر 10661416
                 1مخترب الديناميكا الحرارية والحركة 10661417
                 3التدريب العميل 1 10661419
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
                 3معالجة املواد 10661439
                 3علم املواد املتقدم 10661431
                 3تقنيات متقدمة لفحص املواد 10661432
                 3مواد الس اميك 10661433
                 3 نظرية وíذجة خصائص املواد 10661438
                 3 أشباه املوصالت 10661437
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مساقات اختيارية

المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
                 3الطاقة املستدامة 10661444
                 3طرق رياضية يف علوم املواد 10661441
                 3موضوعات خاصة يف الكيمياء 10661442
                 3العمليات الكهروكيميائية للمواد 10661443
                 3الخصائص اإللكرتونية للمواد املتقدمة 10661435
                 3التدريب العميل 2 10661420
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وصف المساقات

661212  تركيب المواد  
يشــمل املســاق أنــواع املــواد وتطبيقاتهــا وبنــاء املــواد والنظــم البلوريــة ، وعيــوب البلــورات ، ومبــادئ حيــود األشــعة الســينية،و 

ــب  ــÌ الرتكي ــة ب ــينية . والعالق ــعة الس ــا األش ــون، وطوبوغرافي ــف باترس ــاحيق، ووظائ ــاط املس íــة، وأ ــتال االحادي ــود الكريس حي

املجهــري للمــواد الصلبــة والخــواص الهندســية الخاصــة بهــا. واعتــÏد الخصائــص اإللكرتونيــة واملغناطيســية والحراريــة، والكيميائيــة 

 ،èــرتو ــب اإللك ــة، والرتكي ــط الكيميائي ــىل الرواب ــاج ع ــرات، والزج ــ اميك، والبوليم ــالت، والس ــباه املوص ــادن وأش ــة للمع امليكانيكي

ــذري ومراحــل التكويــن الخاصــة بهــا . والرتتيــب ال

661313  المواد الكهربائية والمغناطيسية 
ــة،  ــل االيوني ــدرة العــزل والتوصي ــات االســتقطاب، وق ــث آلي ــه مــن حي ــة الكهربائي ــواد العازل ــص امل يشــمل املســاق دراســه خصائ

الــدوران االلكرتوè،واســتقطاب القــوة االيونيــة . كــÏ يشــمل خصائــص املــواد الكهرومغناصيســية:أصل العــزم املغناطيــيس ،قواعــد 

هونــدي، متــوازي املغناطيســية، مضــاد االنجــذاب املغناطيــيس، تبــادل اقــرتان ،التبايــن املغناطيــيس، والتباطــؤ املغناطيــيس، مغناطيس 

لينــة، مغناطيــس دائــم وســائل االعــالم التســجيل املغناطيــيس .  املوصليــة الفائقــة، وتأثــ  ميســô ودرجــة الحــرارة الحرجــة، أنــواع 

املــواد فائقــة التوصيــل النــوع األول، النــوع الثــاè، وتطبيقــات املــواد فائقــة التوصيــل.

661315  المواد المركبة 
ــع املســتخدمة ،مراحــل  ــات التصني ــا : تقني ــا وخصائصه ــزيف بنيته ــا والتمي ــة وتصنيفه ــواد املركب ــوم امل يشــمل املســاق دراســة مفه

التدعيــم ؛الربــط البينــي ،التحكــم والقياســات للقــوة البينيــة؛ والعالقــات بــÌ خصائــص املرونــة واملعلــÏت الهندســية يف الصفائــح، 

الرشائــح، واملــواد املركبــة مــن أليــاف قصــ ة ؛آثــار نهايــة األليــاف، ونقــل الحمولــة يف البعــد الواحــد ،الخــواص امليكانيكيــة والضعــف 

مــن الصفائــح ،الرشائــح واملــواد املركبــة مــن أليــاف قصــ ة ؛الكــرس وآليــات امتصــاص الطاقــة يف املــواد املركبــة.

661316  مواد األجهزة اإللكترونية وتصنيعها  
يشــمل املســاق دراســة أصنــاف املــواد اإللكرتونيــة ؛أشــباه املوصــالت ،العــوازل واملوصــالت ،لوحــات الدوائــر املطبوعــة ،والدوائــر 

املختلطــة ،والدوائــر املتكاملــة ،ورقائــق أشــباه املوصــالت والســبائك. العيــوب يف أشــباه املوصــالت وآثارها عــىل الخصائــص اإللكرتونية 

،اتصــاالت املعــادن بأشــباه املوصــالت، واالجهــزة املكونــة مــن العــوازل  املؤكســدة وأشــباه املوصــالت، وعمليــات تصنيــع الرشائــح؛ 

الطباعــة الحجريــة، املنشــطات مــن أشــباه املوصــالت، زرع األيونــات، وربــط املعدنــة، سيليســيدات وحواجــز االنتشــار.  كــÏ يشــمل 

املســاق اساســيات تصنيــع اللوحــات الكهربائيــة .

661413 مختبر المواد   
يجمــع هــذا املختــرب بــÌ التجــارب التــي توضــح مبــادئ ميكانيــكا الكــم ،الديناميــكا الحراريــة والهيكليــة مــع املÏرســة املكثفــة إىل 

جانــب التواصــل التقنــي الشــفهي والكتــا> . موضوعــات املختــرب تشــمل : الدراســه التجريبيــة للعالقــة بــÌ علــم الطاقــة ،والرتابــط 

وبنيــة املــواد ،وتطبيــق هــذه املبــادئ يف االجهــزة املعــدة لتوصيــف املــواد ؛مظاهــر طبيعــة اإللكرتونــات بوصفهــا أمواجــاً؛ التدريــب 

ــل  ــات مث ــط باســتخدام  تقني ــة باســتخدام (املســح الضــوî الديناميÇ)،ودراســه الرواب ــاس الطاق ــات لقي العمــيل باســتخدام تقني

ــل الطيفــي باســتخدام القــوة)، ودرجــة النظــام يف  ــة باســتخدام األشــعه الســينية، االشــعة تحــت الحمــراء، التحلي (الصــورة الطيفي

املــادة املكثفــة باســتخدام (تشــتت األشــعة الســينية) ؛ والتحقيــق يف التحــوالت الهيكليــة وعالقــات الهيــكل بخصائــص املــواد مــن 

خــالل األمثلــة العمليــة .

661414 مختبر الخواص الميكانيكية 
ــد،  ــة، والش ــل الصالب ــواد مث ــة للم ــص امليكانيكي ــىل الخصائ ــوء ع ــلط الض ــي تس ــارب الت ــىل التج ــرب ع ــذا املخت ــز يف ه ــم الرتكي يت

والضغــط، والتصــادم، وااللتــواء، واختبــارات الزحــف والتعــب. والفحوصــات الدقيقــة للمعــادن. كــÏ يشــتمل عــىل تجــارب يف الصــب، 

ــة وتصنيــع البالســتيك . وتشــكيل اآلالت وتصنيعهــا، واللحــام، واملعالجــة الحراري
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661415 مختبر المغناطيسية والضوئية  
يشــتمل هــذا املختــرب عــىل تجــارب لدراســة الخصائــص الكهربائيــة واملغناطيســية مثــل عمــل القياســات لحقــل األرض املغناطيــيس، 

ــوم  ــن الصودي ــه م ــه املكون ــح املفرغ ــة املصابي ــة دراس ــارب الضوئي ــمل التج ــيس . تش ــÌ املغناطي ــاî والرن ــار الكهرب ــاس التي وقي

ــرصي. ــود الب ــة، وظاهــرة الحي ــية للعدســات الرقيق ــات الهندس ــاف، واالنكســار والبرصي والهيدروجــÌ باســتخدام املطي

661435 الخصائص اإللكترونية للمواد المتقدمة
تشــمل املوضوعــات التــي ســيتم تغطيتهــا مــواد االلكرتونيــات الدقيقــة، وíــو املــواد الدقيقــة وصناعــة املركبــات غــ  املتجانســه 

ــات  ــارص االكــý شــيوعا يف االلكرتوني ــة للعن ــة، اشــكال املــدارات االلكرتوني ــة يف املــواد الصلب ــة املــدارات االلكرتوني ــة، نظري املجهري

مثــل الســيليكون والجرمانيــوم والجاليــوم ارســينايد . إىل جانــب نقــل اإللكرتونــات يف املــواد الصلبــة، واالتصــاالت بــÌ مــواد أشــباه 

املوصــالت، نظريــة الرتانزســتورات الحديثــة، الخصائــص البرصيــة ألشــباه املوصــالت، الثنائيــات الباعثــة للضــوء.

661437 أشباه الموصالت 
تشــتمل موضوعــات هــذا املســاق عــىل دراســة أســطح أشــباه املوصــالت وهياكلهــا، جوانــب التناضــد يف تكويــن اشــباه املوصــالت 

ــة، وتضاريــس  ــات: الهيكلي ــات توصيــف  íــو أشــباه املوصــالت ورصدهــا باســتخدام أشــعة الجزيئ ــة مــن الســيليكون، تقني املكون

الســطح وتكويــن طبقــات أشــباه املوصــالت وíوهــا باســتخدام تقنيــه أطيــاف اوجــ  وأطيــاف األشــعه الســينية. تعقيدات الحساســية 

واالنتقائيــة يف دراســة الســطوح والواجهــات ألشــباه املوصــالت .

661438 نظرية ونمذجة خصائص المواد 
ــات النقــل يف  ــة ،وآلي ــة املــدارات يف املــواد الصلب ــاء الكــم وإلكرتونيــات الكــم ،ونظري يشــتمل هــذا املســاق عــىل مقدمــة يف كيمي

املــواد الصلبــة مــن وجهــة نظراملجهريــة، والعمليــات العشــوائية يف املــواد الصلبــة، وحســابات مونــت كارلــو يف انتشــار االلكرتونــات، 

ومقدمــة لنظريــة التحــوالت املرحليــة، وíــو البلــورات، والتنظيــم الــذاä يف املــواد الصلبــة، وديناميــة الجزيئــات.

661441 طرق رياضية في علوم المواد 
يشــتمل هــذا املســاق عــىل التقنيــات الرياضيــة الالزمــة  لهندســة املــواد واملوضوعــات الهندســية مثــل علــم الطاقــة وبنــاء املــواد 

ــة  ــم الرياضي ــة واملــواد الناعمــة. املفاهي ــاء يف املــواد الصلب ــة، وامليكانيــك والفيزي ــل، اســتجابة املــواد إىل املجــاالت التطبيقي والتÏث

ومهــارات حــل املشــاكل املتعلقــه باملــواد. األســاليب الجربيــة الحســابية، والربمجــة، وتقنيــات التصــور. وتشــمل موضوعــات الجــرب 

الخطــي، أشــكاالً مــن الدرجــة الثانيــة، عمليــات التÏثــل، حســاب التفاضــل والتكامــل يف عــدة متغــ ات، مقدمــة لتحليــل مركــب، 

ــل  ــة، التحلي ــول العددي ــة، الحل ــادالت خاص ــÌ، مع ــر الرن ــعاع، ظواه ــة الش ــة، نظري ــة والجزئي ــة العادي ــادالت التفاضلي ــم املع نظ

. îاإلحصــا

661443 العمليات الكهروكيميائية للمواد
يغطــي هــذا املســاق مجموعــة متنوعــة مــن املوضوعــات املتعلقــة باملــواد املغناطيســية فائقــة التوصيــل ، ìــا يف ذلــك الحراريــة 

ــÏ يشــمل املســاق  ــة. ك ــل الكيميائي ــة واملحالي ــواد القطبي ــÌ امل ــواد ب ــال امل ــة، انتق ــة وغ املائي ــل وألقطــاب املائي ــص النق وخصائ

ــالء  ــة : الط ــات اآلتي ــة التطبيق ــتتم مناقش ــÏ س ــارش.  ك ــ  املب ــارش وغ ــاî املب ــار الكهرب ــال التي ــة وانتق ــات الكهروكيميائي العملي

ــود). ــا الوق ــات وخالي ــة (البطاري ــة الكهروكيميائي ــن مصادرالطاق ــال ع ــاî، فض ــل الكهرب ــاî، والتحلي الكهرب

661312 الخواص الميكانيكية للمواد 
املوضوعــات الرئيســية التــي يتــم تغطيتهــا ضمــن هــذا املســاق تشــمل تشــوه املــواد ،الشــد والضغــط ،خصائــص املرونــة واللزوجــة 

ــص التفــكك والرتابطــات املتعلقــة بالتفكك،التشــوه  ــة، خصائ ــاكل البلوري ــاء، والهي ــدرة االنحن ــه، وق ــر:  درجــة الصالب ــار التوت ،اختب

البالســتيÇ يف املــواد، نظرةعامــة يف آليــات التعزيــز يف املــواد البلوريــة و غــ  البلوريــة.
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661314 المواد الطبية الحيوية 
ــة، والتفاعــل مــع  ــواد الحيوي ــل يف امل ــص األســطح والكت ــل خصائ ــة ،مث ــوم والهندســة الحيوي يغطــي هــذا املســاق أساســيات العل

األنســجة الحيويــة مــن مجموعــة مــن املــواد الحيويــة، واســتخدام املــواد يف العظــام والعضــالت واألوعيــة الدمويــة وعــالج األســنان 

وغ هــا مــن التطبيقــات. وتشــمل املوضوعــات األخــرى خصائــص املــواد، أصنــاف من املــواد املســتخدمة يف االحيــاء والطــب (املعادن، 

والبوليمــرات والســ اميك واملــواد املركبــة ،الــخ )  مــواد اخــرى يتــم تغطيتهــا تشــمل خصائــص وتجهيزاملــواد الحيويــة البوليمريــة، 

االســتجابات البيولوجيــة يف املــواد الحيويــة وتقييمهــا، قضايــا توافــق املــواد مــع الحيــاة ،املــواد البوليمريــة القابلــة للتحلــل، يتــم ايضــا 

مناقشــة تطبيــق املــواد الحيويــة البوليمريــة يف الطــب مــع الرتكيزعــىل نظــم لتقديــم األدويــة وتطبيــق هندســة األنســجة.

661411 علم لتآكل وهندسته 
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات تشــمل أهميــة التــآكل التكنولوجيــة واالقتصاديــة واملبــادئ العلميــة املتعلقــه بالتــآكل، االعتبــارات 

الكهروكيميائيــة والحراريــة،  الخصائــص الحركيــة والســلبية للتــاكل، انــواع التــاكل، أســباب التــآكل، االثــار البيئيــة والتعدينــي للتــآكل، 

هندســة معالجــة التــآكل، آليــات الطــالء ملعالجــة التــآكل، تقييــم التــآكل ومراقبتــه.

661412 كسر المواد وكللها
يغطــي هــذا املســاق موضوعــات تشــمل دراســة تكــرس املــواد عــىل مســتوى الــذرات : تكــرس الروابــط  بــÌ الــذرات والجزيئــات 

يف املــواد ، تشــكل التشــققات يف املــواد وãددهــا، آليــة التكــرس وتطبيقاتهــا يف اختيــار املــواد وتصميمهــا ، الفحــص املخــربي لقيــاس 

ــة  ــم الحديث ــاة املســتقبلية للمــواد ، وســائل التقيي ــؤ بالحي ــا وســيلة للتنب ــا بوصفه ــة حصوله درجــة التكــرس ، íــاذج التكــرس وآلي

لدراســة تكــرس املــواد الناجــم عــن االعيــاء .

661416 مختبر البوليمر
ــووي  ــÌ الن ــة (الرن ــك الطيفي ــا يف ذل ì ،ــة ــائل مختلف ــتخدام وس ــرات باس ــف البوليم ــارب لتوصي ــراء تج ــرب اج ــذا املخت ــمل ه يش

املغناطيــيس، ورامانــو األشــعة تحــت الحمــراء)، امليكانيكيــة (الشــد، الديناميكيــة امليكانيكيــة، درجــة اللزوجــة)، املجهريــة (املجهــر 

اإللكــرتوè واملجهــر البــرصي )، الفيزيوكيميائيــة (اللزوجــة الذاتيــة، املســح الضــوî)، االنتشــار (الضــوء ، األشــعة الســينية). كــÏ يتــم 

ايضــا إعــداد أنــواع البوليمــر األكــý أهميــة وتوصيفهــا .

661431 علم المواد المتقدم 
يشــمل هــذا املســاق دراســة خصائــص املــواد املتناهيــة الصغــر (النانــو) ذات الطبيعــة املنتظمــة ìــا يف ذلــك االنابيــب والقضبــان 

والجزيئــات املصفوفــة متناهيــة الصغــر (النانونيــة) ، نقــاط الكــم والجزيئــات البلوريــة متناهيــة الصغــر . كــÏ يتــم ايضــا دراســة 

التطبيقــات املتعلقــة باســتخدام املــواد املتناهيــة الصغــر . 

661434 فيزياء التعدين 
ــول  ــة التح ــوم البياني ــة، الرس ــات املرحل ــاق مخطط ــمل املس ــاî. ويش ــن الفيزي ــوع التعدي ــة يف موض ــاق مقدم ــذا املس ــل ه ¤ث

والديناميــكا الحراريــة املرتبطــة بهــا، تداخــل املــواد، التحــوالت الفيزيائيــة مــن الســيولة اىل الصالبــة، املــواد الحديديــة وغ الحديديــة، 

عمليــات إعــادة االســتخدام للمــواد الصلبــة.

661439 معالجة المواد 
الهــدف مــن هــذا املســاق هوتعليــم آليــات االنتــاج الفعالــة مــن حيــث التكلفــة واالســتدامة باســتخدام املــواد الصلبــة مــع التصــور 

الهنــديس املطلــوب، تركيــب الهيــاكل وحجــم االنتــاج. لتحقيــق هــذه الغايــة ،يتــم تغطيــة أنــواع مختلفــة مــن التحــوالت املرحليــة 

ــة، ســلوك  ــة للمــواد الصلب ــات املعالجــة املختلفــة للمــواد ويغطــي املســاق ايضــا املعالجــة الحراري ــاكل يف عملي ــي تحــدد الهي الت

الســوائل، معالجــة التشــوة. 
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661442 موضوعات خاصة في الكيمياء 
ــاج الســلع األساســية،  ــات انت ــة املســتخدمة يف عملي ــاج املــواد الكيميائي ــة املســتخدمة يف إنت يغطــي هــذا املســاق تحــوالت الطاق

ــتخدام  ــاق اس ــاط ، وآف ــتيك واملط ــن البالس ــة م ــا، والطاق ــات ومخلفاته ــن النبات ــة م ــة البديل ــادر الطاق ــوري، مص ــود األحف والوق

ــود. ــدراً للوق ــه مص ــÌ بوصف الهيدروج

661444 الطاقة المستدامة 
يشــمل هــذا املســاق تقييــم نظــم الطاقــة الحاليــة واملســتقبلية، وتشــتمل املوضوعــات املدرجــة عــىل املــوارد ، وعمليــات االســتخراج، 

ــرن الواحــد  ــة يف الق ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــن الطاق ــة االحتياجــات م ــع الرتكيزعــىل تلبي ــة، م ــاî للطاق ــل، واالســتخدام النه و التحوي

ــة وصفاتهــا  ــة املختلفــة للطاقــة املتجــددة والتقليدي ــاول االنظمــة التكنولوجي ــم تن والعرشيــن بشــكل يضمــن االســتدامة.  كــÏ يت

ضمــن اطــار يســاعد يف تقييــم تكنولوجيــا الطاقــة  وتحليلهــا يف ســياق األهــداف السياســية واالجتÏعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة .

222115 مختبر فيزياء عامة للمهندسين 
يتضمــن هــذا املســاق تطبيقــات عمليــة يف مجــايل امليكانيــكا والكهربــاء. وهــي عبــارة عــن تجــارب مخربيــة ذات عالقــة ìحتــوى 

.(II) وفيزيــاء (I) املــادة النظريــة ملســاقي فيزيــاء

0626251 تحليالت عددية للمهندسين 
ــة،  ــة وغــ  الخطي ــل حــل املعــادالت الخطي ــة، مث ــارات األساســية لطــرق الحــل العددي ــب بامله ــف الطال يهــدف املســاق إىل تعري

ــة وأنظمتهــا، حســاب األخطــاء، التقريــب واالســتكÏل  ــة العادي ــة، التفاضــل العــددي، حــل املعــادالت التفاضلي التكامــالت العددي

ــات، اســتخدام بعــض برامــج الحاســوب الخاصــة بطــرق الحــل العــددي. للمنحني

661591 مشروع تخرج 1
يهــدف مــرشوع التخــرج إىل تصميــم عمليــة صناعيــة أو تطويــر عمليــة مــا يف حقــل الهندســة الكيÏويــة. يقــوم الطالــب بتطبيــق 

مــا درســه مــن موضوعــات  الهندســة الكيÏويــة عــىل هــذا املــرشوع بنــاًء عــىل طبيعــة الخريــج ويف نهايــة املــرشوع يقــدم الطالــب 

تقريــراً عــن املــرشوع و¤تحــن بــه شــفوياً أمــام لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض

661594 مشروع تخرج 2 
ــه  ــك إجــراء تجــارب عملي ــب ذل ــد يتطل ــب يف مــرشوع التخــرج (1) وق ــه الطال ــا توصــل إلي ــق م ــدف هــذا املــرشوع إىل تطبي يه

ودراســة ميدانيــة أو بنــاء لجهــاز جديــد. ويقــوم الطالــب بكتابــة تقريــر مفصــل عــن املــرشوع ونتائجــه ويتــم عرضــه عــىل لجنــة 

مناقشــة املشــاريع

631301 اقتصاد وادارة هندسية   
يهــدف هــذا املســاق إىل إعطــاء طلبــة كليــة الهندســة خلفيــة عامــة عــن عمليــات صنــع القــرارات الهندســية واتخاذهــا وخلفياتهــا 

الفنيــة واملاليــة وربــط ذلــك بأســاليب املقارنــة بــÌ الخيــارات املختلفــة اعتــÏداً عــىل منهجيــة اقتصاديــة ماليــة. إىل جانــب تزويدهــم 

باملهــارات الالزمــة التــي ãكنهــم مــن تقييــم املشــاريع الهندســية والقواعــد األساســية يف االقتصــاد الهنــديس املبنــي عــىل التكافــؤ 

والفائــدة املركبــة. إىل جانــب ذلــك يهــدف املســاق إىل إعطــاء الطلبــة مقدمــة عامــة حــول إدارة املشــاريع الهندســية

621100 مشاغل هندسية 1
التدريــب العمــيل عــىل األعــÏل اليدويــة الفنيــة مثــل التســوية والتشــكيل. التدريــب العمــيل عــىل أنــواع مختلفــة مــن اللحامــات 

مثــل القــوس الكهربــاî. التدريــب عــىل التمديــدات الكهربائيــة املنزليــة. التدريــب عــىل اســتخدام آالت اإلنتــاج للمعــادن كاملخرطــة. 

إىل جانــب تدريــس معلومــات نظريــة عــن املــواد وخواصهــا واســتعÏالتها وطــرق إنتاجهــا واملعالجــات الحراريــة للمعــادن، أدوات 

القطــع وســوائل التربيــد، الســالمة الصناعيــة واملهنيــة. عــىل الطالــب يف هــذا املســاق القيــام بإنجــاز تطبيــق عمــيل عــىل كل مــا ورد 

أعــاله.
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661211 مقدمة في هندسة المواد  
ــة  ــالت الكيÏوي ــوازن يف التفاع ــة وأشــكال التحــول ومراحــل الت ــل الســعة الحراري ــر مث ــذا املســاق رشح بعــض الظواه ــم يف ه يت

واملغناطيســية؛ وكذلــك خصائــص التناظــر مــن الجزيئــات واملــواد الصلبــة؛ وبنيــة املــواد املعقــدة، وغــ  املتبلــورة؛ وتحديــد هيكليــة 

املــواد مــن خــالل ظاهــرة الحيــود. وتشــمل كذلــك التطبيقــات عــىل الســبائك واملــواد االلكرتونيــة واملغناطيســية، واملــواد الصلبــة 

األيونيــة والبوليمــرات، واملــواد الحيويــة.

661213 الديناميكا الحرارية للمواد  
ــاء  ــة، بن ــة اإلحصائي ــكا الحراري ــة يف الدينامي ــوازن، مقدم ــ  الت ــة، معاي ــة والطاق ــكا الحراري ــÌ الدينامي يتضمــن هــذا املســاق قوان

مخططــات مراحــل التحــول، األنظمــة متعــددة الرتكيــب ومتعــددة املراحــل، املحاليــل الصلبــة، تطبيــق مخططــات مراحــل التحــول، 

التنبــؤ بالرتكيــب املجهــري للمــواد وتطبيقاتهــا الهندســية وتأث هــا.   

661214 المعادن والسبائك   
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً للرتكيــب البلــوري للمعــادن  واملحاليــل الصلبــة, التغــ ات املرحليــة وقياســها وتأث هــا عــىل الخصائــص. 

واملعــادن الحديديــة وغــ  الحديديــة وتطبيقاتهــا، وعمليــات التعزيــز, واألعطــال امليكانيكيــة والوقايــة منهــا، واآلثــار البيئيــة لعمليات 

التأكســد والتــآكل، وعمليــات اســتخراج املعــادن وتجهيزهــا.

661215 الموائع والعلوم الحرارية  
ــات يف املــواد  ــكا الكــم، اإللكرتون ــة للمــواد، املســلÏت االساســية مليكاني يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً ملصــدر الخصائــص اإللكرتوني

الصلبــة، تصنيــف املــواد، املعــادن، أشــباه املوصــالت والعــوازل، املوصليــة الكهربائيــة للمعــادن وأشــباه املوصــالت، الســلوكيات الذاتية 

ــا الشمســية، الرتانزســتورات،  ــ  ”هــول“، وأجهــزة أشــباه املوصــالت, الخالي ــاî وتأث ــل الكهرب ــة، خصائــص النقــل والتوصي والخارجي

الصÏمــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء وأشــعة الليــزر، الخصائــص البرصيــة، قيــاس الخصائــص البرصيــة للمــواد.

661216 تحول الطور والحركة للمواد 
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً لخاصيــة االنتشــار وقوانــÌ ”فيــك“ األول والثــاè املتعلقــة بخاصيــة االنتشــار وآلياته، االنتشــار والتÏســك 

وطاقــة التÏســك, تصلــب الســبائك وتطبيقــات التحــوالت املرحلية

661217 تقنيات المواد ذات الطبقات الرقيقة  
يتضمــن هــذا املســاق رشحــاً لتكنولوجيــا الفــراغ, املضخــات الفراغيــة  وأنظمــة الفــراغ، حركيــة الغــاز و معادلــة ”ه تــز كنودســن“ 

املتعلقــة يف íــو الهيــكل منخفــض االبعــاد، التبخــ  الحــراري، والرتســيب, واالمتــزاز، وخاصيــة االنتشــار الســطحي، والتنــوي، والتطــور 

البنــاî، نظــرة عامــة عــىل الرتســيب الكيميــاî الكهربــاî لألبخــرة، وتقنيــات تحليــل الطبقــات الرقيقــة.

661416 هندسة البوليمر  
ــة،  ــة الصلب ــن الحراري ــة، اللدائ ــن الحراري ــا, اللدائ ــرات وخصائصه ــب البوليم ــÌ تركي ــا ب ــة م ــاً للعالق ــاق رشح ــذا املس ــن ه يتضم

ــواع  ــور. واأن ــي؛ التبل ــوزè الجزيئ ــع ال ــائلة، والتوزي ــة الس ــرات البلوري ــت والبوليم ــويل الكرتولي ــات الب ــة، مركب ــرات الحيوي البوليم

ــة، الســطحية.  ــة، الطيفي ــف بوســاطة الطــرق الحراري ــة للبوليمــرات، البوليمــر, التوصي ــا. التحــوالت املرحلي البوليمــرات وتطبيقاته

ــا. ــرات وثباته ــل البوليم تحل
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برنامج علم الحاسوب

الرؤية:
تحضــ  الطــالب و تزويدهــم بــاألدوات و املهــارات العلميــة املتينــة و التــى ãكنهــم مــن االســتمرار يف التعلــم و التطويــر الــذاä و املهنــي 

مــدى الحيــاة ملواكبــة التطــور القائــم و املســاهمة يف صناعــة تكنولوجيــا املســتقبل محليــا وعامليا

الرسالة:
يهــدف قســم الحاســوب لتخريــج طــالب  يتمتعــون برؤيــة شــاملة لعلــم الحاســوب عــىل الصعيديــن األكاد¤ــي و املهنــي عــن طريــق 

ــة إىل  ــا باإلضاف ــة مهــارات حــل املشــكالت تكنولوجي ــز عــىل تنمي ــم الرتكي ــم الحاســوب الرئيســة ث ــم عل ــة يف مفاهي ــة قوي تأســيس معرف

مهــارات التعلــم الــذاä املســتمر

أهداف البرنامج:
تزويد الطالب باملعارف و املهارات األساسية التي يجب أن ¤تلكها أي طالب يف مجال علم الحاسوب. 1

توجيه الطالب لدمج النظريات العلمية مع التطبيق . 2

توجيه الطالب لتقدير أهمية التصميم الفعال يف الربمجيات. 3

مواكبة تطورات علوم الحاسوب الحديثة و دخولها يف مختلف مجاالت الحياة و العلوم األخرى . 4

 تحض  الطالب لتحقيق النجاح يف هذا املجال الذي يتميز برسعة التطور. 5

تزويد الطالب ìهارات ãكنه من العمل و النجاح يف العديد من املجاالت ذات العالقة. 6

مخرجات التعليم:
من خالل املساقات املتنوعة التي يقدمها الربنامج يتوقع أن يتمتع خريج قسم علوم الحاسوب ìا ييل:

القدرة عىل تطبيق نظريات علم الحاسوب والرياضيات يف مكانها املناسب• 

القدرة عىل تحليل املشكلة و تحديد املتطلبات التكنولوجية املناسبة لحلها• 

القدرة عىل تصميم العمليات و الربامج و األنظمة املحوسبة تطبيقها وتقييمها و التأكد من تحقيقها للنتيجة املرجوة منها• 

 القدرة عىل العمل الجÏعي الفعال ضمن فريق لتحقيق أهداف مشرتكة• 

فهــم جيــد للقضايــا املهنيــة و األخالقيــة و القانونيــة و األمنيــة و االجتÏعيــة و مــا يرتتــب عليهــا مــن مســؤوليات مختلفــة يف هــذا • 

التخصــص و مجــال العمــل. 

مهارات التخاطب و توصيل الفكرة لجمهور متنوع االهتÏمات و التخصصات• 

القدرة عىل فهم و تحليل تأث  التكنولوجيا و علوم الحاسوب عىل األفراد و املؤسسات و املجتمعات محليا و عامليا• 

ــال •  ــا يف مج ــخيص خصوص ــي و الش ــر املهن ــتمر و التطوي ــم املس ــذاä و التعل ــز ال ــادرة و التحفي ــة املب ــر ألهمي ــة و تقدي معرف

تكنولوجيــا املعلومــات و علــوم الحاســوب

القدرة عىل استعÏل التقنيات و املهارات و األدوات الحديثة الالزمة لتطبيقات املجال و مواكبة تطورها املستمر.• 

القــدرة عــىل تطبيــق أساســيات علــم الرياضيــات و نظريــات علــم الحاســوب و اختيــار الخوارزميــات األنســب و االكفــاء  يف تحليــل • 

 Ìــار األنســب و االتكفــاء مــن بــ ــات النظــام و اختي ــة املقايضــات بــÌ متطلب ــم األنظمــة املحوســبة و القــدرة عــىل رؤي و تصمي

الحلــول املتاحــة

القدرة عىل تطبيق أساسيات التصميم و الربمجة يف تطوير أنظمة محوسبة برسعات مختلفة. • 
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الخطة الدراسية المقترحة تتكون متطلبات التخرج ١٢٦ ساعة معتمدة موزعة ومفصلة كما يلي:
متطلبات جامعة 

 عدد الساعات المطلوبة= 18 
اسم المساقس.م.رقم المساق

مقدمة يف علم الحاسوب101001

ثقافة اسالمية101013

لغة عربية101023

لغة انجليزية 1010331

دراسات فلسطينية101083

مهارات القيادة واإلتصال101171

انجليزي جامعه 1032232

خدمة املجتمع1

متطلبات تخصص إجباري
عدد الساعات المطلوبة = 57 

المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق
                 3البحث العلمي 10671497
10671210  م.س. 1  10671243  م.س. 2               3عÏرة الحاسوب 10671321
10671102  م.س. 1                 3تصميم منطق الحاسوب 10671241
10671241  م.س. 1                 3هيكلة الحاسوب ولغة اسمبيل 10671243
10671102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10671210
10671210  م.س. 1                 3لغات الربمجة 10671311
10671210  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الكيانات 10671314
10671210  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10671351
10671314  م.س. 1                 3تصميم أنظمة قاعدة البيانات 10671353
10671210  م.س. 1                 3مقدمة يف تصميم املرتجÏت 10671362
10671243  م.س. 1                 3نظام التشغيل 1 10671421
10671101  م.س. 1                 3مبادىء برمجه 2 10671102
10671421  م.س. 1  10671473  م.س. 2               3األنظمة املوزعة واملعالجة املوازية 10671477
10211230 Ìالت للمهندسÏ10211102  م.س. 1                 3إحصاء واحت
                 3مرشوع تخرج 10671498
10671499 è3تدريب ميدا                 
10671210  م.س. 1  10671243  م.س. 2               3شبكات الحاسوب 10671473
10671102  م.س. 1                 3برمجة االنرتنت 10671204
10681101  م.س. 1                 3الرياضيات املنفصلة 10671231
10211101  م.س. 1                 3تفاضل وتكامل 2 10211102
10671244  م.س. 1                 3تحليل عددي 10671317
10211102  م.س. 1                 3جرب خطي للحاسوب 10671244
10671210  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الخوارزميات 10671212
                 3مبادىء برمجه 1 10671101
                 3تفاضل وتكامل 1 10211101
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متطلبات تخصص إختياري 
 عدد الساعات المطلوبة = 21

المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق
10671353  م.س. 1                 3مقدمة اىل نظم املعلومات الجغرافية 10671375
10671210  م.س. 1  10671231  م.س. 2               3املحاكاه 10671372
10671210  م.س. 1                 3الرسوم بالحاسوب 10671371
10671210  م.س. 1                 3أنظمة وتطبيقات الوسائط املتعددة 10671358
10671314  م.س. 1                 3برمجة متقدمة 10671316
10671102  م.س. 1                 3بيئة وأدوات يونيكس 10671230
10671210  م.س. 1                 3التشف  وأمن الحاسوب 10671383
                 3موضوعات خاصة 10671491
10671210  م.س. 1                 3الذكاء اآليل 10671483
10671353  م.س. 1                 3قاعدة البيانات 10671453
10671473  م.س. 1                 3الشبكات الالسلكية 10671475
10671473  م.س. 1                 3برمجة الشبكات 10671474
10671421  م.س. 1                 3نظام التشغيل 2 10671422
10671210  م.س. 1                 3معالجة الصورة الرقمية 10671374
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10221106  م.س. 1 10221106 أو متزامن 10221107  م.س. 2               1مخترب فيزياء عامة 2 10221108
10201107  م.س. 1  10201102  م.س. 2 10201102أو متزامن              1أحياء عامه عميل 2 10201108
10221105  م.س. 1 10221105 أو متزامن                1مخترب فيزياء عامة 1 10221107
                 3فيزياء عامة 1 10221101
10221101  م.س. 1                 3فيزياء عامة 2 10221102
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
                 3أحياء عامه 1 10201101
10201101  م.س. 1                 3أحياء عامه 2 10201102
10201101  م.س. 1 10201101 أو متزامن                1أحياء عامة عميل 1 10201107
                 3كيمياء عامه 1 10231101



466  دليل جامعة النجاح الوطنية

متطلبات علمية لمالئمة متطلبات ABET عدد الساعات المطلوبة = ٣٠ 
18 ساعة اجبارية من علم الرياضيات 

المتطلبات السابقةاسم المساق س.م رقم المساق 
0671102الرياضيات املنفصلة06712313

التفاضل والتكامل2110131
21101تفاضل وتكامل 2110232

21102جرب خطي  للحاسوب06712443
احصاء واحتÏالت212303

0671244تحليل عددي06713173
12 ساعة من التالية على أن تشمل المادة و مختبرها :

فيزياء2210131
مخترب فيزياء2210711
فيزياء2210232
مخترب فيزياء 2210812
كيمياء2310131
مخترب كيمياء2310711
كيمياء2310232
مخترب كيمياء2310812
احياء2410131
مخترب احياء2410711
احياء2410232
مخترب احياء2401812
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وصف المساقات
١0671101 مبادىء برمجه1 

 ++C/C يتنــاول املســاق مقدمــة عــن الحاســوب، واملكونــات الربمجيــة واملاديــة، وحــل املســائل، ومقدمــة يف الربمجــة باســتخدام لغــة

وتشــمل: االدخــال واالخــراج، التعبــ ات والعمليــات الحســابية، وجمــل الــرشط، وجمــل التكــرار، املصفوفــات أحاديــة البعــد، معالجــة 

األســÏء، اإلقرتانــات، مجــال اســتخدام املتغــ ات، االســتدعاء الــذاä، املصفوفــات ثنائيــة البعــد.

١0671102 مبادىء برمجه2
يغطــي املســاق مواضيــع أكــý تقدمــاً يف لغــة الــيس وتشــمل: املــؤرشات، الذاكــرة الديناميكيــة، الســجالت، ملفــات النصــوص، امللفــات 

الثنائيــة، الكيانــات والفئات.

0671201 كتابة التقارير الفنية

يركــز املســاق بشــكل أســايس عــىل مهــارات القــراءة ومبــادىء الكتابــة الفنيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة فإنــه ســيتم تدريــب الطلبــة 

عــىل اتبــاع النســق اآلä: العنــوان، املقدمــة،األدوات واألســاليب، املناقشــة والنتيجــة. ويتوقــع أن يتمكــن الطلبــة مــن كتابــة التقاريــر 

العلميــة بوضــوح واتقــان، ولــذا فــان تعريــف الطلبــة بنــÏذج مــن التقاريــر العلميــة يعــّد أساســيا.

١0671204 برمجة اإلنترنت 
يتضمــن املســاق طــرق انشــاء مواقــع ديناكيميــة، ويغطــي تقنيــات الربمجــة الخاصــة  باملواقــع االكرتونيــة املختلفــة وكذلــك لغــة 

.MySQL ــن واســرتجاع املعلومــات تخزي

١0671210 تركيب البيانات 
مقدمــة لكيفيــة بنــاء البيانــات باســتخدام لغــة برمجــة كيانــات ويغطــي املســاق: املكدســات، القوائــم، الطواب ،الشــجرة، الشــجرة 

الثنائيــة، االســتدعاء الــذاä، طــرق البحــث والفــرز، تطبيقــات مختلفــة.

١0671212 تحليل وتصميم الخوارزميات
يتعــرف الطالــب إىل وســائل تحليــل الخوارزميــات وتصميمهــا، ومختــارات مــن بعــض النــÏذج واألســاليب املشــهورة: فــرق/ تســد، 

الربمجــة الديناميكيــة، الخوارزميــات الجشــعة،االرتجاع، خوارزميــات البحــث، خوارزميــات الرتتيــب، قيــاس تعقيــد الخوارزميــات.

١0671230 بيئة وأدوات يونيكس 
مقدمة إىل نظام التشغيل يونيكس، الواجهة، البيئة، األوامر، األدوات، تطبيقات، الربمجة يف بيئة يونيكس.

١0671231 الرياضيات المنفصلة
املجموعات، االقرتانات، العالقات، العالقات الرتاجعية، نظرية الرسوم، مبادىء العد.

١0671241تصميم منطق الحاسوب
الجــرب البــويل وقوانينــه األساســية، تبســيط الــدوال البوليــة بواســطة خارطــة كارنــوف وطريقــة كويــن ماكلوســÇ، تصميــم الدوائــر 

املتكاملــة واملعقــدة، الدوائراملتسلســة واملتزامنــة، الدوائــر القالبــة، العــدادات وســجالت االزاحــة، تصميــم حاســوب بســيط محتويــاً 

الســجالت العامــة، أنــواع العنونــة والجمــل الرشطيــة.

١0671242 مختبر تصميم منطق الحاسوب
ــر  ــض الدوائ ــىل بع ــة ع ــارب العملي ــراء التج ــة وإج ــم العملي ــب باملفاهي ــف الطال ــدف إىل تعري ــاق (0671241) ويه ــة ملس تكمل

ــدرس يف (0671241) ــي ت ــية الت ــة األساس املنطقي
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١0671243 هيكلة الحاسوب ولغة اسمبلي
تنظيــم وعمــل الحاســوب، أنــواع التعلميــات، ãثيــل البيانــات، عمليــات العنونــة، برامــج التحكــم واإلدخــال واإلخــراج، لغــة أســمبيل: 

ــاحن  ــط وش ــاء، الراب ــف األخط ــرور، كاش ــاî امل ــادي وثن ــبملر أح ــتخدام أس ــروز، اس ــاداة واملاك ــل املن ــة، جم ــات، العنون املصطلح

الربنامــج، إخفــاء كــود أســمبيل يف لغــة ذات مســتوى عــايل.

١0671244 جبر خطي للحاسوب
ــة،  ــاءات املتجه ــا، الفض ــرق حله ــة وط ــادالت الخطي ــام املع ــددات، نظ ــات، املح ــىل املصفوف ــات ع ــات وعملي ــات واملتجه املصفوف

ــوب. ــاالت الحاس ــع يف مج ــذه املواضي ــات ه ــزة وتطبيق ــم املمي ــدى، القي ــواة وامل ــة والن ــالت الخطي ــاس، التحوي ــتقالل واألس االس

١0671311 لغات البرمجة 
فكــرة عامــة عــن لغــات الربمجــة، أنــواع البيانــات البســيطة، أنــواع البيانــات املركبــة، قواعــد لغــات الربمجــة، الذاكــرة، االقرتانــات، 

الطــرق املختلفــة للربمجــة وتشــمل التقليديــة، املنطقيــة، الدواليــة والكيانــات.

١0671314 تحليل وتصميم الكيانات
ــة  ــق طريق ــة، تطبي ــات، dynamic polymorphism والوراث ــتقاق الفئ ــمل : اش ــات ويش ــة الكيان ــم برمج ــاق مفاهي ــي املس يغط

.UML  ــة ــات باســتخدام لغ ــر نظــم برمجي ــل وتطوي ــدة مســائل، تحلي ــات عــىل ع برمجــة باســتخدام الكيان

١0671316 برمجة متقدمة 
انشــاء نظــم برمجيــات متعــددة األجــزاء وربطهــا باســتخدام برمجــة الكيانــات، عمــل برامــج ذات واجهــات متقدمــة مــن خــالل بيئــة 

ــر متكاملة.  تطوي

١0671317 التحليل العددي
ãثيــل األعــداد الحقيقيــة يف الحاســوب, الطــرق العدديــة؛ تحليــل األخطــاء. اســتخدام بعــض الربمجيــات الخاصــة بالطــرق العدديــة. 

ــارشة و غــ   ــة؛ طــرق التدخــل و التكــرار؛  الجــذور: الطــرق املب ــل إيجــاد الجــذور  للمعادل ــات لحــل مشــاكل مث ــة خوارزمي كتاب

املبــارشة ألنظمــة معــادالت خطيــة؛ حــل أنظمــة غــ  خطيــة؛ التقريــب و التفســ ؛ التكامــالت و التفاضــالت العدديــة.

١0671321 عمارة الحاسوب
دراســة شــاملة لهندســة أنــواع مختلفــة مــن الحواســيب، دراســة تفصيليــة ملكونــات الحاســوب األساســية خاصــة وحــدة املعالجــة 

املركزيــة، وحــدة التحكــم، وحــدة الذاكــرة الرئيســية، الذاكــرة وأنواعهــا، املعالجــة األنبوبيــه، الحواســيب املتوازيــه.

١0671351 هندسة البرمجيات
نظرية النظم، دورة حياة النظام، طرق تحليل النظم ومراحلها، تحديد كفاءة وجودة الربامج، التوثيق، اختبار الربمجيات.

١3067135 قاعدة البيانات 1
مفاهيــم قاعــدة البيانــات، النــÏذج املختلفــة لقواعــد البيانــات مــع الرتكيــز عــىل النمــوذج العالئقــي، بنــاء قواعــد البيانــات، لغــة 

.SQL االستســفار

١0671358 أنظمة وتظبيقات الوسائط المتعدده 
 ،CPU مقدمــة اىل محتويــات الوســائط املتعــددة وأدوات انتاجهــا، تصميــم نظــم الوســائط املتعــددة ومــا يشــمل ذلــك مــن حاجــات

الذاكــرة، رسعــة النقــل، تطويــر تطبيقــات وســائط متعــددة ¤كــن تشــغيلها محليــاً أو عــىل شــبكة حواســيب. 
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١0671362 مقدمة في تصميم المترجمات
اللغــات الرســمية، مراحــل عمــل املرتجــم، القواعــد الحــرة، قواعــد الرتجمــة املبــارشة، املســح اللغــوي، تكويــن جــدول الرمــوز، فحــص 

الجمــل طبقــا لقواعــد اللغــة، معالجــة األخطــاء.

١0671371 الرسوم بالحاسوب 
مبــادىء وخوارزميــات الرســوم بالحاســوب، بنــاء الصــور وعرضهــا ، طــرق التعامــل بالرســوم، املتجهــات، الرســم البيــاè واملنحيــات، 

التحويــالت: اإلزاحــة الــدوران، التكبــ . الرســوم يف اتجاهــÌ ويف ثالثــة اتجاهــات.

١0671372 المحاكاة 
املحاكاة، نظرية الطواب ، كيفية بناء أرقام عشوائية، تحليل اإلحصائية للعينات، لغات املحاكاة وتطبيقات مختارة.

١0671374 معالجة الصور الرقمية
يغطــي هــذا املســاق أساســيات معالجــات الصــورة الرقميــة مــع الرتكيــز عــىل  تنســيقات الصــور، والتعــرف إىل الصــور، واســتخراجها 

وأساســيات معالجــة الصــور وفهرســتها  .تنســيقات الصــور. التكتــل : أســاليب الهرميــة وغــ  الهرميــة، تجمــع باســتخدام الشــبكات 

ــورة،  ــÌ الص ــة. تحس ــاليب الوراثي ــة ، واألس ــبكات العصبي ــ ان ، الش ــرب الج ــات : أق ــة. التصنيف ــات الجيني ــة والخوارزمي العصبي

وتجزئتهــا، وقياســها وتحليلهــا وتخزينهــا واســرتجاعها 

١0671375 مقدمه إلى نظم المعلومات الجغرافية
مقدمــة إىل تطبيقــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة، التمثيــل الرقمــي للبيانــات الجغرافيــة، نظــم املعلومــات الجغرافيــة املبنيــة عــىل 

. RASTER نظــم املعلومــات الجغرافيــة املبنيــة عــىل ،VECTOR

١0671383 التشفير وأمن الحاسوب 
ويغطــي هــذا املســاق املفاهيــم األساســية يف حÏيــة املعلومــات واآلليــات األساســية ألمــن الحاســوب. كــÏ يقــدم الشــيفرات الخبيثــة 

ــاح العــام (غــ   ــة (املتÏثــل) يف التشــف  وطريقــة املفت ــز، والطــرق التقليدي ــة منهــا. والطــرق الكالســيكية يف الرتمي ــة الحÏي وكيفي

املتÏثلــة)، وإدارة املفتــاح ونقــل املفتــاح مــن جانــب آلخــر، والتوقعــات الرقميــة والشــهادات وبروتوكــوالت التوثيــق. وأمــن الشــبكه، 

وبروتوكــوالت للتجــارة اإللكرتونيــة اآلمنــة.

١0671421 نظام التشغيل 1
نبــذة عــن تاريــخ نظــم التشــغيل، الــدور الهــام لنظــم التشــغيل يف الحاســوب، إدارة الذاكــرة وتنظيمهــا، التحكــم يف وحــدة املعالجــة 

املركزيــة، تعــدد املعالجــة والربامــج، معالجــة املقاطعــة، الحÏيــة، أمثلــة عــىل نظــم التشــغيل املتخلفــة.

١0671422 نظام التشغيل 2
موضوعــات متقدمــة يف نظــم التشــغيل، مقارنــة أنــواع مختلفــة مــن نظــم التشــغيل، دراســة عميقــة لنظــام تشــغيل حديــث مثــل 

 windows و  unix

١0671453 قاعدة البيانات 2 
هيكليــة نظــام قواعــد البيانــات، املعالجــة املتوازيــة، التحكــم التزامنــي، اســرتجاع البيانــات، الحÏيــة واألمن، قواعــد البيانــات املوزعة، 

قواعــد البيانــات عــىل شــبكة االنرتنــت، معالجــة الوســائط املتعــددة ضمــن قواعــد البيانــات، أمثلــة مــن نظــم قواعــد بيانــات حديثة.

١0671473 شبكات الحاسوب
بروتوكوالت االتصال املستخدمة بÌ أجهزة الحاسوب، طبقات نظام الشبكة، شبكات االتصال املحلية، تقييم نظم الشبكات.
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١0671474 برمجة الشبكات
اســتخدام بروتوكــوالت الشــبكة املتخصصــة يف نقــل املعلومــات بــÌ تطبيقــات مختلفــة، إنشــاء تطبيقــات موزعــة، التحكــم باألخطــاء، 

تصميــم تطبيقــات لشــبكة االنرتنــت.

١0671475 الشبكات الالسلكية
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم األساســية حــول الشــبكات الالســلكية التــي تضــم الشــبكات الالســلكية الشــخصية والشــبكات املحليــة 

ــم  ــة املادية،التحك ــر الطبق ــاق :معياي ــذا املس ــية يف ه ــع األساس ــمل املواضي ــعة النطاق.تش ــلكية واس ــبكات الالس ــلكية والش الالس

بالوصــول للوســط الناقل،بنــاء الشــبكات املحليــة وأمنها،الشــبكات واســعة النطــاق ìافيهــا الشــبكات الخلويــة وشــبكات البيانــات 

الخلويــة  

١0671477 مختبر شبكات الحاسوب
ــات اىل تطبيــق) .  ــادئ يف مســاق شــبكات الحاســوب (النظري ــم الطــالب كيــف يطبــق كل ماتعلمــه مــن مب يف هــذا املســاق يتعل

يحتــوي عــىل تجــارب يف مواضيــع مختلفــة يف إدارة شــبكات الحاســوب وأمنهــا وتواصلهــا وانظمــة التشــغيل وبرمجــة الربوتوكــوالت 

املختلفــة لطبقــات شــبكات الحاســوب .

١0671477 األنظمة الموزعه والمعالجه الموازية
مقدمــة يف األنظمــة املوزعــة، الشــبكة العامليــة كحالــة دراســية، مقدمــة يف املعالجــة املوازيــة multithreading ، تطبيقــات وواجهات 

ــة املتوازية. املعالج

١0671473 الذكاء االلي 
ــذكاء اآليل،  ــة، لغــات برمجــة ال ــذكاء اآليل، ãثيــل املعرفــة، طــرق البحــث، برامــج األلعــاب، معالجــة اللغــات الطبيعي التعريــف بال

ــم. األنظمــة الخبــ ة، الطــرق املختلفــة يف التعلي

١0671491 موضوعات خاصة
موضوعات تتعلق ìوضوعات الحاسوب الحديثة، ويتم اختيارها من قبل القسم.

١0671498 البحث العلمي

١0671498 مشروع تخرج 

١0671499 تدريب ميداني بواقع 180 ساعة تدريبية. 
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أنظمة المعلومات اإلداريه

الرؤية:
يتطلــع قســم أنظمــة املعلومــات اإلداريــة أن يحتــل مركــز الصــدارة عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي يف قيــاده البحــث العلمــي واألبــداع 

يف إداره نظــم املعلومــات اإلداريــة.

الرسالة: 
تتلخــص رســالتنا بالعمــل عــىل تخريــج طلبــه مؤهلــÌ وعــىل مســتوى عــال مــن الكفــاءات املتميــزه يف مجــايل تكنولوجيــا املعلومــات 

واإلدارة. حيــث يعمــل قســم انظمــة املعلومــات اإلداريــه بجــد ومثابــره لقيــاده الســوق املحــيل وصناعــه تكنولوجيــا املعلومــات  مــن خــالل 

البحــث العلمــي والتطويــر املســتمر يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات ومجــال العلــوم اإلداريــة. 

أهداف البرنامج التعليمية
يهــدف الربنامــج إىل تخريــج طــالب مؤهلــÌ يف مجــال  تكنولوجيــا املعلومــات واإلدارة. حيــث يســعى إىل أن يصــل خريجــوه ملناصــب 

قياديــه يف املؤسســات التــي ســيعملون بهــا عــن طريــق تعزيــز وتوظيــف تكنولوجيــا املعلومــات وتطبيقاتهــا يف االعــÏل التجاريــه. حيــث 

يطمــح الربنامــج أن يكــون خريجــوه رؤســاء فــرق  أو مــدراء للمشــاريع أو حتــى مــدراء للمؤسســات التــي ســيعملون بهــا.

مخرجات البرنامج
يف نهايه الربنامج يتوقع ان يكون الطالب :

عىل معرفه ممتازه يف االدارة والوظائف املختلف داخل املنظÏت• 

متقنا ملبادئ ومفاهيم لغات الربمجه وأنواعها • 

عىل معرفه ممتازه بأنظمه املعلومات اإلدارية وتطبيقاتها املختلفه يف املؤسسات • 

مكتسب للمعرفه الرضوريه للتخطيط االسرتاتيجي يف املؤسسات و يف سياق تكنولوجيا املعلومات• 

قادراً عىل إداره املراحل املختلفه لدورة حياة تطوير الربمجيات• 

قادراً عىل توظيف أنظمة املعلومات اإلدارية لتحسÌ عمليه صنع القرار• 

مكتسبا للمعرفه واملهارات الّالزمة للمبادرة بانشاء املشاريع الصغ ه واملشاريع الريادية• 
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متطلبات الحصول على درجه البكالوريس في تخصص أنظمه المعلومات اإلدارية

يجب على الطالب إكمال ١٢١ ساعه معتمده بنجاح موزعين على النحو التالي
متطلبات قسم: 103 ساعه معتمده (85 ساعه معتمده إجباري قسم + 18 ساعه معتمده اختياري قسم)

متطلبات جامعه: 18 ساعه معتمده

متطلبات القسم:
يجب على الطالب اكمال ١٠٣ ساعه معتمده بنجاح مقسمين على النحو اآلتي :

متطلبات إجبارية 85 ساعه معتمده ( 73 ساعه معتمدة من مساقات أساسيه + 12 ساعه معتمدة مساقات داعمة)

المساقات االجبارية (٧٣ ساعة معتمدة)
رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10681102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10681210
10676336  م.س. 1                 3مرشوع يف نظم املعلومات االدراية 10676490
10676345  م.س. 1                 3األمن يف تكنولوجيا املعلومات 10676324
10676321  م.س. 1                 3أنظمة دعم القرارات 10676414
10676260  م.س. 1                 3تطبيقات املؤسسات 10676433
10676230  م.س. 1                 3االدارة االسرتاتيجية يف املنظÏت الرقمية 10676470
10676321  م.س. 1                 3ريادة األعÏل يف تكنولوجيا املعلومات 10676415
                 3الرياضيات يف األعÏل التجارية 10676121
                 3مبادىء املحاسبة والتمويل 10676151
                 3االحصاء لألعÏل التجارية 10676122
10676122  م.س. 1                 3تحليل النظم 10676336
10681204  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 2 10681383
                 3تدريب ميداè يف نظم املعلومات االدارية 10676450
11000322  م.س. 1                 3االتصاالت التجارية وكتابة التقارير الفنية 10676222
10676111  م.س. 1                 3التطوير املؤسيس وادارة التغي  10676230
                 1مبادىء البحث العلمي 10676499
                 3مبادىء الربمجة وحل املشكالت 10681101
10681101  م.س. 1                 3أساسيات الربمجة الكينونية 10681102
10681102  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 1 10681204
10676122  م.س. 1                 3تحليل القرارات 10676211
10676323  م.س. 1                 3ضÏن الجوده يف الربمجيات 10676350
                 3مقدمة يف نظم املعلومات االدارية 10676111
                 3مبادئ يف اإلدارة (1) 10866111
10676111  م.س. 1                 3ادارة العمليات 10676260
10676122  م.س. 1                 3بحوث العمليات وتطبيقاتها 10676213
10676213  م.س. 1                 3ادارة املشاريع 10676323
10681210  م.س. 1                 3االتصاالت والشبكات لبيانات االعÏل التجارية 10676345
10681383  م.س. 1                 3التجارة االلكرتونية 10676321
10681210  م.س. 1                 3ادارة قواعد البيانات وتطبيقاتها 10676270
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المساقات االختياريه
يجب عىل الطالب اكÏل 18 ساعه معتمده بنجاح من القاëه اآلتية  

رقم المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق
10676270  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الصحية 10681471
10676260  م.س. 1                 3ادارة عمليات األعÏل التجارية 10676480
10676270  م.س. 1                 3مستودعات البيانات والتنقيب يف البيانات 10676440
10681204  م.س. 1                 3تكنولوجيا الوسائط املتعددة 10676332
                 3توجهات حديثة يف ادارة نظم املعلومات 10676430
10676270  م.س. 1                 3ادارة مخاطر نظم املعلومات 10676320
10676330 è10681383  م.س. 1                 3التسويق االلكرتو
10866111  م.س. 1                 3إدارة املوارد البرشية 10866215

متطلبات الجامعة:
يجب عىل الطالب إãام متطلبات الجامعة اآلتية بنجاح:

اسم المساقرقم المساق
ساعه 
معتمده

رقم المتطلب السابق

---3الثقافة اإلسالمية1000101
---3اللغة العربية1000102
---3انجليزي جامعة10001031
31000103انجليزي جامعة10003252
---3دراسات فلسطينيه1000104
---1مهارات القياده واالتصال1000117
---1خدمة املجتمع1000108
---1مقدمة  يف علم الحاسوب1000127
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وصف المساقات

١0681101  مبادئ البرمجة وحل المشكالت:  
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية للربمجــة، وحــل املشــكالت، والتفكــ  املنطقــي. ويشــمل: جمــل اإلدخــال واالخراج,  

ــات ,  ــع السالســل، واالقرتان ــل م ــد الواحــد، والتعام ــات ذات البع ــة؛ املصفوف ــرارات املختلف ــة  إذا، التك ــ ات الحســابية، جمل التعب

النطاقــات و املصفوفــات.

١0866121 مبادئ في اإلدارة (1):  
يهــدف هــذا املســاق إىل تنميــة مفاهيــم الطلبــة فيــÏ يتعلــق ìفهــوم اإلدارة وأصولهــا، وأســاليبها ونظرياتهــا ومدارســها وميادينهــا، 

ومشــكالتها، وعنارصهــا، ثــم توعيــة الطالــب للتطــورات املســتجدة يف حقــل اإلدارة، وتشــخيص بعــض املشــكالت اإلداريــة، ثــم اتخــاذ 

القــرارات الســليمة. إضافــة إىل الرتكيــز عــىل عنــارص اإلدارة مــن: تخطيــط وتنظيــم واتخــاذ القــرار والقيــادة والحوافــز واالتصــاالت والرقابــة

١0676121 الرياضيات في األعمال التجارية:  
يغطــي هــذا املســاق العمليــات الحســابية األساســية وتطبيقهــا عــىل مشــاكل العمــل. ومواضيــع أخــرى مثــل حســاب األجــور ،الدخل، 

الــرشاء والبيــع بكفــاءة. إضافــه إىل تطبيــق املعرفــة املكتســبة باســتخدام جــداول البيانــات االلكرتونيه.

١0676151 مبادئ المحاسبة والتمويل :  
صمــم هــذا املســاق لطــالب كليــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن أجــل تعريــف الطالــب باملبــادئ واملفاهيــم األساســية يف املحاســبة 

والتمويــل وتطبيقاتهــا املختلفــة ألهميتهــا يف اتخــاذ القــرارت األقتصاديــة مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن املســتخدمÌ (عــىل ســبيل 

املثــال، املــدراء واملســاهمÌ واملحللــÌ ، واملقرضــÌ، الــخ). حيــث ســيتم ãكــÌ الطالــب مــن  فهــم هــذه املفاهيــم وإســتخداماتها 

ــة األعــÏل. حيــث ســيتم اســتخدام أنظمــة املعلومــات املحاســبية  ــة يف بيئ ــل وتفســ  املعلومــات املحاســبية واملالي لقــراءة وتحلي

واملاليــة املحوســبة يف معالجــة العمليــات املاليــة املختلفــة

١0681102 أساسيات البرمجة الكينونية:  
هــذا املســاق يعــرف الطالــب ìبــادئ الربمجــة الكينونيــة. ويتعــرف الطالــب فيــه عــىل أثــر اســتخدام OOP يف دورة حيــاة تطويــر 

الربمجيــات. ويتعلــم أساســيات ال OOP، ومبــادئ إعــادة اســتخدام، و مبــدأ تخبئــة التعقيــد وبنــاء حزمــة مــن الطبقــات الخاصــة، 

وتطويــر النظــم مــع واجهــة املســتخدم الرســومية، ومفاهيــم التعامــل مــع اســتثناء الخطــأ، ومفاهيــم التعامــل مــع الحــدث والتدفــق 

ومفاهيــم إدارة امللفــات

١0676111 مقدمة في نظم المعلومات االدارية
ــه  ــم مناقش ــث يت ــاالت، حي ــات واالتص ــا املعلوم ــة وتكنولوجي ــات اإلداري ــم املعلوم ــية لنظ ــم االساس ــىل املفاهي ــاق  ع ــز املس يرك

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت كأدوات لتطويــر األداء اإلداري. وإبــراز أهميــة تكنولوجيــا املعلومــات لدعــم العمليــات 

التشــغيلية وتحقيــق األهــداف املنشــودة يف منظــÏت األعــÏل. باالضافــة اىل أهميــة اســتخدام أنظمــة املعلومــات يف تطويــر عمليــة 

صناعــة القــرارات اإلداريــة مــن اجــل الوصــول إىل امليــزة التنافســية  

١0676122 اإلحصاء لالعمال التجارية:  
يهــدف املســاق إىل تزويــد الطالــب باملهــارات واملعرفــة الالزمــة الســتخدام اإلحصــاء يف مجــال األعــÏل التجاريــة. كــÏ يركــز عــىل 

اإلحصــاء الوصفــي، ومقاييــس النزعــة املركزيــة وتقلباتــه، واالحتــÏالت، واختبــار الفرضيــات واإلســتنتاج واإلرتبــاط وتحليــل اإلنحــدار

١0681204 برمجة الشبكة العنكبوتية1:  
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة اإلنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

ــة  ــت، إضاف ــات االنرتن ــات مــع تطبيق ــط قواعــد البيان ــة، رب برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعال

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.
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١0681210 تركيب البيانات:  
هــذا املســاق هــو مقدمــة لهيــاكل البيانــات املختلفــة اســتنادا إىل منهجيــة الربمجــة الكينونيــة، ألنهــا تركــز عــىل هيــاكل البيانــات 

التــي تســاعد الطــالب عــىل تخزيــن البيانــات الكبــ ة بطريقــة فعالــة. كــÏ يشــمل: القوائــم، الســتاك، الطوابــ ، أكــوام، واألشــجار، 

البحــث يف األشــجار ، تجزئــة الجــداول,  وتحليــل وتنفيــذ هيــاكل البيانــات، والفــرز والبحــث

١0676222 االتصاالت التجارية و كتابة التقارير الفنية:  
 èرســات لتطبيــق مبــادىء اإلتصــال و التواصــل الفعــال و تقنيــات الجيــل الثــاÏيهــدف هــذا املســاق  توفــ  أفضــل الفــرص و امل

للويــب إلتقــان املهــارات الالزمــة يف املراســالت التجاريــة و كتابــة التقاريــر الفنيــة. ســ كز املســاق عــىل أهميــة تحديــد و تحليــل 

ــم وإســتخدام  وســائل التواصــل  ــن تصمي ــب م ــم املســاق بتمكــÌ الطال ــÏ يهت ــات. ك ــه إىل املوضــوع و الغاي املســتقبلÌ، باإلضاف

املرئيــه لضــÏن اإلتصــال و التواصــل الفعــال.

١0676211 تحليل القرارات:  
ــل  ــرق تحلي ــرارات، وط ــاذج الق í ــن ــذا يتضم ــية. وه ــرار األساس ــاذ الق ــارص اتخ ــة بعن ــية املتعلق ــادئ االساس ــاق املب ــاول املس يتن

ــا ــاكاة وغ ه ــرارات، املح ــجرات الق ــرارات، ش الق

١0676213 بحوث العمليات وتطبيقاتها:  
ــل  ــة مث ــات الربمجــة الرياضي ــع القــرار ويركــز عــىل تقني ــة صن ــه يف عملي ــات وتطبيقات ــادئ بحــوث العملي يقــدم هــذا املســاق مب

 .(Ìا يف ذلك مشكة النقل والتعيì) الربمجة الخطية (األسلوب البسيط، االزدواجية وتحليل الحساسية)،تحليل الشبكات

١0676270 ادارة قواعد البيانات وتطبيقاتها:  
بغطــي هــذا املســاق مفاهيــم قواعــد البيانــات باالضافــه اىل تطبيقاتهــا باســتخدام أنظمــه إداره قواعــد البيانــات الحديثــه. ويركــز 

عــىل íذجــة املفاهيــم Conceptual modeling والنمــوذج العالئقــي Relational model باالضافــه اىل الرتكيــز عــىل تطبيــع قواعــد 

Database Normalization البيانــات

١0676230 التطوير المؤسسي و إدارة التغيير:  
يــزود املســاق الطلبــة باملعرفــة الالزمــة لتطبيــق مهاراتهــم و معارفهــم املكتســبة وتجميعهــا يف مهــام بحثيــة لألنشــطة التــي تتعلــق 

ــة بإســتخدام تقنيــات اإلتصــاالت و املعلومــات، بهــدف  ــة إبداعي يف تحديــد نقــاط الضعــف و الفــرص للوصــول اىل حلــول تطويري

التطويــر والتحســÌ وإســتدامة التنافســية  للمؤسســات ضمــن خطــة تطويــر مؤســيس شــامل و تغيــ  مخطــط لــه.

١0676260 إدارة العمليات:  
يقــدم املســاق املفاهيــم األساســية يف إدارة العمليــات، حيــث ســيتم الرتكيــز عــىل دور تكنولوجيــا املعلومــات يف تحســÌ العمليــات 

املختلفــة داخــل املؤسســة. املواضيــع التــي ســيغطيها املســاق تشــمل التنبــأ، التخطيــط لألعــÏل التجاربــة، التخطيــط للســعه، جــرد 

وتخزيــن الســلع وغ هــا

١0681383 برمجة الشبكة العنكبوتية2:   
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة اإلنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

ــة  ــت، اضاف ــات االنرتن ــع تطبيق ــات م ــد البيان ــط قواع ــة، رب برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعال

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.

١0676323 إداره المشاريع:  
صمــم هــذا املســاق مــن اجــل  تزويــد الطلبــة باملعرفــة واملهــارات الالزمــة لفهــم عمليــة إدارة املشــاريع باألضافــة  إىل التقنيــات 

ــة العمــل. ــق هــذه األدوات إلدارة املشــاريع يف بيئ ــة وتطبي املســتخدمة يف إدارة املشــاريع الفعال
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١0676345 االتصالت والشبكات لبيانات االعمال التجاريه:   
املســاق مصمــم لتعريــف الطالــب باساســيات تراســل البيانــات والشــبكات، íــاذج الشــبكات املختلفــة ســيتم دراســتها، كــÏ يركــز 

عــىل التقنيــات املســتخدمة  يف التصميــم.

١0676321 التجاره اإللكترونية:   
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم الرئيســة التجــارة اإللكرتونيــة مــن ثالثــة مناظــ  مختلفــة : املنظــور التجــاري ، واملنظــور االجتÏعــي 

ــر  ــات واملخاط ــود، والتحدي ــة اىل القي ــة  باإلضاف ــارة األلكرتوني ــة للتج ــ ة املتاح ــرص الكب ــم الف ــش تقيي ــي. ويناف ــور التقن واملنظ

ــة لهــا. املصاحب

١0676336 تحليل النظم:  
ــتخدمة يف  ــاليب املس ــق األس ــث بعم ــا. ويبح ــات وتصميمه ــم املعلوم ــل نظ ــة يف تحلي ــم الرئيس ــب املفاهي ــاق للطال ــدم املس يق

ــم نظــام  ــل وتصمي ــوم عــىل تحلي ــة تق ــة دراســة واقعي ــه يف املســاق عــىل حال ــا يتعلمون ــق كل م ــة بتطبي ــوم الطلب تطويرهــا ويق

ــة. ëــة قا ــات ملؤسس معلوم

١0676350 ضمان الجودة في البرمجيات:  
يقــدم هــذا املســاق املواضيــع املتعلقــه بضــÏن جــودة الربمجيــات، مثــل  الوقايــه وتصحيــح األخطــاء، والتحقــق الرســمي، باالضافــه 

اىل منهجيــات مختلفــة الختبــار الربمجيــات. كــÏ يناقــش íــاذج و الجــودة العامليــه للربمجيــات ومعاي هــا.

١0676324 األمن في تكنولوجيا المعلومات :  
تتمثــل مهمــة هــذا املســاق يف تعريــف الطــالب باملفاهيــم األساســية والقضايــا املتعلقــة بأمــن املعلومــات، حيــث يناقــش بشــكل 

ــول  ــة الحص ــة كيفي ــه) وهندس ــوب حÏيت ــو مطل ــا ه ــة م ــن (íذج ــات األم ــل سياس ــا مث ــة علي ــور ذات اهمي ــق ام ــع وعمي واس

عــىل ضÏنــات لتأكيــد مالëــة الحÏيــة املتوفرة.باالضافــه للتطــرق للتشــف  واألمــور الرياضيــة التــي تقــوم عليهــا وأنــواع الهجــÏت 

ــة او توقيــف عمــل الربتوكــوالت ــل عمــل الشــبكات والشــيفرات الخبيث ــه لتعطي االلكرتوني

١0676414 أنظمة دعم القرارات:  
ــده داخــل املنظــÏت  ــا املتزاي ــ ة، ودورهــا وتطبيقاته ــة الخب ــرار واألنظم ــم الق ــم شــامل لنظــم دع ــة فه ــدف املســاق إىل تنمي يه

واملؤسســات. وذلــك مــن خــالل  تحويــل املعرفــة النظريــة التــي اكتســبها الطالــب إىل تطبيــق عمــيل. ويتنــاول االســاليب والتقنيــات 

والتطبيقــات املختلفــه للــذكاء الصناعــي املســتخدمة باملؤسســات املســاعده يف عمليــه اتخــاذ القــرار. وهــذا يتضمــن فهــم للمواصفات 

العامــة لنظــم األســاس املعــريف، مــن تحصيــل املعرفــه وãثيلهــا اىل أســاليب األســتدالل بالنظــم الخبــ ه.

١0676433 تطبيقات المؤسسه:   
ــة بينهــا.  ــة التخطيــط للمصــادر يف املؤسســه مــع العالقــات الداخلي ــم االساســية  يف االنظمــة متكامل يغطــي هــذا املســاق املفاهي

يتنــاول كذلــك املســاق اعــادة تصميــم نشــاطات العمــل والتغيــ ات يف الرتكيبــة املؤسســية باالضافــة إىل سياســات اإلدارة الفعالــة يف 

املنافســة.

١0676470 اإلدارة االستراتيجية في المنظمات الرقمية:  
يهــدف هــذا املســاق اىل إعطــاء الطالــب فرصــه لبنــاء فهــم واضــح للمفاهيــم االساســية لــالدارة االســرتاتيجية. والرتكيــز عــىل تقنيــات 

املعلومــات يف التخطيــط االســرتاتيجي ملواجهــة التحديــات املعــارصة ملنظــÏت االعــÏل. ويســعى لتمكــÌ الطلبــة مــن القــدرة عــىل 

تحليــل بيئــات املنظــÏت بكفــاءه وبنــاء اســرتاتيجيات مدعمــة بتقنيــات املعلومــات ومتكاملــة يف تناغــم بنــاء مــع الصناعــة و اإلدارة 

و الهيكليــة و ثقافــة و بيئــة املؤسســة.
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١0676415 ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات:  
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم املعرفيــة والعمليــة الالزمــة للريــادة يف األعــÏل التجاريــة املتعلقــه يف تقنيــة املعلومــات. وقــد صمــم 

للطــالب الراغبــÌ يف بــدء أعÏلهــم التجاريــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات وســيتم الرتكيــز عــىل املهــارات الالزمــة لتوليــد األفــكار 

املبتكــرة وبنــاء íــاذج األعــÏل القابلــة للتســويق والربــح. حيــث يناقــش الخطــوات الالزمــة لتخطيــط والتمويــل والتســويق للنــÏذج 

األعــÏل الجديــدة مــن منظــور ريــادي.

١0676450 تدريب ميداني في نظم المعلومات اإلدارية:  
ــاء دراســته يف إطــار عمــيل مــن أجــل إعــداده للعمــل  صمــم هــذا املســاق لوضــع املعرفــه واملهــارات التــي إكتســبها الطالــب اثن

لســوق العمــل بعــد التخــرج. وأثنــاء فــرتة التدريــب، ســيتم توظيــف الطالــب واالرشاف عليــه مــن قبــل مؤسســه عاملــه. حيــث يتوقع 

مــن الطالــب املشــاركة يف مختلــف أنــواع تكنولوجيــا املعلومــات وإدارتهــا داخــل املؤسســة وفقــا للخطــة التــي وافقــت عليهــا إدارة 

املؤسســه والقســم. ويجــب عــىل الطالــب إكــÏل 280 ســاعة عــىل األقــل مــن التدريــب خــالل ســاعات العمــل العاديــة للرشكــة.

١0676490 مشروع في نظم المعلومات االدارية:  
يوفــر املســاق للطلبــة الفرصــة لوضــع خالصــة املعرفــة املكتســبه يف دراســتهم اليجــاد حلــول ملســألة واقعيــة يف نظــم املعلومــات 

االداريــة ملؤسســة قاëــة يف فلســطÌ. جميــع جوانــب املســألة تؤخــذ باالعتبــار ومنهــا أدارة املشــاريع واملتطلبــات الربمجيــة واملاديــة 

للمــرشوع وكذلــك أداء نظــام املعلومــات وتقييمــه ومقارنتــه بنظــم معلومــات بديلــه.

١0676499 مبادئ البحث العلمي :  
يقــدم املســاق املبــادئ واملهــارات األساســيه للقيــام بحــث علمــي أصيل.حيــث تتــاح الفرصــه للطــالب إلختيــار ومناقشــه وعــرض 

ــاره يف مجــال نظــم املعلومــات اإلداريــة يف املجــالت العلميــه املعتــربه.  ونقــد بعــض املوضوعــات املخت

١0676320 إدارة مخاطر نظم المعلومات:  
يهــدق املســاق  إىل تزويــد الطالــب باملعــارف األساســية ملــا يســتجد مــن قضايــا تتعلــق بأنظمــة املعلومــات وإدارتهــا. كذلــك البحــث 

يف عالقــات التشــابه و االختــالف بــÌ املخاطــر املعياريــة املتعلقــة باالعــÏل التجاريــة و املشــاريع، وأنشــطة أمــن املعلومــات مــن 

ــا،  ــد املخاطــر وتحليله ــل لتحدي ــش االســتخدام األمث ــÏ يناق ــر. ك ــن املخاط ــايف م ــم وإجــراءات التع منظــور ادارة املخاطــر والتقيي

وخطــط الــرد والوقايــة منهــا. باإلضافــه إىل القضايــا املعــارصة يف إدارة املخاطــر

١0676430 توجهات حديثة في ادارة نظم المعلومات:   
املساق مصمم لتعريف الطالب بالتوجهات الحديثة يف إدارة نظم املعلومات والتقنيات الحديثة املستخدمة واطالع الطالب عليها

0676332 تكنولوجيا الوسائط المتعددة:  
ــاول الصــور  ــة باملعــارف واملهــارات األساســية املســتخدمة يف الوســائط املتعــددة. كــÏ يتن ــزود الطلب ــم هــذا املســاق لي ــم تصمي ت

ــة إىل  ــة. باإلضاف ــات الالزم ــاء التطبيق ــص وانش ــوت والن ــو والص ــل الفيدي ــتخدام وãثي ــوان وإس ــة األل ــة إىل أنظم ــة باإلضاف الرقمي

ــددة ــائط املتع ــاريع الوس ــة يف إدارة مش ــارات اإلداري امله

١0676440 مستودعات  البيانات والتنقيب في البيانات:  
يهــدف املســاق اىل تعريــف الطلبــة ìســتودعات البيانــات وكيفيــة إنشــائها. وتحليــل البيانــات بطرقــه املختلفــة، كالطــرق التنبؤيــة 

والطــرق الوصفيــة باالضافــة إىل الطــرق اإلحصائيــة

١0676330 التسويق  االلكتروني 
ــىل  ــز ع ــع الرتكي ــويق، م ــه  يف التس ــا كاف ــكال التكنولوجي ــتخدام أش ــه الس ــات الحديث ــيه والتوجه ــم األساس ــاق املفاهي ــدم املس يق

ــويق ــا يف التس ــت وتطبيقاته اإلنرتن
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١0676480 إدارة عمليات األعمال التجاريه :  
يقــدم املســاق املفاهيــم األساســيه يف موضــوع إدارة عمليــات األعــÏل (BPM). وهــذا يشــمل íذجــه و محــاكاة والتحقــق، وربــط 

 Work$ow management system   أنظمــة إدارة ســ  العمــل Ìــ ــات ب ــة. ويركــز عــىل اإلختالف ــات مــع األعــÏل التجاري العملي

وإدارة عمليــات األعــÏل التجاريــه BPM. كــÏ ســيتم تقديــم بعــض التكنولوجيــا التــي تأثــرت بــإدارة عمليــات األعــÏل التجاريــه. 

كــÏ يقــدم املســاق بعــض لغــات املســتخدمه يف ãثيــل العمليــات مثــل Petri nets  و YAWL ، حيــث يتــم اســتخدامها لفحــص 

خصائــص عمليــات االعــÏل التجاريــه

١0866220 إداره الموارد البشريه:  
يهــدف هــذا املســاق إىل الرتكيــز عــىل اإلنســان، والرتكيــز عــىل الــدور الــذي تقــوم بــه إدارة األفــراد، كونهــا متخصصــه يف التعامــل مــع 

اإلنســان. ووضــع حــد ملشــكالته مــن خــالل وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب ضمــن سياســة توظيــف واضحــة وعادلــة. 

ــة، ومــن خــالل الحوافــز وأهميتهــا وأثرهــا،  ومــن خــالل تقييــم األجــور بــÌ الفــرتة واألخــرى، وترســيخ مفاهيــم املســاواة والعدال

كذلــك تضــع طرقــا لتقييــم أداء األفــراد.

١0681471 أنظمه المعلومات الصحيه:  
مصــادر انظمــة املعلومــات الصحيــة وعالقتهــا يف املؤسســات الصحيــة، عمــل دراســة عــن: أصــول، أهــداف ،محتــوى، تجميــع، تحليــل 

واســتخدام الســجالت الطبيــة، أنظمــة العنايــة الصحيــة، املهــن املتعلقــة باملعلومــات الصحيــة، األنظمــة والقوانــÌ املتعلقــة بامللفــات 

الطبيــة، تطويــر معلومــات العنايــة الصحيــة، تصميــم محتــوى البيانــات الصحيــة، جمــع البيانــات الصحيــة، جــودة البيانــات، األنظمــة 

الورقيــة، املعلومــات الرقميــة، الســجالت التــي تعتمــد عــىل الصــور، طــرق: التحليــل، التجميــع، الرتقيــم واإلحتفــاظ باملعلومــات.
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برنامج انظمة المعلومات الحاسوبية

رؤية البرنامج
يطمــح برنامــج انظمــة املعلومــات الحاســوبية اىل تقديــم برنامــج نوعــي يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات عــن طريــق تطويــر اتجاهــات 

املدرســÌ و الطلبــة نحــو التعلــم وذلــك مــن اجــل ابــداع منتجــات و خدمــات تكنولوجيــة تلبــي احتياجــات املجتمــع. 

رسالة البرنامج
 Çتتمثــل مهمــة الربنامــج يف توفــ  بيئــة تعلــم نشــطة تثمــن قيمــة التطبيــق العمــيل للعلــم والتكنولوجيــا بحيــث تهيــئ الطالــب لــ

يقــوم بتخطيــط االنظمــة الحاســوبية الخاصــة باملؤسســات و تصميمهــا و تطويرهــا و ادارتهــا بحيــث يراعــي الكفايــة يف العمليــات التجاريــة 

التــي تعتمــد عــىل التكنولوجيــا الحديثــة مثــل االنرتنــت وقواعــد البيانــات. اىل جانــب تســليح الطالــب باملهــارات الالزمــة للتعامــل مــع 

املعلومــات واالســتفادة منهــا واســتخراج املعرفــة منهــا لصالــح املجتمــع.

أهداف البرنامج
 ýالهــدف الرئيــيس مــن الربنامــج هــو تلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني يف مختلــف تخصصــات تكنولوجيــا املعلومــات. وبشــكل أكــ

تحديــدا، أهدافنــا هــي:

تزويد السوق املحلية والعاملية بالخريجÌ املهرة املتخصصÌ يف أنظمة تطوير الربمجيات.• 

املساهمة يف تطوير املعرفة اإلنسانية يف مختلف مجاالت تكنولوجيا املعلومات.• 

العمــل عــىل إدمــاج تكنولوجيــا املعلومــات يف املنظــÏت املحليــة واملســاهمة يف حــل املشــاكل االقتصاديــة والتنظيميــة واإلداريــة • 

واملاليــة.

إقامــة عالقــات وثيقــة مــع املجتمــع الفلســطيني، وخاصــة فيــÏ يتعلــق بعقــد دورات يف تكنولوجيــا املعلومــات املتقدمــة وتدريــب • 

العاملــÌ يف الــرشكات الفلســطينية.

تشجيع البحث العلمي يف مجال نظم املعلومات املحوسبة.• 

 •.Ìالتي تحتاجهم صناعة الربمجيات يف فلسط Ìتوف  املهني

مخرجات البرنامج
:äبرنامج نظم املعلومات الحاسوبية ¤كن الطالب بحلول موعد التخرج من تحقيق اال

القدرة عىل تطبيق املعرفة بالحاسبات والرياضيات املناسبة للتخصص• 

القدرة عىل تحليل املشكلة، وتحديد متطلبات الحوسبة املالëة لحلها و تعريفها• 

القدرة عىل تصميم نظام يستند إىل الكمبيوتر و تنفيذه و تقييمه لتلبية االحتياجات املطلوبة• 

القدرة عىل العمل بفعالية يف فريق إلنجاز هدف مشرتك• 

فهم القضايا واملسؤوليات املهنية واألخالقية والقانونية واألمنية واالجتÏعية• 

القدرة عىل التواصل بشكل فعال مع مجموعة واسعة من الجÏه • 

القدرة عىل تحليل تأث  الحوسبة املحيل والعاملي عىل األفراد واملنظÏت واملجتمع• 

االعرتاف بالحاجة اىل التطويراملهني املستمر والقدرة عىل االنخراط بها• 

القدرة عىل استخدام التقنيات الحالية واملهارات واألدوات الالزمة لتطويراالنظمة• 

القدرة عىل استخدام مفاهيم التقنية الحالية يف أسس تكنولوجيا املعلومات و تطبيقها• 

القدرة عىل تحديد احتياجات املستخدم وأخذها بعÌ االعتبار يف اختيار النظم الحاسوبية و انشائها و تقييمها و ادارتها• 

القدرة عىل دمج الحلول القاëة عىل تكنولوجيا املعلومات يف بيئة املستخدم بشكل فعال• 

فهم أفضل للمÏرسات واملعاي  وتطبيقها• 

القدرة عىل املساعدة يف إنشاء خطة مرشوع فعالة• 
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متطلبات الحصول على الدرجة
يجــب عــىل الطالــب يف برنامــج انظمــة املعلومــات الحاســوبية النجــاح يف مــا ال يقــل عــن (125) ســاعة معتمــدة للحصــول عــىل درجــة 

.äالبكالوريــوس يف تخصــص انظمــة املعلومــات الحاســوبية موزعــة عــىل النحــو اال

الساعات المعتمدةالوصف
18اجباريمتطلبات الجامعة

متطلبات الربنامج

73اجباري

15اختياري

88املجموع

15املساقات الداعمة

4املساقات الحرة

125املجموع

متطلبات الجامعة
.äيجب عىل الطالب النجاح يف (18) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو اال

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
---3الثقافه االسالمية1000101
---3اللغه العربية 10001021
---3انجيليزي جامعة10001031
31000103انجيليزي جامعة10003222
---3دراسات فلسطينية1000105
---1مهارات القيادة واالتصال1000117
---1خدمه املجتمع1000108
---1مقدمه اىل الحاسوب1000127

18المجموع
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متطلبات البرنامج
.äيجب عىل الطالب النجاح يف (88) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو اال

مواد اجبارية (٧٣) ساعة معتمدة 
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10681101  م.س. 1                 3الرياضيات املنفصلة 10671231
10681215  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الذكية 10681305
10681307  م.س. 1                 3التفاعل بÌ االنسان والحاسوب 10681306
10681345  م.س. 1  10681255  م.س. 2               3انظمة امن الحاسوب 10681405
10681210  م.س. 1                 3مدخل اىل هيكلة الحاسوب وعمله 10681205
10681307  م.س. 1                 3تحليل وتصميم الكيانات 10681440
10681220  م.س. 1                 3هندسة الربمجيات 10681307
10681307  م.س. 1                 3اختبار الربمجيات وضÏن الجودة 10681407
10681307  م.س. 1                 3ادارة مشاريع الربمجيات 10681408
10681210  م.س. 1                 3مدخل اىل انظمة الوسائط املتعددة 10681308
11000103  م.س. 1                 3كتابة التقارير الفنية 10671201
10671231  م.س. 1                 3اساسيات يف االحصاء و االحتÏالت 10681258
10681102  م.س. 1                 3تركيب البيانات 10681210
10681205  م.س. 1                 3أنظمة تشغيل الحاسوب 10681371
                 1ندوة بحث علمي 10681402
10681245  م.س. 1  10681215  م.س. 2  10681220 م.س. 3             3انظمة اسرتجاع املعلومات 10681464
10681210  م.س. 1                 3الخوارزميات وتقنيات الربمجة 10681215
10676122  م.س. 1                 3بحوث العمليات وتطبيقاتها 10676213
10681102  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية 1 10681204
10681101  م.س. 1                 3أساسيات الربمجة الكينونية 10681102
                 3مبادىء املحاسبة والتمويل 10676151
                 3مرشوع تخرج 10681404
10681301  م.س. 1  10681307  م.س. 2               3االتجاهات الجديدة يف مجال الربمجة 10681420
10681205  م.س. 1                 3شبكات الحاسوب 10681345
10681102  م.س. 1  10676151  م.س. 2               3تصميم قواعد البيانات وبرمجتها 10681220
10681220  م.س. 1                 3ادارة قواعد البيانات 10681255
10681204  م.س. 1                 3برمجة الشبكة العنكبوتية2 10681245
                 3التدريب العميل 10681401
                 3مبادىء الربمجة وحل املشكالت 10681101
10681102  م.س. 1  10681220  م.س. 2               3برمجة االنظمة املبنية عىل الكيانات 10681301



 دليل جامعة النجاح الوطنية483

مواد اختيارية (١٥) ساعة معتمدة 
المتطلبات السابقةس.ماسم المساقرقم المساق

10681305  م.س. 1                 3برمجة العاب الكمبيوتر 10681490
10681308  م.س. 1                 3معالجة الصور الرقميه 10681481
10681345  م.س. 1  10681301  م.س. 2               3االنظمة املوزعة 10681480
10681102  م.س. 1  10681210  م.س. 2  10671231 م.س. 3             3الرسوم بالحاسوب 10681311
10681215  م.س. 1                 3محاكات االعÏل و السلوك البرشي 10681466
                 3موضوعات خاصة يف نظم املعلومات الحاسوبية 10681492
10681258  م.س. 1  10681215  م.س. 2               3التنقيب يف البيانات 10681467
10681220  م.س. 1                 3الربمجة املرئية للنظم 10681310
10681215  م.س. 1                 3تقنيات التحسÌ التخمينية 10681412
10676321  م.س. 1                 3ريادة األعÏل يف تكنولوجيا املعلومات 10676415
10676270  م.س. 1                 3أنظمة املعلومات الصحية 10681471

 مساقات داعمة (١٥ ساعة معتمدة)
يجب عىل الطالب النجاح يف (15) ساعة معتمدة  موزعة عىل النحو التايل.

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
30681101الرياضيات املنفصلة0671231 
31000103كتابة التقارير الفنية0671201
0671231 3اساسيات يف االحصاء و االحتÏالت 0681258
0671231 3بحوث العمليات و تطبيقاتها0676213
---3مبادئ املحاسبة والتمويل 0676151

المجموع           15

مساقات جامعة حرة (٤ ساعة معتمدة)
يجب عىل الطالب النجاح يف (4) ساعة معتمدة يختارها من مساقات الجامعة الحرة وتكون موزعة عىل النحو التايل.

ارقام المتطلبات السابقةالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق
------2---
------2---

املجموع 4
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   وصف المساقات: 

١0681101مبادئ البرمجة وحل المشكالت 
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملفاهيــم األساســية للربمجــة، وحــل املشــكالت، والتفكــ  املنطقــي. ويشــمل: جمــل االدخــال واالخراج,  

ــات ,  ــع السالســل، واالقرتان ــل م ــد الواحــد، والتعام ــات ذات البع ــة؛ املصفوف ــرارات املختلف ــة  إذا، التك ــ ات الحســابية، جمل التعب

النطاقــات و املصفوفــات

١0681102 أساسيات البرمجة الكينونية  
ــر  ــاة تطوي ــتخدام OOP يف دورة حي ــر اس ــب اىل أث ــيتعرف الطال ــة. س ــة الكينوني ــادئ الربمج ــب ìب ــرف الطال ــاق يع ــذا املس ه

ــاء حزمــة مــن الطبقــات  ــد، بن ــة التعقي ــدء تخبئ ــدئ إعــادة اســتخدام، فهــم مب ــم أساســيات ال OOP، فهــم مب ــات. يتعل الربمجي

الخاصــة، وتطويــر النظــم مــع واجهــة املســتخدم الرســومية، وتعلــم مفاهيــم التعامــل مــع اســتثناء الخطــأ، وتعلــم مفاهيــم التعامــل 

ــم إدارة امللفــات  مــع الحــدث والتدفــق ومفاهي

١0681210 تركيب البيانات
هــذا املســاق هــو مقدمــة لهيــاكل البيانــات املختلفــة اســتنادا إىل منهجيــة الربمجــة الكينونيــة. ألنهــا تركــز عــىل هيــاكل البيانــات التي 

تســاعد الطــالب لتخزيــن البيانــات الكبــ ة بطريقــة فعالــة. يشــمل املســاق: القوائــم، الســتاك، الطوابــ ، أكــوام، واألشــجار، البحــث 

يف األشــجار ، تجزئــة الجــداول,  وتحليــل وتنفيــذ هيــاكل البيانــات، والفــرز والبحــث

١0681401 التدريب العملي
خــالل هــذا املســاق ينضــم الطالــب اىل رشكــة ترتبــط ارتباطــا مبــارشا يف مجــال منلدراســته. يجــب عــىل الطالــب قضــاء 260 ســاعة 

مــن التدريــب العمــيل يف الرشكــة. يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم باملتابعــة املســتمرة للتدريــب مــن خــالل عمــل زيــارات 

ميدانيــة منتظمــة إىل مواقــع التدريــب.

١0681306 التفاعل بين االنسان والحاسوب
هــذا املســاق يعــرف الطالــب بواجهــات املســتخدم و مبــادئ التصميــم، وعــرض املعلومــات، البرصيــة والســمعيةز ومهــارات االتصال، 

ــر، تصميــم مســاحة العمــل  وإدخــال البيانــات، والضوابــط واألدوات وردود الفعــل، والعوامــل البرشيــة يف مجــال برمجــة الكمبيوت

واالعتبــارات البيئيــة والقانونيــة.

١0681440 تحليل الكيانات و تصميمها
هــذا املســاق يعــرف الطالــب باملبــادئ األساســية ملنهــاج الربمجــة الكينونيــة واســتخدامها بالتعــرف عــىل متطلبــات ات الربمجيــات 

تصاميمهــا.  وتشــمل املواضيــع: اســرتاتيجيات لتحديــد الكائنــات والطبقــات مــن الكائنــات، تحديــد متطلبــات الربمجيــات وتصميمهــا، 

وتصميــم الهيــاكل الهرميــة الطبقيــة، واعتبــارات إعــادة اســتخدام الربمجيــات، الرتميــزات الرســومية، تنفيــذ النظــام باســتخدام لغــات 

الربمجــة الكينونيــة. وتســتخدم دراســات حالــة واقعيــة لتوضيــح وتعزيــز املفاهيــم الكامنــة وراءهــا.

١0681307 هندسة البرمجيات
هــذا املســاق يعــرف الطالــب بعمليــة تطويــر الربمجيــات: التحليــل، تحديــد املواصفــات والتصميــم والتنفيــذ والتكامــل واالختبــار 

ــم  ــام، و تصمي ــاذج النظ íــج، و ــات الربام ــخاص، ومتطلب ــاريع، وإدارة االش ــات، وإدارة املش ــات الربمجي ــي عملي ــة. ويغط والصيان

واجهــة املســتخدم، ومÏرســات الربمجــة والتحقــق مــن صحــة تطــور الربمجيــات. كــÏ يتــم التعــرف عــىل وفحــص تقنيــات هندســة 

ــات املنظمــة. الربمجي
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١0681407 اختبار البرمجيات وضمان الجودة
يبــÌ هــذا املســاق كيفيــة تحديــد نوعيــة الربامــج وطــرق تقييــم ذلــك مــن خــالل تقنيــات االختبــار املختلفــة. وتشــمل املوضوعــات: 

تقنيــات الصنــدوق األســود واألبيــض لالختبــار. يعــرض حالــة تقنيــات تطويــر اختبــار محــددة مثــل القيمــة الحديــة، وطبقــة التكافــؤ، 

ــة  ــارات الوظيفي ــار مثــل االختب ــار. ويناقــش مســتويات مختلفــة مــن االختب ــات مســارات االختب ومســارات الســيطرة، وتدفــق بيان

ومكــون النظــام مــع دراســة مفهــوم إدارة التكويــن.

١0681408 ادارة مشاريع البرمجيات
ــط  ــات التخطي ــاق اىل: تقني ــذا املس ــب يف ه ــرف الطال ــة.و يتع ــاريع الربمجي ــية إلدارة املش ــم األساس ــاق املفاهي ــذا املس ــي ه يغط

ــات  ــم الربمجي ــات, وتقيي ــر واملقرتح ــتخدمÌ والتقاري ــات املس ــات ومتطلب ــ , واحتياج ــات واملعاي ــك, السياس ــة لذل واألدوات الالزم

واألجهــزة، والقضايــا االقتصاديــة، وتحليــل التكاليــف واملنافــع، وإدارة وتنظيــم مــوارد النظــام، وحÏيــة البيانــات والربامــج، وتقنيــات 

إدارة املشــاريع والتقنيــات غــ  التقليديــة، أدوات كيــس، مشــاكل التحويــل وواجهــات التحويــل ونظــام اإلنســان واجهــة، وصيانــة 

النظــم وإعــادة هندســة وثائــق النظــام.

١0681205 مدخل الى هيكلة الحاسوب و عمله
مدخــل اىل هيكليــة الحاســوب، تركيــب وحــدة املعالجــة املركزيــة، دورة األوامــر، تنظيــم القــرص الصلــب، أنــواع الذاكــرة وتقنياتهــا، 

ãثيــل البيانــات داخــل الحاســوب، مجموعــة األوامــر.

١0681471 أنظمة المعلومات الصحية
مصــادر انظمــة املعلومــات الصحيــة وعالقتهــا يف املؤسســات الصحيــة، عمــل دراســة عــن: اصــول، و اهداف ،محتــوى، تجميــع، تحليل 

واســتخدام الســجالت الطبيــة، انظمــة العنايــة الصحيــة، املهــن املتعلقــة باملعلومــات الصحيــة، االنظمــة والقوانــÌ املتعلقــة بامللفــات 

الطبيــة، تطويــر معلومــات العنايــة الصحيــة، تصميــم محتــوى البيانــات الصحيــة، جمــع البيانــات الصحيــة، جــودة البيانــات، االنظمــة 

ــات  ــاظ باملعلوم ــم واالحتف ــع، الرتقي ــل، التجمي ــي تعتمــد عــىل الصــور، طــرق: التحلي ــة، الســجالت الت ــات الرقمي ــة، املعلوم الورقي

. لصحية ا

١0681204 برمجة الشبكة العنكبوتية1
ــكريبت،  ــا س ــب، HTML، XHTML، جاف ــة الوي ــية لربمج ــم األساس ــت، واملفاهي ــات اإلنرتن ــة لتطبيق ــاق مقدم ــذا املس ــدم ه يق

ــت. ــع إنرتن ــة إنشــاء موق ــه دراســة حال ــم في ــادم وبرمجــة (PHP، XML) ويت ــب الخ ــن جان والربمجــة م

١0681245 برمجة الشبكة العنكبوتية2
مفهــوم االنرتنــت وبرمجــة االنرتنــت، خــادم الويــب وتطبيقــات خــادم الويــب، طــرق التصميــم الويــب مركــزة يف برمجــة الكيانــات، 

برمجــة Client-Side، برمجــة Server-Side، صفحــات الخــادم الفعالــة، ربــط قواعــد البيانــات مــع تطبيقــات االنرتنــت، و اضافــة 

محتويــات ديناميكيــة عــىل تطبيقــات الويــب، برمجــة واجهــات البوابــات املشــرتكة، برمجــة واجهــة املســتخدم لتطبيقــات الويــب.

١0681371 أنظمة تشغيل الحاسوب 
بنيــة انظمــة التشــغيل ووظائفهــا، مقدمــة النظمــة التشــغيل املختلفــة وادواتهــا، معرفــة واســتخدام املفاهيــم االساســية النظمــة 

التشــغيل املشــرتكة ملعظــم الحواســيب، مثــل تنظيــم املعالــج, ادارة الذاكــرة، تنظيــم امللفــات، الذاكــرة التخيليــة وجدولــة املعالجــات، 

Kernel system نظــام التغذيــة

١0681481 معالجة الصور الرقميه
يهــدف هــذا املســاق اىل تزويــد الطلبــة باملفاهيــم االساســية ملعالجــة الصــور ورؤيــا الحاســوب ويشــمل هــذا املســاق املوضوعــات 

 Ìــ ــور، تقن ــÌ الص ــور، تحس ــم الص ــرتددي، ترقي ــاî وال ــÌ الفض ــة يف املجال ــور الرقمي ــل الص ــور، ãثي ــز للص ــم والرتمي ــة: الرتقي االتب

ــة. ــة، تطبيقــات عملي ــل وتصنيــف الصــور الرقمي ــع متقدمــة يف تفســ  وتحلي ــاء الصــور، مواضي ــن وإعــادة  بن اإلشــارات ذات البعدي
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١0681305 أنظمة المعلومات الذكية
مفاهيــم الــذكاء الطبيعــي واآليل، مفاهيــم االنظمــة الذكيــة، ãثيــل املعرفــة، تصميــم وبنــاء االنظمــة الذكيــة، التعليــم اآليل، االدوات 

واللغــات املســتخدمة يف بنــاء االنظمــة الذكيــة، حــاالت دراســية ومشــاريع عمليــة.

١0681345 شبكات الحاسوب
مقدمــة عــن شــبكات الحاســوب: اهدافهــا و تطبيقاتهــا، انــواع شــبكات الحاســوب، ارســال االشــارة: متزامــن وغــ  متزامــن، مقيــاس 

الكفــاءة لقنــوات االتصــال، انــواع خطــوط وســائط االتصــال، طبقــات االتصــال OSI and TCP/IP، تطبيقــات شــبكات الحاســوب 

IEEE تحديــد املســار والعنــوان، وتأطــ  البيانــات يف نظــام ،DNS، FTP ،وبروتوكــوالت االنرتنــت

١0681420 االتجاهات الجديدة في مجال البرمجة
برمجيــات نظــم املعلومــات تتطــور وتتغــ  برسعــة. هــذا يولــد الحاجــة إىل مســاق لتغطيــة االتجاهــات الجديــدة. يف كل مــرة ســوف 

يتــم طــرح املقــرر ســيتم تغطيــة االتجــاه الحــايل واملســتقبيل املوجــود يف ذلــك الوقــت. بعــض األمثلــة عــىل االتجاهــات هــي برمجــة 

اإلنرتنــت، برمجــة املحمــول، والربمجــة الســحابية.

١0681215 الخوارزميات وتقنيات البرمجة
ــات  ــة الخوارزمي ــوم بدراس ــوف نق ــاق س ــذه املس ــوب. يف ه ــتخدام الحاس ــكالت باس ــل املش ــل ح ــن أج ــات م ــي وصف ــات ه الخوارزمي

األساســية مــن أجــل حــل العديــد مــن املشــاكل، ìــا يف ذلــك الفــرز والبحــث وخوارزميــات الرســوم. ويركــز املســاق عــىل تقنيــات التصميــم 

والتحليــل التــي تكمــن وراء هــذه الخوارزميــات. باإلضافــة إىل التقنيــات املســتخدمة لكتابــة برامــج واضحــة قابلــة للقــراءة متقنــة.

  

١0681402 ندوة بحث علمي
هــذا املســاق هــو مدخــل عمــيل اىل عــاß البحــث العلمــي يف مجــال انظمــة املعلومــات الحاســوبية. ســيقوم الطالــب بالبحــث يف 

االدبيــات لتحديــد املســائل الراهنــة يف مجــال التخصــص. و مــن ûــة ســيقوم بالبــدىء ببحــث علمــي. والعمــل يف مجموعــة النجــاز 

البحــث. وتطويــر مهــارات البحــث العلمــي و العمــل يف فريــق والكتابــة و االلقــاء.

١0681404 مشروع تخرج
يتطلــب هــذا املســاق مــن الطالــب ابتــكار أفــكار برمجيــة جديــدة ، كتابــة مقــرتح مــرشوع برمجــي  وتحليلــه، ومــن ثــم تصميــم 

وتنفيــذ ذلــك تحــت إرشاف عضــو هيئــة تدريــس مــن القســم. 

١0681310 البرمجة المرئية للنظم 
يف االونــة االخــ ة تكتســب الربمجــة املرئيــة اهتــÏم اكــرب خاصــة يف مجــال تطويــر نظــم املعلومــات. وهــذا املســاق يعــرض مفاهيــم 

الربمجــة املرئيــة والربمجــة املعتمــة عــىل االحــداث. ســوف يتعلــم الطــالب اســتخدام األدوات املرئيــة لتطويــر واجهــات املســتخدم 

والتقاريــر. كــÏ ســيتم اســتخدام أدوات لتوليــد برامــج مــن املخططــات.  والعمــل يف مجموعــات لتطويــر نظــم مــن تصاميــم جاهــزة 

١0681467 التنقيب في البيانات 
التنقيــب يف البيانــات تتضمــن كيفيــة اختيــار و تنظيــف البيانــات و اســتعÏل تقنيــات الــة التعلــم الكتشــاف املعرفــة املخفيــة يف 

البيانــات و كذلــك وإعــداد التقاريــر والتصــور للمعرفــة الناتجــة عــن ذلــك. وهــذا اكــورس يشــمل هــذه القضايــا ويوضــح العمليــة 

برمتهــا و اســتعÏل امثلــة عــىل التطبيقــات العمليــة مــن علــوم الحيــاة، وعلــوم الكمبيوتــر، والتجــارة. وســيتم تغطيــة العديــد مــن 

املواضيــع ìــا يف ذلــك التعلــم اآليل والتصنيــف، والتنبــؤ، والتجميــع

١0681492 موضوعات خاصة في نظم المعلومات الحاسوبية
يقــدم هــذا املســاق موضوعــات خاصــة يف نظــم املعلومــات الحاســوبية  بحيــث تكــون موضوعــات جديــدة و فريــدة مــن حيــث 

النــوع و ß يتــم تناولهــا يف املســاقات القاëــة. املوضوعــات ¤كــن أن يتــم اختيارهــا بالتنســيق مــع الســوق املحــيل و الخارجــي.
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١0681466 محاكات االعمال و السلوك البشري
ســوف يعــرض هــذا املســاق مواضيــع مثــل أساســيات يف النمذجــة؛ أســس النمذجــة: الرياضيــة؛ عشــوائية ؛ íــاذج محوســبة؛ بنــاء 

ــة؛  ــÏذج االجتÏعي ــة والن ــل والتنظيمي ــÏذج املحوســبة: دراســة األداء، íــاذج الوكي ــواع مــن الن ــر، وأن íــاذج بالســتخدام الكمبيوت

أدوات النمذجــة، وتحليــل البيانــات؛ املرشــحات؛ املحــاكاة أدوات / اللغــات / البيئــات؛ محــاكاة التجــارب؛ توليــد املتغــ ات 

العشــوائية؛ تقديــر املدخــالت؛ التخطيــط للتجــارب ؛ التحســÌ، والتحقــق مــن صحــة محــاكاة. يكتســب الطالــب خــربة عمليــة يف 

ــات لحــل مشــاكل األعــÏل. ــر محاكي تطوي

١0681412 تقنيات التحسين التخمينية 
تصنــف العديــد مــن املســائل العمليــة كمســائل صعبــة.  ثبــت ان تقنيــات البحــث التخمينيــة هــي األســلوب األكــý مالءمــة ملعالجــة 

مثــل هــذه املشــاكل. وهــذا املســاق ســوف يناقــش تقنيــات التحســÌ التخمينيــة مثــل الخوارزميــات الجينيــة، والبحــث املحرمــات، 

محــاكاة تربيــد الصلــب ورسب الجســيÏت. و يســعى لتعليــم الطــالب باســتخدام تقنيــات التحســÌ التخمينيــة لحــل مســائل صعبــة 

للحصــول عــىل خــربة عمليــة التجريبيــة يف هــذا املوضــوع. 

١0681301 برمجة النظمة المبنية على الكيانات
 Java EE، يغطــي هــذا املســاق مواضيــع متقدمــة يف الربمجــة املســتندة إىل الربمجــة الكينونيــة. وتشــمل: خدمــات ويــب عــىل منصــة

 Swings ، Multithreading, JDBC, Servlets, Remote Objects and Java Beans

١0681220 تصميم قواعد البيانات و برمجتها
ــس،  ــات القوامي ــع تتضمــن بيان ــة. املواضي ــاءة  SQL الربمجي ــر الكف ــات وتطوي ــم قواعــد البيان ــة تصمي هــذا املســاق يعــرض كيفي

التطبيــع، وســالمة البيانــات، íذجــة البيانــات، وإنشــاء الجــداول البســيطة واســتعالمات والتقاريــر والنــÏذج. باإلضافــة إىل كيفيــة 

التعامــل مــع الجــداول املتعــددة واالســتعالمات املتقدمــة، والتقاريــر، والربــط، وملفــات األوامــر و إجــادة الربمجــة SQL بشــكل جيــد 

بحيــث يتضمــن تعريــف البيانــات، معالجــة البيانــات، والبيانــات عنــرص تحكــم البيانــات وكذلــك توليــد التقريــر 

١0681255 ادارة قواعد البيانات
ــم قاعــدة  ــة تصمي ــع التــي تشــمل كيفي ــات. و املواضي ــادئ إدارة قواعــد البيان ــم الطــالب مب والهــدف مــن هــذه الكــورس هــو تعلي

ــزات األمــان ، و إدارة املعامــالت، و التحكــم املتزامــن، والنســخ االحتياطــي و االســرتجاع. ــق مي ــا، وتطبي ــط تنقيته ــة وضب ــات الفيزيائي البيان

١068140 انظمة امن الحاسوب
هــذا املســاق يســتعرض القضايــا االساســية يف أمــن الحاســوب وفهــم التقنيــات املتاحــة يف امــن الحاســوب. املوضوعــات التــي يتــم 

تناولهــا يف هــذا الكــورس تشــمل أساســيات الرتميــز، والتهديــدات ألنظمــة الكمبيوتــر، والتوثيــق مــن أنظمــة الكمبيوتــر، التحكــم 

يف الوصــول، كشــف التســلل، أمــن الربامــج، أمــن نظــم التشــغيل قاعــدة البيانــات، و كذلــك امــن شــبكات الحاســوب باالضافــة اىل 

معرفــة معايــ  التقييــم األمنــي

  ١0681464 انظمة استرجاع المعلومات
ــص  ــة. وهــذه املوضوعــات تشــمل الخصائ ــات نصي ــذ نظــام اســرتجاع معلومــات لبيان ــم وتنفي ــة تصمي ــاول كيفي هــذا املســاق يتن

اإلحصائيــة للنــص، وãثيــل االحتياجــات مــن املعلومــات والوثائــق، وعــدة íــاذج مهمــة يف   املعلوامــات (منطقيــة، الفضــاء املتجــه ، 

االحتــÏالت, تحليــل االســتداليل، لغــة النمذجــة،  اســتخدام الوصــالت).

١0681308 انظمة الوسائط المتعددة 
يتنــاول هــذا املســاق أهــم جوانــب نظــم الوســائط املتعــددة. وتشــمل املعايــ  الحاليــة والتقنيــات املســتخدمة يف انظمــة الوســائط 

 ،èــو ــاء الل ــددة، الفض ــائط املتع ــز الوس ــي ترمي ــه يغط ــال أن ــم. فض ــاكل والتنظي ــددة، والهي ــائط املتع ــات الوس ــددة،  تطبيق املتع

ــة اســتخدام  أنظمــة  ــوى. باإلضاف ــز املحت ــن ، وتجهي ــة، واســاليب الضغــط، والتخزي ــات الصوتي ــو، الصــور، والبيان ــات الفيدي تكوين

ــة ــة وانشــاء تطبيقــات الوســائط املتعــددة التفاعلي التأليــف الربمجي



488  دليل جامعة النجاح الوطنية

  ١0681311 الرسوم بالحاسوب
هــذا املســاق يغطــي املكونــات املاديــة و الربمجيــة الالزمــة لرســومات النقطيــة التفاعليــة. وتشــمل مقدمــة للمفاهيــم األساســية، 

ــات العــرض، حــزم الربامــج الرســومية (OpenGL) ونظــم الرســومات. D 3-D-2 والنمذجــة والتحــوالت، واإلســقاطات، وتقني

١0681480 االنظمة الموزعة
يبحــث هــذا املســاق يف املبــادئ األساســية لبنــاء النظــم املوزعــة. تشــمل íــاذج مــن النظــم املوزعــة، والتزامــن، واالســتبعاد املتبــادل، 

والتســامح مــع الخطــأ، التســمية، التواصــل الجÏعــي، واملعامــالت، والخوارزميــات املوزعــة. اضافــة لذلــك فهــو يفحــص تجريــدات 

مســتوى أعــىل مثــل أنظمــة امللفــات املوزعــة؛ عمليــات الجدولــة وشــبكات النــد للنــد.

١0671231  الرياضيات المنفصلة
املوضوعــات التــي يناولهــا هــذا الكــورس هــي: نظريــة املجموعــات والبيانــات واالســتقراء الريــايض، واملنطــق باالســناد و االقــرتاح ، 

الجــرب البــويل، والعالقــات، الوظائــف، وطــرق العــد، نظريــة املخططــات والعالقــات و التكــرار وبأمثلــة تنطبــق عــىل علــوم الحاســب 

اآليل.

١0671201كتابة التقارير الفنية
يركــز هــذا املســاق عــىل مهــارات كتابــة التقاريــر. وهــو مصمــم لتزويــد الطــالب مبــادئ الكتابــة والعلــم واألعــÏل. بحلــول نهايــة 

املســاق، يتوقــع مــن الطلبــة أن تتقــن عمليــة كتابــة التقاريــر الفنيــة 

  ١0676213 بحوث العمليات و تطبيقاتها
ــة مثــل الربمجــة  ــادئ بحــوث العمليــات ودورهــا يف اتخــاذ القــرارات، وتقنيــات الربمجــة الرياضي هــذا املســاق هــو مقدمــة يف مب

.(Ìملشــاكل النقــل والتعيــ) ــل الحساســية) والشــبكة املثــىل ــة وتحلي ــم االزدواجي ــة (األســلوب البســيط، مفاهي الخطي

١0681258 اساسيات في االحصاء و االحتماالت
املوضوعــات التــي يتــم تناولهــا يف هــذا املســاق هــي: نظريــة املجموعــات، واالحتــÏالت ذات التكــرار النســبي؛ االحتــÏالت املشــرتكة 

واألحــداث املســتقلة. املتغــ ات العشــوائية، وظائــف التوزيــع، وظائــف الكثافــة، واملتغــ ات العشــوائية جــاوس. املتغــ ات املتعــددة 

ــة. عشــوائية  ــة املركزي ــة النهاي ــع الرشطــي، ونظري ــع املهــام املشــرتكة، وظائــف مشــرتكة الكثافــة، وظائــف التوزي العشــوائية، توزي

ــوائية ذات  ــات العش ــاوس. العملي ــوائية ج ــات العش ــي، والعملي ــاط، التباين ــف االرتب ــتقالل. وظائ ــية، واالس ــات والقرطاس العملي

الخصائــص الطيفيــة.

١0676151 مبادئ المحاسبة والتمويل 
صمــم هــذا املســاق لطــالب كليــة تكنولوجيــا املعلومــات مــن اجــل تعريــف الطالــب باملبــادئ واملفاهيــم األساســية يف املحاســبة 

والتمويــل وتطبيقاتهــا املختلفــة ألهميتهــا يف اتخــاذ القــرارت األقتصاديــة مــن قبــل مجموعــة واســعة مــن املســتخدمÌ (عــىل ســبيل 

ــخ). حيــث ســيتم ãكــÌ الطالــب مــن  فهــم واســتخدام هــذه املفاهيــم و  ــال، املــدراء واملســاهمÌ واملحللــÌ ، واملقرضــÌ، ال املث

اســتخدامها لقــراءة املعلومــات املحاســبية واملاليــة يف بيئــة األعــÏل و تحليلهــا و تفســ ها. حيــث ســيتم اســتخدام أنظمــة املعلومــات 

املحاســبية واملاليــة املحوســبة يف معالجــة العمليــات املاليــة املختلفــة

 ١0676415ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات
يقــدم هــذا املســاق املفاهيــم املعرفيــة والعمليــة الالزمــة للريــادة يف األعــÏل التجاريــة املتعلقــه يف تقنيــة املعلومــات. صمــم هــذا 

املســاق للطــالب الراغبــÌ يف بــدء أعÏلهــم التجاريــة يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات حيــث يركــز عــىل املهــارات الالزمــة لتوليــد 

األفــكار املبتكــرة وبنــاء íــاذج األعــÏل القابلــة للتســويق والربــح. حيــث يركــز املســاق عــىل الخطــوات الالزمــة لتخطيــط والتمويــل 

والتســويق للنــÏذج األعــÏل الجديــدة مــن منظــور ريــادي
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١0681490 برمجة العاب الكمبيوتر 
 يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب بالتقنيــات والخوارزميــات التــي تلــزم لربمجــة ألعــاب الكمبيوتــر، وســوف يتعلــم الطــالب 

نظريــات و تفاصيــل بنــاء االلعــاب، وأíــاط التصميــم، تقنيــات AI، الربمجــة، برمجــة الشــبكات وبرمجــة املحــرك.
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32098: اختبار تحديد المستوى في اللغة االنجليزية
(اعطي هذا االختبار رقم مساق، الرقم أعاله، ويعامل تنظيميا على انه مساق)

يهــدف هــذا االختبــار إىل تحديــد مســتويات الطلبــة عنــد التحاقهــم بالجامعــة حســب قدراتهــم يف اللغــة اإلنجليزيــة. فالطلبــة الذيــن 

يحصلــون عــىل عالمــة 80% فأعــىل يف االختبــار، يتــم اعفاؤهــم مــن دراســة مســاق انجليــزي جامعــة 1 (10103)، متطلــب جامعــة 

اجبــاري. والطلبــة الذيــن يحصلــون عــىل عالمــة مــن 50% اىل 79%، يتوجــب عليهــم دراســة انجليــزي جامعــة 1 و انجليــزي جامعــة 

2، متطلبــات جامعــة إجبــاري. امــا الطلبــة الذيــن يحصلــون عــىل عالمــة أقــل مــن 50%، فعليهــم التســجيل لدراســة مســاق انجليــزي 

اســتدرا� (32100) والنجــاح فيــه قبــل أن يســجلوا يف أي مســاق لغــة انجليزيــة آخــر.

32100: انجليزي استدراكي 100
مســاق انجليــزي اســتدرا� 100 (32100) هــو مســاق لثــالث ســاعات غــ¡ معتمــدة، يطــرح للطلبــة الذيــن حصلــوا عــىل عالمــات 

متدنيــة (أقــل مــن 50%) يف اختبــار تحديــد املســتوى يف اللغــة االنجليزيــة. و»ــا أن االهتــªم الرئيــس لهــذا املســاق هــو تحســ¥ 

مســتوى الطالــب قبــل البــدء بدراســة مســاقات اللغــة االنجليزيــة مــن متطلــب جامعــة  ومســاقات التخصــص التــي تــدرس باللغــة 

ــث. ويحــاول هــذا املســاق الوصــول اىل مســتوى أداء  ــة واالســتªع والحدي ــراءة والكتاب ــارات الق ــز عــىل مه ــه يرك ــة، فان االنجليزي

ــب  ــا الطال ــي يحتاجه ــردات الت ــة املف ــادة حصيل ــدف اىل زي ــª يه ــة يف املســاقات الرئيســة. ك ــة االنجليزي ــول يف اللغ اكاد«ــي مقب

لألغــراض املختلفــة.

10103: لغة انجليزية 1
مســاق لغــة انجليزيــة 1 متطلــب جامعــة اجبــاري لثــالث ســاعات معتمــدة. يعطــى هــذا املســاق لــكل طلبــة الجامعــة بكلياتهــا 

ــر  ــة ) وتطوي ــتªع، واملحادث ــة، واالس ــراءة، والكتاب ــة ( الق ــة اإلنجليزي ــع يف اللغ ــة األرب ــارات اللغوي ــة امله ــرض تنمي ــة بغ املختلف

املفــردات ومهــارات االســتيعاب لــدى الطلبــة. كــª يقــدم املســاق مجموعــة مــن اســرتاتيجيات القــراءة املتنوعــة (كالتنبــؤ وتحديــد 

األفــكار الرئيســة والقــراءة التفصيليــة وربــط معلومــات النــص املقــروء بالتجربــة املعيشــة) وتطويــر هــذه االســرتاتيجيات مــن خــالل 

طيــف واســع مــن مواضوعــات القــراءة والكتابــة. ويشــجع املســاق كذلــك الطلبــة عــىل  تبنــي املنهــج التحليــيل واملســتقل للدراســة  

ويســاعد يف تحضــ¡ الطلبــة للتقــدم لبعــض االمتحانــات العامليــة. 

10322: انجليزي جامعة 2
(لطلبة التخصصات العلمية في العلوم والهندسة والزراعة والطب البيطري وتكنولوجيا المعلومات ...الخ)

ــة  ــاق لطلب ــذا املس ــرح ه ــدة. يط ــاعات معتم ــالث س ــة ولث ــة االجباري ــات الجامع ــاقات متطلب ــة مس ــن مجموع ــس اق م ــذا امل ه

تخصصــات العلــوم والهندســة والزراعــة والطــب البيطــري وتكنولوجيــا املعلومــات وغ¡هــا مــن التخصصــات العلميــة (غــ¡ الطبيــة). 

يعــرض هــذا املســاق للطلبــة نصوصــا علميــة يف اللغــة االنجليزيــة شــبيهة بالنصــوص التــي ســيواجهها يف دراســته االكاد«يــة. وتصــب 

ــر مهــارات املالحظــة والتحليــل التــي تســاعد عــىل االســتيعاب. يســتخدم  ــم النصــوص يف تطوي Óاريــن القواعــد واملفــردات وتنظي

 ªع وتوســيعها والحديــث عنــد الطلبــة. كــªاملســاق منهجــا متكامــال يســمح بالتفاعــل التواصــيل يف الصــف الختبــار قــدرات االســت

يعــزز عمليــة اكتســاب املفــردات مــن خــالل اســتخدامها يف الجمــل املكتوبــة، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل الكتابــة مــن خــالل 

األســئلة واإلجابــات وملخصــات األفــكار الرئيســة يف نصــوص القــراءة وتحضــ¡ التقاريــر.

10323: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية للتخصصات االنسانية في اآلداب والشريعة والتربية والفنون الجميلة)

ــراءة  ــح) والق ــة ( التصف ــراءة الرسيع ــل الق ــا مث ــراءة بأنواعه ــارات االســتيعاب والق ــر مه ــدف املســاق بشــكل أســايس إىل تطوي يه

املتمعنــة (التفحــص). والتفكــ¡ التحليــيل والقــدرة عــىل إبــداء الــرأي يف املــادة املقــروءة. إىل جانــب ذلــك، «نــح املســاق الطلبــة 

ــة  ــة باللغ ــلوب الكتاب ــة أس ــوص وطبيع ــم النص ــة تنظي ــم طريق ــىل فه ــة ع ــب الطلب ــم تدري ــª يت ــم. ك ــر مفرداته ــة لتطوي الفرص

المساقات االجبارية للجامعة
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 ªاإلنجليزيــة مــن حيــث إدراك الفرضيــة والجملــة الرئيســية والثانويــة وأســلوب التمثيــل وغ¡هــا مــن أدوات تنظيــم النصــوص. كــ

يتــدرب الطلبــة عــىل أنــواع مختلفــة ألســاليب الكتابــة كاألســلوب الوصفــي، والتحليــيل والتفســ¡ي والقصــيص.... الــخ. ألن النصــوص 

ــارة توجهــه نحــو تحقيــق هــذه األهــداف. املخت

ويف حــال تــم التعاطــي معهــا بدقــة فــان الكتــاب املقــرر للمســاق يوفــر أسســاً جيــدة تهــدف إىل تطويــر مهــارات الطلبــة وÓكنهــم 

مــن اللغــة اإلنجليزيــة. وتعــّد مهــارات املحادثــة واالســتªع والكتابــة أجــزاء رئيســية يف املســاق.

10324: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية للتخصصات الطبية وعلوم الصحة في الصيدلة والطب البشري والتمريض والبصريات)

هــذا املســاق متطلــب جامعــة اجبــاري لثــالث ســاعات معتمــدة  ويطــرح للطلبــة الذيــن يتخصصــون يف الطــب وعلــوم الصحــة، 

ويهــدف اىل Óكــ¥ الطلبــة مــن قــراءة واســتيعاب تتعلــق بحقــول تخصصاتهــم إىل جانــب مســاعدتهم يف دخــول ســوق العمــل او 

تكميــل تحصيلهــم العلمــي. ويركــز هــذا املســاق عــىل تنميــة مهــارات فهــم املقــروء وزيــادة مخــزون الطلبــة مــن املفــردات وتنميــة 

مهــارات التفكــ¡ النقــدي وحــل املشــكالت و اتخــاذ القــرارات مــن خــالل Óاريــن ونصــوص قصــ¡ة نســبيا متعلقــة بالرعايــة الصحيــة 

وتطويــر العاملــ¥ يف املهــن الطبيــة والصيدلــة والتمريــض والبرصيــات. كــª يركــز املســاق عــىل مهــارß الحديــث والكتابــة.

10325: انجليزي جامعة 2
(االنجليزية لطلبة االقتصاد والعلوم االدارية والقانون)

مســاق انجليــزي جامعــة 2 لطلبــة االقتصــاد والعلــوم االداريــة والقانــون هــو مســاق لثــالث ســاعات معتمــدة يركــز عــىل مهــارات 

اللغــة األربــع (القــراءة والكتابــة والحديــث واالســتªع). ففــي القــراءة، يقــدم املســاق للطلبــة مجموعــة مــن النصــوص يف االقتصــاد 

والقانــون مــن نصــوص اكاد«يــة ومجــالت وجرائــد تتعلــق بهــذا الشــأن يتعلــم الطلبــة مــن خاللهــا كيفيــة تحديــد األفــكار الرئيســة 

واســتخدام مفاتيــح النصــوص وبنــاء املفــردات وادراك الرتكيــب التنظيمــي للنــص واالســرتاتيجيات الخطابيــة. ويف الكتابــة، يكتســب 

ــث  ــة للحدي ــوار الرضوري ــارات الح ــر مه ــىل تطوي ــز ع ــون الرتكي ــث، يك ــرة. ويف الحدي ــة والفق ــة الجمل ــىل كتاب ــدرة ع ــة الق الطلب

ــة.  ــم النصــوص املحكي ــه املختلفــة ومســاعدتهم عــىل فه ــة النطــق بادوات ــان الطلب اليومــي. ويف االســتªع، يهــدف املســاق اىل اتق

ويهــدف املســاق أيضــا اىل تحضــ¡ الطلبــة للعمــل بفعاليــة يف عــاã االقتصــاد والقانــون بعــد التخــرج.

32101: االنجليزية في مكان العمل
(االنجليزية في مكان العمل لطلبة االقتصاد والعلوم االدارية والهندسة)

مســاق االنجليزيــة يف مــكان العمــل هــو مســاق لثــالث ســاعات غــ¡ معتمــدة يطــرح لطلبــة االقتصــاد والعلــوم االداريــة والهندســة. 

صمــم هــذا املســاق لتدريــب الطلبــة يف ســنتهم األخــ¡ة عــىل التواصــل الفعــال يف عــاã األعــªل، ويركــز عــىل مبــادىء وتطبيقــات 

االتصــال الشــفوي والكتــاæ العمــيل يف مجــال األعــªل مــع تركيــز خــاص عــىل الكتابــة وارســال الربيــد االلكــرتوä والــرد عليــه وكتابــة 

مقرتحــات املشــاريع ومناقشــتها امــام الجمهــور، إىل جانــب تدريــب الطلبــة عــىل اعــداد العــروض التقد«يــة وتنفيذهــا والتعبــ¡ عــن 

انفســهم شــفويا والتواصــل مــع مدرســيهم مــن خــالل برنامــج الجامعــة االلكــرتوä ”مــودل“.

10001051   دراسات فلسطينية
ــاد  ــل التطــورات واألبع ــا الراهــن، ويشــمل مجم ــى وقتن ــدم وحت ــذ الق ــا من ــة الفلســطينية وتطوره ــاول املســاق نشــأة القضي يتن

ــة،  ــارة الكنعاني ــدءا بالحض ــط¥، ب ــىل فلس ــارات ع ــب الحض ــروراً بتعاق ــخ القديم،م ــذ التاري ــطينية، من ــة الفلس ــية للقضي السياس

ــط¥،  ــىل فلس ــاä ع ــداب الربيط ــالمية، واالنت ــارة االس ــوالً إىل الحض ــة، وص ــة، والروماني ــية، واليوناني ــة، والفارس ــورية، والبابلي واألش

ــة. ــية الراهن ــورات السياس ــر التط ــاء بآخ ــطينية، وانته ــرصي يف األرض الفلس ــان العن ــة الكي ــط¥ بإقام ــاب فلس واغتص

 11000117مهارات القيادة واالتصال
يركــز املســاق عــىل تفاعــل الفــرد مــع اآلخريــن يف مجــاالت الحيــاة الخاصــة واملهنيــة والعامــة، ويســتعرض املســاق دور التواصــل 

الفعــال يف بنــاء عالقــات صحيــة مــع اآلخريــن وصيانــة هــذه العالقــات، كــª يســتعرض أهميــة التواصــل يف جوانــب عديــدة يف الحيــاة 

مثــل الحصــول عــىل وظيفــة، العمــل مــع الفريــق، ومهــارات التحــدث واالقنــاع والتأثــ¡ يف اآلخريــن.



 دليل جامعة النجاح الوطنية805

 11000102وصف مساق مستوى اللغة العربية 
يهــدف هــذا املســاق إىل النهــوض »ســتوى الطالــب لغويــاً يف مجــاالت النحــو والــرصف والكتابــة، وتعريفــه باملعجــم العــرæ وكيفيــة 

اإلفــادة منــه، ويــدرس الطلبــة لهــذا الغــرض نصوصــاً متنوعــة مــن قــرآن كريــم ونــí وشــعر بــ¥ قديــم وحديــث، مشــفوعة بتدريبات 

ــاء  ــو رضوري لالرتق ــª ه ــة م ــة نظري ــة وإمالئي ــة ورصفي ــواد نحوي ــة م ــب دراس ــية، إىل جان ــة األساس ــد اللغ ــج قواع ــئلة تعال وأس

»ســتوى أداء الطالــب وÓكينــه مــن التعبــ¡ الشــفهي والكتــاæ بلغــة عربيــة ســليمة.

 11000101 الثقافة اإلسالمية                                                                        
ــه  ــه ونظام ــه وتاريخ ــالم وحضارت ــة اإلس ــول طبيع ــليمة ح ــة س ــة وفكري ــم ثقافي ــة »فاهي ــد الطلب ــاق إىل تزوي ــذا املس ــدف ه يه

وموقفــه مــن عــدٍد مــن القضايــا الفكريــة املعــارصة، وتعزيــز انتªئهــم إىل أّمتهــم وحضارتهــم وثقافتهــم، وتقويــة الــوازع الدينــي 

والقيمــي يف نفوســهم. ويتنــاول املســاق املوضوعــات اآلتيــة: مفهــوم الثقافــة اإلســالمية ومصادرهــا، القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

العقيــدة اإلســالمية والرشيعــة اإلســالمية. نظــم اإلســالم: نظــام العبــادات، ونظــام األخــالق، والنظــام االجتªعــي، والنظــام االقتصــادي، 

والنظــام الجنــاò، والنظــام الســيايس، التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه الثقافــة اإلســالمية، العوملــة، حقــوق اإلنســان، 

املــرأة يف منظــور اإلســالم، مســائل فقهيــة معــارصة، مكانــة فلســط¥ الدينيــة.

11000127 مقدمة في علم الحاسوب
يقــدم هــذا املســاق مدخــال للحاســوب واالســتخدامات األساســية للحســوبة يف الحيــاة العمليــة ويركــز املســاق عــىل مفهــوم عمــل 

ــة  ــاج املســاق  ملحــة تاريخي ــ¡ الحاســوب عــىل املجتمــع. يغطــي منه ــة وتأث ــة والربمجي ــه املادي ــك »كونات ــاط ذل الحاســوب وارتب

عــن تطــور الحاســوب واجيالــه، املكونــات املاديــة و الربمجيــة للحاســوب، انظمــة التشــغيل، شــبكات الحاســوب مــن حيــث االنــواع 

واملكونــات مــع الرتكيــز عــىل شــبكة االنرتنــت، انظمــة العــد و Óثيــل البيانــات، امــن البيانــات، و الســالمة العامــة.

”خدمة المجتمع“ رقم 10108
يهــدف هــذا املســاق إىل تعريــف الطالــب »ؤسســات املجتمــع وإســهامه يف جهــد تطوعــي لخدمتهــا، ويعمــل الطالــب 50 ســاعة يف 

الحــد األدõ يف خدمــة املجتمــع ليجتــاز هــذا املســاق بنجــاح، ويتطلــب مــن الطالــب حضــور ســتة محــارضات إرشــادية نظريــة حــول 

العمــل التطوعــي وحضــور تدريــب مكثــف لبعــض برامــج خدمــة املجتمــع عنــد اختيــاره مثــل هــذه الربامــج.
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