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 رســـالة الجـــامعـــة
 

 

سسات العلمية المتميزة فإن جامعة فيالدلفيا تلزم نفسها بأن تكون شريكاً كامالً في تطوير المجتمع األردني بوجه خاص والمجتمعات باعتبارها واحدة من المؤ

 األخرى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي بوجه عام . 

سانية وتقدمها. ومن المتوقع خالل السنوات القادمة أن تصبح هذه إن دور العلم والتكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت يزداد أهمية وحيوية في صنع رفاهية اإلن

فإن التعليم ذا النوعية العالية والمرتبط بمتطلبات المرحلة والمستند الى البحث التطبيقي المتداخل  ،العناصر مجتمعة العامل الحاسم نحو النمو واإلرتقاء . وعليه

 الوحيدة لقيادة أي مجتمع ليصبح شريكاً منتجاً وفعاالً في الحضارة اإلنسانية .  التخصصات والمشترك بين المؤسسات سيكون الوسيلة

كتروني واالعتيادي في بيئة إن تعاظم تيار العولمة وتسارع انهيار الحواجز الثقافية واالقتصادية يتطلب تعليماً حداثياً معمقاً ومنظومات متجددة من التعليم االل

 احترام حقوق اإلنسان واطالق حرية الفكر وتحفيز االمكانات اإلبداعية المتواصلة لدى الشرائح الشابة في المجتمع. خصبة من التفاعل الديمقراطي و

ة لتعليم والتعلم مدى الحياوفي الوقت الذي تؤدي سرعة تطور المعرفة وتطور العلوم والتكنولوجيا الى تعميق الهوة الثقافية بين األجيال فإن المقاربات الحداثية ل

 والتعليم التفاعلي من شأنها أن تساعد على جسر تلك الفجوة وتصحيح ذلك االتجاه. 

ن الحضارات القديمة فيالدلفيا ذلك اإلسم العريق المتجذر في أعماق التاريخ والتي كانت واحدة من المدن العشرة الكبرى على طريق الملوك التي كانت تربط بي

قها الربط بين المعرفة والتعلم والحضارة الحديثة والتقدم الى األمام من خالل محركين رئيسين هما النوعية والحداثة على طريق يدفع جامعة فيالدلفيا لتأخذ على عات

 المعلومات. 

 إن نقطة االنطالق في هذا كله تتمثل في توفير التعليم الصحيح السريع التطور والمرتكز الى مثل انسانية واخالقية نبيلة. 

 الصاعد من الشابات والشبان القطار الذي سيحمل المجتمعات الى المستقبل ووقوده العلم والتعليم . ويمثل الجيل 

 إن جامعة فيالدلفيا ومثيالتها من المؤسسات يمكن أن تكون أداة حاسمة لتحقيق كل هذه اآلمال.
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 كلمـــة رئيــــــس الجــــامعــة
 
 

قاء بنوعية التعليم العالي والنهوض بمستوى الطالب وأعطائه أفضل فرصة لبناء شخصيته وتطوير قدراته العلمية تواصل جامعة فيالدلفيا جهودها المكثفة لإلرت

. وتنعكس هذه الجهود في  والعقلية واطالق طاقاته اإلبداعية. وبالتوازي مع هذا المحور تعمل الجامعة على تطوير القدرات المهنية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس

اختيارية . ولذا يجئ هذا المجلد " دليل جامعة اجبارية أو ير منها على المواد التي تدرسها الجامعة سواء منها ما هو متطلب جامعي أو متطلب كلية أو مادة جزء كب

والساعات الدراسية في كل   " ليعطي الطالب والقارئ المهتم أو المتخصص على حد سواء صورة كاملة عن الجامعة ابتداء من شروط القبول وانتهاء بالمواد

 تخصص. 

 

قاط اإلرتكاز العلمية ومع أن مواد الدراسة تخضع باستمرار للتطوير والتحديث اال أن دليل الجامعة يعطي المعلومات المطلوبة ويساعد القارئ على التعرف على ن

 التي يمر بها الطالب خالل مسيرته الجامعية . 

 

 ل من خالل التعليم الجامعي المتميز يتطلب منا مواصلة العمل ومواصلة التطوير على طريق التقدم واإلزدهار. إن تطلعنا للوصول الى مستقبل أفض

 

 الدكتور مروان راسم كمال 
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  جامعة فيالدلفيا

م . تخرج الفوج األول منها عام 9191جامعة خاصة معتمدة تأسست عام 

البة من مختلف ( طالباً وط6666م، ويبلغ عدد طلبتها حوالي )9115

 –محافظات المملكة وكذلك من شتى األقطار العربية واإلسالمية والعالمية 

( عضو هيئة تدريس من ذوي 366( جنسية. ويعمل في الجامعة حوالي )39)

االختصاص في شتى العلوم والمعارف ومن جنسيات مختلفة باإلضافة إلى 

 األردنيين.

 ولية:عضوية المؤسسات التعليمية العربية والد

 عضو اتحاد الجامعات العربية  -

 عضو اتحاد الجامعات الدولية -

 عضو اتحاد الجامعات االسالمية -

 عضو االتحاد الدولي للمكتبات اإللكترونية -

 عضو مشروع اليونسكو للتعليم اإللكتروني -

مركز معتمد لدى اليونسكو إلصدار الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  -

(ICDL ) 

 

 أكاديمية سيسكو مركز محلي لبرنامج  -

 مركز محلي لبرنامج مايكروسوفت -

( 8( تخصصاً في )13* يبلغ عدد التخصصات المتوفرة في الجامعة )

 كليات، وعلى النحو التالــــي:

 كلية اآلداب والفنون :   -3

 اللغة العربية وآدابها                              -         

 بهااللغة اإلنجليزية وآدا  -         

 التصميم الجرافيكي   -         

 التصميم الداخلي  -         

 دراسات التنمية  -      

          

 كلية العلوم :    -2

 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات -

 الرياضيات      -

 

 



 9 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية :   -1

     المحاسبة                            -         

 العلوم المالية والمصرفية   -         

 إدارة األعمال                          -         

 التسويــــــــق   -          

 إدارة نظم وشبكات األعمال       -         

 إدارة المستشفيات   -         

 اإلدارة الفندقية والسياحية             -         

       األعمال والتجارة االلكترونية  -         

 

 كلية الحقوق :   -4

 قسم القانون العام -         

 قسم القانون الخاص -         

  

 كلية الصيدلة :   -5

 قسم العلوم السريرية       -          

 قسم العلوم الصيدالنية -          

  

 كلية الهندسة :   -6

 ربائية                 الهندسة الكه   -          

 الهندسة الميكانيكية   -          

 هندسة الحاسوب    -          

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات   -          

 هندسة الميكاترونكس   -          

 الهندسة المعمارية    -  

 الهندسة المدنية  -

 

 كلية تكنولوجيا المعلومات :   -7

 لحاسوب علم ا  -         

 أنظمة المعلومات الحاسوبية  -            

 نظم المعلومات اإلدارية   -          

 هندسة البرمجيات    -          

 

 كلية التمريض :   -8
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 التمريــض  -         

 

   الدراسات العليا )الماجستير(: -

 علم الحاسوب                  -       

 هااللغة اإلنجليزية وآداب -

 

  وينتظم طلبة جامعة فيالدلفيا من مختلف محافظات المملكة، ومن

 شتى األقطار العربية واإلسالمية والعالمية. 

  تعد جامعة فيالدلفيا الطالب لمواجهة متطلبات السوق بالتميز والقدرة

على المنافسة، ومهارة في اإلنجاز وعبر إطالق طاقات اإلبداع 

 والتحدي.

 امعية غنية ومتجددة، حيث التفاعل المباشر مع توفر الجامعة  بيئة ج

الهيئة التدريسية، وحداثة المواد التعليمية، والمرافق والشبكات 

 اإللكترونية، والمختبرات، والنشاطات الالمنهجية.

  تركز الجامعة على المهارات اللغوية والحوسبة واإلنترنت ومهارات

 التعلم.

 

 نظام الدراسة 

لفيا وفق نظام الساعات المعتمدة، وتتوزع السنة تجري الدراسة في فيالد

 الدراسية على فصلين دراسيين وفصل صيفي اختياري.

 الفصل األول: يبدأ من شهر تشرين األول حتى شهر كانون الثاني.  -

 الفصل الثاني: يبدأ من شهر شباط حتى شهر حزيران. -

 الفصل الصيفي: يبدأ من شهر تموز حتى شهر آب. -

 

 ( ساعة معتمدة في الفصل الواحد، 99عبء الدراسي )الحد األعلى لل

( ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فال يزيد 92والحد األدنى )

 ( ساعات معتمدة. 1)العبء الدراسي عن 

 

 

 التعاون الدولي

تنتظم فيالدلفيا في شبكة كبيرة من العالقات الدولية التي تربطها مع  -

سبانيا اواليات المتحدة والهند وفرنسا ومؤسسات تعليمية في بريطانيا وال

والنرويج وأقطار عربية حرصاً على توفير الفرصة لطالب جامعة فيالدلفيا 

 لـ: 

 استكمال الدراسات العليا.  -

 االشراف المشترك على األبحاث العلمية والدراسات العليا. -
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سسات االستفادة من اتفاقيات تعاون ترتبط الجامعة بها مع عدد من المؤ -

المهنية مثل )سيسكو(       و )مايكروسوفت( ومؤسسة فنادق )ريتز( 

 السويسرية، وشبكة المكتبات االلكترونية، واليونسكو. 

 

 الوسائل التعليمية والتأهيلية في الجامعة

  تولي فيالدلفيا اهتماماً خاصاً بالحواسيب، وعدد الحواسيب في

فيها عدة محطات (. كما أن لإلنترنت 2666الجامعة أكثر من )

يمارس الطالب فيها اتصاالته ومراسالته على بريده االلكتروني 

 باإلضافة إمكانية إجراء األبحاث.

  تتصل محطة االنترنت في المكتبة بشبكة مكتبات جامعية عددها

( مكتبة. كما تشترك المكتبة في قاعدة بيانات )ديالوج( تضم 966)

جميع أنواع المعرفة بحيث أكثر من ألف قاعدة بيانات تحتوي على 

يستطيع الطالب والباحث أن يستخرج المعلومة التي يريدها فوراً 

( ألف مادة مكتبية. 992وبخمس لغات. وتضم المكتبة أكثر من )

وتقدم الكليات دورات مهنية وبرامج تدريبية إضافية لزيادة المهارات 

 المتخصصة.

  طوال اليوم الدراسي.المختبرات العلمية والحاسوبية مفتوحة للطلبة 

  يوفر مركز الحاسوب برامج تدريب إضافية للحصول على الشهادة

(، وشهادة أكاديمية ICDLالدولية لقيادة الحاسوب من اليونسكو )

 (.MCSE(، وشهادات مايكروسوفت )CISCOسيسكو )

  تشترك فيالدلفيا في التعليم االلكتروني مع مؤسسة فينيكس بالواليات

 واكب أحدث نظم التعلم االلكتروني في العالم.تالمتحدة وبذلك 

 

 المرافق الجامعية واألنشطة الالمنهجية

* فيالدلفيا صرح علمي، وبيئة طالبية تشتمل على مرافق مختلفة للنشاطات 

 الرياضية والالمنهجية، فمن ذلك:

 

صالة جمنازيوم، ملعب لكرة القدم، ملعب لكرة اليد، ملعب لكرة السلة،  -

ة الطائرة، صالة بلياردو، ملعب تنس، ملعب للريشة الطائرة، ملعب للكر

ملعب لكرة الطاولة، قاعات موسيقى، قاعات رسم ومعارض فنون 

تشكيلية، مسارح داخلية، مسارح خارجية، إضافة إلى عدة فرق مثل فرقة 

 كورال وموسيقى، فرقة غناء، فرق مسرحية ، فرق رقص فلكلورية.

وصقل الشخصية والتعبير الفني وممارسة نشاطات لتنمية المواهب  -

 الهوايات.
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أندية حوار وثقافة ولجان طالبية ) ثقافية واجتماعية وخدمة عامة( ومجلس  -

 للطلبة ومصليات، ومطاعم حديثة، ووجبات سريعة، ومقاصف.

 

 الخدمات الطالبية

 * توفر الجامعة منظومة متكاملة من الخدمات لطلبتها مثل :

ساعة يومياً،  92المجانية من الجامعة وإليها على مدى  المواصالت -    

بأسطول حديث من الحافالت ينقلهم من مختلف أماكن تجمعهم في عمان 

 والزرقاء وصويلح والسلط وجرش وعجلون واربد.

 التأشيرات واإلقامة للطلبة غير األردنيين. -    

 ة وجميعها مجانية.التأمين الصحي والتأمين على الحياة والرعاية الطبي -    

 مركز طبي وعيادة طب أسنان. -    

 صندوق الطالب والكفالة التعليمية. -   

 المساعدة في توفير السكن للطالبات والطالب. -   

 الرحالت الجامعية والمباريات. -   

 الحوافز التشجيعية للمتفوقين. -   

 مراكز لبيع الكتب والقرطاسية وتصوير الوثائق. -   

 تغطية الجامعة بشبكة اإلنترنت مجانا. -   

 صيدلية. -   

 بنك. -   

 محالت تجارية. -   

 متابعة شؤون الخريجين. -   

 

 متطلبات القبول

    الوثائق المطلوبة للتسجيل في درجة البكالوريوس:

    : حملة الثانوية العامة :أولً  

  إلنجليزيةصورة مصدقة عن كشف الثانوية باللغتين العربية وا   .9

  

    صورة عن شهادة الميالد    .2

    صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر    .3

  (2صورة شخصية عدد )    .4

   

  الطلبة المحولون من الجامعات األخرى  باإلضافة للفقرة أوالً: ثانياً :  

يم مصدقاً من وزارة التعلالطالب كشف عالمات الجامعة المنقول منها     .9

  العالي األردنية
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  براءة ذمة وحسن سيرة وسلوك من الجامعة المنقول منها    .2

   كتاب من الجامعة يفيد بأن الطالب غير مفصول أكاديمياً     .3

  وصف محتوى المواد    .4

   

 الطلبة الحاصلون على شهادة الدبلوم باإلضافة إلى الفقرة  أوالً: ثالثاً :

   

   لدبلوم مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنيةشهادة تخرج ا    .9

   .    كشف درجات الكلية مصدقاً من وزارة التعليم العالي األردنية2

 

% فما فوق في  69يقبل الطلبة الحاصلون على معدل  تعليمات التجسير:

الشامل في تخصصاتهم المناظرة )عدا الصيدلة والهندسة حيث يقبل الطلبة 

% فما فوق( على أن تتناسب فروع الثانوية مع أسس  76الحاصلون على 

      التجسير وال يشترط معدل الثانوية العامة.

    

    تصديق الشهادات غير األردنية :

  . من وزارة الخارجية  والسفارة األردنية في البلد المصدر.9

  

ادة . من وزارة الخارجية األردنية ووزارة التربية والتعليم بالنسبة لشه2

  الثانوية العامة.

. من وزارة الخارجية األردنية ووزارة التعليم العالي األردنية بالنسبة 3

  لكشف عالمات الجامعة األخرى. 

. من وزارة الخارجية األردنية ووزارة التعليم العالي األردنية بالنسبة 4

لشهادة التخرج وكشف العالمات بالنسبة لحملة الدبلوم  من خارج األردن 

على أن يجتاز الطالب الحاصل على الدبلوم غير األردني امتحان تحديد 

    المستوى المقرر من جامعة البلقاء التطبيقية.

    

: الطلبة الكويتيون والبحرانيون والعمانيون عليهم إحضار موافقة مالحظة 

 الملحقيات الثقافية التابعة لسفاراتهم .

    

 المنح الدراسية 

دلفيا  مجموعة من المنح ، تشجيعاً للنشاطات العلمية والمهنية تقدم جامعة فيال

 والرياضية واالجتماعية: 

منحة كاملة لمن يكون ترتيبه ضمن الخمسين األوائل في شهادة  -

الدراسة الثانوية العامة األردنية أو الفلسطينية بفروعها العلمي واألدبي 

        ت األجنبية والعربية، مثلواإلدارة المعلوماتية أو ما يعادلها من الشهادا

 (SAT ،IGCSE.)والبكالوريا.... الخ ، 
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%( من رسوم الساعات المعتمدة للحاصلين على  56منحة تعادل ) -

%( فما فوق في الثانوية العامة األردنية أو الفلسطينية بفروعها  16معدل )

 العلمي واألدبي واإلدارة المعلوماتية.

رسوم الساعات المعتمدة للحاصلين على %( من  95منحة تعادل ) -

%( في الثانوية العامة األردنية  9191)  –%(  95معدل ما بين     )

بفروعها العلمي واألدبي واإلدارة المعلوماتية ما عدا كليتي الصيدلة 

 والهندسة.

%( من الرسوم الدراسية للطلبة  966منحة تفوق أكاديمي مقدارها )  -

%( حسب الشروط التي  15اكمي ال يقل عن )الحاصلين على معدل تر

 تحددها الجامعة.

%( للطلبة الحاصلين على معدل  56منحة تفوق أكاديمي مقدارها ) -

 %( حسب الشروط التي تحددها الجامعة. 16تراكمي ال يقل عن )

%( من رسوم الساعات المعتمدة لعشرة طالب 96منحة تعادل ) -

 القرى المحيطة بالجامعة.%( فأكثر من 76حاصلين على معدل )

%( من رسوم الساعات المعتمدة للزوج والزوجة 95منحة تعادل ) -

 الدارسين في الجامعة.

بن %( من رسوم الساعات المعتمدة لألب واال95منحة تعادل ) -

 الدارسين في الجامعة.

%( من رسوم الساعات المعتمدة ألبناء العاملين 26منحة تعادل ) -

 حسب الشروط التي تحددها الجامعة.المنتهية خدمتهم 

%( من قيمة رسوم الساعات المعتمدة في كل فصل  95منحة تعادل ) -

دراسي لكل من األشقاء المقبولين والمسجلين في الجامعة ومنحة تعادل 

 %( من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للشقيق الثالث.25)

الرسوم %( من قيمة  26منحة دراسية واحدة سنويا مقدارها ) -

الدراسية للطالب الذي يرشحه أعضاء مجلس األمناء والمؤسسون وممثلو 

 المجتمع المحلي في مجالس الجامعة المختلفة.

%( من قيمة الرسوم التعليمية ألبناء  56منحة دراسية بواقع ) -

 العاملين والمدرسين في الجامعة.

ب %( لالعبي المنتخ56خمس منح دراسية في كل فصل مقدارها ) -

الوطني أو األولمبي األردني أو نوادي الدرجة األولى أو الممتازة في األلعاب 

 الرئيسية.

%( من  26خمس منح دراسية في كل فصل دراسي مقدارها ) -

 الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين رياضياً وخمس منح أخرى للمتفوقين ثقافياً.

عتمدة في %( من رسوم الساعات الم 966منح دراسية كاملة ) -

 الجامعة ألبناء رؤساء الجامعات األردنية العاملين.

%( من قيمة الرسوم الدراسية لألقارب من  96منحة دراسية ) -

 الدرجة الثانية للعاملين والمدرسين في الجامعة.

 تشمل جميع المنح المنصوص عليها الفصلين األول والثاني. •
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 القبول في الجامعة

 

 شروط القبول:

 

 لتخصصا
رسم 

 الساعة 

ساعات 

 التخصص

 المعدل

 أسس القبول وفروع الثانوية

 كلية اآلداب والفنون

 %63 312 13 اللغة العربية وآدابها 

 العلمي ، األدبي ، الشرعي ، التجاري، )اإلدارة المعلوماتية

 الشامل باستثناء اللغة العربية(  الفندقي ،القتصاد المنزلي، التعليم الصحي  

 %63 312 63 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 %63 312 73 التصميم الجرافيكي

 %63 318 73 التصميم الداخلي 

 %63 312 13 دراسات التنمية 

 كلية العلوم
ة العلمي ، الصناعي ، التمريض، )التعليم الصحي الشامل شريطة دراس %63 312 63 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

 (، الزراعي، الدارة المعلوماتية311،333،332الرياضيات 

  
 %63 312 13 الرياضيات 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية

 %63 312 63 المحاسبة

 العلمي ، األدبي ، الشرعي ، التجاري،اإلدارة المعلوماتية ،

 الفندقي ، القتصاد المنزلي ، التعليم الصحي الشامل 

 %63 312 63 والمصرفية العلوم المالية

 %63 312 63 إدارة األعمال

 %63 312 63 التسويق

 %63 312 63 إدارة المستشفيات

 %63 312 63 اإلدارة الفندقية والسياحية

 %63 312 73 إدارة نظم وشبكات األعمال

 %63 312 63 األعمال والتجارة االلكترونية

 كلية الحقوق



 95 

 لمي ، األدبي ، الشرعي ، التجاري، اإلدارة المعلوماتية الع %73 312 63 الحقوق

 الفندقي ،القتصاد المنزلي ، التعليم الصحي الشامل

 كلية الصيدلة

 العلمي %83 363 13 الصيدلة

 كلية الهندسة

 العلمي ، الصناعي %83 363 75 هندسة كهربائية

 العلمي ، الصناعي %83 363 75 هندسة ميكانيكية

 العلمي ، )اإلدارة معلوماتية المسار الثاني( ، الصناعي %83 363 75 دسة حاسوبهن

 العلمي ،الصناعي %83 363 75 هندسة ميكاترونكس

 العلمي %83 365 13 هندسة العمارة

هندسة االتصاالت 

 واإللكترونيات
75 363 83% 

 العلمي ، )اإلدارة معلوماتية المسار الثاني( ،الصناعي

 العلمي %83 363 13 يةهندسة مدن

 كلية تكنولوجيا المعلومات

 %63 312 73 أنظمة المعلومات الحاسوبية
العلمي ،  اإلدارة معلوماتية ، الصناعي ، التمريض ، )التعليم الصحي الشامل 

 (، الزراعي311،333،332شريطة دراسة الرياضيات 
 %63 312 73 علم الحاسوب

 %63 312 73 هندسة البرمجيات

 جميع فروع الثانوية %63 312 73 نظم المعلومات اإلدارية

 كلية التمريض

 العلمي , التمريض، التعليم الصحي الشامل %73 312 53 التمريض

 كلية الدراسات العليا

 (533)الحصول على شهادة التوفل بحد أدنى  مقبول 11 323 ماجستير علم الحاسوب

ماجستير اللغة االنجليزية 

 وآدابها
 (553)الحصول على شهادة التوفل بحد أدنى  مقبول 11 323
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 امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية:

يعقد االمتحان لجميع الطلبة الجدد الذين يُقبلون في كل عام دراسي جديد  -9

 باستثناء:

( في امتحان اللغة 466من حصل على عالمة ال تقل عن ) -أ 

 .TOEFLلمعروف بـ اإلنجليزية كلغة أجنبية ا

في امتحان  (Band 3.5)من حصل على شريحة ال تقل عن  -ب 

IELTS . 

% في االمتحان 66من حصل على عالمة ال تقل عن  -جـ  

 MELAB(Michigan                       المعروف بـ   

English Language Assessment Battery)     

ادلها. ويشترط أن ال أو ما يع  IGCSEمن حصل على شهادة  -د   

يكون قد مضى على تقديم الطالب لإلمتحانات أو / و حصوله 

أكثر من خمس سنوات وعلى   IGCSEعلى شهادة الـ 

 الطالب تقديم األوراق الرسمية الثبوتية لذلك.

 الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة عن طريق التجسير. -هـ 

( كل من يحصل على 9ية )يعفى من دراسة مادة مهارات اللغة اإلنجليز -2

% فأكثر وتسجل له عالمة ناجح في هذه المادة بواقع ثالث ساعات 65عالمة 

 (.2معتمدة ويكون عليه التسجيل في مادة مهارات اللغة اإلنجليزية )

%( أن يسجل لمادة 64 -% 56على كل من يحصل على عالمة ) -3

( بعد نجاحه في 2ية )( فمهارات اللغة اإلنجليز9مهارات اللغة اإلنجليزية )

 (".9"مهارات اللغة اإلنجليزية )

" 11من يرسب في االمتحان عليه أن يسجل لمادة "انجليزي استدراكي  -4

بواقع ثالث ساعات معتمدة، ويعطى عالمة "ناجح" أو "راسب" حسب 

نتيجته في امتحانات المادة الفصلية، وال تدخل عالمة المادة في المعدل 

وفي هذه الحالة تكون مادة "إنجليزي استدراكي متطلباً  التراكمي للطالب،

 (".9سابقاً لمادة مهارات اللغة اإلنجليزية )

 

 متطلبات الكلية:

 وتخصص لها الساعات المعتمدة التالية: 

 ساعة معتمدة 27         كلية اآلداب والفنون -     

 ساعة معتمدة 99          كلية العلوم  -     

 ساعة معتمدة 24        لعلوم اإلدارية والماليةكلية ا -     
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 ساعة معتمدة 24                  كلية الحقوق  -     

 ساعة معتمدة  33        كلية الصيدلة  -     

 ساعة معتمدة 21        كلية التمريض  -     

 ساعة معتمدة 32         كلية الهندسة -     

 ساعة معتمدة 24مات  كلية تكنولوجيا المعلو -     

 

 متطلبات القسم:

وتخصص لها الساعات المعتمدة التالية موزعة على مواد  

 إجبارية وأخرى اختيارية، يحددها مجلس الكلية:

 

 ساعة معتمدة 99   أقسام كلية اآلداب والفنون  -      

 ساعة معتمدة 16             أقسام كلية العلوم  -       

 ساعة معتمدة 94  لية العلوم اإلدارية والماليةأقسام ك  -       

 ساعة معتمدة 94             كلية الحقوق  -       

ساعة  963             كلية الصيدلة  -       

 معتمدة

 ساعة معتمدة  71       كلية التمريض  -       

ساعة  964             أقسام كلية الهندسة  -       

 معتمدة

 ساعة معتمدة 94  أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات  -       

 

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

يكون الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما 

 يلي:

 سنوات 7  أقسام كلية اآلداب والفنون - 

 سنوات 7   أقسام كلية العلوم  - 

 سنوات 7 أقسام كلية العلوم اإلدارية والمالية  - 

 سنوات 7              كلية الحقوق  - 

 سنوات 9                كلية الصيدلة  - 

 سنوات  7                     كلية التمريض        - 

 سنوات 9   أقسام كلية الهندسة  - 

  سنوات 7 أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات  - 
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ريان مدة كل منهما ستة عشر السنة الدراسية فصالن دراسيان إجبا -ب    

أسبوعاً تشمل فترة االمتحانات وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية 

 أسابيع تشمل فترة االمتحانات.

يجري حساب الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن الساعة  -جـ    

ساعة صفية، أما ساعات المختبرات  96المعتمدة الواحد تعادل 

قويمها لكل مادة على حدة على أن تُحسب والتطبيق العملي فيجري ت

السـاعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو بساعتين تطبيقيتين على 

 األقل.

يتحمل الطالب مسؤولية تسجيل المواد التي تدخل ضمن خطته   -د  

 الدراسية وفقاً إلجراءات التسجيل المتبعة في الجامعة.

( ساعة 22( ساعة معتمدة أو )29ويجوز أن يصل الحد األعلى إلى )  -هـ 

معتمدة إذا كانت الساعة اإلضافية ساعة تدريب أو مختبر وذلك 

 بموافقة عميد الكلية وبعد التحقق من توفر أحد الشرطين التاليين:

 %.96أن ال يقل معدل الطالب )الفصلي أو التراكمي( عن  -       

 أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بذلك. -

مح للطالب بموافقة عميد الكلية، بالتسجيل لعدد من الساعات أقل من يُس -و 

 ( ساعات معتمدة.1العبء على أن ال يقل عن )

ال يزيد الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في  -ز 

( ساعات معتمدة، ويجوز أن يصل الحد 1الفصل الصيفي على )

قف تخرج الطالب في ذلك ( ساعة معتمدة إذا تو92األعلى إلى )

 الفصل على السماح له بذلك وبموافقة عميد الكلية.

ال يجوز للطالب أن يحصل على الدرجة الجامعية األولى في مدة تقل  -ح 

عن ثالث سنوات دراسية في تخصصات اآلداب والفنون والعلوم 

اإلدارية والمالية، والحقوق، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات 

 وأربع سنوات دراسية في تخصص الهندسة والصيدلة.والتمريض، 

يصنف الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة  -ط 

الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل 

( ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته 16( أو )66( و )36عن )

ي كليتي الهندسة والصيدلة في مستوى الدراسية، ويعتبر الطالب ف

 ( ساعة معتمدة بنجاح.926السنة الخامسة إذا أتم )

 

 المواظبة:

تشترط المواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة فـي    -أ 

 الخطة الدراسية.
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%( من الساعات المقررة 95ال يُسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من )  -ب 

 للمادة. 

%( من مجموع الساعات المقررة 95إذا غاب الطالب أكثر من )  -جـ  

للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية، يُحرم من التقدم 

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة )صفراً(، وعليه إعادة 

دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب 

ب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار في حسا

 والفصل من الكلية.

%( من الساعات المقررة لمادة ما 95إذا غاب الطالب أكثر من ) -د 

وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي 

نسحاب، تطرح المادة، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام اال

ويبلّغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت كلمة )منسحب( إزاء 

تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة 

أو الجامعة في النشاطات الرسمية فيُسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

(26.)% 

ة صادرة عن طبيب عيادة يُشترط في العذر المرضي أن يكون بشهاد -هـ 

الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتمد 

من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال 

تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة. وفي الحاالت 

القهري خالل أسبوع من  القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره

 تاريخ زوال أسباب الغياب.

 

 المتحانات:

 

 تُحسب العالمة النهائية لكل مادة من مائة وألقرب رقم صحيح. -أ  

. العالمـة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمـات االمتحـان النهــائي  9 -ب 

 وعالمات األعمال الفصلية.

مرة واحدة في نهاية الفصل ويكون يُعقد االمتحان النهائي لكل مادة  . 2

%( من العالمة 56تحريرياً وشامالً لمقرر المادة ، ويخصص له )

النهائية للمادة ، وقد تشمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية 

وشفوية، أو تقارير تخصص لها نسبة مئوية معينة، وال ترّد أوراق 

 االمتحانات النهائية إلى الطلبة.

عمال الفصلية لكل مادة امتحانين كتابيين على األقل يعلم تشمل األ. 3

بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على األقل، على أن يُعقد 
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االمتحان األول في موعد أقصاه نهاية األسبوع السابع من بداية كل 

من الفصلين األول والثاني )واألسبوع السادس في الفصل الصيفي( 

لبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان وترّد األوراق إلى الط

ساعة في الفصل الصيفي( وقد تشمل األعمال الفصلية باإلضافة  72)

إلى االختبارين الكتابيين الفصليين امتحانات شفوية، أو تقارير أو 

بحوثاً كلها أو بعضها، حسب ما يقرره مجلس القسم. وترّد أوراق 

 لطلبة بعد تصحيحها.االمتحانات والتقارير والبحوث إلى ا

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر مرضي أو  . 4

عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح المادة، يوضع له عالمة 

 )صفر( في ذلك االمتحان وتُحسب في عالمته النهائية.

كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مرضي أو قهري  .5

الكلية التي ينتمي إليها الطالب، عليه أن يقدم ما يثبت يقبل به عميد 

عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه الحالة على 

 مدّرس المادة أن يعقد امتحاناً تعويضياً للطالب.

كل من يتغيب عن امتحان نهائي بعذر مرضي أو عذر قهري يقبل به  . 6

يه أن يقدم ما يثبت عذره خالل عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب عل

 ثالثة أيام من تاريخ عقد ذلك االمتحان. 

. ال يجوز للطالب الحاصل على غير مكتمل أن يؤجل دراسته في  7

الجامعة للفصل الدراسي الالحق إال بعد إزالة غير مكتمل وخالف 

 ذلك تسجل له دائرة القبول والتسجيل العالمة المستحقة في تلك المادة.

 

يجوز أن يتقدم الطالب بطلب مراجعة  عالمة ورقة االمتحان النهائي  -جـ 

إلى عميد الكلية المختص في مدة أقصاها ثالثة ايام من ظهور النتائج على 

 نموذج خاص معد لهذه الغاية مقابل رسم مقداره خمسة دنانير.

تقتصر عملية المراجعة على الخطأ المادي في جميع العالمات أو نسيان  - د

صحيح أسئلة أو أجزاء منها، وتقوم لجنة مؤلفة من عميد الكلية ورئيس القسم ت

 ومدّرس المادة بمراجعة ورقة االمتحان.

ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إلى الطالب بعد  - هـ

تصحيحها، وتسجيل عالماتها. أما أوراق االمتحان النهائي فتُحفظ لدى عمادة 

 ين دراسيين.الكلية لمدة فصل

%(، والحد األدنى للعالمة          56.  الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو ) 9 

 %(.35النهائية للمادة هو )

( يكون المعدل التراكمي معدل عالمات 96مع مراعاة أحكام المادة )  . 2

جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك 
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دل. وتدخل المواد التي يحصل فيها الطالب على عبارة )غير مكتمل( في المع

 حساب المعدالت التراكمية عند إزالة تلك العبارة.

 

 

 تصنف المعدالت التراكمية وفق التقديرات المبينة في الجدول التالي: . 3

 التقدير                    المعدل التراكمي       

 ممتاز ............%        966 – 94        

 جيد جداً  % ...........94أقل من  – 76        

 جيد % ...........76أقل من  – 69        

 مقبول % ...........69أقل من  – 66        

معدل الفصل هو معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب في  . 4

 ذلك الفصل.

احتساب أي من المعدالت  ( يجري96مع مراعاة أحكام المادة ) . 5

في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة  ةالسابقة بضرب عالمة كل مادة داخل

وقسمة مجموع حاصل الضرب على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها 

 الطالب نجاحاً أو رسوباً .

 يحسب المعدل ألقرب منزلة عشرية واحدة. . 6

معدل فصلي مقداره  يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على . 7

%( فأكثر على الئحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله األكاديمي، 16)

 ( ساعة معتمدة.92شريطة أن ال يقل عبؤه الدراسي لذلك الفصل عن )

 

 إعادة دراسة المواد 

في جميع حاالت اإلعادة تدخل العالمة األعلى التي يحصل عليها  -أ 

دله التراكمي، وتُحسب العالمة األعلى الطالب في  تلك المادة في حساب مع

 فقط ألغراض  إتمام متطلبات التخرج.

في حالة إعادة الطالب دراسة أي مادة فإن ساعات تلك المادة تدخل  -ب 

 في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.

يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة ألغراض رفع معدله التراكمي  -جـ 

 المادة. في تلك 

 

يجوز للطالب دراسة مادة اختياري أو حر بديالً عن مادة اختياري أو  -د  

 حر رسب فيه.
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 وضع الطالب تحت المراقبة

%( 66يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن ) -أ 

في نهاية أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي األول له في الجامعة 

وفي حالة قبول الطالب على الفصل الصيفي يعتبر الفصل والفصل الصيفي 

األول الذي يليه أول فصل للطالب وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار 

 الطالب خطياً بذلك على آخر عنوان له لدى الجامعة.

على الطالب الذي يوضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أّدت  -ب 

أقصاها ثالثة فصول دراسية ) ال يحسب  إلى وضعه تحت المراقبة في مدة

 الفصل الصيفي منها( بعد الفصل الذي ُوضع بسبب نتائجه تحت المراقبة.

إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أّدت إلى وضعه تحت  -جـ 

 المراقبة بموجب الفقرة )ب( من هذه المادة يُفصل من قسم تخصصه.

كل طالب حصل على معدل  يُستثنى من الفصل من التخصص -د 

( ساعة معتمدة في كليات 16%( أو أتم بنجاح )5191 – 5195تراكمي )

اآلداب والفنون، العلوم، العلوم اإلدارية والمالية، الحقوق، تكنولوجيا 

( ساعة معتمدة في كليات الهندسة والصيدلة، 965المعلومات والتمريض، و )

 طة الدراسية لقسم التخصص.على أن تكون هذه الساعات محسوبة وفق الخ

يفصل الطالب من قسمه إذا حصل على معدل تراكمي يقل عن  -هـ  

%( في أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي األول والفصل 56)

( ساعة معتمدة تدخل في حساب 92الصيفي وذلك بعد دراسة ما ال يقل عن )

 معدله التراكمي.

ديد مرة أخرى وفق أحكام المادة إذا فصل الطالب من تخصصه الج    -و  

 ( من تعليمات منح درجة البكالوريوس يفصل من الجامعة نهائياً. 99)

 

 النسحاب من المواد وإضافتها

 

يسمح للطالب باالنسحاب من مواد سّجل لها، وإضافة مواد جديـدة  -أ 

 خالل الخمسة أيام الدراسية األولى )دون أيام العطل( من الفصلين الدراسيين

األول والثاني، وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى )دون أيام العطل( من 

 الفصل الصيفي وال تثبت المواد التي انسحب منها في سجله األكاديمي.

يُسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر في مدة أقصاها  -ب 

ي، ونهاية نهاية األسبوع الثالث عشر من الفصلين الدراسيين األول والثان

األسبوع السابع من الفصل الصيفي، وفي هذه الحالة تثبت المادة  في سجل 

مالحظة )منسحب( وال تدخل هذه المادة في عدد الساعات  االطالب وإزاءه
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التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج، وإذا لم 

ة أن يثبت نتيجة ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة، فعلى مدرس الماد

الطالب في كشف العالمات. وال يجوز نتيجةً لهذا االنسحاب أن يقل عدد 

الساعات المسجل لها عن الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه 

التعليمات إال بقرار من عميد الكلية على أن ال يقل عدد الساعات المعتمدة 

 ات معتمدة.التي يدرسها الطالب في الفصل عن تسع ساع

إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد التي سجل لها في فصل ما   -جـ 

تكون دراسته في ذلك الفصل "مؤجلة"، ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل 

 المسموح بها ويثبت ذلك في سجله األكاديمي.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية باالنسحاب من جميع المواد  -د 

تي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة مجلس العمداء بتوصية من مجلس ال

الكلية على ذلك، تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وعلى الطالب أن يتقدم 

 بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين على األقل.

مواد ال يجوز االنسحاب من المواد العملية المسجلة متزامنة مع ال  -هـ

 النظرية أو العكس وانما يتم االنسحاب منها بشكل متزامن.

 

 تأجيل الدراسة والنقطاع عنها والنسحاب من الجامعة

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيـد علـى أربعـة  -أ 

فصول )سنتين( سواء كانت متقطعة أو متصلة ويمكن لمجلس العمداء النظر 

 ( فصول.6( فصول وال تتجاوز )4ة تزيد عن )في التأجيل لمد

إذا بدأ التدريس في أي من الفصلين الدراسيين األول أو الثاني ولم  -ب 

يكـن الطالب مسجالً لذلك الفصل، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إال إذا تقدم 

بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر. وتوزع صالحية قبول العذر 

 اآلتي: على النحو

عميد الكلية: إذا قدم العذر خالل اسبوعين من بدء الدراسة في الفصل  -

الدراسي يمكن في هذه الحالة السماح للطالب بالتسجيل على المواد أو تأجيل 

 دراسته.

مجلس العمداء: بتنسيب من مجلس الكلية، إذا قدم العذر خالل فترة  -

بول عذره يعتبر مؤجالً تزيد على اسبوعين من بدء الدراسة وفي حال ق

 لدراسته في ذلك الفصل.

ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات  -جـ 

 إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة، أو لغايات إزالة عبارة "غير مكتمل".

إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تمت الموافقة عليها يفقد مقعده  -د 

جوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة فإذا قُبل في قسم بالجامعة، وي
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التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أن يكمل متطلبات 

التخرج، وفي هذه الحالة تُحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى 

 لسنوات التخرج.

طالب المنتقل إليها ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو ال -هـ 

 إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على دراسته في الجامعة. 

إذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب  -و 

على النموذج المقرر إلى دائرة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له في 

فيها. ويبلغ مدير القبول  سجله مالحظة "منسحب من الجامعة" ويفقد مقعده

 .والتسجيل الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بحاالت االنسحاب

وفي حالة  .وإذا رغب في االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد

قبوله في قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً على أن يكمل 

اسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة، متطلبات التخرج وفق الخطة الدر

 وتُحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج.

 

 النتقال من الجامعات األخرى

 يتم تقديم طلبات االنتقال من جامعات أخرى وفق الشروط التالية:    -أ 

وط أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأن يستوفي الشر . 9

 األخرى التي تطلبها الكلية المعنية ويقرها مجلس العمداء.

أن يكون الطالب منتقالً من جامعة، أو معهد جامعي أو كلية جامعية  . 2

 معترف بها.

تحول دائرة القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية  -ب 

لخطة المختص لحساب الساعات التي درسها الطالب في جامعته في ضوء ا

% 56الدراسية للقسم الذي سيتخصص فيه، على أن ال يُحسب له أكثر من 

مع مراعاة قرار مجلس التعليم العالي بعدم احتساب أي ساعات معتمدة مضى 

( سنوات من مجموع الساعات المعتمدة          7على دراستها أكثر من )

قبول ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لهذا التخصص ، وتبلغ دائرة ال

 والتسجيل خطياً بذلك.

ال تدخل المواد التي سبق أن درسها الطالب في جامعة / جامعات  -جـ 

 أخرى  ضمن معدالته التراكمية في جامعة فيالدلفيا.

يُحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل   -د   

 ( ساعة معتمدة تُحسب للطالب من خارج الجامعة.92)
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 ساب ساعات معتمدة من خارج جامعة فيالدلفيا احت

( ساعة معتمدة في 24يُسمح لطلبة جامعة فيالدلفيا بدراسة ما ال يزيد عن)

 أخرى معترف بها وتُحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالية: جامعة

( ساعة معتمدة 36أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال يقل عن ) . 9

 دلفيا.في جامعة فيال

 . أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من عميد الكلية المختص.      2

 . أن يكون الطالب ناجحاً فيها.  3

 . أن ال تدخل عالمات هذه الساعات في معدله التراكمي. 4

 

 النتقال من قسم إلى آخر في الجامعة

بدايـة الفصـل  يتم تقديم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل في -أ  

الدراسي األول أو الثاني من كل عام، ويبت في هذه الطلبات وفق الشروط 

 التالية:

 . أن ال يكون قد فُصل من القسم الذي يرغب في االنتقال إليه. 9

. أن يكون معدله في الثانوية العامة ضمن المعـدالت المقبولـة حسب أسس  2

االنتقال إليه سنة التحاقه في الجامعة  القبول المعتمدة في القسم الذي يرغب في

 أو سنة تقديمه طلب االنتقال.

 . أن يتوفر الشاغر في القسم الذي يرغب االنتقال إليه. 3

. عند انتقال الطالب إلى قسم آخر تُحسب له المواد التي يختارها من  9  -ب 

المواد التي درسها في القسم المنتقل منه، وتكون ضمن الخطة الدراسية 

للقسم المنتقل إليه، وتدخل عالمات تلك المادة أو المواد في المعدل 

 التراكمي للطالب.

. يجوز للطالب المنتقل من قسم إلى آخر في الجامعة أن يطلب خطياً  2

من عميد الكلية التي انتقل إليها إلغاء سجله األكاديمي السابق ودون 

 باً مستجداً بالكامل.احتساب أي مادة منها ، وفي هذه الحالة يعتبر طال

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 تُمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:

النجاح في جميع المواد المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة  -أ 

لدرجة البكالوريوس في قسم تخصصه والحصول على معدل تراكمي ال يقل 

 ع المواد التي درسها.%( في جمي66عن )
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 عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج. -ب 

أن يكون طالباً منتظماً في آخر ثالثة فصول دراسية له في الجامعة  -جـ 

بما فيها الفصل الذي سيتخرج فيه حتى لو كان فصالً صيفياً وال تعتبر مدة 

 التأجيل ضمن هذه المدة. 

 

 أحكام عامة

رج طالب على مادة إجبارية واحدة فقط وكانت إذا توقف احتمال تخ -أ 

ة مطروح تهذه المادة غير مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه أو كان

مع مادة أجبارية أخرى ، أو ما هو في حكم ذلك فلعميد كليته بعد  ةومتعارض

أخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخرى بديلة 

 القبول والتسجيل بذلك. عنها، على أن يعلم مدير

إذا توقف احتمال تخرج طالب على اجتياز مادة واحدة سبق أن  -ب 

درسها مرتين أو أكثر ولم ينجح فيها فإنه يجوز بموافقة عميد كليته بناًء على 

 تنسيب من رئيس القسم المختص السماح له بدراسة مادة بديلة على أن:

ة االجبارية غير مطروحة أو المادة البديلة في مستوى المادتكون .  9

 المتعارضة مع مادة اجبارية أخرى.

 بنفس المجال كما حددت هذه المعايير االعتماد  الخاص. تكون .  2

الطالب قد نجح في المتطلب السابق إن وجد للمادة التي سيدرس كون ي.  3

 الطالب مادة بديلة عنها أو يأخذها متزامنة معها ألغراض التخرج. 

( ساعة معتمدة في فصل تخرجه فله أن 92الطالب إلى أقل من ) إذا احتاج

 يسجل ما يحتاج إليه من ساعات التخرج.

إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة  -(: أ 29المادة )

فيالدلفيا فـي تخصص ما في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر 

دائرة القبول والتسجيل. ويبت في طلبه في الجامعة، فعليه أن يتقدم بطلب إلى 

وفق شروط القبول للتخصص الجديد. ويحول طلبه إلى عميد الكلية المختص 

لحساب المواد التي نجح فيها، والتي تقع ضمن الخطة الدراسية للتخصص 

الجديد، ويحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل 

% من الساعات المعتمدة 56ال تقل عن  ( ساعة معتمدة تحسب له95كل )

المتضمنة في الخطة الدراسية للتخصص وال تدخل المواد المحتسبة له في 

 حساب المعدل التراكمي.

إذا تقدم طالب منتظم في جامعة فيالدلفيا بطلب لاللتحاق بها في  -جـ 

تخصص آخر يحتفظ بسجله األكاديمي كامالً، على أن يكمل متطلبات التخرج 

التخصص الثاني و تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى في 

 لسنوات التخرج.
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يقوم الطالب الذي لم يستكمل متطلبات تخرجه ألي فصل دراسي  - د

نتيجة وجود امتحان غير مكتمل عليه في مادة من المواد بالتسجيل صفر 

رسوم ساعة للفصل الدراسي الذي يستكمل فيه متطلبات المواد ويسدد ال

الفصلية المطلوبة منه حسب األصول ليتم تخرجه مع الطلبة المتوقع تخرجهم 

 في نهاية الفصل الدراسي الذي أنهى فيه متطلبات تخرجه.

الموافقة للطالب الذي يتقدم لتأجيل تخرجه بهدف رفع معدله  - هـ

التراكمي على أن ال يقل عدد الساعات التي يسجلها عن الحد األدنى بالتسجيل 

لفصل دراسي واحد أو للفصل الصيفي على أن تكون المواد من ضمن خطته 

 ( من تعليمات منح درجة البكالوريوس .7الدراسية مع مراعاة المادة )

 

 متطلبات الجامعة:

 ( ساعة معتمدة وتشمل:24وتخصص لها ) 

 

 ( ساعة29يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) متطلبات إجبارية:.  9

 وزعة كالتالي:معتمدة م 

 الساعات المعتمدة                  اسم المادة         رمز المادة

  3       (            9مهارات اللغة العربية )     6996969  

 3     (             9مهارات اللغة اإلنجليزية)     6936969   

 3       (           2مهارات اللغة اإلنجليزية)     6936962   

 3                 (9الفكر والحضارة اإلنسانية)     6999933   

 3        (9مهارات الحاسوب )     6796969   

 3       التربية الوطنية                              6999969   

 3            علوم عسكرية     6999966   

 

لطلبة األردنيين ( ساعات ل3وتخصص لها ) متطلبات اختيارية: . 2

( ساعات للطلبة غير األردنيين يختارها الطالب من بين المواد 1و)

 التالية:

 الساعات المعتمدة                 اسم المادة        رمز المادة 

 3      مقدمة في اإلدارة     6336969 

 3     مبادئ في االقتصاد الكلي     6346969  

 3      حقوق اإلنسان     6426956  

 3     مقدمة في علم االجتماع     6999999 

 3      مقدمة في علم النفس      6999992  

 3      مبادئ المنطق      6999993  
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 3      قضايا معاصرة      6999929  

    3     (2فكر وحضارة إنسانية )        6699935  

 3      (9عبري ) –لغة اجنبية         6946966

 3     (    9فرنسي )  -لغة اجنبية         6946963

 3      (9ايطالي ) -لغة اجنبية         6946964

 3       تاريخ العلوم        6296929 

 3     وسائل االتصال والمجتمع     6999942 

 3      اإلنسان والبيئة     6246959 

 3                مبادئ التغذية     6246949 

 3      العلم والمجتمع     6999953

 3      أساسيات السيارات     6626965

 3     (2مهارات اللغة العربية )     6996962

 3     اخالقيات االعمال                 6336413

 3      مبادئ دوائيات        6356966   
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 مقدمة:

الفنون منذ تأسيس الجامعة، وبدأ التدريس فيها  في تأسست كلية اآلداب و

، وتختص الكلية بتدريس برامج في 9119/9112مطلع العام الجامعي 

مجاالت: اللغات واآلداب والفنون، كما تقدم لطلبة الجامعة عدداً من المواد في 

 مجاالت العلوم اإلنسانية واإلجتماعية واإلعالمية.

م اللغة العربية وآدابها، وقسم اللغة اإلنجليزية تضم الكلية ستة أقسام هي: قس

وآدابها، وقسم التصميم الجرافيكي، وقسم التصميم الداخلي، وقسم دراسات 

التنمية، وقسم وحدة متطلبات الجامعة المساندة، واألقسام الخمسة األولى 

 932أقسام أكاديمية تمنح درجة البكالوريوس بعد أن ينهي الطالب دراسة 

قسم وحدة متطلبات الجامعة المساندة  مدة في التخصص، أماساعة معت

فينهض بعبء تدريس متطلبات الجامعة وبعض متطلبات الكلية، ويقوم بدور 

هام في دمج الطلبة الجدد بالبيئة الجامعية، ويسهم في تعميق المستوى الثقافي 

لغة والفكري للطالب من خالل طبيعة المواد التي يطرحها. كما يتولى قسم ال

العربية وآدابها مهّمة تحديد مستوى الطلبة في اللغة العربية وإعداد امتحانات 

محوسبة للكشف عن قدرات الطلبة، والنهوض بها من خالل مقرر إضافي 

يساعد الطلبة في استدراك ما فاتهم من مهارات اللغة العربية باإلضافة، إلى 

امعة من مختلف أن القسم يدّرس  مهارات اللغة العربية لطلبة الج

 التخصصات.

 –وتمنح الكلية درجة الماجستير في اللغة اإلنجليزية وآدابها ضمن مسارين 

( ساعات 1( ساعة تدريسية باإلضافة إلى )24مسار الرسالة ويتكّون من )

( ساعة تدريسية مع 33رسالة. ومسار االمتحان الشامل ويتكّون من  )

 امتحان شامل في نهاية البرنامج.

 

 :م الكليةأقسا

 

: ويمنح درجة البكالوريوس في تخصص اللغة . قسم اللغة العربية وآدابها1

 ساعة معتمدة. (132)العربية وآدابها، بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراستة 

 : ويمنح درجتي:. قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها2

لب * البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها بعد أن يُنهي الطا

 ساعة معتمدة. (132)بنجاح دراسة 

* الماجستير  في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها بعد أن يُنهي الطالب 

( 24ساعة معتمدة وامتحان شامل لبرنامج )الشامل(. و) (33)بنجاح دراسة 

 ساعة معتمدة وإعداد رسالة ماجستير لبرنامج )الرسالة(.

لبكالوريوس في تخصص : ويمنح درجة ا. قسم التصميم الجرافيكي3

 ساعة معتمدة. (132)التصميم الجرافيكي، بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة 

يم م: ويمنح درجة البكالوريوس في تخصص التص.قسم التصميم الداخلي4

 ( ساعة معتمدة.932الداخلي بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة )

تخصص دراسات : ويمنح درجة البكالوريس في قسم دراسات التنمية -5

 ( ساعة معتمدة.932التنمية بعد أن ينهي الطالب بنجاح دراسة )

: وهو قسٌم ُمساند يقوم بتدريس عدد . قسم وحدة متطلبات الجامعة المساندة6

 من متطلّبات الجامعة والكليّة.  
 

 

 الخطة الدراسية لكلية اآلداب

 

 ساعة معتمدة( 35متطلبات الكلية اإلجبارية ) . أ

 ( ساعة معتمدة هي المواد التالية:35الطالب )يدرس       
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 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 6996962 3 فن الكتابة والتعبير 6996999

 - 3 فن الخطابة والحوار 6996993

 - 3 مدخل إلى علم االتصال 6999946

 - 3 مناهج البحث 6999966

 6936969 3 (2يزية )مهارات اللغة اإلنجل 6936962

 

 
 

 ( ساعات1متطلبات الكلية الختيارية ) . ب

  ( ساعة معتمدة من المواد التالية:1يدرس الطالب )       

 المادةاسم  المادةرقم 
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 تذوق النص األدبي 6996992

 - 3 المكتبة العربية والمعاجم 6996296

 - 3 يم المجتمعتنمية وتنظ 6999995

 - 3 مهارات التفكير 6999997

 - 3 قراءة واستيعاب 6926993

 - 3 ثقافة جمالية 6996366

 - 3 تاريخ الفن العالمي 6916473
 

 

 

 وصف مساقات كلية اآلداب:

 

 ( ساعة معتمدة:35متطلبات الكلية اإلجبارية ) . أ

 

 فن الكتابة والتعبير

  (3333333رمز المادة:  ) 

 ادة:وصف الم

مادة )فن الكتابة والتعبير( مادة تطبيقية يتدرب الطلبة فيها على مهارات 

الكتابة والتعبير باللغة العربية، من خالل تعريفهم بأسس التعبير السليم 

وتدريبهم عليه شفاهيا، وكتابيا. كما تتيح المادة فرصة الكشف عن الميول 

 ر مجاالت الكتابة والتعبير.اإلبداعية لدى الطلبة وتطويرها وتعزيزها في سائ

وتُقّدم المادة من خالل التعرف إلى الفنون الكتابية والتعبيرية، وأنماط الكتابة 

الوظيفية )المنمذجة( في إطارها النظري، وفي نماذجها الرفيعة، وصوال إلى 

المستوى التطبيقي، مما يمد الطلبة بقدرات ومهارات جديدة، ويساعدهم على 

بات الكتابة الجيدة وشروطها. كذلك تعالج المادة مشكالت التوصل إلى متطل

الكتابة واألخطاء الشائعة بما يسهم في تطوير مهارة الكتابة والتعبير المتوقعة 

 والمطلوبة ممن يصل إلى المستوى الجامعي.

 

 فن الخطابة والحوار 

 (3333331رمز المادة: )

 وصف المادة:

فهومي لمهارتي الخطابة والحوار، تشتمل هذه المادة على عرض تاريخي وم

وما طرأ عليهما من تطورات في المضمون والشكل. وتهدف هذه المادة إلى 

تمكين الطالب نظريا وتطبيقيا من امتالك مهارات االستماع الضرورية 

والقدرة على اإللقاء الجيد ومواجهة الجمهور، فضال عن امتالك مهارات 
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اعات، وتخطيط الخطب وبنائها والتمييز االتصال الفعالة مع األفراد والجم

 بين أنواعها، وتقبل آراء األفراد والجماعات وإتقان مهارة العمل مع الفريق.

 

 مدخل إلى علم التصال

 (3333343) رمز المادة: 

 وصف المادة:

يخوض المساق في تعريف المصطلحات التي تخص علم االتصال ومبادئه في  

رب النفسية بحيث يتم الوصول إلى نتيجة فهم أهمية مجال اإلعالم, والثقافة والح

 االتصال والتواصل بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

 

 مناهج البحث

 (3333363) رمز المادة: 

 وصف المادة:

يتناول هذا المقرر المعارف الضرورية للطالب ليتمكن من إنجاز بحث علمي 

جرائية )البحث الكمي من خالل التعرف على إجراءات البحث ومناهجه اإل

والنوعي( واستخدام المكتبة والكتابة. هذا باإلضافة إلى مناهج البحث العلمي 

المرتبطة بأسلوب البحث الذي يستخدمه الطالب من حيث هو أسلوب تحليلي 

 أو نقدي أو شكلي أو غير ذلك من مناهج البحث العلمي.

 

 ( 2مهارات اللغة اإلنجليزية)

 (3313332)رمز المادة: 

 وصف المادة:

( فتركز على التطوير 9تعّد هذه المادة مكملة لمادة مهارات اللغة االنجليزية )

المستمر للمهارات العامة في اللغة اإلنجليزية ومهارات متقدمة أخرى تطرح 

من خالل نصوص القراءة والكتابة. وعلى الطلبة في هذا المستوى قراءة 

مواضيع إلى جانب الكتابة المنظمة النصوص وفهمها وتحليلها في مختلف ال

 على مستوى فقرات أو مقاالت قصيرة.

 

 ساعات معتمدة(: 1متطلبات الكلية الختيارية ) . ب

 

 تذوق النص األدبي

 (3333332) رمز المادة: 

 وصف المادة:

مادة تذوق النص األدبي، مادة ثقافية عامة لطلبة كلية اآلداب والفنون، وهي: 

لطلبة بخصائص األنواع األدبية، وتركز على: الشعر، مادة اختيارية، تعرف ا

والرواية، والقصة القصيرة، وأدب المذكرات والنص المترجم، وغيرها. ثم 

تعرف الطلبة على آليات تحليل: الشعر والسرد، وفق مناهج التحليل الحديث، 

 والتعرف على أنواع التحليل األدبي ومناهجه ومشكالته. 

 

 عاجم المكتبة العربية والم

 (3333283)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة نشأة التدوين وتطور التأليف وظهور المكتبات وصناعة 

الكتاب عند العرب )التحول من الشفاهية إلى الكتابية(، وتعّرف بأبرز العلوم 

ومجاالت التأليف التي اهتم بها العرب، كما تعرض أهم المصادر والمصنفات 

ت األساسية المختارة من المكتبة العربية، وتتوقف المادة كذلك عند في المجاال

عدد من أعالم المؤلفين والمصنفين  قديما وحديثا، وتهتم المادة بالتأليف 

 المعجمي من ناحية بداياته وتطوره ومناهج المعاجم واتجاهاتها وأنواعها.
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 تنمية وتنظيم المجتمع

 (3333335) رمز المادة: 

 ة:وصف الماد

 دراسة تحليلية نقدية لمجموعة من اإلشكاليات المجتمعية الجدلية: هذه المادة

التخلف/ التقّدم، الجمود/ النهضة، السكون/التغير، العولمة/ التنمية.وما بين 

هذه الثنائيات المتناقضة من  تداخل وتفاعل، وتأثير وتأثر، في المجتمعات 

 اليوم فيها. المعاصرة، ونمط التنمية المعولمة الجارية

بمناقشة تقارير البرنامج اإلنمائي للمجتمعات العربية : تشخيص  المادةهتم تو

مواضع الخلل: الضعف والقصور القائم، اإلمكانيات، المشروعات، اآلليات، 

 الواقع العربي وآفاق الشراكة مع العالم.

 

 مهارات التفكير

 (3333337) رمز المادة: 

 وصف المادة:

ادة مهارات التفكير العقالني النقدي، وتركز عليه من خالل تتناول هذه الم

الحجج وكيفية بنائها وتحليلها ونقدها، وصوالً إلى امتالك القدرة على تقييم 

الحجج المقدمة. والتعرف على مواطن قوتها وضعفها، كما ويتناول هذا 

ج المقرر تحديد المقدمات والنتائج وتمييز االفتراضات، والتعرف على الحج

المضمرة، وعلى البرهان وطرقه، وصوالً إلى القدرة على تقييمه، وتحليل 

النتائج والوصول إلى استنتاجات من المعلومات األولية المتوفرة. وتهدف 

المادة إلى تدريب الطلبة على تحليل النصوص وتحديد النقاط األساسية فيها، 

ة للتمكن من تقديم وإدراك أهمية الفقرات واألفكار المطروحة للفكرة الكلي

)سيناريوهات( مختلفة لكيفية تفسير النص وقراءته. كما تزود الطالب 

بمهارات ربط األرقام بالقرارات التي يمكن للفرد أن يتخدها وكيفية التعامل 

 مع هذه األرقام، وطرق تنفيذ الخطوات الحسابية بشكل صحيح.

 

 قراءة واستيعاب

 (  3323331) رمز المادة: 

 دة:وصف الما

تشكل هذه المادة األساس لتطوير المهارات واالستراتيجيات الضرورية 

للقراءة واالستيعاب. وتتضمن تلك المهارات التصفح أي القراءة بسرعة 

للبحث عن معلومة معينة أو القراءة المتأنية لمعرفة التفاصيل وقراءة 

ام النصوص المختلفة بصورة نقدية. وتتضمن االستراتيجيات كذلك استخد

المعنى العام للمفردات الجديدة واستنباط المعاني من خالل السياق، وفهم 

الفكرة األساس والتعرف على المواضيع والجمل التي تشير إلى ذلك، وإيجاد 

 التفاصيل وطرق تطوير الفقرة كوحدة نصية.

 

 ثقافة جمالية

 (3383163)  رمز المادة: 

 وصف المادة:

الت الخاصة بالثقافة الجمالية مثل: تعريف يتناول المقرر عدداً من المجا

الجمال والفن وعملية اإلبداع الفني )مراحلها والنظريات الخاصة بها(. 

ويتناول سبل التذوق الفني من خالل النشاط الفني واألساليب الفنية المتغيرة 

 وفق تطور المجتمع البشري.

 

 تاريخ الفّن العالميّ 



 34 

 (3313471) رمز المادة: 

 دة:وصف الما

تتناول هذه المادة كافة الجوانب الالزمة لعرض الفنون الحضارية وفهمها في 

عهد المسيحية والفترتين البيزنطية والقوطية ثم امتدادها في العصور الوسطى 

حتى احياء الكالسيكية وبداية عصر النهضة وذلك تحت تأثير العوامل 

 المختلفة من االجتماعية وسياسية ودينية.

 

 

 ة العربية وآدابهاقسم اللغ -3

 :اللغة العربية وآدابهاالخطة الدراسية لقسم 

 ساعة( على النحو التالي: 66متطلبات التخصص اإلجبارية ) . أ

 

 المادةاسم  رمز المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 0110101 3 (9علم النحو ) 0110240

 ---- 3 اللسانيات 0110243

 ---- 3 علم الصرف 0110247

 ---- 3 البالغة العربية 0110250

 0110101 3 األدب الجاهلي 0110260

أدب صدر اإلسالم والعصر  0110261

 األموي
3 0110260 

 0110261 3 الشعر العباسي 0110266

 ---- 3 علم العروض 0110282

 

 0110240 3 (2علم النحو ) 0110341

 ---- 3 الصوتيات 0110345

 ---- 3 بي القديمالنقد األدبي العر 0110351

 ---- 3 األدب المقارن 0110365

 0110266 3 النثر العباسي 0110367

0110368 
أدب العصور المتتابعة 

 والعصرالعثماني

3 
---- 

 0110341 3 (3علم النحو ) 0110442

 ---- 3 فقه اللغة العربية 0110444

 ---- 3 مناهج النقد األدبي الحديث 0110452

 6996962 3 البحث في األدب واللغةمناهج  0110487

 ---- 3 نظرية األدب 0110456

 ---- 3 األدب األندلسي والمغربي 0110469

 ---- 3 الشعر العربي الحديث 0110474

 ---- 3 النثر العربي الحديث 0110478

 

 ساعات(: 1متطلبات التخصص الختيارية )ب. 

 المواد التالية: ساعات( من 1مواد ) 3يختار الطالب         

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة

متطلب 

 سابق

 ---- 3 المدارس النحوية 0110346

 ---- 3 البيان القرآني والنبوي 0110354

 ---- 3 السرديات 0110356

 ---- 3 تطبيقات نحوية وصرفية 0110448
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0110476 
األدب في فلسطين 

 واألردن
3 ---- 

 ---- 3 األدب موضوع خاص في 0110477

 

ساعات(  6مواد مساندة: يدرس الطالب مادتين مساندتين لمواد التخصص )

  هما:

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

0110291 
تاريخ العرب والمسلمين حتى 

 نهاية دولة المماليك
3 ---- 

 ---- 3 تاريخ العرب الحديث 0110395

 

 عربية وآدابهااللغة ال قسموصف مساقات 

 

 ساعة معتمدة( 66أولً. متطلبات التخصص اإلجبارية، عدد الساعات )

 

 3علم النحو 

 (   3333243) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة األساسيات األولى لعلم النحو والتركيب، فتبدأ بتقسيم الكلمة 

مية والفعلية، وتدرس إلى أنواعها، ثم تنتقل إلى تركيب الجملة وأقسامها؛ االس

الفعل من حيث الزمن، والصحة واالعتالل، واإلعراب والبناء، ثم تدرس 

االسم من حيث نوعه وبناؤه وإعرابه،  وتناقش أحوال المبنيات وعالمات 

البناء، وأحوال المعربات وعالمات اإلعراب، وتدرس أنواع الفاعل ونائبه، 

خبر، وتوضح عمل ما يدخل على وأنواع المفعول به، ثم أنواع المبتدأ وال

الجملة االسمية من األفعال الناقصة والحروف الناسخة، وما يدخل على 

مفردات الجملة من النعت واإلضافة، ثم ما تذيل به الجملة من أشباه الجمل؛ 

 الجار والمجرور، والظرفية.

 

 اللسانيات   

 ( 3333241) رمز المادة:

 وصف المادة:

م اللغة الحديث، وتدرس اللغة بشكل موضوعي للكشف تتناول هذه المادة عل

عن الخصائص األساسية لنظامها الصوتي والصرفي والنحوي والداللي 

والعالقات العضوية فيما بينها، كما تبرز المادة مناهج دراسة األنظمة اللغوية 

كالمناهج التاريخية والوصفية والمقارنة، وتسعى للكشف عن العالقة بين 

واهر النفسية واالجتماعية، مع اإلحاطة الكافية بالنظريات اللغوية اللغة والظ

الحديثة، الوصفية والسلوكية واالجتماعية والتحويلية. ويتعرف الطلبة من 

خالل المادة على أبرز أعالم اللسانيات واتجاهاتهم في دراسة الظاهرة 

 اللسانية، والمصادر األساسية في هذا المجال.

 

 علم الصرف 

 (   3333247)   لمادة:رمز ا

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة، بالتحليل الصرفّي، بنيةَ الكلمة العربية )الفعل واالسم( وما 

يطرأ عليهما من تحّوالت، وذلك بالتعريف بعلم الصرف وموضوعاته، 
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والتعريف بالقوانين الصوتية والمقاطع العربية والميزان الصرفّي. ثّم تُدرس 

 لصرف بعد ذلك ُمقّسمةً قسمين: موضوعات علم ا

األول )الفعل( وتُدرس فيه أقسام الفعل والتحّوالت التي تطرأ عليه.والثاني 

)االسم( وتُدرس فيه خاصية االشتقاق، و أقسام االسم والتحّوالت التي تطرأ 

 عليه. ويتبع ذلك دراسة بابي اإلعالل واإلبدال.

 

 البالغة العربية   

 (3333253)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتكون هذه المادة من مجموعة من المفاهيم والمعارف والتطبيقات المتصلة 

بعلم البالغة العربية، وتشتمل على مقدمة لتوضيح عدد من المصطلحات 

والمفاهيم مثل: البالغة والفصاحة والبيان.  وتركز المادة على  علوم البالغة: 

؛ من خالل عرض للمفاهيم المتصلة علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع

 بها وبفروعها، من خالل نماذج تطبيقية من األدب العربي. 

 

 

 األدب الجاهلي 

 (0110260)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تدرس هذه المادة  األدب في العصر الجاهلي )شعرا ونثرا(. وتهتم بإبراز 

نية واالجتماعية أهم معالم الحياة العربية قبل اإلسالم من النواحي الدي

والثقافية، وربط هذه المعارف بالشعر الجاهلي. وتعنى المادة بالتعرف إلى 

أهم قضايا األدب الجاهلي )كقضية بدايات الشعر وأوليته وقضية النحل 

واالنتحال وقضية الرواية والتدوين(. وتسعى المادة إلى تعريف الطلبة بأهم 

: المعلقات، الحوليات، ظواهر الشعر الجاهلي وموضوعاته من مثل 

المنصفات، شعر الصعاليك. وتدرب المادة الطلبة على قراءة القصيدة 

الجاهلية وفهمها وتحليلها من خالل التفاعل مع  القصيدة الجاهلية وأبرز 

مفاتيح تأويلها وتفسيرها. كما تقدم المادة صورة موجزة عن فنون النثر 

على عدد من المفاهيم العربي في العصر الجاهلي، وتركز المادة 

 والمصطلحات المرتبطة بهذه الحقبة.

 

 أدب صدر اإلسالم والعصر األموي

 (0110261)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة للطلبة صورة واضحة عن األدب في عصر صدر اإلسالم 

)عصر النبوة والخلفاء الراشدين( والعصر األموي، بفنّيه: الشعر والنثر. 

دراسة موقف اإلسالم من األدب عامة والشعر خاصة، وكذلك وتتضمن 

التعرف إلى أثر اإلسالم ومفاهيمه في الشعر والنثر من خالل تحليل 

النصوص األدبية المختلفة. وفي مجال الشعر تركز المادة على دراسة 

الظواهر الجديدة التي برزت في أدب صدر اإلسالم مثل: دور الشعر في 

مية، وشعر الفتوحات، وكذلك ما برز في العصر مجال الدعوة اإلسال

األموي من ظواهر كالنقائض، والغزل الصريح والغزل العذري، والشعر 

المذهبي والسياسي الخ... وذلك من خالل نصوص شعرية تمثل هذه 

 االتجاهات والظواهر.

أما في مجال النثر فتركز المادة على إبراز دور اإلسالم في تطوير سائر 

النثرية )الخطابة، الرسالة، العهود والمواثيق الخ... وكذلك تلّمس الفنون 

المالمح الفنية لهذه الفنون، ومدى تطورها في صدر اإلسالم والعصر 

 األموي.
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 الشعر العباسيّ 

 (  3333266)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعرُض هذه المادة صورة شاملة ومفصلة لحركة الشعر العربّي في العصر 

هـ( بدءاً ببشار بن برد وانتهاًء  441-932سّي في الفترة الواقعة بين )العبا

بأبي العالء المعرّي، وذلك من خالل دراسة أعالم الشعر العربّي، ورصد 

مكامن فرادتهم وتعيين معالم تجاربهم الشعرية. إضافة إلى تجلية الظواهر 

م في الشعرية البارزة، والوقوف على منزلة الشعر والشعراء ودوره

 صناعة الثقافة والتاريخ العربيين.

 

 علم العروض 

 (   3333282)  رمز المادة:

 وصف المادة:

مادة العروض لطلبة اللغة العربية، مادة تدرس علم العروض التقليدي 

بمواصفاته المعروفة، حيث يتعرف الطالب على أسس تقطيع الشعر، ومعرفة 

بحراً(، وتفاعيلها،  96العربي ) الزحافات والعلل، والتعرف إلى بحور الشعر

وكذلك معرفة )القافية(، ومعرفة عروض الشعر الحر التفعيلي، ومقارنته 

بالبحور األوروبية، كذلك يتعرف الطالب على النظريات الحديثة في مجال 

 موسيقى الشعر.

 

  2علم النحو  

 (       0110341)   رمز المادة:

 وصف المادة:

يم الزيادات التي تدخل على الجملة فتحول وظائفها تتناول هذه المادة مفاه

إلى دالالت مختلفة، وتضم هذه المفاهيم التوابع؛ العطف والتوكيد والبدل، 

وتدرس المفاعيل بأنواعها، المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول ألجله 

والمفعول معه، وتبين أنواع التمييز ووظائفه في الجملة، وكذلك الحال 

ا، المفردة والجملة وشبه الجملة والمشتقة والجامدة والتقديم وأنواعه

والتأخير عن صاحبها، وتدرس النداء ووظيفته وأنواعه وأحكامه 

اإلعرابية، وما يتفرع عنه من الندبة واالستغاثة، ويبحث في االستثناء 

 وأنماطه وأحكام المستثنى وإعرابه، ثم العدد وأحكامه مع المعدود وإعرابه.

 

 وتياتالص 

 (3333145)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة علم أصوات العربية، وصفاتها الفونيتكية من خالل التعرف 

إلى جهاز النطق والمخارج وطريقة النطق، وتبين صفات األصوات العربية 

الصامتة والصائتة، إضافة إلى الدراسات الصوتية الحديثة من  -بنوعيها :

تنغيم. والتعرف على المقطع وأنواعه والتغيرات الطارئة في فونيم ونبر و

 التركيب المقطعي، كما تعرف الطالب بالكتابة الصوتية للكلمات العربية.

 

 النقد األدبي العربي القديم  

 (  3333153) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشتمل هذه المادة على عرض تاريخي وقراءات نصية تطبيقية ألبرز القضايا 

لنقدية في األدب العربي القديم ولتعريف الطالب بأبرز النقاد القدماء. فهي ا

تهدف إلى تمكين الطالب من اإللمام بالمالمح النقدية االنطباعية في العصر 

الجاهلي وصدر اإلسالم والمؤثرات الفكرية واألجنبية التي فعلت في هذا النقد 

ام بقضايا أساسية مثل الطبع بعد ذلك. كما تهدف إلى تمكين الطالب من اإللم

والصنعة وعمود الشعر والسرقات األدبية واللفظ والمعنى والقديم والمحدث 
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والصدق والكذب والنظم والنثر، فضال عن دراسة جهود نقاد بارزين مثل ابن 

 سالم الجمحي وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني.

 

 األدب المقارن  

 (     3333165)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة عالقات األدب العربي القديم والحديث، بآداب اللغات األخرى 

)عالقات األدب العربي القديم باألدبين: اليوناني، والفارسي، عالقة 

الموشحات بشعراء التروبادور، أثر الشعر اإلنجليزي واإلسباني الحديث في 

ما تهتم المادة بتعليم الطالب مدارس واألدب الشعر العربي الحديث... الخ(. ك

المقارن ومناهجه في العالم: )الفرنسي، األمريكي، األلماني، السالفي(، 

وكيفية فهمها لمسألة التفاعل األدبي، والتعرف إلى المحاوالت العربية في 

 مجال األدب المقارن. 

 

 النثر العباسي

 (  3333167)  رمز المادة:

 وصف المادة:

هذه الـمادة صورة شاملة وُمفصـّلة لحركة النثر العربّي في العصر  تعِرضُ 

هـ( من عبد الحميد الكاتب )ت  596ـ  932العباسّي في الفترة الواقعة بين )

هـ( وانتهاًء بالحريرّي )ت  366هـ( مروًرا بأبي الفضل ابن العميد )ت  932

وتجلية مضامينها  هـ(، وذلك من خالل دراسة األجناس النثرية المختلفة 596

المتنّوعة، وإدراك خصائصها الفنية من خالل قراءة النصوص وتحليلها. 

كذلك تسعى هذه المادة إلى الوقوف على أعالم النثر العربّي، ورصد مكامن 

فرادتهم وتعيين معالم تجاربهم النثرية، والتعريف بمنزلة النثر والناثرين 

    بيين.ودورهم في صناعة الثقافة والتاريخ العر

 

 أدب العصور المتتابعة والعصر العثماني 

 ( 3333168) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة "أدب العصور المتتابعة" الذي يُعدُّ حلقة الوصل بين األدب 

العربّي القديم واألدب العربّي الحديث. ويشمل المراحل التالية: األدب 

هـ(، واألدب  577ـ  491الزنكّي )هـ(، واألدب  567ـ  359الفاطمّي )

هـ(، إضافة  9293ـ  123هـ(، واألدب المملوكّي ) 649ـ  579األيوبّي )

 إلى أدب العصر العثماني. 

وتهدف المادة إلى دراسة الظواهر األدبية البارزة، واألدباء المشهورين من 

لى خالل دراسة نصوص أدبية كاشفة عن أبرز العوامل الثقافية التي أدَّت إ

تشكيل الظواهر األدبية مثل: المذهب اإلسماعيلّي، والمذهب الصوفّي، وأدب 

 هـ(.  616ـ  416الحروب الصليبيّة )

 

 مناهج البحث في األدب واللغة 

 (3333487)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة عرًضا لمناهج البحث في األدب واللغة ومرجعياتها 

حليلية وأعالمها ورّوادها. وتندرج في هذا اإلطار اإلشارةُ المعرفية وآلياتها الت

إلى اتجاهات المناهج: المناهج السياقيّة، والمناهج اللسانية، والمناهج التوفيقية 

التركيبيّة. فأما المناهج السياقية فتلك التي تُقارب النصوص ُمقاربة خارجية، 

تماعّي. وأّما المناهج كالمنهج التاريخّي، والمنهج النفسّي، والمنهج االج

اللسانية فتلك التي سعت إلى وضع قوانين خاصة لدراسة األدب معتمدةً على 

البنية اللسانية، فكان أّن ظهر المنهج الشكالنّي، والمنهج البنيوّي، والمنهج 

األسلوبّي. ولعّل نزوع المناهج العلمية إلى التجريب واحتكامها إلى العلمية 
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ى النص األدبّي ـ اللغوّي نظرة ُمغلقة دفع إلى محاولة الصارمة التي نظرت إل

رأب الصدع بين المناهج اللسانية النسقيّة والمناهج الخارجية السياقية فكان أْن 

ا على اللسانيات التوليديّة التحويلية، وظهر  ظهرت اللسانيات التداولية رّدً

 ليل الخطاب.المنهج الثقافّي والمنهج التفكيكّي والمنهج السيميائّي وتح

 

  1علم النحو  

 ( 0110442) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة األساليب اللغوية من حيث استخداماتها ومعانيها وإعرابها، 

وتضم االستفهام وأدواته ومعانيه والتعجب وطرقه واستخداماته ومعانيه، 

اص، والنفي والشرط وأدواته، والمدح والذم، واإلغراء والتحذير واالختص

وأدواته ومعانيه، والقسم وحروفه، ثم تدرس إعراب لجمل ومواقعها في 

التركيب، وأسماء األفعال واألصوات والفرق بينهما وبناءها وأنواعها، 

 ودراسة نصوص تطبيقية لكل هذه الفروع.

 

 فقه اللغة العربية

 (  0110444)  رمز المادة:

 وصف المادة:

فقه اللغة، والفرق بينه وبين علم اللغة وجهود تدرس هذه المادة التعريف ب

علماء اللغة المتقدمين والمحدثين في فقه اللغة وأشهر مؤلفاتهم ثم التعريف 

بنظريات نشأة اللغة، والفصائل اللغوية وعالقة العربية بشقيقاتها من اللغات 

السامية. وتركز المادة على تطور اللغة العربية وما أصابها من تغييرات، 

تهتم باللهجات العربيّة وما بينها من فروق صوتية وصرفية وتركيبية، كما و

تدرس بعض الظواهر اللغوية كالمشترك اللفظي، والترادف، واألضداد، 

 والتعريب )قديماً وحديثاً(. 

 

 مناهج النقد األدبي الحديث

 ( 0110452)  رمز المادة:

 وصف المادة:

النقد األدبي الحديث ومناهجه من تهدف هذه المادة إلى التعريف بتاريخ 

خالل تمهيد حول معنى األدب والنقد والعالقة بينهما، والتعريف 

بمصطلحات وقضايا نقدية قديمة / حديثة مثل الوحي واإللهام واإلبداع 

والذوق وعالقة النقد بالمجتمع واألخالق.. إلخ ثم يتوقف عنـد أبرز المناهج 

لتاريخي، والمنهج النفسي، والمنهج الجمالي، النقدية الحديثة مثل : )المنهج ا

والمنهج االجتماعي، والمنهج البنيوي، والمنهج السيميائي، والمنهج 

التفكيكي والنقد الثقافي، والنقد النسوي(، وذلك بالتعرف على أصولها 

الفكرية والفلسفية، وأبرز من أسّسوا لها نظريا وتطبيقياً في إطارها 

لمستعمل منها في النقد العربي الحديث، مع بعض األوروبي، واإللمام با

 التطبيقات.

 

 نظرية األدب 

 (   3333456)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول )مادة نظرية األدب(، فلسفة األدب، التي أُطلقت عليها ُمسّميات أخرى، 

مثل : )الشعرية، علم النّص، وعلم األدب(، وغيرها. وكلها تتناول مادة األدب 

خالل وصف الخصائص المطلقة العليا لألجناس األدبية، خصوصاً من 

)الشعر، والسرد(، بفروعها المتعددة، المنبثقة من خصائص النصوص 

 األدبية، وذلك من أجل الوصول إلى فهم أفضل لماهية األدب.

كما تتناول المادة، تاريخ تطّور)نظريات الشعر(، و)نظريات السرد(، عند 

لعرب القدامى، من خالل مفاهيم ومصطلحات، مثل : اليونان، والنقاد ا
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المحاكاة، اإللهام، التخييل، والفحولة، والطبقات، والطبع، والجزالة، 

والصناعة، والتقليد، والتوليد، والعذوبة....الخ. كما تتناول المفاهيم الحديثة 

ى ألدبية األدب، منذ الشكالنيين، الروس، مروراً بالبنيوية، والتفكيكية، وحت

السيمائية، ويشمل ذلك )شعرية السرد(، و)شعرية الشعر(، والتباعد والتقارب 

بين الشعر والنثر، والنظرية النِْسوية، والنظرية التفاعلية، وجمالية التلقي، 

 وعالقة اآلداب بالفنون، وغيرها من القضايا. 

 

 األدب األندلسي والمغربي 

 (   3333461)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ف هذه المادة الى تعريف الطالب بوجوه التشابه والتميز بين األدب تهد

العربي في المشرق واألدب العربي في األندلس والمغرب والظروف المنتجة 

لها. كما تهدف إلى التعريف بأبرز الموضوعات النثرية والشعرية التي انشغل 

وصف بها الكتاب والشعراء األندلسيون والمغاربة مثل الحب والغزل و

الطبيعة والبحث عن الحقيقة ورثاء المدن، فضال عن دراسة ظاهرة 

الموشحات من حيث  عوامل نشوئها ومصادر دراستها وأهميتها في سياق 

 تاريخ تجديد الشعر العربي.

  

 الشعر العربي الحديث 

 ( 3333474) رمز المادة:

 وصف المادة:

العربي الحديث من تهدف هذه المادة إلى تعريف الدارسين بحركة الشعر 

خالل الوقوف على أبرز الظروف والعوامل التي أدت الى ظهور حركة 

الشعر الحديث، والتعريف برواد هذه الحركة ومكوناتهم الفكرية والثقافية، 

وطروحاتهم النظرية، وأبرز خصائص حركة الشعر الحديث في الشكل 

تطورها وصوال والمضمون وطرائق التعبير، وامتدادات هذه الحركة وآفاق 

 الى قصيدة النثر والتعريف بأبرز أعالم الشعر الحديث وأهم أعمالهم.

 

 النثر العربي الحديث  

 (     3333478) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف مادة النثر العربي الحديث الى تعريف الطلبة بالفنون النثرية الحديثة، 

قصيرة، المسرحية، ونشأتها وتطورها، وتركز على: الرواية، القصة ال

السيرة. ويتطلب البحث وقوف الطالب على المحاوالت األولى لكتابة هذه 

الفنون في الوطن العربي، والعوامل التي أدت الى نشأتها في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين، وصلة هذه الكتابات 

(. وتتعرض إلى الفنية في القصة بالتراث )المقامات، والمذكرات، والسير

والرواية، وتأثرها بالفن القصصي األوروبي من خالل نماذج قصصية 

وروائية جديدة تبين الجهود القصصية في القرن العشرين. كما تتناول المادة 

تقنيات المادة للتيارات وتطورها بدءا من القصة التقليدية وانتهاء بقصص 

 يات الفنية الحديثة.التجريب على اختالفها، والروا

 

 

 ساعات معتمدة(1ثانيًا ـ متطلّبات التخّصص الختياريّة )

 

 المدارس النحويّة 

 (    3333146) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتنـاول هذا المـاّدة نشـأة النحـو العربّي، والبيئات النحويّة التـي احتضنت  

)البصريةّ والكوفيّة والبغداديّة الّدرس النحوّي في بداياته، ثّم المدارس النحويّة 
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واألندلسيّة والمصريّة(، مركِّزة في كلٍّ من هـذه المدارس النحويّة علـى 

قضايـا رئيسيّة أبرزها : األصـول النحويّة، واألعـالم والمصنّفات، وأوجـه 

االختالف وال سيّما قضيّة المصطلح بيـن البصريين والكوفيين. وتتناول 

 المسائـل النحويّة الخالفيّة. الماّدة دراسة بعض

 

 البيان القرآني والنبوي 

 ( 3333154)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى بيان وجوه الجمال األسلوبي في القرآن، والحديث 

واإلعجاز البياني للقرآن الكريم، وتطوره عبر العصور التاريخية، مع 

وجيهات وأحكام. يرافقها التركيز على ما يستخلص من النصوص من ت

دراسات تطبيقية للبيان وأثره في جمال الصورة القرآنية والحديث النبوي 

 الشريف.

 

 السرديات 
 (3333156) رمز المادة:

 وصف المادة:

تعنى هذه المادة بدراسة "السرديات"، بوصفها العلم الذي يدرس السرد 

المصطلحات والمفاهيم بمختلف أشكاله وأنواعه. وتشمل المادة التعريف بأهم 

السردية. وتعّرف بأبرز اإلسهامات التي قدمتها المناهج والمدارس 

المتخصصة في الدراسة السردية مثل: مورفولوجيا الحكاية الشعبية )بروب(، 

الخطاب السردي )باختين(، التحليل البنيوي للسرد )بارت( و)جينيت(، 

من هذه المناهج أبرز السيميولوجيا السردية )غريماس(.إلخ.. ويستخلص 

 التقنيات السردية وطرق دراسة النص السردي وتحليله.

وترّكز المادة على السردية العربية من ناحية إبراز األنواع السردية عند 

العرب، خصائص السرد العربي وتقنياته، مصادر السرد العربي وأهم 

: نصوصه، دراسات مختارة في نماذج من األنواع السردية عند العرب

)الخبر، قصص األمثال، الخرافة، القصص الرمزي، المقامة، المنامة، 

 الرحلة، السيرة...(.

 

 تطبيقات نحويّة وصرفيّة

 (     3333448)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه الماّدة المسائل النحويّة والصرفيّة الكبرى مراجعةً وتحليال. ومن 

ة األساسيّة كالميزان الصرفّي، أبرز هذه المسائل : القضايا الصرفيّ 

واالشتقاق، وأقسام الفعل، واإلعالل واإلبدال. والجملة االسِميّة وما يطرأ 

عليها من تقديم وتأخير وحذف،  وما يدخل عليها من النواسخ،  والجملة 

الفعليّة وما يطرأ على ترتيبها األصلّي من تحّوالت كتقديم المفعول على 

لفاعل. وتسعى الماّدة إلى معالجة هذه القضايا وغيرها الفاعل أو على الفعل وا

من المسائل النحويّة والصرفيّة من خالل التحليل النحوّي والصرفّي 

 للنصوص )نصوص مختارة من القرآن الكريم واألدب العربّي شعِره ونثره(.     

 

 األدب في فلسطين واألردن 

 (  0110476)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ذه المادة حركة األدب العربي المعاصر في فلسطين واألردن، تتناول ه

ابتداء من عصر النهضة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى 

اآلن. وتهتم بدراسة عوامل النهضة األدبية الحديثة في فلسطين واألردن، 

كما ترّكز على تطور الحركة الشعرية شكال ومضموناً، وعلى تطور حركة 
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األنواع األدبية المختلفة: القصة القصيرة والرواية والمسرحية النثر في 

والسيرة.. من ناحية تطور األشكال والخصائص والمضامين، والتعريف 

 بأبرز نماذجها وأعالمها من مختلف األجيال األدبية.

 

 موضوع خاص في األدب 

 ( 3333477) رمز المادة:

 وصف المادة:

ع في األدب العربي القديم أوالحديث، تشتمل هذه المادة على دراسة موضو

يتصل بظاهرة أدبية أو نقدية مهمة من ظواهر األدب العربي وقضاياه. 

ويمكن االعتماد على كتاب محدد من الكتب األساسية في المكتبة العربية  

 ليكون متنا يقرأ منه الطلبة ويقفون على الظواهر والقضايا التي يثيرها. 

 

 ساعات معتمدة(6م المساندة  )ثالثًا. متطلّبات القس

 

 تاريخ العرب والمسلمين حتى نهاية  دولة المماليك  

 ( 3333213) رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة مسحاً لألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية وللمعارف 

العربية منذ العصر الجاهلي وتواصل معاينتها مع بدء الدعوة اإلسالمية 

ها ألهم وأبرز المحطات المؤسسة في تاريخ الدولة اإلسالمية ونشر وتعرض

الدين الحنيف في حقبة ما قبل الهجرة وما بعدها، وتدرس فترة الخلفاء 

الراشدين من حيث اإلنجازات السياسية والجدل الفكري الذي ظهر والتطور 

األموية في التنظيمات وفلسفة بناء الدولة اإلسالمية، وتنتقل لدراسة الدولة 

 –بالتركيز على الجوانب الحضارية واالهتمام بالجغرافيا الثقافية الجديدة 

وأثرها في تشكل مجتمعات جديدة. وفي الحقبة العباسية  -البالد المفتوحة

يدرس الطالب الظروف الممهدة النهيار الحكم األموي وطبيعة الدعوة 

فاء الكبار. وتولي العباسية وعوامل نجاحها، مع عرض ألبرز إنجازات الخل

المادة عناية بأهمية الحكم العباسي من حيث تطور المعارف وظهور المدارس 

الفقهية واألدب السلطاني وحركة الترجمة وطرز البناء. وفي التاريخ 

السلطاني تقف المادة عند دولة بني أيوب كنموذج ممثل للسلطنة في إطار 

لتأليف في عهدهم وأبرز الخالفة العباسية من حيث إنجازاتهم وحركة ا

إنجازاتهم العمرانية، وصوال إلى الحقبة السلطانية المملوكية في بالد الشام 

 ومصر.

 

 تاريخ العرب الحديث  

 (    3333115) رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة في البداية تعريفاً عاماً لألوضاع السياسية واالقتصادية 

ية بعد حركة الكشوف الجغرافية وفي نهاية دولة والثقافية في المنطقة العرب

المماليك، وتحاول أن تفسر أسباب ضعف دولة المماليك والظروف التي 

 .9596مهدت لدخول العثمانيين المنطقة العربية 

وتعاين المادة طبيعة الحكم العثماني للمنطقة العربية والتنظيمات التي 

المعارف ونمو المدن وتنظيماتها.  أقاموها، والحركة الفكرية واألدبية وتطور

كما ترصد أهم األحداث العالمية التي عصفت بالمنطقة ومنها الحملة الفرنسية 

وأثرها على حركة الوعي ومن بعدها قيام دولة محمد علي باشا، وتواصل 

المادة معاينتها لحركة الوعي العربي من خالل ظهور حركات التجديد 

مناهضة لالستبداد وقيام الجمعيات العربية واإلصالح، ومن ثم الدعوات ال

والتيارات الفكرية واألحزاب التي قادت إلى نهاية الحكم العثماني عام 

9199. 
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 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها -2

 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الخطة الدراسية لقسم

 

 ساعة معتمدة( 83متطلبات التخصص )

 عة معتمدة(سا 66أ. متطلبات التخصص اإلجبارية )

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 0120113 3 القراءة المتقدمة 0120214

 ------- 3 الكتابة من الجملة إلى الفقرة 0120115

 0120115 - الكتابة المتقدمة / المقال 0120216

 ------ 3 االستماع والمحادثة 0120118

 ------ 3 خالل األدب تعلم اللغة االنجليزية من 6926296

 0120118 3 المناظرة والحوار 0120319

 0120118 3 الصوتيات 0120234

 0120221 3 اللسانيات 0120220

 0120220 3 الفونولوجيا 0120335

 0120220 3 علم الصوت والصرف 0120336

 0120102 3 القواعد اإلنجليزية 0120227

 0120220 3 علم النحو 0120325

 0120220 3 علم الداللة 0120426

 0120220 3 تحليل الخطاب 0120424

 0130102 3 مقدمة في األدب 0120251

 0120251 3 الشعر 0120353

 0120251 3 الرواية 0120356

 0120251 3 المسرحية 0120354

 0120251 3 األدب األمريكي 0120458

 0120251 3 تحليل النص األدبي 0120486

0120484 
ي النظرية األدبية والنقد مقدمة ف

 األدبي
3 0120251 

 0111161 3 مشروع بحث 0120498

 

 ساعة معتمدة( 1ب. متطلبات التخصص المساندة  )

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 3 (9)أساليب تدريس اللغة االنجليزية 0120462
0120220+

0120251 

 0120362 3 (2يزية)أساليب تدريس اللغة االنجل 0120463

 ------- 3 فكر وثقافة غربية 0111138

 

 ساعات معتمدة( 1ج. متطلبات التخصص الختيارية )

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 0120220 3 الترجمة العامة 0120372

 0120220 3 حلقة دراسية في اللغة 0120481
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 0120220 3 األسلوبية 6926422

 0120220 3 علم اللغة االجتماعي 0120328

 0120251 3 حلقة دراسية في األدب 0120482

 0120251 3 األدب العالمي 0120459

 

 اللغة النجليزية وآدابها قسموصف مساقات 

 

 أول. المهارات اللغوية:

 :المهارات اللغوية األساسيةأ. 

    

 القراءة والستيعاب

 (  3323331) رمز المادة:

                                                          مادة:وصف ال

تشكل هذه المادة األساس لتطوير المهارات واالستراتيجيات الضرورية 

للقراءة واالستيعاب وتتضمن تلك المهارات التصفح أي القراءة بسرعة 

للوصول الى معلومة معينة أو القراءة المتأنية لمعرفة التفاصيل وقراءة 

النصوص المختلفة بصورة ناقدة. وتتضمن االستراتيجيات كذلك استخدام 

المعنى العام للمفردات الجديدة واستنباط المعاني من خالل السياق، وفهم 

الفكرة األساس والتعرف على المواضيع والجمل التي تشير الى ذلك، وايجاد 

 التفاصيل وطرق تطوير الفقرة كوحدة نصية.

 

 إلى الفقرة الكتابة من الجملة

 (                                                       3323335)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تساعد هذه المادة الطلبة في الحصول على مهارة كتابة جمل وفقرات منظمة 

مختلفة كالوصف والمقارنة واإلقناع ومحددة الموضوع وبأنماط كتابية 

وغيرها من األنماط الكتابية. كما يَُعود الطلبة على االعتماد على التفكير 

المستقل ومحاولة نقل أفكارهم عن طريق كتابة فقرات تعكس بوضوح تلك 

 األفكار.

 

 الستماع والمحادثة

                        (                                      3323338)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى  تطوير المهارات اللغوية والشفوية للطلبة من خالل 

تدريبهم على االستماع لمادة لغوية ومعرفة ما يدور فيها عن طريق فهم 

ريق هذه المادة، اضافة الى ذلك، من السياق. كما سيتمكن الطلبة عن ط

تلخيص األفكار الرئيسة والتوصل الى احكام ونتائج حول ما يسمعوه من 

نصوص. وتهدف هذه المادة أيضا الى تطوير مهارات الطلبة في المحادثة 

االنجليزية عن طريق توزيعهم الى مجموعات صغيرة يقومون فيها بمناقشة 

 موضوعات متنوعة.

 

 زية من خالل األدب تعلم النجلي

 (                                               3323233) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى مساعدة الطلبة على فهم المصطلحات األدبية ومناقشة 

حيث يقرأ الطلبة نصوصاً تمثل أنماطا مواضيع تتعلق باألدب االنجليزي، 

على خصائصها ومكوناتها اللغوية  نأدبية متنوعة والتي عن طريقها يتعرفو

 وذلك لتطوير مهاراتهم اللغوية المختلفة.
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 المهارات اللغوية المتقدمة:ب. 

 

 القراءة المتقدمة 

 (  3323331( المتطلب السابق)3323234) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

حيث ترسخ ماحصل  6926993هذه المادة مكملة لمادة القراءة واالستيعاب 

عليه الطلبة من مهارات في القراءة ليتمكنوا من قراءة واستيعاب نصوص 

انجليزية متنوعة وفي مستويات متقدمة، كي يتمكنوا من تحديد المفاهيم 

الرئيسة وتلخيصها و تكوين أفكار ناقدة للنصوص التي يقرؤونها واألفكار 

 واالستمتاع بها.

 

 الكتابة المتقدمة: المقال

 (      3323335( المتطلب السابق)3323236)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

الممارسة العملية في الكتابة باللغة تهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة ب

االنجليزية وتحسين مهاراتهم واساليبهم الكتابية. وسيمارس الطلبة كتابة 

مقاالت بنماذج وأنماط مختلفة كالمقاالت الوصفية والجدلية والتوضيحية 

والمقارنة وغيرها. كما تهدف هذه المادة الى تمكين الطلبة من تلخيص 

ت مترابطة شكالً ومضموناً وحسب خطة نصوص طويلة وكتابة مقاال

واضحة. كما توفر المادة فرصاً للطلبة في الكتابة االبداعية ككتابة القصص 

 القصيرة والقصائد والكتابة الناقدة.

 

 المناظرة والحوار

 ( 3323338( المتطلب السابق )3323131)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تطوير قدرات الطلبة وثقتهم بأنفسهم عند استخدامهم 

اللغة االنجليزية في مواقف وسياقات مختلفة، كما تساعدهم على التواصل 

بنجاح عن طريق تطوير مهاراتهم في التحدث بطالقة حول مواضيع تتطلب 

التواصل الوظيفي مهم جدا في عرض األفكار بانسيابية ودون تردد. حيث ان 

 الفهم المتبادل.

 

 

 القواعد النجليزية

 ( 3313332المتطلب السابق )( 3323227)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تريسخ ما تعرض اليه الطلبة من مفاهيم قواعدية وبنى ً 

فيما تتعلق  ببناء الجمله وشبه الجملة  6936962/  6936969مساقي في 

وأنواع الجمل االنجليزية و أساليب ربطها. وسيتمكن الطالب عند االنتهاء من 

دراسة هذه المادة بنجاح، من التواصل الى استخدام لغة انجليزية سليمة وفي 

 مواقف وسياقات متنوعة.

 

 ثانياً. مساقات اللغة:

 اإلجبارية: المساقات  . أ

 

 اللسانيات

 (                                     3323223)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بعلم اللغة وأهدافه وأوجه عالقته بالعلوم 

التعريف بطبيعة اللغة البشرية  االجتماعية االخرى، كما تهدف الى

ومواصفاتها وتراكيبها ووظائفها. وسيتم التركيز في هذه المادة على تقديم 
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أمثلة من اللغة االنجليزية وتراكيبها المختلفة ومقارنتها بلغات أخرى عندما 

باإلضافة الى دراسة بعض القواعد اإلنجليزية  ،تكون هناك حاجة لذلك

وجيا وعلم المعنى والبراجماتية واكتساب اللغة والنحو والصرف والفونول

 بصورة مبسطة حيث ان هذه المادة متطلب إجباري لجميع مواد اللغة.

 

 الصوتيات

 (3323338( المتطلب السابق )3323214)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

دة على المبادئ األساسية في علم األصوات يتعرف الطلبة في هذه الما

ليتعرفوا بعد ذلك على النظام الصوتي للغة االنجليزية على مستوى األصوات 

المنفصلة وعلى مستوى الوحدات الصوتية األكبر. ويدرس الطلبة في هذه 

المادة الجوانب النظرية والعملية لعلم األصوات اللغوية وتصنيفها ووصفها 

وى المقطع الصوتي والكلمات والعبارات والجمل. كما وتشكيالتها بمست

سيقوم الطلبة بتمارين في كيفية نطق التراكيب اللغوية االنجليزية من مستوى 

الوحدة الصوتية الصغرى الى مستوى الجمل والنصوص باالعتماد على 

 قراءة النوتة الصوتية باإلضافة الى النبر والتنغيم.

 

 علم النحو

 (   3323223( المتطلب السابق )3323125)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تقدم هذه المادة عرضاً لطرق تحليل التراكيب النحوية والصرفية. حيث 

يتعرف الطلبة في الجانب النحوي، على كيفية تحليل الجمل وأشباه الجمل 

نب الصرفي تركيب الكلمات وإشتقاقاتها والعالقات ووظائفها. ويتناول الجا

 الصرفية فيما بينها. 

 

 علم النظام الصوتي )الفونولوجيا(

 ( 3323223( المتطلب السابق )3323115)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

رفة األساسية بنظام وظائف تهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة بالمع

األصوات في اللغة االنجليزية، حيث سيدرس الطلبة األوجه الوظيفية للفوتيم 

والسمات المميزة والعمليات الفونولوجية كاإلضافة أو الحذف والتماثل 

 واالقالب والترخيم إضافة قواعد وقوانين النبر والتنغيم.

 

 علم الصوت والصرف

 (          3323223المتطلب السابق  ) (  3323116)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

يهدف هذا المساق الى دراسة النظامين الصوتي والصرفي. ويبحث النظام 

الصوتي في وظائف الوحدات الصوتية، ومفهوم "الفونيم" والسمات المميزة 

لعمليات الصوتية التي تتعرض لها األصوات في للوحدات الصوتية،  وا

الكالم المتصل.  كما يدرس القواعد التي تتحكم في أنظمة النبر والتنغيم 

واإليقاع في الكالم.  وفي النظام الصرفي يبحث المساق بنية الكلمة في 

اإلنكليزية، وعمليات االشتقاق وما يتعلق بذلك من عمليات صرفية، صوتية.  

توليد الكلمات مثل التركيب والنحت والتوليد  ويبحث قواعد

 الخ.…والمختصرات

 

 علم الدللة 

 (      3323223( المتطلب السابق )3323426) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

وله الهدف الجوهري من مساق علم الداللة هو استيعاب الطالب ما يدور ح

من نقاش، أو ما يقرأه من معلومات.  وال يقتصر هذا االستيعاب على معنى 
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المفردة وإنما يشمل معنى المفردة ومعنى الجملة والمعلومات الموجودة مسبقا 

في ذهن الطالب حول هذا الموضوع الذي يقوم بمعالجته ذهنيا.  وهذا يعني 

ة بمعنى الكلمة أن هذا المساق يعرض الطالب لدراسة أكاديمية متعلق

ومدلوالتها خارج السياق وضمنه، حيث تستمد كل كلمة معناها من السياق 

الذي ترد فيه،هذا المساق يمكن الطالب من فهم ظالل المعنى بشكل متميز 

باإلضافة الى دراسة الغموض المفرداتي والتركيبي والترادف 

 والتضاض....... الخ.

 

 تحليل الخطاب

 (                                         3323223( المتطلب السابق )3323424)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تزود هذه المادة الطلبة بالمعرفة والمهارات الضرورية التي تساعدهم في 

بعد الجمل  تحليل النصوص االنجليزية على مستوى الوحدات اللغوية ما

وحسب النماذج والنظريات المتعلقة بدراسة وتحليل النصوص اللغوية، 

ليتسنى لهم معرفة تأثير السياق في المعنى العام للنص في سياقه االجتماعي 

مما يساعد الطلبة على استخدام اللغة كتابة ومشافهة بطريقه تساعدهم على 

 نقل آثر التعلم. 

 

 المساقات اإلختيارية:ب. 

  

 لم اللغة الجتماعيع

 (           3323223( المتطلب السابق )3323128)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

يدرس الطلبة في هذه المادة علم اللغة االجتماعي كفرع من فروع علم اللغة 

يث يتعرف الطلبة على التنوع يهتم بدراسة العالقة بين اللغة والمجتمع ح

اللغوي الناتج عن عوامل مختلفة مثل الدين والعمر والجنس واألثنية وغيرها 

حيث أن اللغة تختلف من الرجل الى اإلمرأه ومن البالغ الى اليافع حيث يؤدي 

 ذلك الى اكتساب اللغة وتعلمها.

 

 األسلوبية 

       ( 3323223( المتطلب السابق)3323422) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تتناول هذه المادة بشكل أساسي دور األسلوبية في تسهيل تلقي القارئ 

للنصوص وفي فهم أساليب وخصائص مجموعة واسعة من النصوص 

ة المأخوذة من مجاالت االستخدام اللغوي مثل األدب ووسائل اإلعالم ولغ

السرد والقانون. ويتم اختيار مواضيع ذات أهمية بارزة في اللغويات 

المعاصرة لدراستها وخاصة تلك التي لها دور مهم في تحليل النصوص. كما 

يجري اختيار بعض األعمال األدبية للمناقشة وخاصة تلك التي تلقي رواجا 

ية واألسلوبية بين الدراسيين والنقاد. وينصب االهتمام على األسلوبية اللسان

األدبية على حد سواء في محاولة لتحديد العالقة بين األسلوب والوظيفة 

األدبية. وبفضل دراسة الطالب لهذه المادة سيتمكن الطالب من فهم مبادئ 

النظرية األسلوبية ومناهج التحليل األسلوبي حيث سيزود بمعلومات عن كيفية 

تعرف على المؤثرات التي تمكن عمل اللغة وطريقة تحديد أسلوب الكاتب وال

 لغة اإلعالن من كسب اهتمام الجمهور.

 

 حلقة دراسية في اللغة

 (        3323223المتطلب السابق )( 3323483)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

في اللغة ليست ضمن  إلى تهيئة الفرصة لدراسة مواضيع هذه المادةهدف ت

الخطة الدراسية، وينبغي أن يخطط له بشكل يشجع الطلبة على ممارسة العمل 
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االجتماعي وإظهار المبادرات الفردية والتعبير الحر عن وجهات نظرهم، 

 ويترك لمدرس المساق اختيار الموضوع الذي يدرّسه.

 

 ثالثاً. مساقات األدب:

 المساقات اإلجبارية:أ. 

 

 ألدب مقدمة في ا

 ( 3313332( المتطلب السابق )3323253) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

الى تعريف الطلبة باألدب وصلته بالمعارف األخرى،  هذه المادةهدف ت

واأللوان األدبية)الشعر والنثر والمسرحية(، والمصطلحات األدبية الالزمة 

قراءة وفهم النصوص المختلفة المنتقاة من عدة أعمال أدبية، ويهدف أيضا ل

الى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية الالزمة للمساقات األخرى في األدب، 

التي تعد أكثر صعوبة من هذا المساق.  وبفضل هذه المعرفة، يتوقع أال يجابه 

هذا المساق أيضا الطلبة مشكالت في المساقات األدبية الالحقة ويحاول 

تطوير مهارات الطلبة العقلية التي تمكنهم من التفسير والتحليل وتقدير 

النصوص واألساليب المستخدمة في هذه األلوان األدبية، وإصدار األحكام 

والمقارنة والتعليق على الترابط القائم بين ما درسوه والعالم الذي يعيشون 

 فيه.

 

 الشعر 

 (     3323253لمتطلب السابق )( ا3323151) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

الى تدريب الطلبة على رصد مختارات من الشعر  هذه المادةهدف ت

اإلنجليزي في عصر النهضة والعصر الكالسيكي والمرحلة الرومانسية 

تطبيق العملي لتطوير مهاراتهم والعصر الفيكتوري.  وتدريب الطلبة على ال

في قراءة الشعر كهواية واستيعاب كافة سماته الفنية من تشبيه واستعارة 

ومجاز وغيرها، كما يتم تحليل قصائد لكبار الشعراء، مثل مارلو وسيدني 

وميلتون وسبسنر ووردزورث وكيتس وتنيسون، والتعليق عليها، ودراسة 

اليها سابقا، ووقوف الطلبة على  خصائص الشعر في كل المراحل المشار

 األدوات الفنية لهؤالء الشعراء.

 

 الرواية 

 (     3323253( المتطلب السابق )3323156) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

ألدبية الى تعريف الطلبة بالرواية اإلنجليزية والحركات ا هذه المادةهدف ت

التي أثرت فيها، من خالل القراءة والتحليل، ومناقشة بعض أهم األعمال 

الروائية التي تتابع نشأة الرواية اإلنجليزية وتطورها.  وغرض هذا التحليل 

تمكين الطلبة من فهم الروايات التي تناقش، وتسهيل عملية ربطها بالعالم 

لبة العقلية واللغوية، كما الذي يعيشون فيه، ويطور هذا المساق مهارات الط

يبين تطور هذا اللون األدبي عبر القرون الثالثة السابع عشر والثامن عشر 

 والتاسع عشر وحتى اآلن.

 

 المسرحية

 (     3323253( المتطلب السابق )3323154)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

لطلبة في هذه المادة مسرحيات لفترة طويلة وغنية من فترات يدرس ا

المسرحية االنجليزية، حيث تستعرض أعمال لشكسبير ومعاصريه 

ومسرحيات كوميدية لتوفير الفرص أمام الطلبة لفهم العناصر األساسية 

للمسرحية االنجليزية والتعرف على اهتمامات الناس وحياتهم في القرنين 
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من عشر. وسيدرس الطلبة ثالث مسرحيات بصورة كاملة السابع عشر والثا

 وأخرى بصورة جزئية.

 

 األدب األمريكي

 (  3323253( المتطلب السابق )3323458)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

العصر الحاضر،  الطلبة باألدب األمريكي منذ بداياته وحتى ه المادةعرف هذت

ويشمل دراسات ومناقشات معمقة لنخبة من الروايات والقصائد والمسرحيات 

الخ.  وتتضمن هذه النخبة المختارة أعماال ألهم الكتاب …والقصص قصيرة

من أمثلة إيميرسن وويتمان هوثورن وهمنجواي وميلز وويليامز على سبيل 

براز تطور األدب األمريكي المثال ال الحصر.  كما تهدف هذه القراءات الى إ

عبر العصور وأهميته في عصرنا الحاضر، ويهدف أيضا الى إلقاء الضوء 

على الحركات األدبية والتاريخ األدبي والموضوعات الرئيسية والخصائص 

 العامة للثقافات األمريكية.

 

 مقدمة في النظرية األدبية والنقد األدبي 

 ( 3323253ق )( المتطلب الساب3323484) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تعرض هذه المادة مسحاً للمراحل المهمة للنقد األدبي منذ أفالطون والى 

العصر الحالي، حيث يدرس الطلبة العالقة بين األدب واألخالق والسياسة. 

قاش في هذه المادة تشجع إضافة الى ذلك فإن الموضوعات المطروحة للن

 الطلبة على تطوير آفاقهم في النقد األدبي.

 

 تحليل النص الدبي

 ( 3323253( المتطلب السابق)3323486)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

قة وتحليل يهدف هذا المقرر إلى تطوير قدرة الطالب على القراءة المتعمّ 

نصوص أدبية مختارة، يجري اختيار بعضها من األدب اليوناني القديم، 

ويجري اختيار بعضها اآلخر من األدب البريطاني واألمريكي. سيكون لدى 

الطالب عدد من األسئلة المحددة قبل المباشرة بتحليل النص، وأسئلة أخرى 

سئلة بعض تظهر من خالل العمل على النص، وقد تحتاج بعض هذه األ

البحث خارج النّص. سيحاول الطلبة استخراج أهم أفكار النّص، وسيالحظ 

الطالب أّن أي نص فيه مجال لعدد من المقاربات المختلفة. سوف يجري 

استعراض بعض النظريات النقدية وتطبيقها على النص أيضاً. وسيبقى 

 د للنصوص.الهدف في كل هذه الدراسة تطوير قدرة الطالب على الفهم الناق

 

 المساقات اإلختيارية:ب. 

 

 الدب العالمي 

 ( 3323253( المتطلب السابق )3323451) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

إلى اطالع الطلبة على مختارات من األعمال األدبية  هذه المادةرمي ت

ويتضمن تحليال وتعليقا على نصوص روائية   المترجمة الى اإلنكليزية.

ومسرحية وشعرية وملحمية ألهم الكتاب العالميين من كالسيكيين 

. الخ. ويفضل أن تتضمن هذه …ورومانسيين وواقعيين ورمزيين ومحدثين 

المختارات الروائع األدبية مثل اإللياذة لهوميروس، والملهاة اإللهية لدانتي، 

تويفسكي، ودائرة الطباشير القوقازية لبريخت، والجريمة والعقاب لدوس

واللص والكالب لمحفوظ، وأحد أعمال وولي سوينكا، على سبيل المثال ال 

الحصر، وال بد في هذا الصدد من تسليط الضوء على نقاط االلتقاء والتباين 

 في األعمال التي يتم تناولها.
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 حلقة دراسية في األدب 

 (       3323253لمتطلب السابق )(     ا3323482) رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

الى تعزيز قدرات الطالب البحثية والتلخيصية والعملية من  هذه المادةرمي ت

خالل انتقاء تيارات أدبية أو نصوص أو كتاب أو شعراء أو مسرحيين 

نطوي على انخراط الطلبة في مناقشات شفهية وتناولهم بشكل مركز، كما ي

وفرض مساهمات كتابية عليهم حول أي موضوع أدبي يحظى باهتمامهم.  

يتم التركيز بشكل خاص على التوسع في بعض المفاهيم األدبية كالنسوية 

 والحداثة والكالسيكية.

 

 رابعاً. مساقات البحث العلمي:

 المساقات اإلجبارية:أ. 

  

 مشروع البحث

 (   3333363( المتطلب السابق )3323418)  مز المادة:ر

                                                          وصف المادة:

يبدأ الطلبة بدراسة وتهيئة مشروع البحث في النصف الثاني من السنة النهائية 

، تطبيق لدراستهم الجامعية. وعلى الطلبة أن يحاولوا، في هذه المادة الدراسية

ما تعلموه في السنوات الدراسية السابقة وفي كافة المواد الدراسية، في إنجاز 

بحث يتناول مشكلة بحثية أو قضية محددة في مجال اختصاصهم بالبحث 

والتحليل بالتشاور وبمساعدة أحد مدرسي القسم. وعند االنتهاء من انجاز 

نين داخلين باإلضافة الى البحث تقوم لجنة يشكلها رئيس القسم من اثنين ممتح

 المشرف بمناقشة الطالب وتقويم بحثه.

 

 خامساً. مساقات الترجمة:

 المساقات اإلجبارية: . أ

 الترجمة العامة

                                               (3323223( المتطلب السابق )3323172)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

تركز هذه المادة على التطبيقات العملية لما درسه الطلبة في اللغة واألدب 

حيث سيقوم الطلبة بترجمة نصوص مختلفة في اللغتين العربية واالنجليزية  

وتتناول مختلف نواحي المعرفة كاللغة واألدب و االقتصاد و التاريخ 

 العلوم. والسياسة وعلم النفس وغيرها من

 

 سادساً. المساقات المساندة:

 المساقات اإلجبارية: . أ

 

  3أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية 

  3323223 (المتطلب السابق(  3323462) رمز المادة:

+3323253)  

                                                          وصف المادة:

طورات التاريخية في األساليب إلى تعريف الطلبة بالت هذه المادةهدف ت

والمذاهب المختلفة لتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )أسلوب فهم تركيب 

اللغة من خالل الترجمة، األسلوب المباشر، األسلوب السمعي اللغوي، 

المنحنى الذهني، المنحنى التواصلي( وعالقتها بمدارس الفكر اللغوية 

تطبيقا عمليا للمنحنى  المادةقدم تلك، والنفسية المختلفة.  وفضال عن ذ

 التواصلي في تعليم وتعلم اللغة.

 

 2أساليب تدريس اللغة النجليزية 
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 ( 3323162( المتطلب السابق )3323461)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

عملي إلى تطوير مهارات النظري وال افي جانبيه هذه المادةهدف ت

واستراتيجيات فعالة في تدريس اللغة االجنبية باستعمال بعض األساليب 

(، وكذلك تدريب 9والمناحي التي درسها الطالب في مساق أساليب تدريس )

الطالب على إستعمال أساليب متطورة في تدريس نشاطات ومهارات لغوية 

عملي للتدريس، وتتم عملية تقييم المالحظة والتطبيق ال المادةستخدم تمعينة، 

 .ألعمال الطالب بغية اعدادهم للمسقبل

 

 فكر وحضارة غربية

                                                     (3333318)  رمز المادة:

                                                          وصف المادة:

كر والحضارة الغربية في حقب تاريخية مختلفة : بدراسة الف هذه المادةعنى تُ 

من العصر الروماني واإلغريقي والعصور الوسطى وعصر النهضة الى 

العصر الحديث واإلنجازات الرئيسة التي حدثت في هذه العصور مثل التطور 

 العلمي والسياسي والثورة الصناعية والعالقة بين الغرب والعالم.

 

 قسم التصميم الجرافيكي -1

 التصميم الجرافيكيالخطة الدراسية لقسم 

 ساعة معتمدة( 84متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة( 75متطلبات التخصص اإلجبارية ) - أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 -- 3 (9تاريخ الفن ) 1801136

 -- 3 أسس التصميم 0180122

 -- 3 نظرية اللون وتطبيقاتها 0180130

 -- 3 التصوير الضوئي 0180133

 -- 3 مبادئ الرسم والمنظور 0180132

 1801136 3 (2تاريخ الفن ) 0180211

 -- 3 تاريخ التصميم 0180214

 0180122 3 (9تصميم  الجرافيكي ) 6996229

 0180132 3 تقنيات الرسم والتلوين 6996239

 -- 3 (9الطباعة ) 6996299

 -- 3 الفن اإلسالمي 6996393

 6996229 3 (2التصميم الجرافيكي ) 6996322

 6996322 3 (3التصميم الجرافيكي ) 6996324

 -- 3 (9تقنيات التصميم بالحاسوب ) 6996349

 -- 3 التيبوغرافيا 6996352

 -- 3 دراسات وبحث المشروع 6996365

 -- 3 خامات وكميات وممارسة 6996399

 -- 3 تقنيات الطباعة 6996393

 -- 3 علم الجمال 6996316

 -- 3 نظريات ومنهجيات التصميم 6996495

 6996324 3 (4التصميم الجرافيكي ) 6996424

 6996349 3 ( 2تقنيات التصميم  بالحاسوب ) 6996442

6996443 
الرسوم المتحركة بالحاسوب 

(9 ) 
3 6996424 
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 3 مشروع بحث 6996463

6996365 

بعد موافقة 

 القسم

6996472 
ية وسوسيولوجية سيكولوج

 التصميم
3 -- 

 -- 6 التدريب الميداني * 6996362
 

 ساعة( بموافقة القسم. 16ساعة غير معتمدة(، بعد تجاوز ) 926* التدريب الميداني )

 

 ساعات معتمدة( 1متطلبات التخصص الختيارية ) -ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 زخرفةالخط العربي وال 0180151

 ---- 3 الجرافيك في األردن 0180325

 0130102 3 دراسات فنية باإلنجليزية 0180326

 0180341 3 تصميم مواقع اإلنترنت 0180344

 ---- 3 الترويج والتسويق 0180370

 0180443 3 (2الرسوم المتحركة بالحاسوب) 0180444

 

 التصميم الجرافيكي قسموصف مساقات 

 

 (ساعة معتمدة84لتخصص )متطلبات ا

 (ساعة معتمدة75متطلبات التخصص اإلجبارية)

 

  3تاريخ الفن 

 ( 3383333) رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة اهم المنجزات والتطورات الفنية للحضارات القديمة وحتى 

الثورة الصناعية. وتشمل حضارات العراق القديم، والمصرية، واالغريقية، 

 ة، والبيزنطية، والطراز القوطي، وعصر النهضة والباروك.والروماني

 

 أسس التصميم 

 (3383322) رمز المادة:

 وصف المادة:

اصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة نالهدف من المادة  دراسة ع

اإلنشائية للسطح، فضالً عن التطرق إلى العالقات الشكلية واللونية وأثرهما 

مع تدريبات عملية يتم من خاللها تطبيق مبادئ  ،للتصميم في بناء الهيكل العام

لى كيفية التعامل مع السطح والمادة واللون والقيمة لتنمية إالتصميم والتعرف 

 مقدرة الطالب على التعبير واإليحاء بالمساحة والعمق.

 

 نظرية اللون وتطبيقاتها

      (3383313)    رمز المادة:

 وصف المادة:

دة إلى التعرف على خاصية اللون ومكوناته فيزيائياً وكيميائياً تهدف هذة الما

مع ، من خالل تطبيقات عملية تسهم في استخدامه في التصاميم المختلفة

فضالً عن دراسة أهم  ،دراسة للعالقات اللونية والقيمة في اللون والضوء

 نظريات اللون وتطبيقاتها.

 

 مبادئ الرسم  والمنظور 
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 (  3383312)    رمز المادة:

 وصف المادة:

المهارات الخطية والدرجات الظلية من  الطلبةالهدف من المادة  إكساب 

خالل التطبيقات العملية في رسم مواضيع مختلفة بالتركيز على القيم الجمالية 

في العالقات الموجودة في العمل الفني، وذلك من خالل الرسم التمثيلي 

، ناصروأسس العمل الفني في التكوينوالتعبيري.مع التركيز عى دراسة ع

فضالً عن إعطاء محاضرات تتعلق بالمنظور الفني وأثره على التكوين 

 النهائي للرسم.

 

 تصوير ضوئي 

     (3383311)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتضمن هذة المادة تقديم قاعدة نظرية حول أسس التصوير وأهميته كونه 

سة النشأة والتطور وآالت التصوير تضمن دراتوسيلة اتصال مرئية، و

بأنواعها المختلفة، أجزائها ونظرية عملها، األفالم والعدسات والمرشحات 

الضوئية، المختبر الفوتوغرافي، وصفه وطبيعة عمله، األجهزة والمواد 

الخاصة باإلظهار والتثبيت، والمكبر ومكوناته وتركيب محاليل اإلظهار 

التكبير.فضالًعن التطرق للتصوير الرقمي والتثبيت، والتصوير والطبع و

 ومكمالته .

 

  2تاريخ الفن 

 (  3( المتطلب السابق )تاريخ الفن 3383233)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم التطورات التاريخية للفن العالمي 

القرن التاسع الحديث، وتشمل أهم الحركات والمدارس الفنية التي ظهرت في 

عشر وحتى الوقت الحاضر، إضافة إلى التركيز على عدد من أبرز الفنانين 

 العالميين والعرب الذين تميزوا باسلوبهم الفني الخاص.

 

 تاريخ التصميم

 (3383234)   رمز المادة:

 وصف المادة:

أهم التطورات التاريخية لفن التصميم بتعريف الطالب تهدف هذه المادة 

منذ البدايات األولى لظهور الطباعة والكتاب والمجلة ثم الملصق  الجرافيكي

واالعالن وفن الحروف الطباعية والرسومات التوضيحية، مع التركيز على 

أهم التيارات الفنية خالل القرن العشرين وأثر الثورة المعلوماتية وتقنيات 

 الحاسوب على مسيرة التصميم الجرافيكي.

 

  3التصميم الجرافيكي 

 (  المتطلب السابق)أسس التصميم(  3383223) رمز المادة:

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة مدخالً إلى التصميم الجرافيكي، من خالل تطبيقات يدوية 

وعملية متعددة تشمل العديد من التصاميم، كالشعارات واالعالنات 

 والملصقات  وأغلفة الكتب وغيرها من المطبوعات والتصاميم الفنية. 

 

 تقنيات الرسم والتلوين

 ( المتطلب السابق )مبادئ الرسم والمنظور(    3383213)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطلبة مهارات متنوعة في استخدام التقنيات 

المختلفة للرسم والتلوين، وذلك من خالل تطبيقات عملية عن طريق اإلستعانة 

 واألدوات.  بالعديد من الخامات
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    3الطباعة

 (  3383283) رمز المادة:

 وصف المادة:

أهم التقنيات اليدوية في الحفر والطباعة وكيفية توظيفها في بتعريف الطالب 

التصاميم الجرافيكية المختلفة، من خالل تطبيقات عملية متعددة وخامات 

 متنوعة في مختبر الطباعة.

  

 الفن اإلسالمي

 ( 3383131)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعريف الطالب باصول ونشأة وتطورالفن اإلسالمي عند العرب والمسلمين، 

وأهم الخصائص والمبادئ التي يرتكز عليها العمل الفني بمختلف تطبيقاته 

وخاماته، ومتابعة أبرز الطرز الفنية في مختلف االقاليم الجغرافية وعصورها 

 التاريخية.

 

  2التصميم الجرافيكي 

 (  3(   المتطلب السابق )تصميم جرافيك 3383122) رمز المادة:

 وصف المادة:

الهدف من المادة إجراء تدريبات عملية نوعية خاصة بالتصميم بوساطة 

الحاسوب  واستخداماته إلنتاج تصاميم ذات معالجات وتأثيرات مختلفة 

والرسم باستخدام برمجيات التصميم، والتركيز على برنامخ معالجة الصورة 

 بالحاسوب، لتنمية مهارات الطلبة في التصاميم متنوعة األبعاد.

 

  1التصميم الجرافيكي 

           2تصميم جرافيك : (     متطلب سابق3383124)     رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالحمالت االعالنية المتكاملة وبكافة 

بيئية والتوعوية واالعالمية، والتركيز على التصميم انواعها التجارية وال

الثالثي األبعاد والتعبئة والتغليف وذلك من خالل دراسة األسس المعتمدة في 

مثل هذه الحمالت وتصميم عدد من المشاريع التطبيقية التي يقوم الطالب 

 باعدادها باستعمال التقنيات الحاسوبية. 

 

   3تقنيات التصميم بالحاسوب

 (  3383143)    المادة: رمز

 وصف المادة:

لى األساليب إالهدف من المادة اشراك الطلبة في تدريبات عملية للتعرف 

والتقنيات المختلفة لبرامج الجرافيك بالحاسوب وأهميتها في انجاز أعمال 

التصاميم مع التعمق في برنامج الرسم باستخدام الحاسوب إلنجاز تصاميم 

 ة مرتبطة بالمجتمع والبيئة. بصرية ذات وظائف نوعي

 

 التيبوغرافيا   

 (3383152)    رمز المادة:

تهدف هذه المادة إلى دراسة التصميم الحديث المبني على أسس الشكل 

الهندسي لمجموعات الحروف وطرزها بما يتناسب مع المتطلبات المعاصرة 

 االتصال الحديثة. والحديثة لإلتصال البصري ووسائط

ة دراسة لألسس الهندسية لتصميم الحرف وإنشائية الحروف وتتضمن الماد

ومختلف تأثيراتها البصرية مع تمارين لغرض التشكيل الفني باستخدام  

 الحروف والجمل في تكوينات متنوعة.
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 التدريب الميداني  

 متطلب تخرج      ( 3383162) رمز المادة:

 وصف المادة:

للحياة العملية من خالل تدريبه في  اً نهائي يهدف إلى اعداد الطالب اعداداً 

جل أالمؤسسات الرسمية والخاصة في مجال التصميم الجرافيكي  من 

رض الواقع ومتابعته في مراحل التدريب أاستيعاب التطبيقات المقررة على 

 من قبل المختصين في الجامعة لتقويم ادائه )عملي(. 

 

 دراسات وبحث المشروع 

 (3383165)    رمز المادة:

 وصف المادة:

تعريف الطالب بكيفية تقديم دراسة علمية وبحثية مفصلة عن مشروع التخرج 

ساتذة المادة. وتشمل هذه الدراسة كافة أالذي يختاره الطالب بالتنسيق مع 

المعلومات والبيانات والصور التوضيحية الخاصة بالمشروع مع دراسة أمثلة 

لعالم والعالم العربي، وتقدم كتقرير حمالت اعالنية مشابهة له من ا  ،لمشاريع

 مجلد بنسختين وحسب المواصفات المحددة. 

 

 خامات وكميات وممارسة

 (  3383183)      رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة الخامات المختلفة والمستخدمة في مجاالت التصميم 

نات الجرافيكي والطباعة، وحساب الكميات المطلوبة  في إنتاج االعال

المختلفة والمطبوعات وكلفها التقريبية المباشرة وغير المباشرة. كما تهدف 

المادة إلى التعريف بأهم األسس والقواعد المعتمدة في ممارسة مكاتب 

 التصميم الجرافيكي واخالقيات المهنة والعقود والمواصفات واالشراف.

 

 تقنيات الطباعة 

 (3383181)     رمز المادة:

 :وصف المادة

الهدف من المادة دراسة أساليب وطرق الطباعة باختالف تقنياتها وخاماتها 

وأسطحها الطباعية ووظائفها، وإجراء بعض التطبيقات الطباعية العملية، 

 بهدف اثراء معرفة ومهارة الطالب في مجال الطباعة اليدوية واآللية.

 

 

 علم الجمال 

 (3383113)   رمز المادة:

 وصف المادة:

الطالب بمفهوم الجمال وماهيته والقيمة الجمالية في العمل الفني تعريف 

برز المدارس الفلسفية في هذا المجال أالتشكيلي، وذلك من خالل متابعة 

سس النقد والتقييم الفني، ومتابعة هذه المفاهيم من أ)االستطيقا(، إضافة إلى 

الوقت  برز المدارس الفنية عبر التاريخ وحتىأخالل دراسة امثلة من 

 الحاضر.

 

 نظريات ومنهجيات التصميم

 (  3383435)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة أهم نظريات التصميم الجرافيكي والحركات التصميمية 

المعاصرة وتأثرها بالتقنيات الحاسوبية، إضافة إلى أهم المنهجيات المتبعة في 
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قدي والمعايير المعتمدة عامة في التصميم قديماً وحديثاً وأسلوب التحليل الن

 تقويم العمل الفني الجرافيكي.

 

 4التصميم الجرافيكي 

   (1(  المتطلب السابق )التصميم جرافيك 3383424)  رمز المادة:

 وصف المادة:

الهدف من المادة تدريب الطلبة على عمليات إنتاج الصحف وإخراجها بدءاً 

المطبوعة مع دراسة العناصر  من مرحلة تصميم الماكيت وإخراج الصفحة

التيبوغرافية المشتركة في تصميم الصفحة والمدارس الفنية الخراج 

 الصحف.

 

  2تقنيات التصميم بالحاسوب 

 3تقنيات التصميم بالحاسوب: ( المتطلب السابق3383442) رمز المادة:

 وصف المادة:

مج الجرافيك، تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالتقنيات المتقدمة في برا

وكيفية إعداد التصاميم بشكلها النهائي بما يتناسب مع متطلبات العمل 

 الطباعي والمواصفات الفنية الخاصة بنوع التصميم والطباعة.

 

  3الرسوم المتحركة بالحاسوب

 4التصميم الجرافيكي : ( متطلب سابق3383441) رمز المادة:

 وصف المادة:

طالب بالبرمجيات الحاسوبية المختلفة الخاصة تهدف هذه المادة إلى تعريف ال

بتصميم المواضيع المتحركة، وذلك من  خالل  تطبيقات عملية متعددة في 

مختبر الحاسوب. كما تهدف إلى فهم طبيعة ومبدأ الحركة واإلنشاء من خالل 

أشكال ومساحات جرافيكية مضافاً إلبها المادة المكتوبة والشعارات وتوظيفها 

كفواصل وإعالنات فضالً عن استخدامها في أعمال صفحات  تلفزيونياً 

 اإلنترنت. 

 

 مشروع بحث 

 -دراسات وبحث المشروع: ( المتطلب السابق3383461) رمز المادة:

 موافقة القسم 

 وصف المادة:

يقدم الطالب خالل هذه المادة مجموعة من التصاميم المتكاملة لمشروع 

ًً في مادة )د ً ( 996365راسات وبحث المشروع التخرج المختار مسبقا

ويقدم بشكل حملة اعالنية بمستوى مهني واحترافي عال وبمواصفات خاصة 

 ويعرض على لجنة تحكيم خاصة للتقويم النهائي.

 

 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم

 (  3383472)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ن أثر كبير في انجاح تتعلق هذة المادة بدراسة النواحي السايكولوجية لما لها م

عاً لعوامل عديدة ومتغيرات نفسية لدى المصمم تبالتصاميم المختلفة وذلك 

وحسب البيئات المختلفة فضالً عن الوظيفة واالستخدام مع التركيز على 

سايكولوجية إدراك الشكل والهيئة واللون، كما تغطي المادة تأثير السلوك 

مصمم وتفكيره وطرق التعبير عن اإلجتماعي والعادات والتقاليد على ال

 المواضيع.

 

 ساعات معتمدة( 1متطلبات التخصص الختيارية ) . أ

 

 الخط العربي والزخرفة   
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 (3383353)  رمز المادة:

 وصف المادة:

صول الخط العربي وأنواعه المختلفة، بأتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب 

الزخرفة العربية وقواعده، واستخداماته. كما تغطي المادة أنواع 

اإلسالمية)النباتية والهندسية( وتوظيفها في عمل لوحات زخرفية وتصاميم 

 جرافيكية عديدة من خالل التطبيقات العملية.

 

 الجرافيك في األردن 

   (3383125)    رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالتجربة االردنية في مجال التصميم 

افيكي من خالل استعراض التطور في عالم االعالنات والمطبوعات الجر

ودور المكاتب الجرافيكية في تطوير المهنة في األردن ومستوى االخراج 

 الفني وكيفية تأثرها بالتقنيات الحاسوبية والطباعية.

 

 دراسات فنية  بالنجليزية  

  3313332 :(  متطلب السابق3383126)  رمز المادة:

 ادة:وصف الم

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم المصطلحات والمفاهيم التصميمية 

والحركات الفنية والجرافيكية باللغة االنجليزية، وذلك من خالل دراسة عدد 

 من الكتب والمقاالت الهامة في مجاالت متنوعة في التصميم الجرافيكي.

 

 تصميم مواقع النترنت

  3تقنيات التصميم بالحاسوب: تطلب السابق( الم3383144)  رمز المادة:

 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالبرمجيات الحاسوبية المختلفة لتصميم 

أهم االسس والمواقع الخاصة بالشركات والمؤسسات على شبكة االنترنت، 

 والقواعد المستعملة في تصميم هذه المواقع من خالل تطبيقات عملية متنوعة.

 

 قسم التصميم الداخلي -1

 التصميم الداخليالخطة الدراسية لقسم  

 

 ساعة معتمدة( 87متطلبات التخصص )

 (ساعة معتمدة 66متطلبات التخصص اإلجبارية ) - أ

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 مبادئ الرسم الهندسي 6916969

 6916969 3 المنظور الوصفي 6916999

6916926 
 تاريخ االختصاص

3 ---- 

 ---- 3 الرسم الحر 6916269

 ---- 3 كمبيوتر جرافيك 6916222

 6916969 3 (9التصميم الداخلي ) 6916224

 6916224 3 (2التصميم الداخلي ) 6916225

 ---- 3 التصوير الحر 6916369

 ---- 3 تكنولوجيا التصميم الداخلي وخاماته 6916396

 ---- 3 مياتحساب الك 6916399

 0190310 3 اعمال المشاغل 6916326
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 6916225 3 (3التصميم الداخلي ) 6916323

 6936962 3 دراسات فنية باللغة االنجليزية 6916333

0190334 
 مكمالت التصميم الداخلي

3 ---- 

 6916222 3 (9تقنيات التصميم بالحاسوب ) 6916349

 6916269 3 الهندسة البشرية 6916344

 متطلب تخرج صفر التدريب الميداني 0190362

 6916999 3 مجسمات توضيحية 6916426

 0190323 3 دراسات في التصميم الداخلي 0190423

6916424 
 6916423 3 (4التصميم الداخلي )

 موافقة القسم

 --- 3 الفن في القرن العشرين 6916436

 ---- 3 منهج التصميم ونظرياته 6916439

 ---- 3 نارة والصوتاال 6916433

  
 ساعة( بعد موافقة القسم. 16ساعة غير معتمدة(، بعد تجاوز ) 926* التدريب الميداني )

 معتمدة خالل الفصل الصيفي.   
 

 ساعة معتمدة( 32متطلبات التخصص الساندة )إجبارية( ) . ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 تهانظرية اللون وتطبيقا 6996936

 ---- 3 التصوير الضوئي 0180133

 ----- 3 الفن اإلسالمي 6996393

 ---- 3 سيكولوجية وسوسيولجية التصميمم 6996472

 

 ساعات معتمدة( 1متطلبات التخصص الختيارية ) . ج

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

691624

9 

 (9تاريخ  الفن والعمارة )
3 

---- 

 6916249 3 (2تاريخ الفن والعمارة ) 6916242

 ---- 3 إنشاء  المباني وصيانتها 6916332

6916339 
موضوعات خاصة في التصميم 

 الداخلي
3 ---- 

 6916349 3 (2تقنيات تصميم بالحاسوب ) 6916442

 ---- 3 التصميم البيئي 6916479

 
 

لساعة الواحدة تساوي ساعتي  تحسب الساعات المعتمدة للمواد العملية على أساس أن ا* 

 .مختبر أو ساعتين تطبيقتين على االقل

 

 التصميم الداخلي قسموصف مساقات 

 

 

 (ساعة معتمدة87متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة( 66أولً: متطلبات التخصص اإلجبارية، عدد الساعات )
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 مبادئ الرسم الهندسي

 (3313333) رمز المادة:

  وصف المادة:

لى أدوات وخامات الرسم الهندسي وطرق إالمادة التعرف  تتناول هذه

استخدامها وعمل تمرينات يدوية ورسم الخطوط والمنحنيات واألشكال ذات 

البعدين واألبعاد الثالثة باالضافة لكيفية رسم المخططات المعمارية الهندسية 

 الالزمة لتوضيح االفكار التصميمية.

 

 المنظور الوصفي

 مبادئ الرسم الهندسي : ( متطلب سابق3313333) رمز المادة: 

  وصف المادة:

تتناول هذه المادة تعريف الطالب بطريقة رسم مشاهد ثالثية االبعاد من الواقع 

ذي بعدين بمقياس رسم معين )مصغر او مكبر( وتعريف  على سطح مستو  

الطالب طريقة رسم المساقط المختلفة للمنظور ورسم الفراغات المعمارية من 

لداخل والخارج مع الظل واالضاءة المتكونة من االشعة الساقطة من مصدر ا

 ضوء طبيعي أو صناعي. 

 

 تاريخ الختصاص  

 (      3313323)   رمز المادة:

  وصف المادة:

دراسة تاريخية لنشوء وتطور التصميم الداخلي وأساسياته ويشمل ذلك 

التصميم عبر االزمنة  ثرت في مسارألى المؤثرات المختلفة التي إالتعرف 

المختلفة ابتداءاً من الحضارات القديمة والوسيطة وحتى التطورات الحديثة 

 في المهنة وإتجاهاتها التصميمية في القرن العشرين.

 

 الرسم الحر

 (       3313233)   رمز المادة:

  وصف المادة:

 لى أدوات وخامات الرسم المختلفة وطرقإتتناول هذه المادة التعرف 

استخدامها وعمل تمرينات يدوية لرسم الطبيعة والعناصر بطالقة وحرية 

وكذلك رسم مشاهد مختلفة لنماذج تظهر فيها الحركة  مستمدة من جوانب 

 الحياة اليومية في المدينة والقرية وغيرها .

 

 كمبيوتر جرافيك 

 (      3313222)   رمز المادة:

  وصف المادة:

ف الطالب بالتصميم بوساطة الحاسوب تهدف هذة المادة إلى تعري

واستخداماته بشكل فعال لدى المصممين والفنانين إلنتاج تصاميم ثنائية 

األبعاد مع المعالجات والتأثيرات المختلفة باستخدام برمجيات التصميم مع 

 التركيز على برنامج األوتوكاد.

 

 (3التصميم الداخلي )

 مبادئ الرسم الهندسي : ق( المتطلب الساب3313224)   رمز المادة:

  وصف المادة:

تتناول المادة التعريف بالتصميم الداخلي وتقنياته وأدواته ومجاالته وعالقته 

بالفنون التشكيلية والتطبيقية والعمارة والتعريف باسس وعناصر التصميم 

الداخلي باالضافة اليجاد الحلول التشكيلية الوظيفية والجمالية للسطوح والكتل 

 دين والثالثة االبعاد والوظائف البسيطة.بالبع
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  2التصميم الداخلي 

    3التصميم الداخلي : ( المتطلب السابق3313225) رمز المادة:

  وصف المادة:

تتناول هذه المادة دراسة التصميم الداخلي السكني، من حيث الوظيفة وسهولة  

مالت الجمالية الحركة وتوزيع االثاث والعناصر المعمارية واالنارة والمك

ويقوم الطالب  .وعالقاتها مع بعضها ومع المحيط الخارجي ونمط التشكيل

بتصميم مشروعات سكنية متعددة واخراجها بشكل مساقط أفقية ومقاطع 

وواجهات ورسوم تنفيذية باالضافة للمناظير والمجسمات التي توضح افكاره 

 التصميمية .

 

 التصوير الحر

           (3313133)   رمز المادة:

  وصف المادة:

تتناول هذه المادة رسم الجسم البشري بااللوان المختلفة وطريقة بناء التكوين 

الفني، ورسم مشاهد مختلفة لحياة االنسان وبيئته وإبراز المعالم التراثية 

 كإمتداد لحضارة االنسان.

 

 تكنولوجيا التصميم الداخلي  وخاماته

  (       3313133)  رمز المادة:

  وصف المادة:

تغطي هذه المادة التعريف بالخواص الفيزيائية للمواد المختلفة والمستعملة في 

التصميم الداخلي وطرق توظيفها وتقنياتها وتشمل كافة انواع االخشاب 

والمعادن واالحجار والرخام والزجاج والبالستيك وغيرها، إضافة إلى 

 داخلية. االنشاءات والقواطع والتراكيب المعمارية ال

 

 حساب الكميات

 (      3313133)   رمز المادة:

  وصف المادة:

تهدف هذة المادة  إلى تعريف الطالب بالطرق المختلفة لحساب الكميات 

المستعملة في التصاميم الداخلية وتخمين الكلف التقريبية بما في ذلك االجور 

جور العمل، والعقود االستشارية، مواصفات وكميات المواد المستعملة، ا

 واالشراف وغيرها. 

 

 أعمال المشاغل

تكنولوجيا التصميم الداخلي : ( المتطلب السابق3313123)  رمز المادة:

 وخاماته 

  وصف المادة:

لى اآلالت واالدوات والمواد الخام المختلفة في إتتناول هذه المادة التعرف 

عية والجمالية المشاغل والقيام بتطبيقات عملية إلنجاز بعض النماذج النف

الضرورية ومكمالت التصميم الداخلي كقطع االثاث والعناصر الداخلية 

 المختلفة.

 

  1تصميم داخلي   

 2التصميم داخلي : المتطلب السابق (3313121)  رمز المادة:

  وصف المادة:

تغطي هذه المادة التصميم الداخلي للمباني العامة التجارية والسياحية والثقافية 

ق، المطاعم،  المراكز التجارية والصناعية، اسواق تجارية، مكاتب، )الفناد

المراكز الترفيهية، والمتاحف واالبنية التعليمية،ويتم من خاللها تدريب 

الطالب على كيفية وضع التصاميم الداخلية والمساقط األفقية والمقاطع 
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 والواجهات والرسوم التنفيذية والمناظير والنماذج المجسمة ودراسة

 المكمالت والملحقات وتقديم بحث مصغر بفكرة المشروع المختار.

 

 دراسات فنية بالنجليزية 

   313332( المتطلب السابق 3313111) رمز المادة:

  وصف المادة:

هذه المادة تدرس باللغة االنجليزية وتقوم على دراسة أسس وعناصر التصميم 

الخاصة به وتدريب الطالب  الداخلي وصفاته والمصطلحات الفنية االنجليزية

 على التعبير  عن التصاميم الداخلية وافكاره الفنية باالنجليزية. 

 

 مكمالت التصميم الداخلي

 (    3313114)   رمز المادة:

  وصف المادة:

تغطي هذه المادة الدور الذي تلعبه الملحقات والمكمالت مثل االثاث واألقمشة 

اخلية واالعمال الفنية، في تصميم الفراغات والستائر واإلضاءة والنباتات الد

 الداخلية لألبنية الخاصة والعامة.

 

 3تقنيات التصميم بالحاسوب 

 كمبيوتر جرافيك : ( المتطلب السابق3313143)  رمز المادة:

  وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باالساليب التقنية الالزمة الظهار 

بعاد موضحاً فيها االبعاد الحقيقية والخامات ألاتصميماته بشكل ثالثي 

المستخدمة واالنارة المراد تنفيذها في هذه األعمال باستخدام برمجيات 

التصميم مع التركيز على برنامج األوتوكاد من خالل تطبيقات مختلفة 

 ومتعددة في مجال االختصاص.

 

 الهندسة البشرية  

 رسم حر: ( المتطلب السابق3313144)  :رمز المادة

  وصف المادة:

عضاء أتتناول هذه المادة آلية الحركة عند االنسان من خالل دراسة لنسب 

الجسم والقوانين الخاصة بجسم االنسان وتأثير ذلك على مقاسات الفراغات 

الداخلية والمساحات المخصصة للوظائف المختلفة، ومقاسات االثاث 

 واالجهزة المستعملة داخل االبنية.

 

 ب الميدانيالتدري

 ( 3313162)  رمز المادة:

  وصف المادة:

ساعة معتمدة( للحياة العملية من  16عداد الطالب )بعد إنجازه إيهدف إلى 

خالل تدريبه في المؤسسات الرسمية والخاصة في مجال التصميم 

جل استيعاب التطبيقات المقررة على أساعة على االقل( من  266الداخلي)

ن أفي مراحل التدريب من قبل اساتذة  القسم، ويشترط  رض الواقع ومتابعتهأ

يقدم الطالب الوثائق المصدقة الالزمة والتي تحتوي على كافة ما قام به 

 الطالب خالل فترة التدريب.

 

 مجسمات توضيحية

 المنظور الوصفي: ( المتطلب السابق313423) رمز المادة: 

  وصف المادة:

لفراغ وقيمهما الجمالية ودراسة تقنيات صنع تغطي هذه المادة دراسة الكتلة وا

النماذج المجسمة المختلفة لتوضيح االفكار التصميمية الداخلية بما في ذلك 

 قطع االثاث المختلفة واالنارة والمواد المستعملة وألوانها. 
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 دراسات في التصميم الداخلي

 1تصميم داخلي :( المتطلب السابق313421) رمز المادة:

  :وصف المادة

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بكيفية تقديم دراسة علمية مفصلة عن 

مشروع التخرج الذي يتم إختياره بالتنسيق مع أستاذ المادة. وتشمل هذه 

الدراسة تجميع كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في المشروع، تحليل هذه 

ريع مماثلة في المعلومات والبيانات المطلوبة في المشروع، دراسة مشا

االردن والدول األخرى وتقديمها كتقرير مجلد )نسختين( فيه كافة الرسومات 

 والصور التوضيحية الالزمة. 

 

  4التصميم الداخلي 

 دراسات في التصميم الداخلي   : ( المتطلب السابق3313424) رمز المادة:

  وصف المادة:

م الداخلية المتكاملة يقدم الطالب خالل هذه المادة مجموعة من التصمامي

( على أن يكون 916423لمشروع التخرج المختار سابقاً في مادة دراسات )

مستوى التقديم والعرض مهنياً عالياً ويحتوى على كافة المتطلبات الالزمة. 

 يعرض هذا المشروع على لجنة تحكيم خاصة.

 

 الفن في القرن العشرين

 (     3313413)   رمز المادة:

  :وصف المادة

المادة إلى تعريف الطالب بأهم خصائص  الفن في القرن العشرين  هتهدف هذ

 ومزاياه وأبرز أعالمه وأساليبهم والمدارس والحركات  الفنية المختلفة.

 

 منهج التصميم ونظرياته

 (    3313413)  رمز المادة:

  وصف المادة:

لتي ظهرت بعد تهدف هذه المادة إلى تتبع النظريات المختلفة في التصميم وا

الثورة الصناعية وتركز على المقارنة بين المنهجيات التقليدية والحديثة 

باالضافة إلى دراسة المنهج الصحيح في العملية  ،باسلوب تحليلي ونقدي

 التصميمية وطريقة التفكير التصميمي المبدع.

 

 اإلنارة والصوت 

 (      3313411) رمز المادة:

  وصف المادة:

االنارة الطبيعية واالصطناعية في المباني ودراسة مبادئ  التعرف على

الصوتيات والعزل الصوتي والتطبيقات العملية عن طريق استخدام اجهزة 

القياس في مجال االنارة والصوت وطرائق توظيف االساليب المتنوعة 

 لالنارة والصوت وتوظيفها لخدمة الموقع وتكيفها مع االنشطة المختلفة. 

 

ساعة  32تطلبات التخصص المساندة )اجبارية(، عدد الساعات )ثانياً: م

 معتمدة(

 

 نظرية اللون وتطبيقاتها 

 (    3383313)  رمز المادة:

  وصف المادة:

لى خاصية اللون ومكوناته فيزيائياً وكيميائياً إتهدف هذة المادة إلى التعرف 

مع ، تلفةمن خالل تطبيقات عملية تسهم في استخدامه في التصاميم المخ
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فضالً عن دراسة أهم  ،دراسة للعالقات اللونية والقيمة في اللون والضوء

 .نظريات اللون وتطبيقاتها

 

 التصوير الضوئي

 (3383311)    رمز المادة:

  وصف المادة:

المادة تقديم قاعدة نظرية حول أسس التصوير وأهميته كونه  هتتضمن هذ

ة والتطور وآالت التصوير وسيلة اتصال مرئية، ويتضمن دراسة النشأ

بأنواعها المختلفة، أجزائها ونظرية عملها، األفالم والعدسات والمرشحات 

الضوئية، المختبر الفوتوغرافي، وصفه وطبيعة عمله، األجهزة والمواد 

الخاصة باإلظهار والتثبيت، والمكبر ومكوناته وتركيب محاليل اإلظهار 

فضالًعن التطرق للتصوير الرقمي  ،والتثبيت، والتصوير والطبع والتكبير

 ومكمالته.

 

 الفن اإلسالمي

 (     3383131)   رمز المادة:

  وصف المادة:

صول ونشأة وتطورالفن اإلسالمي عند العرب والمسلمين، أتعريف الطالب ب

وأهم الخصائص والمبادئ التي يرتكز عليها العمل الفني بمختلف تطبيقاته 

ز الفنية في مختلف االقاليم الجغرافية وعصورها وخاماته، ومتابعة أبرز الطر

 التاريخية.

 

 سيكولوجية وسوسيولوجية التصميم

 (     3383472)   رمز المادة:

  وصف المادة:

المادة بدراسة النواحي السايكولوجية لما لها من أثر كبير في انجاح  هتتعلق هذ

سية لدى المصمم التصاميم المختلفة وذلك بتعاً لعوامل عديدة ومتغيرات نف

وحسب البيئات المختلفة فضالً عن الوظيفة واالستخدام مع التركيز على 

سايكولوجية إدراك الشكل والهيئة واللون، كما تغطي المادة تأثير السلوك 

اإلجتماعي والعادات والتقاليد على المصمم وتفكيره وطرق التعبير عن 

 المواضيع.

 

 ( ساعات معتمدة: 1)ثالثا: متطلبات التخصص الختيارية 

 

  3تاريخ الفن والعمارة 

 ( 3313243)   رمز المادة:

  وصف المادة:

هم التطورات الفنية والمعمارية والداخلية للحضارات أتغطي هذه المادة 

القديمة ابتداءاً من حضارات العراق القديمة، والمصرية، واالغريقية 

 والرومانية والبيزنطية.

 

  2تاريخ الفن والعمارة 

 (    3( متطلب سابق )تاريخ فن وعمارة 3313242) رمز المادة:

  وصف المادة:

هم التطورات الفنية والمعمارية والداخلية للحضارات ما أتغطي هذه المادة 

بعد القديمة ابتداءاً من القرون الوسطى والقوطية، النهضة االوروبية، 

 الباروك والركوكو وحتى الثورة الصناعية. 
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 باني وصيانتها إنشاء الم

 (3313112) رمز المادة:

  وصف المادة:

تتناول هذه المادة النواحي النظرية والعملية إلنشاء المباني وصياتنها من 

معرفة بأساليب التنفيذ وانواع الهياكل االنشائية إلى اعداد المخططات التنفيذية 

 والتفصيلية للمباني والعناصر ذات العالقة بالتصميم الداخلي. 

 

 موضوعات خاصة في التصميم الداخلي

       (3313113) :رمز المادة 

  وصف المادة: 

تتناول هذه المادة دراسة وتحليل عدد من المواضيع الهامة في التصميم 

ستاذ أالداخلي وتشمل حلقات دراسية )سيمنارات( يختارها الطالب بإشراف 

 المادة.

 

  2تقنيات التصميم بالحاسوب 

  3التصميم بالحاسوب  تقنيات: ( المتطلب السابق3313442) رمز المادة:

  وصف المادة:

( وتهدف إلى 9هذه المادة هي استمرار لمادة تقنيات التصميم بالحاسوب)

عداد الرسومات المتقدمة في مجاالت التصميم إتعميق معرفة الطالب في 

 الداخلي من خالل استعمال عدد من البرامج الحاسوبية المتخصصة. 

 

 صميم البيئي لت

      (3313473)  رمز المادة:

  وصف المادة:

ساليب أاول هذه المادة النواحي االساسية للتصميم البيئي وتأثيرها على نتت 

التصميم الداخلي. وتشمل مفهوم العمارة الداخلية الخضراء، والتصاميم 

ياتها المستدامة، والحفاظ على الطاقة، واستعمال المواد الصديقة للبيئة وتقن

 المختلفة. 

 

 متطلب كلية اختياري:

 

 تاريخ الفن العالمي

 (         3313471)        رمز المادة:

  وصف المادة:

تتناول هذه المدة كافة الجوانب الالزمة لعرض وفهم الفنون الحضارية في 

عهد المسيحية والفترتين البيزنطية والقوطية ثم امتدادها في العصور الوسطى 

الكالسيكية وبداية عصر النهضة وذلك تحت تأثير العوامل  حتى احياء

 المختلفة من االجتماعية وسياسية ودينية.

 

 الترويج والتسويق

 (  3383173)  رمز المادة:

  وصف المادة:

سس ومبادئ الترويج والتسويق التجاري والدور الذي أتتناول هذه المادة أهم 

ت االعالنية والترويجية المختلفة. يلعبه المصمم الجرافيكي في تصميم الحمال

وتركز المادة على مفهوم االتصال بين المنتج والمستهلك والوسائل المستعملة 

 في الترغيب من خالل دراسة امثلة فعلية.
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 2الرسوم المتحركة بالحاسوب 

  3الرسوم المتحركة بالحاسوب: سابق( متطلب 3383444)  رمز المادة:

  وصف المادة:

(، وتكثيف قدرات الطالب في 996433- 9دة )رسوم متحركة استمرار لما

انتاج التصاميم الجرافيكية المختلفة كاالعالنات التجارية المتطورة وبأبعاد 

 ثالثة من خالل استعمال البرمجيات الحاسوبية الخاصة. 

 

 قسم دراسات التنمية -5

 

 دراسات التنمية الخطة الدراسية لقسم

 

 ساعة معتمدة( 83) ثالثاً: متطلبات التخصص

 ساعة معتمدة(  72متطلبات التخصص اإلجبارية ) - أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 مقدمة في دراسات التنمية 0115101

 ---- 3 مشكالت اجتماعية 1151616

 0115101 3 نظريات التنمية ومناهجها 0115251

 ---- 3 التنمية والبيئة 0115256

6995266 
اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات 

 التنمية
3 6999966 

 ---- 3 المجتمع المدني 0115281

 0111140 3 االتصال التنموي 0115342

 ---- E 3   موضوعات خاصة في التنمية 0115350

 ---- 3 مراقبة وتقويم المشاريع التنموية 0115351

 ---- 3 التخطيط والبرامج التنموية 0115359

 0115161 3 التغيير االجتماعي والثقافي 0115361

 ---- 3 دراسات المرأة والجندر 0115365

 ---- 3 العولمة والتنمية 0115371

 ---- 3 االقتصاد السياسي والتنمية 0115372

0115457 
إدارة المشاريع تنموية: تدريب 

 عملي
3 0115351 

 0111160 3 بحث تطبيقي 0115459

 ---- 3 ياسية والحكم الرشيدالتنمية الس 0115483

 ---- 3 التنمية والمنظمات الدولية 0115484

  متطلبات التخصص اإلجبارية المساندة: - ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 مقدمة في اإلدارة 0330101

 ---- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي 0320102

 ---- 3 مبادئ االقتصاد الكلي 0320103

 ---- 3 إدارة الموارد البشرية 6336399

 ---- 3 التنمية االقتصادية 0320370

0320415 
دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات
3 ---- 
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  ساعات معتمدة(: 1متطلبات التخصص الختيارية ) -ج

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 6999946 3 الدعاية والرأي العام 6999945

 ---- 3 الجغرافيا السياسية 6999955

 ---- 3 التنمية البشرية 6995254

 ---- 3 العالقات الدولية والتنمية 6995292

 ---- 3 تنمية مجتمعات محلية 6995364

6995475 
الفقر والمجتمعات النامية 

 والتنمية: نماذج تنموية
3 ---- 

 

 وصف مواد قسم دراسات التنمية

 

 ساعة معتمدة(  72صص اإلجبارية )متطلبات التخ

 

 مقدمة في دراسات التنمية

 (1151013) رمز المادة:

 وصف المادة:

تناقش هذه المادة مجموعة المفاهيم األساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة 

وبغرض تعميق الفهم المتداخل للدراسات التنموية بارتباطها باالستدامة 

عديد من القضايا االجتماعية واألخالقية االجتماعية، وتلقي الضوء على ال

 واالقتصادية والبيئية والعلمية والسياسية المرافقة لمفهوم التنمية المستدامة. 

 

 مشكالت اجتماعية 

 (0115161)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ها معوقات / تحديات متفاوتة صفتدرس هذه المادة المشكالت االجتماعية بو

تمع. فتتناول المادة طبيعة المشكالت االجتماعية، التأثيرأمام تنمية المج

والمنظورات المفسرة لها، وطرق تحديد األولويات. ثم تتناول بالتحليل 

والتفسير نماذج رئيسية من المشكالت االجتماعية الراهنة في المجتمع العربي 

مثل: مشكالت الفقر والبطالة، الجريمة واالنحراف، الهجرة وإشكالية 

الجتماعي، العنف والقهر االجتماعي، اختالل الضوابط االجتماعية االندماج ا

واألخالقية، الفساد اإلداري واالجتماعي والسياسي، مشكالت الشباب 

بحث المادة ما انتجته العولمة من مشكالت تالعربي، التخلف والتنمية. و

 اجتماعية جديدة.  

 

 نظريات التنمية ومناهجها

 ( 3335253)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة أهم النظريات الكالسيكية المعاصرة وكيفية تطبيقها في 

المجاالت الحياتية المختلفة التي ترتبط بتنمية المجتمع والتنمية المستدامة 

وتركز بشكل خاص على تطبيقاتها الواقعية، وتتناول بالنقد مدى مواءمتها 

 للواقع العربي الراهن. 

 

 يئةلتنمية والبا

 (3335256)   رمز المادة:

 وصف المادة:
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تتناول المادة التعريف بدور البيئة في التنمية والعالقة الوثيقة بين التغيرات 

البيئية والمناخية وتأثيرها على الخطط التنموية ومعوقات تطبيقها وسبل 

تخطي هذه المشكالت. وتربط بين االتجاهات والمواقف االجتماعية والثقافية 

المشكالت البيئية في العالم كما تتناول ا في المحافظة على البيئة. ودوره

وانعكاساتها على المجتمعات اإلنسانية، وتتناول البرامج البيئية التنموية 

 بعالقتها بمفهوم التنمية المستدامة. 

 

 اإلحصاء الجتماعي ومؤشرات التنمية

  3333363مناهج بحث : ( متطلب سابق3335263)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة طرق تنفيذ اإلحصاء االجتماعي وطرق تحديد العينات 

وتحديد المؤشرات والمتغيرات وطرق حساب العالقة بين المتغيرات، كما 

تتناول مؤشرات التنمية وطرق حسابها، وغيرها من المناهج اإلجرائية 

 الضرورية للبحث التنموي واالجتماعي. 

 

 نيالمجتمع المد

 ( 3335283)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة التعريفات المتداولة للمجتمع المدني، ومؤسساته المدنية ومفهوم 

المواطنة، والحقوق والواجبات المرتبطة بها. كما تناقش المادة التقاطع الكبير 

ة بين حقوق اإلنسان ومفهوم التنمية البشرية. كما تتناول العالقة بين الحري

والقدرات، والربط بين االهتمامات االجتماعية والسياسية وبين التنمية، 

وتلخص الحقوق األساسية لإلنسان ودور مؤسسات المجتمع المدني في 

 تطوير الخطط التنموية المستدامة.      

 

 التصال التنموي

 (3335142)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ر الثقافة التنموية في المجتمع دور وسائل االتصال في نش تتناول المادة

المعاصر. فتتناول نظريات االتصال، نماذجه، الوظائف واالستخدامات 

والتأثيرات. وتدرس تجارب اإلعالم التنموي االذاعي والتلفزيوني، واإلعالم 

 التنموي التعليمي والمعلوماتي. 

 

 Eموضوعات خاصة في التنمية 

 3333363مناهج بحث متطلب سابق:  ( 3335153)  رمز المادة:

 وصف المادة:

يطرح القسم في كل فصل مادة تتطرق إلى جانب من جوانب التنمية 

 والمرتبطة بقضايا الساعة وما يراه مناسباً للطلبة.  

 

 ( المشاريع التنموية M&Aمراقبة وتقويم )

   (3335153) رمز المادة:

 وصف المادة:

قبة والتقويم للبرامج والمشاريع تسعى المادة إلى اكساب الطالب مهارات المرا

التنموية، باإلضافة إلى مهارات التفكير والتنظيم، وفنيات التصميم والتطبيق 

ومعايير التنفيذ والتقييم للمشروعات التنموية الصغرى والكبرى، بما يتناسب 

 مع متطلبات التنمية الناجحة.   

 

 التخطيط والبرامج التنموية 

 ( 3335151) رمز المادة:

 وصف المادة:
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تتجه المادة، بشكل أساسي، إلى دراسة التخطيط االقتصادية والبرامج التنموية 

المتبعة في العالم النامي، بما في ذلك تحليل للتشريعات القائمة والتشريعات 

المطلوبة لتنفيذ البرامج والسياسات التنموية، والتركيز على بناء القدرات 

لب لمواجهة المشاكل واألزمات االقتصادية التي وتهيئة الطا ،القيادية التنموية

 قد تواجهها البرامج التنموية. 

 

 التغيير الجتماعي والثقافي

 (0115361)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة األبعاد االجتماعية والثقافية للتغيير بتفحص صلة التنمية 

ا المنظورات المفسرة للتغيير باإلشكاليات الرئيسية التالية: لماذا التغيير؟ م

)األسباب والعمليات والنتائج(؟ ما الذي يتغير؟ ما موضوعات التغيير 

ومظاهره؟ كيف يتم التغيير؟ طرق التغيير وأساليبه، قوى التغيير وآلياته 

وديناميكيته؛ ما هي مسارات التغيير؟ اتجاهات التغيير وتوجهاته. وتولي 

مة كقوة تغييرية مؤثرة على مجتمعات العالم، المادة أهمية خاصة لحركة العول

بتفّحص حصيلة تأثيرها في المجتمع العربي وثقافته بصلتها باتجاهات 

 التحديث واإلصالح والتنمية.    

 

 دراسات المرأة والجندر 

 (3335165) رمز المادة:

 وصف المادة:

والدور  تركز المادة على دور المرأة في التنمية، وتوضح معنى مفهوم الجندر

 الذي يؤديه في 

التنمية البشرية، وتولي المادة أهمية خاصة لحقوق المرأة كمكون أساسي من 

مكونات حقوق اإلنسان. وتتطرق المادة إلى النظريات الحديثة المرتبطة 

(. Gender sensitivityبالجندر وبضرورة تعميم "الحساسية الجندرية" )

خيرة في وضع المرأة في الوطن مع إلقاء بعض الضوء على التطورات األ

العربي )التمكين، المشاركة،...( ونوع المشاكل التي ما زالت تواجهها 

 )االستغالل، التبعية، التهميش،...(.   

 

 العولمة والتنمية

 ( 3335173)  رمز المادة:

 وصف المادة:

 تتناول هذه المادة مفهوم العولمة، وأنماطها الرئيسة ومدى إسهامها في تنمية

المجتمعات اإلنسانية. فتتناول بالتقييم النقدي كالً من: العولمة االقتصادية، 

والعولمة السياسية، والعولمة االجتماعية، والعولمة اإلعالمية، والعولمة 

الثقافية، والعولمة العلمية والتقنية، من حيث دورها التنموي مقارناً بالواقع 

حتياجاتها، والتركيز بشكل خاص الفعلي للمجتمعات النامية "المعولمة" وا

 على المجتمع العربي. 

 القتصاد السياسي والتنمية

 (3335172)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف المادة إلى دراسة تأثير السوق ومؤسساته على التنمية. عالقة التخطيط 

بالتنمية، ودور السياسات االقتصادية والعامة في الرفاه االجتماعي والتنمية. 

لعالقة التفاعلية بين السياسات التعليمية واالجتماعية والثقافية من جهة وا

والبناء االقتصادي من جهة أخرى، وأثر ذلك على التنمية وديمومتها. كما 

ركز على دراسة المتغيرات في السياسات االقتصادية العالمية وأثرها على ت

 تنمية المجتمع العربي.

 

 مشاريع تنموية
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 (3335457)  رمز المادة:

 وصف المادة:

يقوم الطلبة في هذه المادة بااللتحاق بإحدى المؤسسات أو القطاعات التي تهتم 

في المشاريع التنموية المنفذة، وتقوم عملية  للمشاركةبالتنمية في األردن 

 التدريب بإشراف مشرف المادة وبالتنسيق مع المؤسسات التنموية. 

 

 بحث تطبيقي     

 ( 3335451)  رمز المادة:

 وصف المادة:

البحث الكمية والنوعية، وتعنى بالعينات والمسوحات  مناهجتدرس هذه المادة 

الضرورية للبحث االجتماعي وتتطرق إلى أنظمة وبرامج المسوحات 

( وتحليل البيانات SPSSوالتحليل االحصائي التقنية الحديثة بما فيها برنامج )

لطالب واحداً من األبحاث التي يقترحها االجتماعية والديموغرافية.  ويختار ا

القسم بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعمل عليه وباشراف من 

أستاذ المادة، ويحدد مجلس القسم عضواً أو أكثر لمناقشته كمتطلب إجباري 

 الستكمال متطلبات التخرج. 

 

 التنمية السياسية والحكم الرشيد 

 (3335481) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة مفاهيم: "السلطة"، "القوة"، "الحاكمية" أو "الحكم 

الرشيد" لما لها من أهمية في تطوير وتنمية المجتمع المعاصر. وكذلك 

مفاهيم "التحول الديمقراطي"، "المواطنة"، "المشاركة السياسية"، 

التنمية "الالمركزية"، و"الليبرالية" و"اإلصالح"، والتحديث"، و"

 السياسية". 

  

 التنمية والمنظمات الدولية

 ( 3335484)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم المادة تعريفاً بالمؤسسات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة ومنظماتها 

الفرعية وعلى األخص صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األوروبي، 

ولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة وجامعة الدول العربية، والبنك الد

التجارة العالمية، واإلمكانيات المتاحة لها وصالحياتها. كما تقدم المادة تعريفاً 

 بالمنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني.

 

 متطلبات التخصص اإلجبارية المساندة  

 

 مقدمة في اإلدارة 

 (3113333)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تحليل العملية اإلدارية داخل المنظمات من وظائف التخطيط  ةالماد تناولت

والرقابة والتنسيق والمشاكل التي تقابل تلك العملية حتى  والتنظيم والتوجيه

 .الفعالة يمكن اتخاذ القرارات

 

 مبادئ القتصاد الكلي

  ( 3123331)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ت االقتصاد الكلي، ونظام تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساسيا

األسعار، وحسابات الدخل القومي، والعرض والطلب اإلجمالي، والسياسيات 

 المالية والنقدية. وتعريفه بالمدارس االقتصادية الرئيسية.
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 مبادئ القتصاد الجزئي

 (3123332)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ة العرض تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالعرض والطلب ومرون

والطلب ونظرية المنفعة وعيوبها ونظريات سلوك المستهلك وتوازنه وسلوك 

المنتج وتوازنه كما تتناول مناقشة منحنيات السواء ومنحنيات الناتج 

 المتساوي. 

 

 إدارة الموارد البشرية

 (3113133)  رمز المادة:

 وصف المادة:

مها، وتخطيط الموارد أساسيات إدارة الموارد البشرية ومفهو المادة تناولت

الوظائف وتوصيفها وكيفية استقطاب واختيار العاملين  البشرية وتحليل

 وتقويم أدائهم. 

 

 التنمية القتصادية 

  (3143173) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى دراسة التخلف االقتصادي واالجتماعي وخصائصه 

التنمية والنمو، وخصائص التنمية  ومسبباته الداخلية. ومن ثم تتناول مفهوم

وأساليبها ونظرياتها ونماذجها. ثم تتناول دراسة بعض التجارب التنموية 

البارزة في المجتمع الدولي المعاصر. كما تركز المادة على التجربة التنموية 

 األردنية في واقعها وآفاقها. 

 

 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

 (3123435)   رمز المادة:

 وصف المادة:

إلى دراسة عناصر دراسات االقتصادية والفنية وأساليب  هذه المادة هدفت

 المشروعات االستثمارية في ضوء معايير التنمية.  المفاضلة بين

 

 ساعات معتمدة( 1متطلبات التخصص الختيارية )

 

 الدعاية والرأي العام

 (3335443)  رمز المادة:

 وصف المادة:

بيعة الرأى العام وأهميته في المجتمع من خالل تعريف تتضمن هذه المادة ط

الرأى العام وأنواعه وخصائصه، والعوامل المؤثرة في تشكيله. وتتناول أيضاً 

دور اإلعالم في التأثير في الرأى العام بإتجاهات تنموية. كما تتناول عملية 

لمادة قياس الرأى العام من خالل األساليب والمناهج المستخدمة. وتتناول ا

 تعريفاً بالدعاية وأنواعها وأساليبها والعالقة بين الرأى العام والدعاية.

 

 الجغرافية السياسية

 ( 3335187)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة التغيرات التي طرأت على أهمية الجغرافيا السياسية خالل 

لسياسية على المرحلة التي تلت مرحلة الحرب الباردة، وتأثير الجغرافيا ا

 التنمية ومخططات التنمية والتحقق من وجود تنمية ناجحة. 

 

 التنمية البشرية 
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 (3335254) رمز المادة:

 وصف المادة:

وتعنى هذه المادة بدراسة مفهوم التنمية البشرية وما تستلزمه من بناء للقدرات 

ف والمهارات للقوى البشرية العاملة، والبرامج التي يمكن اقتراحها بهد

لى القدرات التي يحتاجها المجتمع لتنميته. والتعرف على إتنميتها. والتعرف 

العوامل المعوقة لعملية التنمية البشرية ووضع آليات وبرامج لتطوير الوعي 

 اإلنساني واالجتماعي وتفجير الطاقات الكامنة للعنصر البشري.   

  

 ثقافة التنمية

 (3335255)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تناول هذه المادة بالتحليل محددات ومقومات ومظاهر "ثقافة التخلف"، ت

و"ثقافة التحديث"، و"ثقافة التنمية". فتتناول: الخيارات وااللتزامات الثقافية 

الجديدة؛ قيم التنظيم والفعالية واالنجاز؛ العالقات واالخالقيات االجتماعية 

هات العصرية؛ الوعي والقدرات االيجابية؛ األفعال العقالنية والميول واالتجا

واالمكانيات؛ العزلة الثقافية؛ الخصوصية الثقافية؛ الهوية الثقافية والتفاعل 

الثقافي؛ الحريات الفردية واالجتماعية؛ اإلقصاء والتهميش الثقافي؛ ثقافة 

)العيب والممنوع والحرام(؛ والثقافة التنموية الجديدة؛ المشاركة والتأثير 

 قافة العولمة وعولمة الثقافة. االجتماعي؛ وث

 

 العالقات الدولية والتنمية

 (3335282)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعالج المادة محورية الدولة في العالقات الدولية والعالقة بين القوة والدولة، 

وتتطرق إلى المنظمات الدولية وباألخص وتوازن القوة في العالقات الدولية. 

دور األمم المتحدة، والمنظمات التنموية اإلقليمية. المرتبطة بالتنمية و

وتتطرق المادة إلى العولمة وتأثيرها على العالقات الدولية والعالقة بين الدول 

 الغنية والدول الفقيرة.

   

 األخالق ونظريات القيمة

 (3335131)  رمز المادة:

 وصف المادة:

قاتها على الصعيد تقدم هذه المادة للطلبة أسس ونظريات األخالق وتطبي

االجتماعي والسياسي. وهي تؤسس لفهم جيد لألخالق والمسؤولية 

وتضم موضوعات المادة مفاهيم مثل: قول الحقيقة، الموضوعية   .االجتماعية

في مقابل الذاتية، الخصوصية والعمومية، تناقض المصالح، المسؤولية 

عتبارات الخاصة االجتماعية، الصور الغوغائية، المنفعة، الذرائعية، اال

 وغيرها من المفاهيم األخالقية. 

 

 تنمية المجتمعات المحلية

 (3335164)  رمز المادة:

 وصف المادة:

المحلية والعالمية.  ،تتناول المادة مفاهيم: "المجتمع المحلي" و"المجتمع العام"

المشكالت والحاجات. الضرورات واألولويات. مراكز تنمية المجتمع. 

اسة اآلليات المقترحة لتحسين نوعية الحياة لشرائح رإلى د وتهدف المادة

الشباب والمرأة والطفل في ميادين االقتصاد والصحة والتعليم، وفي األحياء 

 . ًً  السكنية الهامشية والمناطق األقل حظاً

 

 التخطيط والحمالت التنموية

 (3335456)  رمز المادة:
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 وصف المادة:

تخطيط وطرق إعداد الحمالت التنموية وذلك تهتم هذه المادة بدراسة أسس ال

لى سبل إدارة الحمالت إمن خالل توظيف وسائل االتصال المختلفة والتعرف 

 التنموية وتقويمها. 

 

 نماذج تنموية

 (3335455)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز المادة على دراسة نقدية تحليلية لنماذج تنموية ناجحة وأخرى متعثرة. 

قييم تجارب الدول التي تمثل االقتصادية النامية األكثر انفتاحاً فتسعى إلى ت

والنشطة دولياً والموجهة نحو السوق )مثل تجربة الصين والهند وماليزيا 

واليابان(، ثم تجارب بعض الدول العربية المعتمدة على الدعم الخارجي 

والقروض والمعونات أو العمالة الوافدة، )مثل تجربة مصر واألردن، 

ومجتمعات الخليج العربي(، وتناقش المادة البدائل التنموية المتاحة في كل 

 حالة.  

 

 الفقر والمجتمعات النامية والتنمية

 (3335475)  رمز المادة:

 وصف المادة:

يتم التركيز في هذه المادة على عالقة الفقر بالتنمية االقتصادية وعلى األخص 

على إنجاح الخطط التنموية، وكيفية  وتأثيراته السلبية ،في الدول النامية

التغلب على المعوقات االقتصادية في سبيل تحقيق تنمية ضمن مشكالت 

  اجتماعية كالفقر وما يرتبط به من إحباط.
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 الخطة الدراسية لكلية العلوم

 ة :أ_ متطلبات الكلية اإلجباري      

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 6936969 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 6936962

 ---- 3 (9تفاضل وتكامل ) 6256969

 ---- 3 أساسيات المعرفة العلمية 6296922

 ---- 3 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 6256239

 ---- 3 فيزياء عامة 6299965

 ---- 3 (9كيمياء عامة ) 6292969

  ---- 3 (9بيولوجيا عامة ) 6246969
 

 ب_ متطلبات الكلية الختيارية:    

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 ---- 3 فيزياء تطبيقية 6299964

  0212101 3 (2كيمياء عامة ) 6292963

 

 قسم العلوم األساسية و الرياضيات -3

قد تم إنشاء قسم العلوم األساسية والرياضيات في كلية العلوم لتدريس المواد ل

األساسية في علوم: الرياضيات واإلحصاء والفيزياء والكيمياء. وتجدر 

قام بإنشاء  2663/2664اإلشارة إلى أن القسم مع بداية العام الدراسي 

ياضيات برنامج جديد يمنح درجة البكالوريوس في العلوم في تخصص الر

والذي يهدف إلى تأهيل وإعداد الطلبة في مختلف االتجاهات النظرية 

والتطبيقية في الرياضيات مع األخذ بعين االعتبار ضرورة العمل على رفع 

المستوى التحصيلي للطلبة، سواء في الجامعة أو المدارس، وذلك بالتركيز 

 -بعمق -بحثعلى النوعية وعرض طرق التدريس الحديثة التي من شأنها ال

 في المفاهيم الرياضية وتدريب الطلبة على التحليل واالستنتاج.

( عضو هيئة تدريس من المتخصصين في علوم الرياضيات 92ويضم القسم )

والفيزياء واإلحصاء والكيمياء. كما قام القسم بتأمين الكتب الدراسية 

هيئة التدريس والمراجع العلمية المختلفة والمختبرات إلفادة الطلبة وأعضاء 

في دراستهم وأبحاثهم. وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة الدراسية للتخصص قد 

أولت أهمية بالغة لتدريب الطلبة على أساليب التدريس الحديثة في العلوم 

الرياضية، وكذلك على استخدام البرمجيات الحديثة في تدريس المفاهيم 

 األساسية في علوم الرياضيات واإلحصاء.

 

 العلوم األساسية و الرياضيات الدراسية لقسمالخطة 

 مواد القسم اإلجبارية : - أ

 

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 6256969 3 (2تفاضل وتكامل ) 6256962

 6256962 3 تحليل وسيط 6256269

6256263 
معادالت تفاضلية 

 عادية
3 6256269 

 6256269+6296239 3 نظرية االحتمال 6256232

 6256969 3 (9جبر خطي ) 6256249

 6256962 3 نظرية المجموعات 6256259

6256269 
الهندسة اإلقليدية 

 الحديثة
3 6256259 
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6256369 
تفاضل وتكامل 

 متقدم
3 6256269+6256259 

6256365 
معادالت تفاضلية 

 جزئية
3 6256263 

 6256259 3 (9تحليل حقيقي ) 6256399

 6256399 3 حليل مركبت 6256392

 6256962 3 نظرية األعداد 6256393

 6256232 3 إحصاء الرياضي 6256332

 6256249 3 (2جبر خطي ) 6256349

 6256259 3 (9جبر مجرد ) 6256342

 6256263+6256249 3 تحليل عددي 6256379

6256372 
البرمجيات 

 الرياضية الجاهزة
3 --- 

 6256399 3 (2تحليل حقيقي ) 6256499

 6256342 3 (2جبر مجرد ) 6256442

 6256399 3 (9تبولوجيا ) 6256469

  6256249+6256962 3 النمذجة الرياضية 6256479
 

 ب_ مواد القسم الختيارية:

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 6256239 3 تصميم التجارب اإلحصائية 6256339

 6256239 3 إحصاءطرق  6256335

 6256259 3 نظرية الرسوم 6256359

 6256249 3 البرمجة الخطية 6256373

 6256469 3 (2تبولوجيا ) 6256463

 6256399 3 رياضيات تطبيقه متقدمة 6256473

 6256249 3 نظرية األلعاب 6256476

  موافقة القسم 3 موضوعات خاصة 6256412
 

 ج _ مواد القسم المساندة:

 

الساعات  اسم المادة قم المادةر

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ساعة على االقل 66 3 طرق الحل 0250381

  ساعة على االقل 16 3 طرق تدريس الرياضيات 0250481
 

 وصف مواد قسم العلوم األساسية والرياضيات

 

 

 (  3تفاضل وتكامل  ) 

 (  3253333)رمز المادة: 

 وصف المادة:

لنهايات: االقترانات، المجال، العمليات على االقترانات، رسم االقترانات وا

االقترانات؛ االقترانات المثلثية؛ النهايات: تعريف النهاية، طرق حسابها، 

؛ نهايات واتصال النهايات عند الالنهاية، النهايات الالنهائية؛ االتصال

ت المثلثية؛ االقترانات المثلثية؛ المشتقة: وطرق حسابها، مشتقات االقترانا

قاعدة السلسله؛ االشتقاق الضمني؛ التفاضالت؛ نظرية رول؛  نظرية القيمة 

المتوسطة وتعميمها؛ قاعدة ليوبيتال؛ االقترانات المتزايدة والمتناقصة؛ التقعر؛ 

القيم القصوى لالقتران؛ رسم االقترانات النسبية )خطوط التقارب األفقية 



 76 

غير المحدود؛ التكامل المحدود؛ النظرية  والعمودية(؛ أصل المشتقة؛ التكامل

األساسية في التفاضل والتكامل؛ المساحة تحت منحنى؛ المساحة بين منحنيين؛ 

االقترانات غير الجبرية: االقترانات العكسية، االقترانات اللوغارتمية واألسية 

 )مشتقاتها وتكامالتها(، االقترانات الزائدية، االقترانات المثلثية العكسية،

والصيغ غير المحددة، االقترانات العكسية لالقترانات الزائدية، بعض طرق 

 التكامل.

 

 ( 2تفاضل وتكامل ) 

 (3253333(  المتطلب السابق: )3253332) رمز المادة:

 وصف المادة:

، تكامل قوى االقترانات المثلثية، التعويض طرق التكامل: التكامل باألجزاء

النسبية، الكسور الجزئية، تعويضات متنوعة، المثلثي، تكامل االقترانات 

التكامل المعتل، تطبيقات التكامل المحدود: الحجوم، طول منحنى في مستوى، 

: البيان في اإلحداثيات القطبية، مساحة السطح الدوراني، اإلحداثيات القطبية

 القطوع المخروطية في اإلحداثيات القطبية، المساحة في اإلحداثيات القطبية؛

معادالت البارامترية: الخطوط المماسة، وطول القوس في المنحنيات ال

البارامترية، متسلسالت الالنهائية: المتتاليات، المتسلسالت الالنهائية: 

اختبارات التقارب، التقارب المطلق، التقارب الشرطي، المتسلسالت 

 المتذبذبة؛ متسلسالت القوى: متسلسالت تايلوروماكلورين، تفاضل وتكامل

متسلسالت القوى، تمثيل االقترانات بمتسلسالت القوى؛ مواضيع في الهندسة 

التحليلية: القطع المكافئ؛ القطع الناقص؛ القطع الزائد؛ المعادالت التربيعية 

 العامة؛ انسحاب المحاور وتدويرها.

 

 رياضيات األعمال

 ( 3253335) رمز المادة:

 وصف المادة:

، التكعيبية. االقترانات: الخطية، كثيرات المعادالت: الخطية، التربيعية

الحدود، النسبية، األسية، اللوغارتمية، متعددة المتغيرات؛ التفاضل: المشتقة، 

قوانين االشتقاق، االشتقاق الجزئي، القيم القصوى لالقترانات ذات المتغير 

الواحد وذات المتغيرين؛ التكامل: التكامل المحدود، قواعد التكامل، التكامل 

بالتعويض، التكامل باألجزاء، التكامل بالكسور الجزئية، التكامالت المعتلة، 

تطبيقات التكامل؛ المصفوفات: جبر المصفوفات، العمليات األولية، صيغ 

Echelon   المختزلة وحل أنظمة المعادالت الخطية، المحددات وقاعدة

 كرايمر لحل أنظمة المعادالت الخطية، تطبيقات إقتصادية.

 

 ـادىء اإلحصــاء واإلحتمالتمبـ

 (  3253213)  رمز المادة:

 وصف المادة:

التعريفات األساسية والضرورية في االحصاء مثل المجتمع والعينة ومقاييس 

النزعة المركزية ومقاييس التشتت والمتغيرات العشوائية بنوعيها المنفصل 

يانات الكمية والمستمر. الرسومات البيانية الخاصة بكل نوع من انواع الب

االحتمال وتوزيع  بادئوالنوعية، االرتباط واالنحدار الخطي البسيط وم

 المعاينة للوسط الحسابي.

 

 تحليل وسيط

 (3253332(  المتطلب السابق: )3253233) رمز المادة:

 وصف المادة:

فضاء ثالثي األبعاد والمتجهات: اإلحداثيات الديكارتية في الفضاء؛ السطوح 

السطوح التربيعية؛ السطوح الدورانية؛ المتجهات : الضرب   األسطوانية؛

القياسي، المساقط، الضرب المتجهي؛ المعادالت البارامترية )الوسيطية( 
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للخط المستقيم؛ المستويات في الفضاء؛ االقترانات المتجهة: تفاضل وتكامل 

وحدة االقترانات المتجهة؛ تغيير البارامترات )الوسيط(؛ طول القوس؛ متجه ال

المماس ومتجه الوحدة العمودي؛ التقوس؛ االقترانات متعددة المتغيرات: 

المجال والنهايات واالتصال؛ المشتقات الجزئية؛ قابلية االشتقاق، التفاضالت؛ 

قاعدة السلسلة؛ التدرج، المشتقة االتجاهية؛ المستويات المماسة والخط 

مضاعفات الجرانج؛ العمودي؛ القيم القصـوى القترانات ذات متغيرين؛ 

التكامالت المتعددة: التكامالت الثنائية، التكامالت الثنائية في اإلحداثيات 

القطبية، التكامالت الثالثية والتكامالت الثالثية في اإلحداثيات األسطوانية 

 والكروية، تغيير الوسيط في التكامالت المتعددة، الجاكوبيان )اليعقوبي(.

 

 نظرية المجموعات

 (3253332(  المتطلب السابق: )3253253)ادة: رمز الم

 وصف المادة:

طرق البرهان: االستقراء  المنطق؛ المسورات؛ قوانين االستنباط )االستنتاج(؛

الرياضي؛ المجموعات: العمليات عليها، حاصل الضرب الديكارتي؛ 

أنواع العالقات، التجزئة للمجموعات وعالقة التكافؤ؛ االقترانات:  :العالقات

نواع االقترانات؛ المجموعات المتكافئة حجماً؛ المجموعات المنتهية وغير أ

 المنتهية؛ المجموعات القابلة للعد؛ توبولوجيا األعداد الحقيقية.

 

 المعادلت التفاضلية العادية

 (3253233( المتطلب السابق: )3253231) رمز المادة:

 وصف المادة:

ية من الدرجة األولى والدرجة الثانية التصنيف؛ حل المعادالت التفاضلية العاد

الحل باستخدام  وأكثر؛ تطبيقات ميكانيكية وفيزيائية؛ طريقة تحويل البالس؛

المتسلسالت )متسلسالت القوى( والنقاط المنفردة العادية وغير العادية؛ 

 معادالت خطية وغير خطية؛ معادالت متجانسة وغير متجانسة.

 

 (3الجبـر الخطـي)

 (3253333(  المتطلب السابق: )3253243) رمز المادة:

 وصف المادة:

نظام المعادالت الخطية؛ المصفوفات والعمليات الجبرية على المصفوفات؛ 

األنظمة المتجانسة وغير المتجانسة؛ طريقة جاوس للحذف؛ المصفوفات 

األولية، طريقة إيجاد نظير المصفوفة؛ المحددات ؛ فضاء المتجهات االقليدية؛ 

وخواصها؛ فضاء المتجهات العامة:   Rmالى  Rnالت الخطية من التحوي

الفضاء الجزئي، األساس، البعد، فضاء الصفوف، فضاء األعمدة، والفضاء 

الصفري للمصفوفة، رتبة المصفوفة؛ فضاء الضرب الداخلي؛ القيم المميزة 

 والمتجهات المميزة؛ وعملية تحويل مصفوفة الى شكل قطري .

 

 مل المتقدمالتفاضل والتكا

 (3253253+3253233( المتطلب السابق: )3253133) رمز المادة:

 وصف المادة:

حساب التفاضل المتجه: التدريج، التباعد، االلتفاف، اإلحداثيات القوسية؛ 

حساب التكامل المتجه: تكامل المسار وتكامل السطح، تكامل الحجم، نظرية 

قتران الضمني؛ نظرية جرين ونظرية ستوك ونظرية التباعد؛ نظرية اال

 معكوس االقتران؛ حساب التغيرات )االقترانات ذات المتغير الواحد(.

 

 (2التحليل الحقيقي )

 (3253253المتطلب السابق: )  ( 3253133) رمز المادة:

 وصف المادة:
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اقترانات ذات التغيرات المحدودة، المتغيرات الكلية لالقترانات؛ تكامل 

ستلجز وتكامالتها، التكامل باألجزاء؛ قابلية -انستلجز: مجموع ريم-ريمان

التكامل لالقترانات المتصلة؛ الفضاءات المقاسية وفضاءات اوكليد، 

؛  Rnاالتصال في Rn  توبولوجيا الفضاء المقاسي: الترابط والتراص في 

: التفاضل الجزئي والمشتقات االتجاهية؛ قانون السلسلة ،  Rnالتفاضل في 

ية المختلطة؛ نظرية االقترانات الضمنية؛ المشتقة الكلية؛ المشتقات الجزئ

 نظرية القيمة الوسطى ونظرية تايلور.

 

 المعادلت التفاضلية الجزئية

 (3253231المتطلب السابق: )  ( 3253135) رمز المادة:

 وصف المادة:

التصنيف؛ نماذج فيزيائية: معادلة الحرارة ومعادلة الموجة ومعادلة البالس؛ 

مسألة القيمة الحدية ل ستوم وليوفيل؛ ومتسلسلة فورييه   المتغيرات؛فصل 

وتحويل فورييه؛ مسألة القيمة الحدية التي تحتوى مناطق مستطيلة أو دائرية؛ 

 مسألة القيمة الحدية التي تحتوى مجسمات أسطوانية أو كروية .

 

 ءطــرق اإلحصــا

 (3233213المتطلب السابق: ) (3253115) رمز المادة:

 وصف المادة:

االنحدار البسيط والمتعدد، معامل االرتباط، تحليل التباين االحادي، والثنائي 

والمربعات الالتينية، إختيار كاي تربيع للمطابقة واالستقاللية، إختبارات 

حول معالم ذات الحدين المتعدد، إختبارات غير معلمية كاختبار االشارة، 

 ي ومعامل إرتباط سبيرمان.وتن -إختبار ولككسن، إختبار مان 

 

 نظريـة اإلحتمـال

 (3233213(  المتطلب السابق: )3253212)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التجارب العشوائية وفضاء العينة واألحداث والنظريات الخاصة 

بالمجموعات وبعض طرق العد مثل قاعدة الضرب والمضروب والتبادل 

هيات )أو مسلمات( االحتمال والتوافيق وتعريف االحتمال كدالة وبدي

المعروفة ببديهيات كولوموجروف واالحتمال المشرط واالستقاللية بين 

حدثين أو أكثر ونظرية بيز والمفاهيم األساسية للمتغيرات العشوائية ودالة 

الكتلة االحتمالية للمتغيرات المنفصلة ودالة الكثافة االحتمالية للمتغيرات 

وبعض المتغيرات العشوائية مثل بيرنولي وذي المستمرة والتوقع الرياضي 

 الحدين وبواسون والهندسي والمنتظم والطبيعي واألسي.

 

 (3جبـر مجرد )

 (3253253(   المتطلب السابق: )3253142) رمز المادة:

 وصف المادة:

مراجعة للزمر والزمر الجزئية؛ الزمر الدائرية، زمر التباديل، تناظر الزمر؛ 

زمر؛ المرافقات ونظرية الجرانج؛ الزمر الجزئية الضرب المباشر لل

النظامية؛ وزمر خــارج القسمة؛ االقترانات الحافظة على الزمر؛ نظرية 

التشاكل األولى، الحلقات، الحلقـات الجزئية، المجاالت الصحيحة؛ حلقات 

 خارج القسمة والمثاليات.

 

 نظريـة األعـداد 

 (3253332: )( المتطلب السابق3253131) رمز المادة:

 وصف المادة:

خوازرمية القسمة، قابلية القسمة، القاسم المشترك األكبر، المضاعف 

المشترك األصغر؛ معادالت دايوفونتاين؛ األعداد األولية وتوزيعها بين 
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األعداد الصحيحة؛ النظرية األساسية للحساب؛ معادالت التطابق؛ اختبارات 

الصينية؛ اختبارات قابلية القسمة؛   قابلية التطابق الخطية؛ نظرية الباقي

نظرية فيرما البسيطة؛ نظرية ولسن، االقترانات الحسابية؛ التشفير كمثال 

 على تطبيقات نظرية األعداد.

 

 (3التبولوجيـا)

 (3253133(  المتطلب السابق: )3253463) رمز المادة:

 وصف المادة:

الحدودية والداخلية  الفضاءات التوبولوجية : المجموعات المفتوحة، النقاط

والمتراكمة، )نقاط التجمع(؛ توبولوجيات مؤثرة باالقترانات؛ توبولوجيا 

الفضاء الجزئي؛ االساسات واالساسات الجزئية؛ الضرب النهائي؛ االقترانات 

المتصلة؛ االقترانات المفتوحة والمغلقة؛ التشاكل التوبولوجي؛ موضوعات 

 قاسية؛ الترابط واالتصال .الفصل؛ موضوعات العد؛ الفضاءات الم

 

 البرمجـة الخطية

 (3253243المتطلب السابق: ) (  3253173)رمز المادة:

 وصف المادة:

أساسيات البرمجة الخطية ؛ طريقة السمبلكس؛ هندسة طريقة السمبلكس؛ 

ازدواجية البرمجة الخطية؛ مرافقة السمبلكس؛ حساسية التحليل؛ مقدمة 

 التدفق.  للمخططات؛ الشيكات وشبكات

 

 طرق تدريس الرياضيات  

 ساعة على األقل( 13المتطلب السابق: )دراسة  ( 3233483)رمز المادة: 

 وصف المادة:

طبيعة الرياضيات وخصائصها؛ منهاج الرياضيات؛ تعلم الرياضيات؛ 

استراتيجيات التدريس؛ تدريس المفاهيم الرياضية؛ المبادئ والتعميمات 

زميات والمهارات الرياضية؛ تدريس حل المسألة الرياضية؛ تدريس الخوار

 الرياضية؛ البرهان؛ التخطيط للتدريس الفاعل؛ التقويم .

 

 التحليـل المركـب

 (3253133المتطلب السابق: )  ( 3253132) رمز المادة:

 وصف المادة:

األعداد المركبة: التعريف؛ المعنى الهندسي، الشكل القطبي، الشكل األسي، 

ألعداد المركبة والمستوى المركب؛ االقترانات التحليلية: قوى وجذور ا

ريمان؛ االقترانات األولية:  -التعريف والمجال والتأثير، معادلتي كوشي 

األسية واللوغارتمية واالقترانات المثلثية واالقترانات الزائدية؛ التكامل: 

ونظرية  التكامل المحدود، تكامل المسار، االستقاللية عن المسار، الكانتور

كوشي، المجال البسيط والمتعدد الترابط؛ متسلسالت ماكلورين ولورنت 

والنقاط المتفردة )لشاذة(؛ الجزء الرئيسي؛ األقطاب وتصنيفها ونظرية 

الباقي؛ تطبيقات على نظرية الباقي )تكامالت معتلة بمتغير حقيقي( وتكامالت 

 حول فصل الفرع.

 

 اإلحصـاء الرياضـي 

 (3253212(  المتطلب السابق: )3253112)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المفاهيم األساسية وأمثلة عن دوال المتغيرات العشوائية وعزوم المتغير 

العشوائي والمتجهات العشوائية والتوزيعات المشتركة لمتغيرين او أكثر 

والتوزيعات الحدية والتحويالت والدالة المولدة لالحتمال والدالة المولدة 
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والتركيبات الخطية للمتغير الطبيعي والتقديرات النقطية والمقدرات لعزوم 

 غير المتحيزة وطريقة األمكان األعظم.

 

 (2الجبـر الخطـي)

 (3253243( المتطلب السابق: )3253143) رمز المادة: 

 وصف المادة:

فضاءات المتجهات؛ الفضاءات الجزئية؛ فضاءات خارج القسمة؛ االستقالل 

ات؛ الفضاءات الثنوية؛ فضاءات الضرب الداخلي؛ الخطي واالساس

االساسات المتعامدة المعيرة؛ التحويالت الخطية؛ القيم الذاتية والمتجهات 

الذاتية والمحددات للتحويالت الخطية؛ التمثيل المصفوفي؛ تغيير االساس 

والتشابه؛ الفضاءات الجزئية الالمتغيرة ؛ الصيغ القانونيةللتحويالت الخطية؛ 

صيغة القطرية؛ الصيغة المثلثية؛ التحويالت المتالشية؛ صيغة ال

جوردان؛المصفوفات المرافقة؛ المبدوالت؛ دالية االثر وتمهيدية جاكوبسون؛ 

 التحويالت المعتدلة ونظرية الطيف.

 

 (2جبـر مجرد )

 (3253142المتطلب السابق: ) ( 3253442)رمز المادة: 

 وصف المادة:

حلقات؛ حلقات كثيرات الحدود؛ تحليل كثيرات الحدود؛ االقترانات الحافظة لل

اختبار عدم قابلية التحليل للعوامل؛ قابلية القسمة في المجاالت الصحيحة؛ 

المجاالت ذوات المثاليات الرئيسة؛ مجاالت التحليل الوحيد؛ التوسع الجبري 

 للحقول؛ مقدمة الى نظرية جالوا.

 

 الهندسة اإلقليدية الحديثة

 (3113263( المتطلب السابق: )3253263) ة:رمز الماد

 وصف المادة:

مسلمات الهندسة اإلقليدية، تاريخ فرضية التوازي اإلقليدية عبر العصور 

واشهر من عمل بها، الهندسة المحدودة، الهندسة الحيادية، نماذج مختلفة من 

الهندسة مثل أفاين وإسقاطيه، الهندسة على سطح الكرة، بعض قواعد المنطق 

واستخداماتها الهندسية، مجموعة هلبرت من المسلمات الكاملة للهندسة 

اإلقليدية، اكتشاف الهندسة الالغقليدية في القرن الثامن عشر ومقارنتها مع 

الهندسة االقليدية، مساهمة علماء المسلمين في العصور الوسطى في علم 

لرئيسية فيها الهندسة، دراسو أهم جوانب الهندسة الهايبربزلية والنتائج ا

 وعالقتها بالنظرية النسبية.

 

 الرياضيات التطبيقية المتقدمة

 (3253133المتطلب السابق: )  ( 3253471)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المعادالت التكاملية؛ التحويالت التكاملية؛ الطرق التقاربية؛ المعادالت 

افظة؛ االقترانات الجبرية؛ التكامالت؛ طرق التحليل المركب؛ االقترانات المح

 التوافقية.

 

 تحليل عددي

 (3253231+3253243المتطلب السابق: ) ( 3253173) رمز المادة:

 وصف المادة:

التحليل العددي: طرق عددية في الجبر الخطي؛ طرق عددية للمعادالت 

 التفاضلية العادية؛ طرق عددية في المعادالت التفاضلية الجزئية.

 

 هزةالبرمجيات الرياضية الجا

 المتطلب السابق: ) ل يوجد (  ( 3253173)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

جل توضيح مفاهيم أفي مختبر حاسوبي من  Mathematica تستخدم برمجية

رياضية واكتشاف حقائق رياضية، وبناء خوارزميات حل المسألة، والقيام 

اج بحسابات عددية وتحليلية باإلضافة الى استخدام طرق المحاكاة وإنت

الرسومات واألشكال. سيتم اختيار موضوعات تغطي حقوال متنوعة من 

الرياضيات مثل التفاضل والتكامل؛ الجبر الخطي؛ المعادالت التفاضلية؛ 

اإلحصاء؛ المتجهات؛ نظرية المجموعات؛ نظرية األعداد؛ طرق التغير؛ 

ذا نظرية البيان؛ االقترانات الخاصة؛ تحويالت فوريير والبالس.  يبدأ ه

المقرر بالتدريب على استخدام هذه البرمجية وينتهي بالقدرة على كتابة برامج 

 لحل مسائل محددة.

 

 الرياضيات لطلبة الهندسة

 (3253333(  المتطلب السابق : )3233336) رمز المادة: 

 وصف المادة:

، تكامل قوى االقترانات المثلثية، التعويض طرق التكامل: التكامل باألجزاء

ثي، تكامل االقترانات النسبية، الكسور الجزئية، تعويضات متنوعة، المثل

التكامل المعتل، القطع المكافئ؛ القطع الناقص؛ القطع الزائد اإلحداثيات، 

: البيان في اإلحداثيات القطبية، القطوع المخروطية في اإلحداثيات القطبية

ارامترية: الخطوط المعادالت الب القطبية، المساحة في اإلحداثيات القطبية؛

المماسة، وطول القوس في المنحنيات البارامترية، متسلسالت الالنهائية: 

المتتاليات، المتسلسالت الالنهائية: اختبارات التقارب، التقارب المطلق، 

التقارب الشرطي، المتسلسالت المتذبذبة؛ متسلسالت القوى: متسلسالت 

لقوى، تمثيل االقترانات تايلوروماكلورين، تفاضل وتكامل متسلسالت ا

بمتسلسالت القوى، االقترانات متعددة المتغيرات: المجال والنهايات 

واالتصال؛ المشتقات الجزئية؛ قابلية االشتقاق، التفاضالت؛ قاعدة السلسلة؛ 

التدرج، المشتقة االتجاهية التكامالت المتعددة: التكامالت الثنائية، التكامالت 

 القطبية، التكامالت الثالثية.الثنائية في اإلحداثيات 

 

 اساسيات المعرفة العلمية

   (  32533322) رمز المادة:

 وصف المادة:

مفهوم المعرفة، العلم، المنهج العلمي، تاريخ العلوم والحضارات 

القديمةوتاثيرها على العلم والمعرفة وانتقالها بين األمم، العلوم بشكل عهام، 

االقتباس الحراري وانفلونزا الطيور المشكالت التي تواجه البشرية ك

وانفلونزا الخنازير وااليدز والسرطان.... الخ، تطور األفكار، العلم والتقنية 

 كالتقنية الحيوية وهندسة الجينات والخاليا الجذعية، الرؤى المستقبلية.

 

 الهياكل المتقطعة

   (3232334) رمز المادة: 

 وصف المادة:

جداول الصحة، طرق البرهان، المجموعات، الجبر البولياني، المنطق، 

االستقراء الرياضي، العالقات التكرارية، األعداد الطبيعية، العالقات الثنائية، 

 العد، طرق العد، تصنيف الخوارزميات، درجة تعقيد الخوارزميات.

 

 رياضيات حاسوبية 

 ( 3232331)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التقارب "لتكامل" المقارنة، الجذر، النسبة،  المتسلسالت االمتناهية )اختبارات

المتسلسالت المتناوبة ،التقارب المطلق والشرطي، متسلسالت القوة(، 

االقترانات متعددة التغيرات ) المشتقات الجزيئية، التكامالت الثنائية 
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والثالثية( ، المتجهات ) فضاءات المتجهات، الفضاء الجزئي، فضاءات 

ر الخطي )أنظمة المعادالت الخطية والمصفوفات ، الضرب الداخلي(، الجب

 طريقة جاوس للحذف، المتجهات الذاتية والقيم الذاتية، التحويالت الخطية(.

 

 فيزياء تطبيقية 

  ( 3233334)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المتجهات واالحداثيات، مركبات المتجهة ، الضرب النقطي والتقاطعي ، 

في بعد واحد،قوانين الحركة، قانون نيوتن، األول السرعة والتسارع، الحركة 

والثاني والثالث، الشغ والطاقة، الشغل المبذول بقوة ثابتة، الشغل وطاقة 

الحركة، القوى الكهربائية، قانون كولوم، المجال الكهربائي، قانون جاوس 

وتطبيقاته، الجهد الكهربائي وتطبيقاته في الكهرستاتيكا، المواسعة والمواد 

عازلة، توصيل المواسعات، التيار والمقاومة، قانون أوم، القدرة والطاقة ال

الكهربائية، دوائر التيار الثابت، توصيل المقاومات، قوانين كيرشوف، 

سافارت، القوى المغناطيسية، قانون أمبير، -المجال المغناطيسي، قانون بيوت

 التدفق المناطيسي.

 

 فيزياء عامة

   (3233335) رمز المادة: 

 وصف المادة:

المتجهات، الحركة في بعد واحد، قوانين نيوتن في الحركة، الحركة الدائرية، 

الشغل والطاقة والقدرة، الزخم الخطي والزخم الزاوي، خواص المرونة 

للمواد، الحرارة، الديناميكا الحرارية، الخواص احرارية للمادة، القوة 

الكهربائي، التيار المستمر ،  الكهربائية والمجال الكهربائي وطاقة الوضع

 التوصيل العصبي، المغناطيسيةـ تركيب المادة.

 ( 3الكيمياء العامة )

 ( 3232333)رمز المادة: 

 وصف المادة:

الكيميائية ، المول وطرق التعبير عن  للوحدات ، الصيغ الدولي النظام

,  يائيةالكيميائي ومفهوم الوزن الجزيئي الحسابات الكيم التركيز , التفاعل

, الجدول الدوري  التفاعالت الكيميائية في محلول مائي , الروابط الكيميائية

الجزيئات و التركيب الذري,  الذري, أشكال التركيب , أساسيات للعناصر

 األحماض والقواعد في المحاليل المائية

 

 ( عملي3الكيمياء العامة )

 (3232332(  المتطلب السابق ) 3232333)رمز المادة: 

 وصف المادة:

شروط السالمة في المختبر، المالحظات الكيميائية، عدد أفوجادرو، 

الحسابات الكيميائية، التحليل الحجميت التأكسد واالختزال، الخواص 

اجماعية، الكيمياء الحرارية، الكيمياء الحركية، االتزان، ثابت الذوبان ، 

 الكيمياء الكهربائية، الديناميكية الحرارية.

 

 (2ياء العامة )الكيم

 (232333المتطلب السابق )   ( 3232331) رمز المادة: 

 وصف المادة:

الغازات والنظرية الحركية للغازات ,الكيمياء الحرارية , مفهوم الطاقة في 

التفاعالت الكيميائة حركية التفاعالت الكيميائية , األتزان الكيميائي , 

 الثيرموديناميكا , الكيمياء الكهربائية 
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 الكيمياء التحليلية  

 ( 3131332المتطلب السابق ) ( 3232243)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة مختصرة عن التحليل الكمي , التعبير عن التراكيز , طرق الترسيب , 

وتطبيقاته على تفاعالت األحماض والقواعد والتعقيد , حاصل  مبدأ االتزان

ؤثرة على الذوبان, مبادئ وحسابات التحليل اإلذابة وتطبيقاته , العوامل الم

الحجمي وتطبيقاته على مختلف أنواع التفاعالت , منحنيات المعايرة 

لألحماض و القواعد , األكسدة واالختزال و أساسيات الكيمياء الكهربائية, 

مبادئ وتطبيقات طرق التحليل الطيفي وطرق التحليل الكهربي , طرق 

 الفصل الكروماتوغرافي.

 

 لكيمياء التحليلية عمليا

 +3131336+3131233المتطلب السابق )  ( 3232242)  رمز المادة:

3131331) 

 وصف المادة:

يشمل المساق على تجارب تتعلق بالمواضيع التالية: المعالجة اإلحصائية 

لنتائج التحليل، التحليل الوزني ، معايرات الحوامض والقواعد، معايرات 

ن المعقدات، معايرات التأكسد واالختزال، تحليل الترسيب، معايرات تكوي

 عينات حقيقية.

 

 الكيمياء العضوية

 (3131332(  المتطلب السابق ) 3232241)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة في الكيمياء العضوية )مركبات الكربون( , التركيب البنائي للمركبات 

كانات , المجموعات العضوية , قطبية المركبات العضوية و التهجين, األل

الوظيفية , األلكانات الحلقية ,األلكينات , األلكاينات, الكيمياء الفراغية 

)األيزوميرات البنائية, التركيب الفراغي الكيراليتي لذرة الكربون, 

األنانتيوميرات, الدياستيريوميرات(, الهاليدات العضوية, المركبات 

 األيثرات و الفينوالت. األروماتية, تفاعالت البنزين, الكحوالت و

 

 

 قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات -2

تعد علوم التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية من العلوم التطبيقية ذات 

الجدوى االقتصادية العالية، هذا باإلضافة إلى مساهمتها في تطوير مرافق 

تطوير المراكز مختلفة مثل: الصحة والزراعة والصناعة والبيئة، وإلى 

البحثية المختلفة. وبناًء عليه، فقد تم اتخاذ القرار في جامعة فيالدلفيا بإنشاء 

م 2666/2669قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات في العام الدراسي 

 ليصبح نواة فريدة على المستوى المحلي واإلقليمي.

الطلبة في  بتأهيل –وعلى مستوى برنامج البكالوريوس  –يقوم القسم 

االتجاهات التطبيقية العصرية الحديثة وكذلك يعمل على تطوير هذه 

االتجاهات في خدمة المشاريع الصناعية والدوائية والغذائية والصحية 

والزراعية وقطاعات االنتاج العامة والخاصة والمراكز العلمية المختلفة 

تخصصات إضافة إلى التحضير لدراسة الماجستير والدكتوراة في أحد 

 التكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

ويضم القسم أعضاء هيئة تدريس متخصصين في المجاالت المختلفة 

للتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات لهم باع طويل في األنشطة البحثية. 

كذلك قام القسم بتأمين المراجع والكتب العلمية الحديثة المتخصصة التي 

 رفية كافةً لهذا التخصص. تغطي المجاالت العلمية المع
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 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات الخطة الدراسية لقسم

 مواد القسم اإلجبارية: . أ

 

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 6246969 3 (2بيولوجيا عامة ) 0240107

 أو متزامن 0240107 9 ( عملي2بيولوجيا عامة ) 0240108

 0240107 3 أحياء دقيقة 6246296

 أو متزامن 6246296 9 دقيقة عملي ياءأح 6246297

 0240107 3 علم الوراثة 6246239

 أو متزامن 6246239 9 علم الوراثة عملي 6246232

 0240107 3 بيولوجيا الخلية 6246233

 6246239 2 علم وراثة اإلنسان 6246234

التكنولوجيا الحيوية  6246322

 للنبات

3 6246299 

 -زراعة األنسجة النباتية  6246323

 عملي

 أو متزامن 6246322 9

 6246234 9 علم وراثة الخلية 6246335

 أو متزامن 6246335 9 علم وراثة الخلية عملي 6246336

 6246233 3 علم المناعة 0240337

 أو متزامن 6246337 9 علم المناعة عملي 6246339

+  6292243 3 (9) كيمياء حيوية  6246343

6246233 

 أو متزمان 6246343 9 كيمياء حيوية عملي 6246344

 0240233 3 البيولوجيا الجزيئية 6246396

 او متزامن 0240386 1 البيولوجيا الجزيئية عملي 6246397

 6246296 2+1 التقنيات الحيوية البيئية 6246352

الريادة في مجاالت  6246319

 التقنيات الحيوية

 ساعة بنجاح 66مام إت 2

 6246296 2+1 تقنيات األحياء الدقيقة 6246497

التقنيات الحيوية  6246449

 الصيدالنية

3 6246343 

 6246396 3 بيولوجيا جزيئيه تطبيقية 0240484

بيولوجيا جزيئيه تطبيقية  0240485

 عملي

 أو متزامن 6246494 9

+ 6246239 9+9 المعلوماتية الحيوية 6246462

6246335 

 6246396 3 تقنيات علم الحيوان 2464790

زراعة األنسجة الحيوانية  246470

 عملي

 أو متزامن 6246479 9

إدارة المختبرات وضبط  6246416

 الجودة

 ساعة بنجاح 16إتمام  9

6246419 
أخالقيات  التكنولوجيا 

 الحيوية
 ساعة بنجاح 16إتمام  9

 0240386+0240343 3 تقنيات البروتينات 0240448

 موافقة القسم 3 تدريب ميداني 2464104

 موافقة القسم 3 مشروع بحث 0240499
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 مواد القسم الختيارية: . ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 6246337 2+9 علم الدم 6246431

 6246396 2+9 تقنيات الطب والطب الشرعي 6246455

 موافقة القسم C 9+2رة موضوعات مختا 6246415

 

 ج. مواد القسم المساندة:

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

أو  6292969 9 (9كيمياء عامة عملي  ) 6292962

 متزامن

 6292969 3 كيمياء تحليلية 6292249

أو  6292249 9 كيمياء تحليلة عملي 6292242

 متزامن

 6292969 2+1 كيمياء عضوية 6292243

أو  6246969 9 ( عملي9بيولوجيا عامة ) 6246966

 متزامن

مقدمة في التكنولوجيا  6246299

 الحيوية

2 6246967 

 

 

 قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجيناتمواد  وصف

 

 (3بيولوجيا عامة )

 ( 3243333) رمز المادة:

 وصف المادة:

لبيولوجيا الجزيئية وبيولوجيا الخلية تغطي هذه المادة المفاهيم االساسية في ا

وهذه تشمل تركيب الخاليا والكائنات الحية والتي تشمل  .والكائنات الحية

دراسة تركيب الخاليا الحية والوظائف المختلفة التي تقوم بها، كعمليات 

االيض والتمثيل الضوئي واالنقسام الخلوي وتضاعف الجينات وآلية عملها 

 ئ االساسية للوراثة المندلية.باإلضافة إلى المباد

 

 (2بيولوجيا عامة )

 ( 3243337)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتضمن هذه المادة دراسة التركيب والوظائف الحيوية المختلفة وتشمل : 

شارات التغذية، تبادل الغازات، مناعة الجسم، كيفية التحكم بالبيئة الداخلية، اإل

 عصبي.الكيميائية، التكاثر والجهاز ال

 

 ( 3بيولوجيا عامة )

 (3المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )  (3243336) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشمل المادة دراسة المجهر واستخدامه في دراسة الخاليا واألنسجة النباتية 

والحيوانية وإجراء تجارب عملية لدراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية 

يل الضوئي والتنفس الخلوي واالنقسام والوراثة للجزيئيات، ودراسة التمث

 باإلضافة إلى تشريح كائن فقاري لدراسة االعضاء واالجهزة المختلفة.
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 أحياء دقيقة 

 (2( المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243236) رمز المادة:

 وصف المادة:

وعها تغطي هذه المادة األساسيات الالزمة لدراسة االحياء الدقيقة من حيث تن

وتركيبها ونشاطاتها المختلفة كالتنفس والتغذية والنمو، وتأثير هذه الكائنات 

 على االنسان والبيئة في مختلف المجاالت.

 

 أحياء دقيقة عملي

 المتطلب السابق : أحياء دقيقة أو متزامن (3243237) رمز المادة:

 وصف المادة:

للعمل مع االحياء الدقيقة  تتضمن المادة تدريباً عملياً على المبادئ األساسية

 المختلفة وطرق زراعتها وتصنيفها وحفظها.

 

 علم الوراثة 

 (2(  المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243213) رمز المادة:

 وصف المادة:

ذلك تتناول هذه المادة المبادئ األساسية للوراثة المندلية والجزيئية، ويشمل 

 ،وآلية عملها وتنظيمها وتضاعفها دراسة تركيب وخصائص المادة الوراثية

 باإلضافة إلى االمراض الوراثية، الطفرات، وأسس الهندسة الوراثية.

 

 علم الوراثة عملي

 ( المتطلب السابق : علم الوراثة أو متزامن3243212)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ل تتضمن المادة المفايم األساسية للوراثة المندلية والجزيئية ويشمل ذلك عز

 المادة الوراثية ودراسة صفاتها باإلضافة إلى دراسة الطفرات وآلية حدوثها.

 بيولوجيا الخلية

 (2( المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243211)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعنى هذه المادة بأساسيات تركيب الخاليا وعضياتها وآلية تنظيم عمل كل 

يل الضوئي، الطاقة، انقسام الخاليا وآلية منها، ويشمل ذلك التنفس ، التمث

 االتصال الخلوية ، تضاعف المادة الوراثية وآلية ترجمتها.

 

 مقدمة في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الوراثة

 (2(  المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243283) رمز المادة:

 وصف المادة:

وتطبيقاتها المختلفة في تغطي هذه المادة التعريف بالتكنولوجيا الوراثية 

مجاالت التشخيص والعالج الطبيعي والطب الشرعي وفي مجال الزراعة 

 والصناعة والصيدلة والبيئة.

 

 علم الفيروسات

 ( المتطلب السابق : أحياء دقيقة3243132) رمز المادة:

 وصف المادة:

ة تغطي هذه المادة تصنيف الفيروسات ودراسة صفاتها: الكيماوية والفيزيائي

وطرق زراعتها والكشف عنها ودورها في امراض السرطان واالمراض 

الفيروسية المختلفة، باإلضافة إلى البيولوجيا الجزيئية المصاحبة لعمليات 

 تكثير الفيروسات داخل الخاليا.

 

 علم وراثة الخلية

 ( المتطلب السابق: علم وراثة النسان3243115) رمز المادة:

 وصف المادة:
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خلوي المراض جينية التفسير اللمادة دراسة الكروموزومات وتغطي هذه ا

يعتبر وسيلة تشخيص لالهل حيث متعددة، دراسة الكروموزومات وتحليلها 

لبعض االمراض مثل التخلف العقلي وعيوب الوالدة المتكررة لمرضى في 

تطور الجهاز التناسلي وفي بعض األحيان العقم وتعدد حاالت االجهاض، كما 

تحليل الجينات الخلوية في دراسة ومعالجة مرضى مصابين بأمراض يستخدم 

 سرطانية وأمراض الدم.

 

 وراثة الخلية عملي

 ( المتطلب السابق: علم وراثة الخلية أو متزامن3243116)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على تحليل كروموزومات االنسان ومعرفة النمط النووي 

Karyotyping. 

 

 لم المناعةع

 (2(  المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243117) رمز المادة:

 وصف المادة:

ركز على دراسة األجسام تمبادئ األساسية لعلم المناعة والتشمل المادة 

المضادة وتفاعلها مع األجسام الغريبة المختلفة واستخدام الوسائل المناعية في 

 والطفيلية. تشخيص األمراض: البكتيرية والفيروسية

 

 علم المناعة عملي

 ( المتطلب السابق :علوم المناعة او متزامن3243118)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة لفهم أسس الطرق المناعية المختلفة واستخدامها في 

 تشخيص األمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية.

 

 علم وراثة النسان

 متطلب السابق : علم الوراثة( ال3243114) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشمل المبادئ األساسية للوراثة المندلية وغير المندلية، عالقة الطرز الجينية 

والطرز الشكلية، القرائن ، األسس الجزيئية للطفرات، الوسائل البيوكيميائية 

والجزيئية لتشخيص األمراض الوراثية مع التركيز على األمراض المنتشرة 

 طقتنا واالستشارات الوراثية.في من

 

 الكيمياء الحيوية 

( + 3( المتطلب السابق : بيولوجيا عامة )3243141) رمز المادة:

 كيمياء عضوية

 وصف المادة:

تغطي المادة المبادئ األساسية للعالقة بين الشكل والوظيفة في مكونات 

ة لفصل الخاليا الحية وتفاعالتها، باستخدام االجهزة والوسائل المختلف

 المركبات الخلوية المختلفة وتعريفها وحساب كمياتها.

 

 البيولوجيا الجزيئية

 (  المتطلب السابق : بيولوجيا الخلية3243186) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة المبادئ األساسية للبيولوجيا الجزيئيبة والتي تشمل طرق 

تنظيمها في الكائنات الحية، تهجين الحامض النووي وآلية عمل الجينات و

 ووسائل نقل الجينات المهجنة إلى الخاليا المضيفة.
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 البيولوجيا الجزيئية عملي

( المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية أو 3243187)  رمز المادة:

 متزامن

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة المبادئ األساسية للبيولوجيا الجزيئية وتشمل عزل وقطع 

االحماض النووية واستخدامها في بناء جزيئيات هجينة ونقلها إلى  وفصل

 الخاليا المضيفة.

 

 المعلوماتية الحيوية

 المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية (3243462) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتضمن المادة الطرق الحديثة الستعمال تكنولوجيا المعلومات الحيوية 

مات لبروتينات وسالسل األحماض النووية عبر للوصول إلى بنوك المعلو

شبكة االنترنت، وذلك لتعريف واستخالص معلومات جينية أساسية تتعلق 

ببعض األمراض الوراثية، باإلضافة إلى طرق حاسوبية لتحليل المعلومات 

الخاصة بجينات االنسان فيها وعملية رسم الخارطة الوراثية وتحليلها. 

تبر الحاسوب على استخدام البرمجيات وبنوك وتشمل تطبيق عملي في مخ

 المعلومات وشبكة االنترنت لتحليل وقراءة الشيفرة الوراثية.

 

 تقنيات البروتينات

( + 3المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية ) (3243448) رمز المادة:

 كيمياء حيوية

 وصف المادة:

نتاج البروتينات تغطي المادة التقنيات الحديثة المستخدمة في صياغة وا

باستخدام البكتيريا او المزارع النسيجية وتصميم األشكال الفضائية 

للبروتينات وتحديد المراكز النشطة الفاعلة فيها، والتركيز على استعماالت 

 األنزيمات واألجسام المضادة.

 

س.م( المتطلب السابق :  1(  )3243122التكنولوجيا الحيوية للنبات)

 وجيا الحيويةمقدمة في التكنول

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة التقنيات الحديثة والمتجددة في مجال انتاج نباتات محسنة 

وراثياً كالتي تقاوم اآلفات الحشرية والنباتات التي تعيش في ظروف صعبة 

 كالصحراء والمحيط المالح وغيرها.

 

 زراعة األنسجة النباتية

: أحياء دقيقة + مقدمة في  (  المتطلب السابق3243165) رمز المادة:

 التكنولوجيا الحيوية

 وصف المادة:

تغطي المادة الطرق المستخدمة لعزل الجينات وتهجينها إلنتاج نباتات محسنة 

 مقاومة لآلفات واألمراض الزراعية .... وغيرها.

 

 تدريب ميداني

ساعة معتمدة  13(  المتطلب السابق : اتمام 3243414) رمز المادة:

 بنجاح

 ف المادة:وص

ينسق القسم ويشرف على برنامج تدريب الطلبة عملياً لمدة ثمانية أسابيع في 

أحد قطاعات التقنيات الحيوية العامة والخاصة والتي تشمل المستشفيات 

حدات األخصاب، الصناعات وومختبرات البحث الجنائي والطب الشرعي، و

 البيئة. الغذائية والدوائية، والمؤسسات المعنية بالحفاظ على
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 تقنيات الطب والطب الشرعي

 (3المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية ) (3243455)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على دراسة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات 

في المجال الطبي كالتشخيص والعالج الجيني والتطبيقات في الطب الشرعي 

رمية، والتركيز على تشخيص األمراض السائدة في منطقتنا مثل : واألدلة الج

 التالسيميا وفقر الدم المنجلي والسكري.

 

 التقنيات الحيوية الصيدلنية

المتطلب السابق : مقدمة في التكنولوجيا  (3243443) رمز المادة:

 (3الجزيئية )

 وصف المادة:

نسولين البشري وهرمونات تركز المادة على التطبيقات الحيوية مثل انتاج األ

النمو واالنترفيرونات والليمفوكينات وغيرها، وطرق العالج الطبي للجينات 

 وكذلك طرق هندسة وتحسين المنتجات الصيدالنية.

 

 تقانة علم الحيوان

 (3المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية ) (3243473) رمز المادة:

 وصف المادة:

يثة في انتاج سالالت محسنة من الحيوانات عن تغطي المادة التقنيات الحد

كما  .طريق إدخال جينات جديدة والفوائد االقتصادية من انتاج هذه السالالت

تغطي تقنيات االخصاب الخارجي ونقل األجنة واالستنساخ وغيرها من 

 الطرق الحديثة في التكاثر.

 

 

 زراعة األنسجة الحيوانية عملي

 تطلب السابق زراعة األنسجة الحيوانية(  الم3243472) رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على المهارات المخبرية في زراعة األنسجة الحيوانية وتوفر 

المعلومات النظرية والتجهيزات المخبرية الكافية حتى يتمكن الطالب من فهم 

 وممارسة زراعة األنسجة بالطرق العلمية الصحيحة.

 

 قيةبيولوجيا جزيئية تطبي

 (  المتطلب السابق: البيولوجيا الجزيئية3243484) رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على وصف التقنيات األساسيةالمتقدمة للبيولوجيا الجزيئية 

مع التركيز على أهميتها وتأثيرها على البيولوجيا الجزيئية والتي أضحت من 

 المواد األساسية للعلوم البيولوجية.

 

 لوجيا الجزيئية التطبيقية عمليالبيو

(  المتطلب السابق: البيولوجيا الجزيئية التطبيقية 3243485) رمز المادة:

 أو متزامن

 وصف المادة:

تدرس هذه المادة من خالل محاضرات ومختبرات تعتمد على التكنولوجيا 

الحديثة وتركز على طرق رئيسية مختارة من كيفية عزل دقيقة للمركبات 

وتشمل هذه المادة طرق الفصل الكهربائي  DNAية من بروتينات و البيولوج

 Agaroseو  Polyccrylamideللمركبات العامودية واألفقية باستخدام 

وطرق حديثة أخرى في علم  Immunoblottingوطرق الكشف مثل 

 .CDNAوبناء  Real time-PCRالجينات مثل 
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 اخالقيات التكنولوجيا الحيوية

 (3المتطلب السابق : البيولوجيا الجزيئية ) (3243413)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة أخالقيات العلوم التقنية الحيوية وتطبيقاتها، بالتركيز على 

الضوابط المهنية واألخالقية والدينية والثقافية التي تتناسب مع الثقافة 

في تطبيق هذه والمجتمع المحلي والعالمي، مع مناقشة المخاطر المحتملة 

 التقنيات.

 

 إدارة المختبرات

 ( المتطلب السابق : موافقة القسم3243413)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطي المادة المبادئ األساسية لبناء وإدارة مختبر متخصص في التكنولوجيا 

الحيوية وهندسة الجينات وطرق تجهيزه باألجهزة والمعدات والمستلزمات 

ب الطالب على مواضيع مثل اإلدارة الجيدة يدرلت، لتجهيز مختبر فاعل

والسالمة العامة، الجودة والنوعية، وكذلك طرق التعامل مع المواد السامة 

 والمشعة والخطرة.

 

 تدريب ميداني

ساعة معتمدة  13(  المتطلب السابق: اتمام 3243414) رمز المادة:

 بنجاح

 وصف المادة:

ب الطلبة علمياً لمدة ثمانية أسابيع في ينسق القسم ويشرف على برنامج تدري

أحد قطاعات التقنيات الحيوية العامة والخاصة والتي تشمل المستشفيات 

وحدات اإلخصاب، الصناعات وومختبرات البحث الجنائي والطب الشرعي، 

 الغذائية والدوائية، والمؤسسات المعنية بالحفاظ على البيئة.

 مشروع البحث

 المتطلب السابق: موافقة القسم  (3243411) رمز المادة:

 وصف المادة:

يقوم الطالب بإجراء مشروع بحث في احدى مجاالت التكنولوجيا الحيوية 

وهندسة الجينات تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية والهدف هو تطوير 

 المهارات الفنية وخبرات الكتابة العلمية وعرض النتائج.

 

 موضوعات خاصة

 ( المتطلب السابق : موافقة القسم3243415)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة مواضيع في التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات حيث يدرس 

الطالب مشكلة في هذا المجال باالستعانة بأستاذه ويحاول الطالب حل 

 المشكلة.

 

 اإلنسان والبيئة

 ( المتطلب السابق : ل يوجد3253353)  رمز المادة:

 المادة:وصف 

تطرح هذه المادة لتزويد الطالب بالثقافة البيئية وذلك عن طريق دراسة 

ء األساسية في علم البيئة والتي ستمكن الطالب من فهم العالقات ىالمباد

كيفية و، لزيادة الوعي البيئي به والمشكالت البيئية ومسبباتها البيئية المحيطة

 البشر. المحافظة عليها الستدامة األرض صالحة لعيش
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 -مقدمة :

تنبثق فلسفة كلية العلوم اإلدارية والمالية من الفلسفة العامة للجامعة ، التي 

تؤمن بتوفير التعليم العالي والتدريب ألكبر عدد ممكن من الطلبة في األردن 

ية ، حيث أن اإلدارة  بما تحتويه من أفكار ونظريات ومن أبناء الدول العرب

وطرق وأساليب  تحتل مكانة مرموقة في سلم أولويات تلك االحتياجات ألنها 

حقل معرفة يحتاج إليه كل الناس وخاصة أنها تجمع بين المعرفة المنظمة 

وبين التطبيق وطريقة إنجاز األعمال ، وهي على صلة وثيقة بالعلوم األخرى 

 ة تكنولوجيا المعلومات . وخاص

لذلك فقد ارتأت الكلية تلبية احتياجات المجتمع المختلفة ، وذلك من خالل 

تطوير المناهج والخطط الدراسية بشكل مستمر ، والعمل على استقطاب 

أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والمدربين ، وترسيخ مفهوم الجودة والنوعية 

 ، واالبتعاد عن أسلوب التلقين.في العمل األكاديمي بكل مفاهيمه 

 

( ساعة معتمدة  932تقدم الكلية حالياً برنامجاً أكاديمياً يتطلب إكمال الطالب )

لنيل درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الكلية المتنوعة وهي : قسم إدارة 

األعمال ، التسويق ، المحاسبة ، اإلدارة الفندقية والسياحية ، إدارة 

علوم المالية والمصرفية، إدارة نظم وشبكات األعمال، المستشفيات ، ال

 األعمال والتجارة االلكترونية. 

وتضم الكلية مختبرات تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث األجهزة والوسائل 

الالزمة.  وتتطلع الكلية الستحداث برنامج للدراسات العليا واالرتقاء بالبحث 

 . العلمي بالكلية من خالل تطلعات الجامعة 

 

 .  قسم المحاسبة :3

 الخطة الدراسية لقسم المحاسبة

ًً : متطلبات التخصص )   ساعة معتمدة(  83أولً

 ساعة معتمدة(  66متطلبات التخصص اإلجبارية ) - أ
 

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 3133333 (2مبادئ المحاسبة ) 1 (3مبادئ المحاسبة )

 1 (2بة )مبادئ المحاس
محاسبة متوسطة 

 (3والشركات)
3133232 

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
1 

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
3133231 

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
 3133212 تدقيق  الحسابات 1

 3133211 محاسبة تكاليف 1 (2مبادئ المحاسبة )

 3133243 محاسبة الضرائب 1 (2مبادئ المحاسبة )

 3133242 محاسبة المنشآت المالية 1 (2ئ المحاسبة )مباد

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
 3133134 محاسبة متقدمة 1

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
1 

المحاسبة الدولية 

 ومعاييرها
3133123 
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 3133112 محاسبة إدارية 1 معايير التدقيق الدولية

 3133111 معايير التدقيق الدولية 1 محاسبة إدارية

 1 (2مبادئ محاسبة )
محاسبة المؤسسات 

 الحكومية وغير الربحية
3133143 

 1 (2مبادئ محاسبة )
محاسبة متوسطة 

 (1والشركات )
3133433 

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
 3133423 نظرية المحاسبة 1

محاسبة متوسطة 

 (2والشركات )
 3133422 تحليل القوائم المالية 1

محاسبة متوسطة 

 (2لشركات )وا
 3133441 نظم المعلومات المحاسبية 1

 

 ساعات معتمدة(  موافقة القسم 6المتطلبات الختيارية ) . ب
 

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 3133453 تدريب ميداني 1 موافقة القسم

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 ( 2وإلحصاء )

 3133452 مشروع بحث 1

 3113436 الدارة الستراتيجية 1 مة في اإلدارة مقد

 1 مقدمة في اإلدارة 
تطوير المهارات القيادية 

 والمهنية
113423 

 

 ساعه معتمدة 35متطلبات التخصص المساندة اإلجبارية ) . ج

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 123353 مبادئ القتصاد الكلي 1 -

البحث اساليب 

 (3والحصاء )
1 

اساليب البحث والحصاء 

(2) 
123237 

 113224 ادارة العمليات واللوجستية 1 مقدمة في اإلدارة 

 173153 التجارة األلكترونية 1 مهارات الحاسوب 

 433122 قانون وأخالقيات األعمال 1 -

 

 ساعة معتمدة (:   32المتطلبات المساندة الختيارية)    د.
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 وصف مساقات قسم المحاسبة :

 

 (3مبـــــــادئ المحـاسبــــة )

 ( 3133333رمز المادة: )

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة مفهوم المالية والمحاسبة وأهدافها وفروعها والنظام 

ندات المحاسبية والدفاتر المحاسبية المستخدمة المحاسبي في الشركات،  المست

في المشروع الفردي، وخطوات إثبات القيود المحاسبية للعمليات المالية 

الخاصة بالمشروع الفردي وترحيلها إلى حساباتها بدفتر األستاذ ، وترصيدها 

 وإعداد موازين المراجعة والقوائم المالية.

 

 ( 2مبادئ المحاسبة  ) 

 (3( المتطلب السابق : مبادئ المحاسبة )3133333)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعنى هذه المادة بالقوائم المالية التي يتم إعدادها في المشروعات الفردية، 

وجرد الحسابات في نهاية العام إلعداد القوائم المالية في ضوء المبادئ 

أثيرها على المحاسبية المتعارف عليها، وإجراءات ونتائج جرد الحسابات وت

 إستخراج ربح أو خسارة المشروع ومركزه المالي.

 

 (3محاسبة متوسطة والشركات)

 (2( المتطلب السابق : مبادئ المحاسبة )3133232رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تستعرض هذه المادة المحاسبة المالية واطارها النظري. كما تستعرض قوائم 

اس الدخل وعالقة قائمة األرباح الدخل وأنواعها والمشكالت الخاصة بقي

المحتجزة 

 اسم المادة رقم المادة ةالمجموع
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

العلوم المالية 

 والمصرفية

 

 

 

6326395 
االدارة المالية في الشركات 

 المساهمة
3 

 االدارة المالية

 االدارة المالية 3 االسواق المالية 6326423

 االدارة المالية 3 ادارة االستثمار 6326432

6326434 
قييم دراسات الجدوى وت

 المشروعات
3 

 االدارة المالية

 ادارة االعمال

 

 

 

 

 مقدمة في اإلدارة 3 السلوك التنظيمي 6336293

 مقدمة في اإلدارة 3 ادارة الموارد البشرية 6336397

 مقدمة في اإلدارة 3 ادارة التغيير واتطوير 6336497

 3 ادارة الموارد البشرية المتقدمة 6336499
ادارة الموارد 

 بشريةال

 التسويق

 مبادئ التسويق 3 سلوك المستهلك 6356392

 مبادئ التسويق 3 االتصاالت التسويقية 6356393

 مبادئ التسويق 3 ادارة عالقات العمالء 6356332

 مبادئ التسويق 3 تسويق الخدمات 6356349

ادارة نظم 

وشبكات 

 االعمال

6379926 
نظم االتصاالت وشبكات 

 الحاسوب
3 - 

 6 3 نظم ادارة قواعد البيانات 6379236

 3 سياسات أمن وسرية المعلومات 6379325
نظم اتصاالت 

 وشبكات الحاسوب

 6 3 المعلومات واالنترنت 6379459

ادارة 

 المستشفيات

 

 

 - 3 ادارة منظمات األعمال الصحية 6396999

 - 3 ادارة الجودة الصحية 6396394

 3 ادارة المستشفيات 6396494
إدارة منظمات 

 األعمال الصحية

 - 3 ادارة النظام الصحي الشامل 6396495

االدارة 

الفندقية 

 والسياحية

 - 3 مبادئ االدارة الفندقية والسياحية 6399949

 - 3 السياحة المستدامة 6399239

 3 (9ادارة عمليات فندقية ) 6399392
مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية

6399394 
دارة الفنادق والمنتجعات ا

 السياحية
3 

مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية
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بقائمة الدخل ، وقائمة المركز المالي ودراسة أسس تقييم األصول، وطرق 

 االفصاح المتعلقة بنتائج األعمال والوضع المالي . 

 

 ( 2محاسبة متوسطة والشركات )

( المتطلب السابق : محاسبة متوسطة 3133231رمز المادة: )

 (3والشركات)

 ادة:وصف الم

تستعرض هذه المادة مفهوم القيمة الحالية والفائدة وجداولها وكيفية تحديد 

القيمة الحالية واإلجمالية لألقساط الدورية العادية والمقدمة والمؤجلة ومعالجة 

الخصوم المتداولة والمحتملة وطويلة األجل وعالوات اإلصدار وخصم 

المركز المالي وأثر التغير السندات وجانب حقوق الملكية وقائمة التغير في 

 في األسعار على القوائم المالية، واالستثمارات طويلة االجل . 

 

 (1محاسبة متوسطة والشركات )

 (2( المتطلب السابق : مبادئ المحاسبة )133433رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأنواع الشركات حسب التشريعات 

شركات التضامن من حيث   حيث يتم التركيز أوال على محاسبةاألردنية، 

تكوينها ورأس مالها والتعديالت التي تطرأ عليها كانضمام شريك وانفصال 

واإلجراءات المحاسبية المتعلقة بها. كما تتناول   شريك، وكذلك تصفيتها

ة من المادة المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المتعلقة بالشركات المساهم

حيث تكوينها وتغيير رأسمالها ، وإصدار األسهم والسندات وإعداد حساباتها 

 .الختامية وتصفيتها

 

 المحاسبة الدارية

 محاسبة التكاليف   ( المتطلب السابق :3133112رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تحليل التعادل،  -الربح–الحجم  –تهدف هذه المادة إلى دراسة عالقة  التكلفة 

رق اعداد الموازنات المختلفة لغايات اتخاذ القرارت، وتحليل البدائل, وط

باإلضافة إلى تناول الموازنات التخطيطية الثابتة والمرنة وتحليل إنحراف 

 المبيعات  .

 

 محاسبة التكاليف 

 ( 2مبادئ المحاسبة  )  ( المتطلب السابق :133211رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

القواعد والمفاهيم األساسية في محاسبة التكاليف وتبويبها تستعرض هذه المادة 

ونظريات التكاليف وقوائم التكاليف باإلضافة إلى بيان الدورات المستندية 

لعناصر التكاليف من ) مواد وعمل ومصروفات( وكيفية تحديد التكاليف 

الصناعية غير المباشرة التقديرية ، وتطبيق تلك الدورات على نظام تكاليف 

األوامر اإلنتاجية ونظام تكاليف المراحل اإلنتاجية ، وتحليل إنحرافات عناصر 

التكاليف من مواد وعمل ومعايرة وتحليل إنحرافات التكاليف الصناعية غير 

المباشرة ، باإلضافة إلى تناول الموازنات التخطيطية الثابتة والمرنة وتحليل 

 إنحراف المبيعات  .

 

 تدقيق الحسابات  

( المتطلب السابق : محاسبة متوسطة والشركات 3133212لمادة: )رمز ا

(2) 

 وصف المادة:
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تهدف هذه المادة الى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية لعملية تدقيق الحسابات 

وأنواع الحسابات واالخطاء والغش وأدلة االثبات في التدقيق ومصادر أدلة 

 االثبات في التدقيق.

 

 ية معايير التدقيق الدول

 تدقيق الحسابات ( المتطلب السابق : 3133111رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تستعرض هذه المادة معايير التدقيق الدولية ومتطلبات معايير التدقيق الدولية, 

كما تستعرض دور وأهمية تدقيق البيانات ) القوائم ( المالية، وقواعد السلوك 

ليات المدقق  ومفهوم بذل العناية المهني للمدقق )أخالقيات المهنة(، ومسؤو

 المهنية.

 

 تحليل القوائم المالية

( المتطلب السابق : محاسبة متوسطة والشركات 3133422رمز المادة: ) 

(2) 

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة أساليب التحليل الرأسي والتحليل األفقي واإلتجاهي وكيفية 

هارة المطلوبة وتحليل التعادل إعداد قائمة التدفقات النقدية وإكتساب الم

بإستخدام النماذج الكمية والمقاييس النوعية للمعلومات للحكم على جميع 

 األنشطة اإلقتصادية للوحدات اإلقتصادية ) تشغيلية، تمويلية، إستثمارية(.

 

 محاسبة المؤسسات الحكومية وغير الربحية  

 ( 2محاسبة  ) ( المتطلب السابق : مبادئ ال 3133143رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

وبيان  تتناول هذه المادة الموضوعات التالية: تعريف المحاسبة الحكومية ، 

أهدافها و نطاق تطبيقها والنظام المحاسبي الحكومي ، وأوجه الشبه وأوجه 

االختالف بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية، والموازنة العامة للدولة 

لضبط عمليات   احلها، و تبويبها، واإلجراءات العامةمن حيث مبادئها ومر

األنفاق الحكومي ، و اإلجراءات المتبعة لضبط عمليات المقبوضات 

والخارجية، ودور ديوان المحاسبة في الرقابة   الحكومية ، و الرقابة الداخلية

المالية ، والحسابات الحكومية وأنواعها والحساب الختامي للدولة ، ونظام 

بة الداخلي على المشتريات الحكومية ، والعطاءات واستالم اللوازم الرقا

وقيدها ، ومعالجات حاالت محاسبية على عمليات الشراء, والمناقصات ، و 

 محاسبة المؤسسات غير الربحية كالجامعات والمستشفيات.

 

 محاسبة منشآت مالية 

 ( 2) مبادئ المحاسبة   ( المتطلب السابق :3133242رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

التعريف بالمحاسبة في البنوك التجارية وشركات التأمين التجارية حيث يتناول 

العمليات المصرفية والعمليات التأمينية واالنظمة المحاسبية المتعلقة بها وطرق 

 االثبات والتسجيل لكافة العمليات المصرفية والتأمينية.

 

 محاسبة متقدمة

المتطلب السابق : محاسبة متوسطة والشركات ( 3133413رمز المادة: ) 

(2) 

 وصف المادة:

تستعرض هذه المادة أشكال اإلستثمار خصوصا أشكال اندماج الشركات 

والمعالجة المحاسبية لذلك وكيفية إعداد القوائم المالية المتعلقة باندماج 

 الشركات والعالقة بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها من الناحية



 17 

المحاسبية ، باإلضافة إلى المعالجات المحاسبية للعمليات األجنبية بالعملة 

 األجنبية .

 

 محاسبة الضرائب

 ( 2مبادئ المحاسبة  ) ( المتطلب السابق : 3133243رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تعنى هذه المادة بالمحاسبة الضريبية إنطالقاً من تعريف الضريبة وماهيتها 

ريبة في المجتمعات المعاصرة وأهدافها وأهميتها كأداة فعالة في والتعريف بالض

خدمة النظام المالي للدولة والنظام اإلقتصادي واإلجتماعي وذلك بتناول قانون 

 ضريبة الدخل في األردن وقانون ضريبة المبيعات.

 

 نظرية المحاسبة 

( المتطلب السابق :  محاسبة متوسطة 3133423رمز المادة: ) 

 (2ات )والشرك

 وصف المادة:

تستعرض هذه المادة تطور علم المحاسبة ومحاوالت التنظير المحاسبي ، 

واإلنتقال من  البحث عن المبادئ إلى إنشاء المعايير. كما يتعرف الطالب إلى 

المبادئ المحاسبية والمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين والمبادئ 

ناهج العلمية لتكوين نظرية محاسبية، المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً والم

والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية  والمفاهيم األساسية في المحاسبة 

وتطورها و المفاهيم الخاصة بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة 

 .التغيرات في المركز المالي

 

 نظم المعلومات المحاسبية

 (  2مبادئ المحاسبة  )  سابق :( المتطلب ال3133441رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تمثل هذه المادة مقدمة في نظم المعلومات المحاسبية  تتضمن معالجة 

العمليات والنظم الفرعية المكونة لنظام المعلومات المحاسبي ، اثار استخدام 

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات على المحاسبة ، نظم الملفات وقواعد 

ة المحاسبية والتدقيق في بيئة العمل االلكترونية .وتركز على البيانات ،الرقاب

التطبيق العملي  للبرمجيات المستخدمة في دنيا االعمال ، والتي تتضمن 

الجداول االلكترونية ، برامج رسم المخططات ، برامج االتصاالت ، برنامج 

 . االستاذ العام  ، نظم ادارة قواعد البيانات

 

 عاييرها المحاسبة الدولية وم

( المتطلب السابق : محاسبة متوسطة والشركات  3133123رمز المادة: )

(2) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالنظم المحاسبية المختلفة المطبقه في 

مختلف دول العالم وتأثيرها على المشروعات التي تمارس نشاطاتها في 

هم المشاكل التي تعترضها عند أعداد أ  الدول المختلفة، وكذلك التعرف على

تقاريرها المالية ، وتأثير االختالفات البيئية على النظم المحاسبية , والقوائم 

المختلفة   الدولية وتطبيقاتها  المالية، ودراسة  واستعراض معايير المحاسبة

 ومعايير االبالغ المالي.

 

 تدريب ميداني

 : المستوى الرابع ( المتطلب السابق3133417رمز المادة: )

 وصف المادة:

 تدريب الطلبة تدريباً عملياً في المؤسسات العامة والخاصة واإلشراف العلمي

في مواقع العمل، حيث يقدم الطالب تقريراً عن طبيعة األعمال  عليهم والعملي
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من قبل المشرف  التقرير في محتويات التي تدرب عليها، ويتم مناقشته

 .األكاديمي على التدريب

 

 قســـم العلوم المالية والمصرفية -2

 

 العلوم المالية والمصرفيةالخطة الدراسية لقسم 

 

 (  ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي : 83متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة (  45. متطلبات التخصص اإلجبارية : )  أ

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6326959 االقتصاد الكليمبادئ  3 -

 0320220 ادارة المصارف 3 - 

االقتصاد مبادئ 

 الكلي
 6326229 النقود والبنوك 3

 6326233 التمويل واالستثمار العقاري 3 اإلدارة المالية

االقتصاد مبادئ 

 الكلي
 6326392 المالية الدولية 3

 3 اإلدارة المالية
االدارة المالية في الشركات 

 ساهمةالم
6326395 

االقتصاد مبادئ 

 الكلي
 6326322 المصارف االسالمية 3

 0320340 مبادئ التأمين 3 رياضيات األعمال

االدارة المالية في 

 الشركات المساهمة
 6326493 التحليل المالي 3

 6326423 األسواق المالية 3 اإلدارة المالية

 6326432 إدارة االستثمار 3 اإلدارة المالية

 6326433 إدارة محافظ استثمارية 3 ارة االستثمارإد

 3 اإلدارة المالية
دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات
6326434 

 0320441 ادارة مخاطر االئتمان 3 التحليل المالي

 رياضيات األعمال

 األسواق المالية

 6326442 المشتقات المالية 3

 

 ة(  موافقة القسمساعات معتمد 6ب. متطلبات التخصص الختيارية )

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 6326456 تدريب  ميداني 3 موافقة القسم

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 (2واإلحصاء )

 6326496 مشروع بحث 3

 6336496 االدارة االستراتيجية 3 مقدمة في اإلدارة

 3 مقدمة في اإلدارة
قيادية تطوير المهارات ال

 والمهنية
6336420 

 

 ساعه معتمدة ( 38ج. متطلبات التخصص المساندة اإلجبارية )
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 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6396999 (2مبادئ المحاسبة ) 3 (9مبادئ المحاسبة )

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 (9واإلحصاء )

3 
اساليب البحث 

 (2واالحصاء )
6326267 

 3 مقدمة في اإلدارة
العمليات  إدارة

 واللوجستية
6336224 

 6379249 نظم المعلومات االدارية 3 مهارات الحاسوب

 0371350 التجارة األلكترونية 3 مهارات الحاسوب

- 3 
قانون وأخالقيات 

 االعمال
0410322 

 

ارها ساعة معتمدة (:  يخت 32د. متطلبات التخصص المساندة الختيارية ) 

 الطالب من مجموعة واحدة من التالي :

 

 اسم المادة رقم المادة المجموعة
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 المحاسبة

6396292 

المحاسبة 

المتوسطة 

 (9والشركات )

3 
مبادئ المحاسبة 

(2) 

6396293 
المحاسبة 

المتوسطة 

 (2والشركات )

3 

المحاسبة 

المتوسطة 

 (9والشركات )

 3 سبة التكاليفمحا 6396233
مبادئ المحاسبة 

(2) 

6396242 
محاسبة المنشآت 

 المالية
3 

مبادئ المحاسبة 

(2) 

 

 

 إدارة األعمال

 

 مقدمة في اإلدارة 3 السلوك التنظيمي 6336293

6336397 
ادارة الموارد 

 البشرية
 مقدمة في اإلدارة 3

6336497 
ادارة التغيير 

 واتطوير
 مقدمة في اإلدارة 3

6336499 
ادارة الموارد 

 البشرية المتقدمة
3 

ادارة الموارد 

 البشرية المتقدمة

 التسويق

 مبادئ التسويق 3 سلوك المستهلك 6356392

6356393 
االتصاالت 

 التسويقية
 مبادئ التسويق 3

6356332 
ادارة عالقات 

 العمالء
 مبادئ التسويق 3

6356343 
التسويق 

 المصرفي
 مبادئ التسويق 3

ة نظم ادار

وشبكات 

 االعمال

0371120 

نظم االتصاالت 

وشبكات 

 الحاسوب

3 - 

0371230 
نظم ادارة قواعد 

 البيانات
3 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

0371325 

سياسات أمن 

وسرية 

 المعلومات

3 
نظم االتصاالت 

 وشبكات الحاسوب

0371451 
المعلومات 

 واالنترنت
3 

نظم المعلومات 

 اإلدارية

ادارة 

 تشفياتالمس

6396119 
ادارة منظمات 

 األعمال الصحية
3 - 

6396394 
ادارة الجودة 

 الصحية
3 - 
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 3 ادارة المستشفيات 6396494
ادارة منظمات 

 األعمال الصحية

6396495 
ادارة النظام 

 الصحي الشامل
3 - 

 

 

 

االدارة الفندقية 

 والسياحية

6399949 
مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية
3 - 

6399239 
السياحة 

 المستدامة
3  

6399392 
ادارة عمليات 

 (9فندقية )
3 

مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية

6399394 

ادارة الفنادق 

والمنتجعات 

 السياحية

3 
مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية

 

 وصف مساقات تخصص العلوم المالية والمصرفية

 

 اإلدارة المالية 

 (3123233رمز المادة: )

 وصف المادة:

المادة من المتطلبات اإلجبارية لطلبة أقسام كلية العلوم اإلدارية والمالية. 

تتناول اإلطار النظري لماهية اإلدارة المالية وتطورها وأهدافها ووظائفها 

وعالقتها بالعلوم األخرى. كما تتطرق إلى الهيكل التنظيمي لإلدارة المالية ثم 

. كما تتناول هذه المادة الصيغ الرئيسة لتنظيم األعمال قرارات اإلدارة المالية 

وعالقة الشركة مع المتعاملين. كما تبحث في المسؤولية اإلجتماعية والسلوك 

األخالقي لإلدارة المالية، باإلضافة إلى دراسة مصادر التمويل بأنواعه قصير 

دارة وطويل األجل، أساليب إدارة النقدية، سياسات رأس المال العامل، إ

 المخزون، إدارة الذمم المدينة والدائنة.

إن دراسة هذه المادة من الناحية النظرية والعملية أصبحت تحدياً أكثر من ذي 

قبل حيث رأينا في السنوات األخيرة تغيرات أساسية في مواضيع اإلدارة 

ار المالية حيث تتناول القيمة الزمنية للنقود وتطبيقاتها لما له من أهمية في القر

 المالي واإلستثماري.

 

 مبادئ اإلقتصاد الكلي 

 (3123353رمز المادة: )

 وصف المادة:

تشتمل المادة على دراسة وافية للمشكلة االقتصادية المتصلة باستخدام 

الموارد االقتصادية النتاج سلع وخدمات بهدف اشباع حاجات المستهلكين ، 

قتصادية المختلفة ، وتتضمن وتتطرق الى معالجة هذه المشكلة في األنظمة اال

دراسة المتغيرات االقتصادية الكلية كالناتج القومي ومستوى التوظيف 

ومستوى االسعار وكيفية تحديدها في اطار النظريات االقتصادية التقليدية 

والحديثة وتركز على المشكالت الكلية كالتضخم والبطالة ووسائل معالجتها 

ية والنقدية وتعرض للنقود وأهميتها ودور بواسطة السياسات الحكومية المال

 الجهاز المصرفي في االقتصاد الكلي .

 

 إدارة المصارف 

 (3123223رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة من المتطلبات اإلجبارية في قسم العلوم المالية والمصرفية، 

ك األخرى، حيث أنها تتناول أهمية دور البنوك التجارية وعالقتها مع البنو

والهيكل التنظيمي الحديث للبنوك، والخدمات والمنتجات التقليدية والحديثة 

المقدمة من قبل البنوك التجارية، وكيفية إعداد القوائم المالية الخاصة بالبنك 

 –التجاري وتفاصيل البنود المتعلقة بها، ومصادر تمويل البنك الخاصة 
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يل وتوظيف المصرف ألمواله، الداخلية والخارجية، ومعايير وأسس تشغ

وإدارة الموجودات والمطلوبات في البنك، والتسهيالت اإلئتمانية غير 

المباشرة: اإلعتماد والكفاالت . ويشتمل هذا المساق على عدد من الحاالت 

 العملية التطبيقية.

 

 النقود والبنوك 

 ( المتطلب السابق: مبادئ اإلقتصاد الكلي3123223رمز المادة: )

 المادة: وصف

تحتوي مادة النقود والبنوك على دراسة لتطور النقود ودورها وأهميتها في      

اإلقتصاد الوطني وتتناول بالتفصيل اشكال النقود المستخدمة وأنظمة تغطيتها 

عبر العصور الى وقتنا الحاضر ثم النظام المصرفي وعلى رأسه البنك 

ية بما في ذلك عرض النقود المركزي وتتضمن كذلك تحليال" للنظرية النقد

والطلب على النقود ثم القيمة الزمنية للنقود وأهمية ذلك في االقتصاد الحديث 

وبعد ذلك تعرض بالتفصيل عملية خلق النقود ) الودائع ( في النظام المصرفي 

ضمن السياسة النقدية وأدواتها المختلفة ومجاالت استخدامها إلستحداث 

 ب.اإلستقرار النقدي المرغو

 

 التمويل العقاري 

 (  المتطلب السابق: اإلدارة المالية 3123211رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة من المتطلبات االجبارية والمتقدمة في تخصص العلوم المالية       

والمصرفية، وتتناول مفهوم الثروة الحقيقية. وإجراء التحسينات على العقار 

لقيمة السوقية، والقيمة من خالل تدفق الدخل والمخاطر، وتقييمها من خالل ا

والمبادئ واألسس التي يقوم عليها التمويل للمشاريع العقارية، ومصادر 

 التمويل المتاحة والشروط، وكيفية التخمين أو التقييم العقاري للمشاريع.

 

 المالية الدولية 

 تصاد الكليالمتطلب السابق: مبادئ اإلق    (3123132رمز المادة: )

 وصف المادة:

تشتمل هذة  المادة على دراسة ميزان المدفوعات ، وسوق الصرف االجنبي  

واالسواق المالية الدولية  واالنظمة النقدية العالمية ، ونظرية تعادل القوة 

الشرائية . كما تشتمل المادة على بيان وتوضيح العالقة بين النقود والدخل 

 .القومي مع الحساب الجاري 

 

 اإلدارة المالية في الشركات المساهمة 

 المتطلب السابق: اإلدارة المالية     (3123135رمز المادة: )

 وصف المادة:

المادة من المتطلبات األساسية لطلبة قسم العلوم المالية والمصرفية، تتناول 

اإلطار النظري والعملي لمواضيع تخطيط اإلستثمارات للمشروعات، 

مالية، ونظريات الهيكل التمويلي والسياسة المالية باإلضافة والموازنة الرأس

إلى أشكال وكلف التمويل طويل األجل حيث توضح العالقة بين الملكية 

والدين وأهمية موضوع الرفع المالي والتشغيلي والعالقة بينهما في شركات 

األعمال. كما تتناول هذه المادة طرق زيادة رأس المال، ونظريات توزيع 

 رباح، ونظرية التقييم إضافة إلى مواضيع اإلندماج، التمويل التأجيري.األ

 

 المصارف اإلسالمية 

 (  المتطلب السابق: مبادئ اإلقتصاد الكلي 3123122رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة من المتطلبات االجبارية في قسم العلوم المالية والمصرفية ،  

المهمة في الصيرفة االسالمية من خالل التعرف وتعنى بمعرفة الجوانب 
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على أسس االستثمار االسالمي ، واختالف الربا عن الفائدة المصرفية ، ومن 

ثم التعرف على نشأة المصارف االسالمية نظريا ثم تطبيقيا ،  والتعرف على 

الخصائص والمميزات العامة للمصارف االسالمية ، والجوانب التي تميزها 

ف التقليدية ، ياإلضافة إلى صيغ االستثمار المتبعة في المصارف عن المصار

االسالمية كالمضاربة والمشاركة وبيع المرابحة لآلمر بالشراء ... ، انتهاء 

بالتعرف إلى بعض المشكالت والمعوقات التي تواجه العمل المصرفي 

 االسالمي  .

 

 مبادئ التأمين 

 : رياضيات األعمال(  المتطلب السابق3123143رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى التعريف بمفهوم التأمين وأنواعه ومجاالته وشروطه . 

كما يركز على العالقة بين أنواع التأمين، وإدارة وتحليل أنواع عقود التأمين، 

وعقود التأمين على الحياة، وعقود التأمين على الممتلكات، وأساليب احتساب 

والتعويض، وأقساط إعادة التأمين، والعالقة بين مؤسسات مبلغ التأمين 

 التأمين: المحلية واألجنبية، وخاصة ما يتعلق منها بإعادة التأمين .

 

 التحليل المالي 

(   المتطلب السابق: اإلدراة المالية في الشركات 3123431رمز المادة: )

 المساهمة 

 وصف المادة:

زداد االهتمام بها باعتباره اداة للرقابة التحليل المالي من المواضيع التي ي

التمويلية ،تقييم االداء، واداة متميزة في اتخاذ القرارات . تتناول هذه المادة 

في اطارها النظري والعملي المباديء واالسس المتعلقة بالتحليل المالي 

والتعرف على ادوات التحليل وكيفية استخدامها للحصول على المعلومات 

تفسيرها بهدف التوصل الى مؤشرات تساعد في التعرف إلى ما المالية و 

ستكون عليه العالقة بين عناصر القوائم المالية والعمل على التدخل اذا تم 

الكشف عن انها تسير في اتجاه غير مرغوب والذي يؤثر على الهيكل المالي 

 العام للشركة.

 

 األسواق المالية 

 لسابق: اإلدارة المالية (   المتطلب ا3123421رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى التعريف باألسواق المالية ودورها ضمن النظام المالي 

وتحقيق التوازن مع القطاع االحقيقي، كيفية نشوء األسواق المالية، أسواق 

األوراق المالية ووظائفها، أسواق اإلختيارات، إصدار األوراق المالية من 

عمال، أنواع األوراق المالية، تسعير األوراق المالية، قبل شركات األ

الوسطاء، األوامر، إجراءات التداول، اإلستثمار باألوراق المالية وأساليب 

التثمين، النسب المالية، إدارة البورصة، وبورصة عمان، والتداول 

 اإللكتروني فيها .

 

 إدارة اإلستثمار 

 ق: اإلدارة المالية (  المتطلب الساب3113412رمز المادة: )

 وصف المادة:

تتناول  المادة دراسة األصل االقتصادي لمفهوم االستثمار وأنواعه والتعريف 

باالستثمار ومفهومي العائد والمخاطر وانواع  ومصادر المخاطر وكذلك 

االستثمار والمضاربة وإلقاء نظرة شاملة على مجاالت وادوات  اإلستثمار 

ألساسية لقرار االستثمار وانواعها ، كما تتناول المادة المختلفة ، والمقومات ا

دراسة االستراتيجيات المالئمة في االستثمار. وكذلك تتطرق الى المفاهيم 
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االساسيه  في تقييم المشاريع االستثماريه المختلفه . كما تتطرق المادة ايضا" 

 حافظ .الى تصميم المحافظ االستثمارية وتقييم كفائتها وكفاءة مدراء الم

 

 إدارة محافظ اإلستثمار 

 (   المتطلب السابق: إدارة اإلستثمار 3123411رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة من المتطلبات االجبارية في تخصص العلوم المالية 

والمصرفية، وتتناول مفهوم المحفظة االستثمارية، ودراسة إدارة محافظ 

ظة ومخاطرها، وأثر التنويع في تخفيض االستثمار من حيث تنويع المحف

المخاطر، وكيفية قياس مخاطر محافظ االستثمار، وتسعير االصول 

(، و نماذج تقييم أداء محافظ االستثمار، ونظرية تسعير CAPMالرأسمالية )

المراجحة ، وصناديق االستثمار وكيفية احتساب العوائد والمصاريف 

 الخاصة بها، والمشتقات المالية.

 

 اسات الجدوى وتقييم المشروعاتدر

 ( المتطلب السابق: اإلدارة المالية3123414رمز المادة:  )

 وصف المادة:

تتناول الماده دراسة أكاديمية للمبادئ واألسس النظرية المتعلقة بدراسات   

الجدوى واهميتها  والتعرف على عناصرها ومراحلها المختلفة من خالل  

مالية والفنية التي يتم توفيرها لدارسي جدوى المعلومات االقتصادية  وال

المشاريع االستثمارية . حيث انها تهتم بدايتا في عملية تعريف الطالب بمفهوم  

دراسات الجدوى االقتصاديه  واهميتها ومن ثم  بعملية خلق افكار المشاريع 

 الجديده وما هي مصادرها وطرق انتقاء االفكار الجيده والمضي فيها قدما الى

المراحل المتقدمه من التحليل والدراسه  حيث يبدأ التحليل بالدراسه السوقيه 

لكل فكره  ومن ثم بالدراسه الفنيه وصوال الى الدراسه الماليه والتي يكون بها 

القرار الفصل في عملية قبول  االفكار ام رفضها . فدراسات الجدوى 

صادية من وجهة نظر رجال االقتصادية تقوم  بتحليل او تقييم المشاريع األقت

 األعمال ) اصاحب المشاريع( وكذلك االقتصاد الوطني )كربحيه اجتماعيه(.

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان 

 (  المتطلب السابق: التحليل المالي 3123443رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعتبر هذه المادة من المتطلبات االجبارية والمتقدمة في تخصص العلوم المالية 

مصرفية. وتتناول هذه المادة استعراض للمخاطر االئتمانية الخاصة باالئتمان وال

التجاري والمصرفي، وكيفية بناء إطار مالئم إلدارة مخاطر االئتمان،والقواعد 

السليمة التي يتوجب مراعتها عند بناء محافظ االئتمان، ونماذج التنبؤ بالتعثر 

متعثرة وكيفية الحد منها، واتفاقية االئتماني، وأسباب ومبرات ظهور القروض ال

وما يتعلق بها من حيث: محاورها الرئيسية وأنطمة تصنيف وقياس  IIبازل  

مخاطر االئتمان، ونظام التصنيف االئتماني بالنقاط، وكيفية بناء اختبارات 

 الضغوط االئتمانية. 

 

 المشتقات المالية 

األعمال +  (  المتطلب السابق: رياضيات3123442رمز المادة: )

 األسواق المالية 

 وصف المادة:
تتناول هذه المادة تحليل المشتقات المالية قبل العقود المستقبلية، الخيارات 

والمبادلة. هذه األدوات أصبحت أدوات إستثمارية شائعة خالل الثالثين سنة 

الماضية وهذه األدوات جعلت التعامل سهالً بين المستثمرين مع األخذ في 

ر المخاطر في تغير كل من أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار اإلعتبا

األسهم وأسعار السلع، إضافة إلى عامل التضخم. هذه األدوات تستخدم بعض 
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األحيان من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين من أجل تجنب المخاطر أو 

ة لهذه توظيف هذه المخاطر لإلستفادة من التغير الحاصل في الحركة المستقبلي

 األسواق.

هذه المادة تبني المشتقات األساسية وكيف تستخدم للوصول إلى تقليل )مقابلة( 

المخاطر ومواضيع المضاربة . المادة تقدم اإلطار النظري والعملي لتسعير 

المشتقات كما تتناول عدة تطبيقات للتقنيات المستخدمة في معالجة الحاالت التي 

 للمشتقات .نواجهها في السوق الخارجية 

المواضيع التي تغطيها هذه المادة هي )تسعير المشتقات، تسعير المشتقات 

والتطبيقات للعقود المستقبلية والمقايضات، الخيارات ومجاالت تسعيرها 

والتطبيقات المتعلقة بها، التطبيقات المستقبلية للخيارات الحقيقية واألدوات 

 المالية المشتركة(.

 

 تدريب ميداني

 ( المستوى الرابع3123431مادة: )رمز ال

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تدريب الطلبة في مجال العلوم المالية والمصرفية في 

 المؤسسات المالية والمصرفية العاملة  في األردن .

 

 . قسم إدارة المستشفيات :1

 

 الخطة الدراسية لقيم إدارة المستشفيات 

 

 ساعة معتمدة(  83أولً : متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(  39متطلبات التخصص اإلجبارية ) . أ

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6396119 إدارة منظمات األعمال الصحية 3 -

 6396929 علم السكان واإلحصاء الحيوي 3 -

 6396246 إدارة التزويد والجرد الصحي 3 -

 6396314 ةالصحي إدارة الجودة 3 -

- 3 
تشريعات وأخالقيات العمل 

 الصحي
6396315 

 6396329 إدارة السجالت الطبية 3 إدارة الجودة الصحية 

مبادئ اإلقتصاد 

 الجزئي
 0380332 اقتصاديات الصحة 3

 6396347 الصحية إدارة الموارد 3 -

إدارة منظمات األعمال 

 الصحية
 6396414 إدارة المستشفيات 3

 0380415 النظام الصحي الشاملإدارة  3 -

 3 مهارات الحاسوب
وتطبيقات  الصحة االلكترونية

 حاسوبية
6396432 

 6396449 خدمات اإليواء في المستشفيات 3 -

 6396412 تدريب ميداني 3 المستوى الرابع
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 ساعات معتمدة(  6متطلبات التخصص الختيارية  ) . ب

 

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة ـادةاســــم الم

 6336395 مهارات التفاوض وإدارة الصراع 3 مقدمة في اإلدارة

 6336496 اإلدارة اإلستراتيجية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336426 تطوير المهارات القيادية والمهنية 3 مقدمة في اإلدارة

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 (2واإلحصاء )

 6396499 مشروع بحث 3

 

 ساعة معتمدة( 24التخصص المساندة اإلجبارية ) ج. متطلبات

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة اســــم المـادة

 6396999 (2مبادئ المحاسبة ) 3 (9مبادئ المحاسبة )

 6326959 مبادئ االقتصاد الكلي 3 -

أساليب البحث 

 ( 9واإلحصاء )
 6326267 ( 2أساليب البحث واإلحصاء ) 3

 6336293 السلوك التنظيمي 3 ي اإلدارةمقدمة ف

 6336224 إدارة العمليات واللوجستية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336397 إدارة الموارد البشرية 3 مقدمة في اإلدارة

 6356246 التسويق الصحي / الدوائي 3 مبادئ التسويق

 6379249 نظم المعلومات اإلدارية 3 مهارات الحاسوب

 

ساعة معتمدة (:  يختارها الطالب  32ساندة الختيارية ) د. المتطلبات الم

 من مجموعة واحدة من التالي : 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة

المتطلب 

 السابق

6326315 
اإلدارة المالية في الشركات 

 المساهمة
 إدارة مالية  3

 إدارة مالية  3 األسواق المالية 6326423

 إدارة مالية  3 إدارة االستثمار 6326432

6326434 
دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات
 إدارة مالية  3

 3 السلوك التنظيمي 0330213
مقدمة في 

 اإلدارة

 3 إدارة التغيير والتطوير 0330417
مقدمة في 

 اإلدارة

0330418 
إدارة الموارد البشرية 

 المتقدمة
3 

إدارة موارد 

 بشرية

 3 ريادةاالبداع واالبتكار وال 0330419
مقدمة في 

 اإلدارة

 مبادئ التسويق 3 سلوك المستهلك 6356392

 مبادئ التسويق 3 االتصاالت التسويقية 6356393

 مبادئ التسويق 3 ادارة عالقات العمالء 6356332

 مبادئ التسويق 3 تسويق الخدمات 6356341
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0371120 
نظم االتصاالت وشبكات 

 الحاسوب
3 - 

 3 واعد البياناتنظم ادارة ق 0371230
نظم المعلومات 

 اإلدارية

0371325 
سياسات أمن وسرية 

 المعلومات
3 

نظم االتصاالت 

وشبكات 

 الحاسوب

 3 المعلومات واالنترنت 0371451
نظم المعلومات 

 اإلدارية

6399949 
مبادئ االدارة الفندقية 

 والسياحية
3 - 

 - 3 السياحة المستدامة 6399239

 3 (9ات فندقية )ادارة عملي 6399392

مبادئ اإلدارة 

الفندقية 

 والسياحية

6399394 
ادارة الفنادق والمنتجعات 

 السياحية
3 

مبادئ اإلدارة 

الفندقية 

 والسياحية

 

 وصف مساقات قسم إدارة المستشفيات :

 

 إدارة منظمات األعمال الصحية

 -( المتطلب السابق : 3183333رمز المادة: )

 وصف المادة:

مكونات وأجزاء منظمات األعمال مادة  إلى تعريف الطلبة بتهدف هذه ال

الصحية من حيث اإلدارة، التنظيم، التمويل، التأسيس، التوفير، الجودة 

واالعتماد، القوى العاملة الصحية، قياس األداء والكشف عن أهم التحديات 

 التي تواجه عملية توفير الخدمات الصحية.

 

 علم السكان واإلحصاء الحيوي

 ( المتطلب السابق : 3183321ز المادة: )رم

 وصف المادة:
تتناول هذه المادة مفهوم علم السكان، وأصوله العلمية، ومصادر البيانات 

السكانية، وضوابط النمو السكاني، والخصوبة، والتركيب السكاني، 

واإلحصاءات الحيوية ذات الصلة بالسكان البيانات السكانية لدى بعض دول 

اسة مدى ارتباط تقدم أو تخلف الشعوب بالسكان، من حيث النوع، العالم، ودر

والحجم، ومدى تأثيراتها على طبيعة الخدمات الصحية فيها، والتأكيد على 

االشارة الى أهمية االحصائيات الحيوية بهذا المجال، وانواعها واهم 

المعادالت الحيوية المستخدمة بهذا الشان التي تدخل في هذا المجال 

 باطاتها بشكل مباشر بالتخطيط الصحي . وأرت

 

 إدارة التزويد والجرد الصحي

  -( المتطلب السابق : 3183246 رمز المادة: )

     وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بأهمية دراسة مفهوم نشاط الشراء 

والتخزين كنشاطين رئيسيين بالمنشأة الصحية وعالقة ادارة المشتريات 

دارات االخرى في المنشاه, والتطرق إلى اجراءات الشراء, وأهميه باال

الشراء في الوقت المناسب، وبالسعر المناسب، وبالكميه المناسبة، وبالجوده 

المناسبه، ثم التاكيد على خدمات الصيدلية وآليات التنسيق وآليات التعاون مع 

جميع المواد  مخزون كاف  من قسم المشتريات الطبية في المستشفى بتأمين

الصيدالنية وغير الصيدالنية لضمان التوازن واليسر في تزويد الصيدلية 

األدوية والمواد الصيدالنية لجميع  باألدوية وطرق توزيع المخزون الالزم من



 967 

كمية المخزون ،  أقسام المستشفى كل حسب احتياجاته ، ثم  تالفي زيادة

 .واالنتباه لمدة صالحيته

 يةإدارة الجودة الصح

 -( المتطلب السابق : 3183134رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بأهمية نظام إدارة الجودة الشاملة بوصفه 

منهجاً علمياً ووسيلة فاعلة لحل المشكالت والنهوض بالمستوى الصحي 

للمجتمع وأفراده، وذلك من خالل تعرف الطلبة على مفاهيم وأسس إدارة 

الجودة الصحية متضمناً الخلفية التاريخية للجودة وأهميتها وماهيتها 

واإلطالع على بعض من نظم إدارة الجودة ، وأوجه الشبه واالختالف بين 

 نظم الجودة والنماذج األساسية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

 تشريعات وأخالقيات العمل الصحي

 سابق :( المتطلب ال3183135رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بمفهوم القانون " التشريع " والتطور 

التاريخي له وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية، وأنواع المسؤولية 

وأركانها واألخطاء الطبية، وركائزها في الممارسة العملية السليمة ومسؤولية 

ون الصحة العامة وحقوق المرضى المستشفيات عن أخطاء األطباء وقان

وغيره من التشريعات  الناظمة للمادة الصحية والطبية والوقائية بشكل عام 

 وخاص.

 

 إدارة السجالت الطبية 

 ( المتطلب السابق : إدارة الجودة الصحية3183128رمز المادة: )

 وصف المادة:

السجل الطبي تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بتاريخ السجالت الطبية ، و

وأهميته ونظم المعلومات في المستشفى ومحتويات ونماذج السجل الطبي 

والنماذج الطبية األساسية وترقيم وحفظ السجالت الطبية وتصنيف وفهرسة 

السجالت الطبية ومراجعة السجل الطبي ونظام االحصاءات الطبية، 

ه في والجوانب القانونية للسجل الطبي، والتصوير المصغر واستخدام

السجالت الطبية كذلك سيتعرف الطالب إلى قسم السجالت الطبية ومكتب 

الدخول والخروج من حيث الواجبات والوظائف والموقع والمساحة 

والتصميم، واألجهزة والمعدات، والهيكل التنظيمي وسياسات اإلدخال 

 وإجراءات الدخول والخروج.

 اقتصاديات الصحة

 ب السابق : مبادئ القتصاد الكلي( المتطل3183112رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعرض هذه المادة المفاهيم االقتصادية األساسية وتطبيقاتها في حقل اإلدارة 

والخدمات الصحية والمستشفيات ويناقش عدداً من الموضوعات الرئيسية 

كالعرض والطلب على الخدمات الصحية وخدمات المستشفيات وعالقة ذلك 

تحليل الكلفة والعائد والتكلفة والكفاءة و الفاعلية االقتصادية بالتأمين الصحي و

وتطبيقاتها في الخدمات الصحية وارتفاع نفقات الخدمات الصحية وطرق 

 مواجهتها وأنماط تمويل الخدمات الصحية، وتسعير الخدمات وأجورها.  

 إدارة الموارد الصحية

 ( المتطلب السابق :3183147رمز المادة: )

 دة:وصف الما
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تهدف هذه المادة إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات الالزمة لفهم 

وتطبيق معايير إدارة الموارد في المستشفيات والتعرف على الطرق الحديثة 

في إدارة الموارد الصحية، الكفاءة والفاعلية ، القيمة المضافة، تحديد 

 االحتياجات الالزمة لتحقيق أهداف المستشفيات . 

 

 رة المستشفياتإدا

( المتطلب السابق : إدارة منظمات األعمال 3183434رمز المادة: )

 الصحية

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بأن ادارة المستشفيات هو علم يعمل على 

تحقيق أهداف المستشفى والمجتمع ككل من خالل استخدام الموارد 

االعتبار المعوقات المتوقعة وتحديد  ذ فىواالمكانيات المتاحة مع امكانية االخ

والتطور التاريخي للمستشفيات وأهمية   كيفية التعامل معها او تفاديها

المستشفيات في التنمية االجتماعية واإلقتصادية ومدى الحاجة الملحة إلدارات 

متخصصة فاعلة، على اعتبار ان المستشفى سواء كانت حكومية او خاصة 

 ضع لقوانين االدارة الخاصة بالمؤسسات الخدميةتخ كأي مؤسسة أخرى

هدفها الربح المادى فقط بل فى المقام االول تقديم افضل رعاية  اليكون

للمريض وباسعار مناسبة كذلك التعرف على وظائف المستشفى األساسية 

والتخطيط للمستشفيات وتنظيمها وإدارة األقسام اإلدارية والطبية والمساندة 

 ات.   فـي المسستشفي

 إدارة النظام الصحي الشامل

 ( المتطلب السابق :3183435رمز المادة: )

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة  نشأة وتطور األنظمة الصحية بشكل عام وأساسيات 

الرعاية الصحية والطبية واإلدارة الصحية كأحد االعمدة الرئيسية للفريق 

بشكل خاص والرعاية  الصحي والمفاهيم ذات الداللة بالقطاع الصحي

الصحية بشكل عام، والتاكيد على  أهم الطرق الحديثة المتبعة في هذا العلم 

وأساليب المعالجة الطبية والرعاية الصحية والمرض. كذلك تهدف إلى 

التعرف إلى مكونات النظام الصحي وخصائصه ومدى اإلهتمام المتزايد 

لطلبة على النظام بتخصص إدارة الخدمات الصحية، كمهنة. وسيطلع ا

الصحي األردني ومفهوم الرعاية الصحية األولى والثانية والثالثة والرابعة 

            بمفهومها الشمولي.    

 

 

 الصحة اللكترونية وتطبيقات حاسوبية

 (المتطلب السابق : مهارات الحاسوب 3183412رمز المادة: )

 وصف المادة:

بمجال الخدمات الصحية االلكترونية تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة 

وآليات وضع نظام صحي يتمتع بالكفاءة وسرعة االستجابة والنتائج الفعالة 

ليتماشى مع اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بالدولة الرامية 

الى وضع نظام متكامل للخدمات الصحية وبمواصفات عالمية، بما يضمن 

 أعمارهم التمتع بحياة اكثر صحة طول حياتهم. لكل السكان وعلى اختالف 

وكذلك تهدف إلى تعريف الطلبة بأنظمة الرعاية الصحية العالمية واعتمادها 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مما سيسهم في   برامج متطورة وتنشيط

تفعيل برنامج الصحة االلكترونية وطرق وضع البنية التحتية الرقمية 

جميع جوانب الرعاية الصحية في مجاالت الوقاية الضرورية لتعزيز 

 والكشف وتشخيص األمراض والعالج وإعادة التأهيل.
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 خدمات اإليواء في المستشفيات

 ( المتطلب السابق : 3183443رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بكافة الخدمات الفندقية والخدمات 

في المستشفى والتي تقدم لنزالء المستشفى من حيث المساندة وشبه الطبية 

اإلدارة والتنظيم وأسلوب العمل وغير ذلك من تلك الخدمات التي تبدأ من 

لحظة قرار الطبيب المعالج إدخال المريض للمستشفى لحين لحظة خروجه 

منه، شاملة على سبيل المثال ال الحصر خدمات مكتب الدخول والخروج، 

التمريض، التدبير المنزلي بكافة تفرعاته، خدمات المختبر العالقات العامة، 

 الطبي واألشعة والتغذية والطب االجتماعي .

 

 التدريب ميداني 

 ( المتطلب السابق : 3183412رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى توفير فرص التدريب للطلبة في إحدى المستشفيات 

ية األساسية ويتم متابعتهم من قبل األستاذ والتي تشتمل على الخدمات الصح

المشرف عليهم في نفس المستشفى حيث يتم توزيعهم داخل المستشفى على 

جميع أعمال المستشفى اإلدارية والمالية مثل أقسام المحاسبة وعمليات الشراء 

والتخزين والحركة ونفقات الخدمات المكملة من تزويد وصيانة وتدبير فندقي 

 فين واإلدخال واإلخراج واالستقبال والسجالت الطبية.                                 وشؤون الموظ

 

 مشروع بحث

 -(  المتطلب السابق :   3183483رمز المادة: ) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بأهمية مشروع التخرج في قسم ادارة 

لقياس قدرة الطالب على االستفادة  المستشفيات بإعتباره أحد المؤشرات الهامة

من العلوم التي درسها خالل سنواته االربع على مقاعد الدراسة، بحيث يتم 

متابعة اتقان الطالب لمفاهيم البحث العلمي ومنهجيته وتشجيعه على أبتكار 

مشروعه الذي سيتقدم به بعد اربع سنين على األقل، ومدى فائدته للبشرية 

ية الضخمة التي ستغير مجرى مشروعه برمتها في وشكل التحوالت النوع

بلده وربما في العالم، ثم الجوائز والتقديرات التي يمكن الحصول عليها إذا 

اتقن مشروعة بشكل يمكن أن ينعكس ايجابا على مستواه العلمي والعملي 

 مستقبال.

 

 . قسم اإلدارة الفندقية والسياحة :4

 قية والسياحةقسم اإلدارة الفندالخطة الدراسية ل

 

 ساعة معتمدة(  83أولً : متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(  54متطلبات التخصص اإلجبارية ) -أ

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6399936 تاريخ وآثار األردن 3 -

- 3 
مبادئ  اإلدارة الفندقية و 

 السياحية
6399949 

 6399299 إنتاج الطعام مبادئ إعداد و  3 -

 6399222 إدارة المعارض و المؤتمرات 3 -
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مبادئ  اإلدارة الفندقية 

 و السياحية
 6399223 الرقابة و األمن الفندقي 3

 6399239 السياحة المستدامة 3 -

- 3 
الثقافة الفندقية والسياحية  باللغة 

 االيطالية
6399242 

مهارات اللغة 

 (9اإلنجليزية)

دارة الفندقية مبادئ اإل

 والسياحية

3 
لغة انجليزية متخصصة لطلبة 

 اإلدارة الفندقية والسياحية
6399243 

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
 6399392 9إدارة عمليات فندقية  3

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
 6399393 إدارة شركات السياحة و السفر  3

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 احيةوالسي
3 

إدارة الفنادق و المنتجعات 

 السياحية
6399394 

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
3 
القوانين والتشريعات الفندقية و 

 السياحية 
6399339 

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
 6399332 اإلرشاد والداللة السياحية 3

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
 6399499 لشراب إدارة الطعام وا 3

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية
 6399492 2إدارة عمليات فندقية  3

 مهارات حاسوب

مبادئ اإلدارة الفندقية 

 والسياحية

3 
تطبيقات حاسوبية في الفنادق و 

 السياحة 
6399456 

 6399466 (9تدريب ميداني ) 3 المستوى الرابع

 المستوى الرابع

مهارات اللغة 

 (3ية )اإلنجليز

 6399469 (2تدريب ميداني ) 

 

 موافقة القسم ساعات معتمدة( 1. متطلبات التخصص الختيارية )ب

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6356332 إدارة عالقات العمالء 3 مبادئ التسويق

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 (2واإلحصاء )

 6399465 مشروع بحث 3

 

 ساعات معتمدة( 24) المساندة اإلجبارية ج. متطلبات التخصص 

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة
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أساليب البحث 

 ( 9واإلحصاء )
 6326267 2أساليب البحث و اإلحصاء  3

 6336224 إدارة العمليات و اللوجستية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336397 ة الموارد البشريةإدار 3 مقدمة في اإلدارة

 3 مقدمة في اإلدارة
تطوير المهارات القيادية و 

 المهنية
6336426 

 6356245 التسويق السياحي و الفندقي 3 مبادئ التسويق

 6356393 اإلتصاالت التسويقية 3 مبادئ التسويق

 6379249 نظم المعلومات اإلدارية 3 مهارات حاسوب

 6379356 إللكترونيةالتجارة ا 3 مهارات حاسوب

 

  الدارة الفندقية والسياحية قسموصف مساقات 

 

 مبادئ الدارة الفندقية والسياحية

 (   3183343)  رمز المادة:

 وصف المادة:

الى التعرف على نشأة و تطور حركة السياحة و وسائل  ه المادةهدف هذت

احة و دورها في االيواء المختلفة, اضافة الى التركيز على أهمية صناعة السي

النواحي االقتصادية و االجتماعية والبيئية اضافة الى التعريف بالهيكل 

التنظيمي للفنادق وأهمية أقسام الفندق المختلفة و طبيعة العمل فيها و العالقات 

 المتبادلة بينها. 

 إدارة الفنادق و المنتجعات السياحية

دئ الدارة الفندقية (   المتطلب السابق: مبا 3183134)  رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

الى التعرف على كيفية تنظيم الموارد الطبيعية و استثمار  ه المادةهدف هذت

عناصر الجذب المالئم لحاجات السياح و التطور المستقبلي للخدمات و 

هدف الى وضع السياسات تالتسهيالت المالئمة للفنادق و المنتجعات, كما 

 ئمة و ادارتها وتشغيلها.التشغيلية المال

 

 القوانين والتشريعات الفندقية و السياحية

(  المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183113)  رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

الى دراسة عقود االدارة وأشكالها والتشريعات السياحية  ه المادةهدف هذت

السفر والسياحة بشكل عام ، والفندقية في الفنادق والمطاعم ومكاتب 

 والتعليمات المحلية والدولية للفنادق . 

 

 مبادئ  إعداد و إنتاج الطعام

 (  3183233)  رمز المادة:

 وصف المادة:

الى التعرف إلى تجهيزات المطبخ ، وقواعد السالمة فيه ،  ه المادةهدف هذت

الغذائية الهيكل التنظيمي للمطبخ والتدرب على اختيار السلع والمواد 

وإعدادها والتعرف على عمليات الطهو االساسية واعداد الصلصات 

والمقبالت والشوربات ، واللحوم واالدجاج ، واالسماك والخضروات 
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ولتعزيز هذه المفاهيم من الناحية التطبيقية يتم اجراء تدريب عملي في المطعم 

 الخاص بتدريب الطلبة . 

 ادارة الطعام والشراب 

(   المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183433) رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

همية هذا القسم الحيوي و دوره الفعال في نجاح السياسة أ تتناول هذه المادة 

التشغيلية في الفندق, و تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الالزمة إلدارة 

       ن تقديم الطعام والشراب مرافق خدمة الطعام والشراب في مختلف أماك

)كافتيريا ، مقهى ، خدمة الغرف ، خدمة الحفالت، الخدمة في صاالت 

 االمطاعم المتخصصة (.

 (3إدارة عمليات فندقية ) 

(   المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183132)  رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

و ادارتها و  ماهية أعمال المكاتب األماميةالى التعرف إلى  ه المادةهدف هذت

وأعمال االقسام التابعة لها والمتمثلة باإلستقبال  عمليات تشغيلها

واالستعالمات والحجز وأمانة الصندوق ، وتبيان طبيعة عمل كل قسم من 

خالل الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي ، من خالل التقنيات 

 الممكن استخدامها . 

 رة شركات السياحة و السفرادا

(   المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183131)  رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

الى التعرف إلى المهام التي تقوم بها مكاتب السياحة والسفر  ه المادةهدف هذت

والتركيز على إجراءات تأسيس المكاتب السياحية وتنظيمها ، واالنشطة التي 

 ارسها المكاتب وكيفية إدارة الرحالت السياحية على اختالف أنواعها . تم

 تطبيقات حاسوبية في الفنادق و السياحة 

(  المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183453) رمز المادة: 

 والسياحية و مهارات الحاسوب

 وصف المادة:

ثة المستخدمة في اجراء على التقنيات الحدي التعرف إلىالى  ه المادةهدف هذت

الحجوزات الفندقية و العمليات المرتبطة بها اضافة الى البرامج المتعلقة 

بحجوزات و تنظيم عمل مكاتب السياحة و السفر من خالل استخدام البرامج 

 الشائعة مثل فيديليو و جالليليو و نظام اوبرا.

 

 مشروع بحث 
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اساليب البحث و اإلحصاء  (   المتطلب السابق : 3183465) رمز المادة: 

 و موافقة القسم 2

 وصف المادة:

على اعداد بحث علمي في  الى ان يكون الطالب قادراً  ه المادةهدف هذت

موضوع محدد في المجاالت السياحية والفندقية يوضح من خالله طريقة جمع 

 المعلومات وتحليلها واستخالص النتائج فيها . 

 

 الرشاد والدللة السياحية

(  المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  3183112)  ز المادة:رم

 والسياحية

 وصف المادة:

على أهمية عملية االرشاد السياحي وكيفية التعامل مع  هذه المادةركز ت

المجموعات السياحية باإلضافة الى كيفية التعامل مع الفعاليات السياحية مع 

وابراز ميزاته وسوف يكون هناك التركيز على مواصفات الدليل السياحي 

مجال كبير لتطبيق عملية االرشاد السياحي من خالل اجراء زيارات ميدانية 

 لمواقع سياحية مختلفة . 

 

 الثقافة الفندقية و السياحية باللغة اإليطالية

 (   3183242)  رمز المادة:

  وصف المادة:

لسلوكيات التي يجب الى تعريف الطالب بأهمية العادات وا ه المادةهدف هذت

تتوافق مع طبيعة الخدمات  اتباعها والمفيدة في التعامل مع السائح  و التي

 والتسهيالت الفندقية واالسياحي و باللغة االيطالية . 

 

 السياحة المستدامة

 (  3183213)  رمز المادة:

 وصف المادة:

مار منتجات بمكونات البيئة الطبيعية المختلفة وكيفية استث هذه المادةعنى ت

البيئة السسياحية وإدامتها واالمحافظة عليها ضمن منظومة اإلستخدامات 

 الصحيحة . 

 

 تاريخ وآثار الردن

 ( 3183313)  رمز المادة:

 وصف المادة:

الى تعريف الطالب بأهمية السياحة وكيفية تطور السياحة  هذه المادةهدف ت

واالثار والعصور المتعاقبة في االردن كما يدرس الطالب المقومات الطبيعية 

وما حققته من انجازات في مجاالت التخطيط للمدن وفنون العمارة والنحت . 

من خالل اجراء  المادة هوسوف يكون هناك مجال كبير لتطبيق عملي لهذ

 زيارات ميدانية لمواقع تاريخية و اثرية مختلفة .

 

 إدارة المعارض و المؤتمرات 

  (  3183222) رمز المادة: 

 وصف المادة:

كيفية تنظيم و إدارة و خدمة المعارض و  التعرف على الى هذه المادةهدف ت

المؤتمرات بجميع انواعها و مراحلها اضافة  الى ابراز أهميتها االقتصادية و 

 االجتماعية و الثقافية و وضع سياساتها التشغيلية.

 

 الرقابة و المن الفندقي
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طلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية (  المت 3183221)  رمز المادة:

 والسياحية

 وصف المادة:

رة في الفنادق الى التعريف بأهمية الرقابة و األمن و السيط هذه المادةهدف ت

إلجراءات المتبعة لتجنب حدوث الخسائر و األضرار و او تبيان الوسائل و

 كيفية معالجتها في حال حدوثها.

 

 (2إدارة عمليات فندقية ) 

المتطلب السابق: مبادئ الدارة الفندقية  (  3183432)  لمادة:رمز ا

 والسياحية

 وصف المادة:

و ادارتها و  الى التعرف إلى ماهية أعمال المكاتب الخلفية هذه المادةهدف ت

وأعمال االقسام التابعة لها، وتبيان طبيعة عمل كل قسم من  عمليات تشغيلها

نب التطبيقي ، من خالل التقنيات خالل الربط بين الجانب النظري والجا

 الممكن استخدامها . 

 

 

 

 لغة إنجليزية متخصصة لطلبة اإلدارة الفندقية و السياحية

المتطلب السابق : مبادئ الدارة الفندقية  (3183241) رمز المادة:

 3والسياحية و مهارات اللغة اإلنجليزية 

 وصف المادة: 

همية استخدام اللغة االنجليزية في الى تعريف الطالب بأ هذه المادةهدف ت

القطاع الفندقي والسياحي و من خالل التركيز على الحاالت الدراسية و كيفية 

 تحليلها و طرق تدريسية مختلفة مثل لعب األدوار و غيرها.

 

 

 (3تدريب ميداني ) 

 (  المتطلب السابق : المستوى الرابع3183463) رمز المادة: 

 وصف المادة:

الفرصة أمام الطلبة للتدريب العملي في مجال الفنادق  لمادةهذه اتيح ت

والسياحة حيث يتم تدريبهم في االفنادق السياحية داخل اقسام الفندق المختلفة 

 نجوم وأكثر . 3من مستوى 

 

 ( 2تدريب ميداني سياحي وفندقي ) 

(   المتطلب السابق : المستوى الرابع و مهارات 3183463) رمز المادة:

  1اإلنجليزية  اللغة

 وصف المادة:

الى إتاحة الفرصة الطلبة للتدريب العملي في مكاتب السياحة  هذه المادةهدف ت

لسفر ، وإصدار التذاكر لوالسفر المتخصصة للتدريب على عملية الحجز 

 وعمل البرامج وتنظيم الرحالت السياحية.

 

 

 . قسم التسويق5

 

 الخطة الدراسية لقسم التسويق 

 ساعة معتمدة(  42لتخصص اإلجبارية )متطلبات ا . أ
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 المتطلب السابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم المـادة أســــم المـادة

 6356299 إدارة المبيعات 3 مبادئ التسويق

 E 0350220التسويق االلكتروني/  3 مبادئ التسويق

 6356246 التسويق الصحي/ الدوائي 3 مبادئ التسويق

 6356245 حي والفندقيالتسويق السيا 3 مبادئ التسويق

 6356392 سلوك المستهلك 3 مبادئ التسويق

 6356393 االتصاالت التسويقية 3 مبادئ التسويق

 6356326 إدارة التسويق 3 مبادئ التسويق

 6356329 إدارة سلسلة التوريد 3 مبادئ التسويق

 6356332 إدارة عالقات العمالء 3 مبادئ التسويق

 6356349 الخدمات تسويق 3 مبادئ التسويق

 6356342 التسويق الصناعي 3 مبادئ التسويق

 6356343 التسويق المصرفي 3 مبادئ التسويق

 6356429 استراتيجيات التسويق 3 مبادئ التسويق

 6356423 التسويق الدولي 3 مبادئ التسويق

 ساعة معتمدة( 6ب. متطلبات التخصص الختيارية )

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة ةمعتمد

 6336496 اإلدارة اإلستراتيجية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336420 تطوير المهارات القيادية والمهنية 3 مقدمة في اإلدارة

 موافقة القسم

أساليب البحث 

 ( 2واإلحصاء )
 6356444 بحث  مشروع 3

 6356456 التدريب الميداني 3 موافقة القسم

 

 ساعات معتمدة(  1التخصص المساندة )ج. متطلبات 

 

 أســــم المـادة رقم المـادة
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 (9مبادئ المحاسبة ) 3 (2مبادئ المحاسبة ) 6396999

 - 3 مبادئ االقتصاد الكلي 6326959

 3 (2أساليب بحث واإلحصاء) 6326267
أساليب بحث 

 (9واإلحصاء)

 مقدمة في اإلدارة  3 للوجستيةإدارة العمليات وا 6336224

 مهارات الحاسوب  3 نظم المعلومات اإلدارية 6379249

 - 3 إدارة المعارض والمؤتمرات 6399222

 - 3 قانون وأخالقيات األعمال 6496322

 

ساعة معتمدة (:  يختارها الطالب  32د. المتطلبات المساندة الختيارية ) 

 من مجموعة واحدة من اآلتي :. 

 اسم المادة رقم المادة مجموعةال
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

العلوم المالية 

 والمصرفية

 

6326395 
االدارة المالية في 

 الشركات المساهمة
 اإلدارة المالية  3

 اإلدارة المالية  3 االسواق المالية 6326423
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 اإلدارة المالية  3 ادارة االستثمار 6326432

6326434 
لجدوى وتقييم دراسات ا

 المشروعات
 اإلدارة المالية  3

 ادارة االعمال

 مقدمة في اإلدارة 3 السلوك التنظيمي 0330213

 مقدمة في اإلدارة 3 ادارة الموارد البشرية 0330317

 مقدمة في اإلدارة 3 ادارة التغيير والتطوير 0330417

0330418 
ادارة الموارد البشرية 

 المتقدمة
3 

ارد ادارة المو

 البشرية

ادارة نظم 

وشبكات 

 االعمال

0371120 
نظم االتصاالت وشبكات 

 الحاسوب
3 - 

 3 نظم ادارة قواعد البيانات 0371230
نظم المعلومات 

 اإلدارية

0371325 
سياسات أمن وسرية 

 المعلومات
3 

نظم اإلتصاالت 

 وشبكات الحاسوب

 3 المعلومات واالنترنت 0371451
نظم المعلومات 

 داريةاإل

ادارة 

 المستشفيات

 

 

6396119 
ادارة منظمات األعمال 

 الصحية
3 - 

 - 3 ادارة الجودة الصحية 6396394

 3 ادارة المستشفيات 6396494
ادارة منظمات 

 األعمال الصحية

6396495 
ادارة النظام الصحي 

 الشامل
3 - 

االدارة 

الفندقية 

 والسياحية

 

 

 

 

6399949 
قية مبادئ االدارة الفند

 والسياحية 
3 - 

 - 3 السياحة المستدامة 6399239

 3 (9ادارة عمليات فندقية ) 6399392
مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية

6399394 
ادارة الفنادق والمنتجعات 

 السياحية
3 

مبادئ االدارة 

 الفندقية والسياحية

 التسويق قسم وصف مساقات 

 

 مبادئ التسويق

 ( المتطلب السابق :3153363رمز المادة: )

 وصف المادة:

إلى تعريف الطلبة بالمبادئ األساسية لألنشطة التسويقية  هذه المادةهدف ت

المختلفة إلنتاج وتسعير وترويج وتوزيع المنتجات المادية الملموسة والخدمية 

 بما يضمن تسهيل انسياب السلع والخدمات من المنتج للمستهلك.

 

 

 إدارة المبيعات

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153161ادة: )رمز الم

 وصف المادة:

إلى توضيح الدور الهام والحقيقي للنشاط البيعي ومدى  هذه المادةهدف ت

مساهمته في تحقيق أهداف المؤسسات وبقائها و استمراريتها والتفريق بين 

 النشاط البيعي والنشاط التسويقي.

 

 

 إدارة التسويق

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153363 رمز المادة: )

 وصف المادة:
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إلى تعريف الطلبة بإدارة التسويق وأنماطها وعالقاتها مع  هذه المادةهدف ت

االدارات االخرى إضافة الى االنشطة االدارية االخرى المناطة بهذه االدارة 

 وأهمية هذه االدارة في اكساب المؤسسة ميزة تنافسية.

 

 ونيالتسويق اللكتر

( المتطلب السابق : مبادئ التسويق + مهارات اللغة 0350220رمز المادة: )

 (2النجليزية )

 وصف المادة:

توضيح عملية التخطيط التسويقى،ولماذا تعتبر دورة إلى  هذه المادةهدف ت

حياة السلعة مهمة للمسوقين ، وكيفية تقسيم االسواق ، وتوضيح 

لخدمات المباعة من خالل االنترنت ، كما االستراتيجيات التسعيرية للسلع وا

يمكن شرح قنوات التوزيع القصيرة والطويلة من خالل االنترنت وكيف ان 

االنترنت تزيد من قيمة المنفعة للمستهلك وتزيد أيضاً من خبرته الشرائية ، 

 وكذلك توضيح نقاط القوة والضعف لالنترنت كونها وسيلة إعالنية  .

 

 إدارة سلسلة التزويد

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153123رمز المادة: )

 وصف المادة:

الى تعريف الطلبة بالطرق واالساليب اللوجستية لتسهيل  هذه المادةهدف ت

عنى بنظريات تعملية انسياب السلع والخدمات من المنج الى المستهلك، كما 

زيع، وأهمية التوزيع واستراتيجيات التغطية، وأساليب اختيار قنوات التو

 .قنوات التوزيع للمستهلك

 

 استراتيجيات التسويق

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153271رمز المادة: )

 وصف المادة:

المفاهيم ذات العالقة بإستراتيجيات التسويق ) الرسالة ،  هذه المادةتناول ت

 دور التسويق في بناء ورسمب عنىتالرؤية ،إطار العمل ...الخ(، كما 

اإلستراتيجيات، وتحديد اإلستراتيجيات التسويقية المالئمة في األسواق 

المختلفة، والعالقة بين إستراتيجيات التسويق واألنواع المختلفة من األسواق، 

 ومكونات الخطة التسويقية المتكاملة .

 

 أساليب كمية في التسويق

حوث ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق + ب3153113رمز المادة: )

 (3العمليات )

 وصف المادة:

إلى تعريف الطالب بأساليب القياس الكمي التي تستخدم في  هذه المادةهدف ت

 ترشيد وتسهيل إتخاذ القرار السوقي .

 

 التسويق السياحي

( المتطلب السابق : مبادئ التسويق + مهارات اللغة 0350366رمز المادة: )

 (2النجليزية )

 وصف المادة:

إلى تعريف الطلبة بأهمية التسويق السياحي وأنواع التسويق  مادةهذه الهدف ت

السياحي وأهمية التسويق السياحي في زيادة النمو االقتصادي وأثره على الدخل 

 القومي باعتباره جزءاً رئيسياً من القطاع الخدمي.

 

 التسويق الصناعي 
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 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق 3153164رمز المادة: )

 المادة:وصف 

الى تمكين الطالب من التمييز بين التسويق االستهالكي  هذه المادةهدف ت

والتسويق الصناعي ، وصياغة وبناء استراتيجيات التسويق الصناعي. كما 

عنى بطبيعة القرارات االستراتيجية التي تتخذ ضمن وظيفة التسويق ت

 الصناعي.

 

 التصالت التسويقية

 لمتطلب السابق :  مبادئ التسويق( ا 0350365رمز المادة: )

 وصف المادة:

الى توضيح عملية االتصاالت التسويقية على اعتبار أنها  هذه المادةدف ته

عملية إدارية تتم من خالل اتصال المؤسسات مع الجمهور المستهدف ، 

اضافة الى بيان دور كل عناصر المزيج الترويجى من االعالن والبيع 

ط المبيعات والعالقات العامة  والتسويق المباشر الشخصى والدعاية وتنشي

 واالنترنت كوسيلة من وسائل االتصال .

 

 تسويق الخدمات

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153172رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعريف الطلبة بالمنتجات الخدمية وأنواعها وأهمية الى  تهدف هذه المادة

حلي االجمالي، والتمييز ما بين المنتجات الخدمية القطاع الخدمي في الناتج الم

 لى أساليب تسويق الخدمة.إوالمنتجات المادية الملموسة، والتعرف 

 

 

 التسويق المصرفي

( المتطلب السابق : مبادئ التسويق + تسويق 0350470رمز المادة: )

 الخدمات

 وصف المادة:

قية عامة والخدمات الى تزويد الطلبة بالمفاهيم التسوي تهدف هذه المادة

المصرفية خاصة وذلك من خالل التعرف إلى وتحديد المتغيرات والعوامل 

البيئية التى يمكن التحكم فيها بواسطة اإلدارة ، وتحديد مكونات النموذج 

االستهالكى وكيفية تطبيقه على البنك من خالل التعرف على انواع العمالء، 

تباعها لتقسيم السوق المصرفى ، وااللمام باالسس المختلفة التى يمكن ا

لى عناصر المزيج التسويقي للخدمة المصرفية إ تهدف هذه المادةوالتعرف 

 واالستراتيجيات التسويقية التى يمكن اتباعها.

 

 البيع الشخصي

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153472رمز المادة: )

 وصف المادة:

ية البيع الشخصي كعنصر رئيس من إلى تعريف الطلبة بأهم تهدف هذه المادة

عناصر المزيج الترويجي وأثر هذه الوسيلة على العملية االقناعية وأهميتها 

في اكساب المؤسسات ميزة تنافسية، والتمييز بينها وبين وسائل االتصال 

 األخرى.

 

 التسويق الدولي

( المتطلب السابق: مبادئ التسويق +مهارات اللغة 3153466رمز المادة: )

 (2النجليزية )
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 وصف المادة:

تحليل طبيعة التسويق الدولي، واستيعاب الى تعريف الطلبة ب تهدف هذه المادة

أبعاد نشأة التسويق العالمي، وتحليل بيئة التسويق العالمي وأنظمة التجارة 

العالمية والسياسات االقتصادية، وتحديد العناصر األساسية لقرار الدخول في 

من خالل الوسائل المختلفة، ودراسة سلوك المشتريين من  األسواق العالمية

 األسواق الخارجية.

 

 سلوك المستهلك

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3113467رمز المادة: )

 وصف المادة:

دراسة عناصر نموذج سلوك المستهلك، ومعرفة أنواع  هذه المادةتناول ت

ديد العوامل المؤثرة في سلوك قرارات الشراء المتعلقة بسلوك المستهلك، وتح

المستهلك، وتطوير المهارات المتعلقة بالشراء كالقدرة على التفاوض 

 والتمويل وغيرها. 

 

 

 التسويق الصحي

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق3153473رمز المادة: )

 وصف المادة:

 التعرف إلى طبيعة الخدمات الصحية، وتحديد مكوناتالى  تهدف هذه المادة

نموذج سلوك المستفيد من الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة في سلوك 

المستفيد، واإللمام بمفهوم المنتجات الصحية والقرارات المتعلقة بتطويرها، 

والتعرف إلى طرق تسعير الخدمات الصحية، ومشكالت المنظمات الصحية 

 وطرق العالج .

 

 :قسم ادارة العمال  -6

 دارة األعمالالخطة الدراسية لقسم ا

(  ساعة معتمدة( موزعة على النحو  83أولً :متطلبات التخصص )

 التالي:

 ساعة معتمدة(  45المتطلبات اإلجبارية : )  . أ

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6336293 السلوك التنظيمي 3 مقدمة في االدارة

 6336229 إدارة المشروعات 3 مقدمة في االدارة

 6336224 ادارة العمليات واللوجستية 3 مقدمة في االدارة

 6336242 إدارة المنشآت الصغيرة 3 مقدمة في االدارة

 3 مقدمة في االدارة
مهارات التفاوض وادارة 

 الصراع
6336395 

 6336396 إدارة المعرفة 3 مقدمة في االدارة

 6336397 إدارة الموارد البشرية 3 مقدمة في االدارة

 رياضيات االعمال

 مقدمة في االدارة
 6336329 األساليب الكمية في األداره 3

مقدمة في االدارة نظم 

 المعلومات االدارية
3 

تطبيقات حاسوبية في 

 االدارة
6336324 

 6336325 إدارة الجودة الشـاملـة 3 مقدمة في االدارة
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 6336496 االدارة االستراتيجية 3 مقدمة في االدارة

 6336497 ادارة التغيير والتطوير 3 دمة في االدارةمق

ادارة الموارد البشرية  3 ادارة الموارد البشرية

 المتقدمة

6336499 

 6336491 االبداع واالبتكار والريادة 3 مقدمة في االدارة

 6336449 إدارة األعمال الدولية 3 مقدمة في االدارة

 

 القسم موافقةدة(  ساعات معتم 6المتطلبات الختيارية ) -ب

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

 6326434 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 3 االدارة المالية

 6336426 تطوير المهارات القيادية والمهنية 3 مقدمة في االدارة

 موافقة القسم

اساليب البحث 

 (2واالحصاء )

 6336452 مشروع بحث 3

 6336455 تدريب ميداني 3 فقة القسمموا

      

 ساعه معتمدة 38. المتطلبات المساندة اإلجبارية )ج)

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة أســــم المـادة معتمدة

مبادئ المحاسبة 

(9) 
 6396999 (2مبادئ المحاسبة ) 3

 6326959 مبادئ االقتصاد الكلي 3 -

 

اساليب البحث 

 واالحصاء
 6326267 (2اليب البحث واالحصاء )اس 3

 6379249 نظم المعلومات االدارية 3 مهارات الحاسوب

 6379356 التجارة األلكترونية 3 مهارات الحاسوب

 6496322 قانون وأخالقيات األعمال 3 -

 

ساعة معتمدة (:  يختارها الطالب  32المتطلبات المساندة الختياريةة)  د.

 التالي :.من مجموعة واحدة من 

 اسم المادة رقم المادة المجموعة
ساعة 

 معتمدة

المتطلب 

 السابق

العلوم المالية 

 والمصرفية

 

 

 

 3 النقود والبنوك 6326229
مبادئ االقتصاد 

 الكلي

6326395 
االدارة المالية في 

 الشركات المساهمة
 االدارة المالية 3

 االدارة المالية 3 االسواق المالية 6326423

 االدارة المالية 1 ادارة االستثمار 6326432

 التسويق

 مبادئ التسويق 3 سلوك المستهلك 6356392

 مبادئ التسويق 3 االتصاالت التسويقية 6356393

 مبادئ التسويق 3 ادارة عالقات العمالء 6356332

 مبادئ التسويق 3 تسويق الخدمات 6356349

ادارة نظم 

وشبكات 

 االعمال

6379926 
االتصاالت  نظم

 وشبكات الحاسوب
3 - 

6379236 
نظم ادارة قواعد 

 البيانات
3 

نظم المعلومات 

 االدارية

نظم االتصاالت  3سياسات أمن وسرية  6379325
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وشبكات  المعلومات

 الحاسوب

 3 المعلومات واالنترنت 6379459
نظم المعلومات 

 االدارية

ادارة 

 المستشفيات

 

 

6396999 
عمال ادارة منظمات األ

 الصحية
3 - 

 - 3 ادارة الجودة الصحية 6396394

 3 ادارة المستشفيات 6396494

ادارة منظمات 

االعمال 

 الصحية

6396495 
ادارة النظام الصحي 

 الشامل
3 - 

االدارة الفندقية 

 والسياحية

 

 

 

 

6399949 
مبادئ االدارة الفندقية 

 والسياحية 
3 - 

 - 3 السياحة المستدامة 6399239

6399392 
ادارة عمليات فندقية 

(9) 
3 

مبادئ االدارة 

الفندقية 

 والسياحية

6399394 
ادارة الفنادق 

 والمنتجعات السياحية
3 

مبادئ االدارة 

الفندقية 

 والسياحية

         

 ادارة العمال قسموصف مساقات 

 

 مقدمة في اإلدارة

 ( 3113333)  رمز المادة:

 وصف المادة:

المفهوم الحديث لالدارة ، ونشأة وتطور االدارة من خالل  تتناول المادة

إستعراض المدارس الفكرية في االدارة ، كما تتناول المادة عناصر العملية 

 والتوجيه والرقابة . والتنظيم ثلة في التخطيط واتخاذ القرارات االدارية المتم

     

 السلوك التنظيمي

 ( 3113231)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة تحليل سلوك المنظمة من خالل دراسة السلوك الفردي وكذلك 

السلوك الجماعي لما لهما من تأثير على فعالية المنظمة ، الى جانب دراسة 

العوامل السلوكية التي تؤثر على األداء المتمثلة بأدراك الفرد واتجاهاته 

فر القيادات االدارية وشخصيته ، وكيفية إشباع دوافعه المتعددة من خالل توا

 القادرة على تحقيق االتصاالت الكاملة داخل ادارات المنظمة .

 

 إدارة المشروعات

 (  3113223)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة مفهوم ووظائف إدارة المشروعات وتحليل المهارات الالزمة 

بيق ادوات لمدير وفريق المشروع . اضافة الى تمكين الطالب من فهم وتط

وكيفية استخدام برمجيات  ( ،  CPM , PERTتخطيط وجدولة المشروع ) 

 . 2663ادارة المشروع مايكروسوفت بروجكت  

 

 إدارة العمليات النتاجية واللوجستية

 ( 3113224)   رمز المادة:

 وصف المادة:
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ها ريخي الدارة االنتاج والعمليات ومفهومها واهدافاتتناول المادة التطور الت

االستراتيجية ، الى جانب تحليل النظام االنتاجي واالنتاجية . كما تتناول المادة 

أنماط االنتاج ، واختيار موقع المشروع الصناعي ، والتخطيط الداخلي 

للمصنع ، وكذلك تخطيط الطاقة االنتاجية ، والتخطيط االجمالي لالنتاج 

جستية وكذلك الصيانة نظمة االنتاج الحديثة ، والوأوجدولة االنتاج ، و

 االنتاجية الشاملة .

 

 ادارة المنشآت الصغيرة

 ( 113242)   رمز المادة:

 وصف المادة:

عمل همية االعمال الصغيرة وخصوصيات الأتتناول هذه المادة  مفهوم و

لملكية االعمال الصغيرة ، ووظائف المدير في  الصغير ، واالشكال القانونية

المتخصصة في المنشآت  نب ادارة  الوظائف المنشآت الصغيرة ، الى جا

 الصغيرة .

 

 مهارات التفاوض وادارة الصراع

 (  3113135)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول المادة التعريف بماهيــة  التفاوض ومستوياتــه وعناصره األساسية ، 

، ةمراحل العملية التفاوضية وأساليــب التفــاوض المختلـف  مع التركيز على

المناخ التفاوضي المناسب ,وأركان استراتيجية  باإلضــافة إلى التــركيز علـى

، ومراحل الصراع  نشوءه  هوم الصراع وكيفيةتناول مفتالتفاوض. كما 

 واسبابه وانواعه  وآثاره ، واستراتيجيات ادارة الصراع .

 

 إدارة المعرفة

 (3113136)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعريف الطالب بأساسيات ادارة المعرفة ودور الموارد المعرفية  تتناول المادة

في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة . كما تتناول التعريف بأهم نماذج ادارة 

 .المعرفة واساليب قياس وتقييم ادارة المعرفة

 

 ادارة الموارد البشرية

 ( 3113133)   رمز المادة:

 وصف المادة:

همية ادارة الموارد البشرية في حياة المنظمة ، أم وتتناول هذه المادة مفهو

وكيفية استقطاب واختيار الموارد البشرية   وكيفية تخطيط الموارد البشرية ،

التأقلم  ، جانب تخطيط المسار الوظيفيالى ، وتحليل وتوصيف الوظائف 

 والتوجيه ، والسالمة المهنية ، ونظم معلومات الموارد البشرية .

 

 لكمية في الدارةالساليب ا

 ( 3113123)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة دراسة المنهج الكمي في حل المشاكل واتخاذ القرارات،  

نماذج المخزون، نماذج النقل،  صفوف االنتظار ،نماذج  البرمجة الخطية،

التخصيص ، المحاكاة، تحليل الحساسية، استخدام برامج الحاسوب 

 في حل المشاكل المطروحة.المتخصصة 

 تطبيقات حاسوبية في اإلدارة

 (3113453) رمز المادة: 



 923 

 وصف المادة:

الحاسوب في إدارة  تتناول هذه المادة عرض الكيفية التي يمكن أن يستخدم بها

المالية  األعمال نظرياً وعملياً وال سيما في إدارة شؤون األفراد واإلدارة

هم النظم الحاسوبية التي تدعم االدارة أاول تنتكما . والمشتريات واللوازم

 . GDSSونظم دعم القرارات الجماعية   DSS  مثل، نظم دعم القرارات 

 إدارة الجودة الشاملة

 (3113125)  رمز المادة:

 وصف المادة:

 

تتناول هذه المادة مفهوم إدارة الجودة من خالل المدخل إلى إدارة الجودة،  

جودة المنتجات، إلى جانب إدارة الجودة  وضبط ،والتخطيط لجودة المنتجات

وخطوات تطبيقها،  الشاملة من حيث مفهومها ومبادئها ومتطلبات تطبيقها 

، والتجربة ISOوكذلك نظام إدارة الجودة العالمي االيزو  ،وحلقات الجودة

 مجال إدارة الجودة الشاملة.  اليابانية في 

 

 الدارة الستراتيجية

 ( 3113133)  رمز المادة:

 وصف المادة:

ساسيات االدارة االستراتيجية ، وخطوات صياغة أتتناول المادة مفاهيم و

االستراتيجية وصياغة رسالة المنظمة ة االستراتيجية المتمثلة بتحديد الرؤي

واهدافها االستراتيجية وعمليات االدارة االستراتيجية التي تتضمن تحليل 

ستخدام ادوات التحليل االستراتيجي ، كما اظمة بالبيئة الخارجية والداخلية للمن

يتضمن تحديد البدائل او الخيارات االستراتيجية وكيفية تنفيذ االستراتيجية 

 والرقابة عليها .

 

 ادارة التغيير والتطوير

 ( 0440330)   رمز المادة:

 وصف المادة:

التغيير في تحديد مفهوم إدارة التغيير، وتتبع تطور مفهوم  تتناول هذه المادة

التطوير التنظيمي، وبيان تحديات التغيير،  الفكر اإلداري، وتحديد مفهوم

مع التغيير،  والتعلّم التنظيميوتحديد العالقة بين كل من الثقافة التنظيمية 

مقاومة التغيير، استراتيجيات التغيير ومراحله، وبيان المقصود بوشرح 

 الرؤية اليابانية في التغيير. التغيير، وتوضيح قيادة عملية وشرح كيفية 

 

 ادارة الموارد البشرية المتقدمة 

 ( 0440330)   رمز المادة:

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة  ، االساليب المتقدمة في تحليل وتوصيف وتقييم الوظائف  

البشرية وتطبيقاتها العملية ،  لعملية ، الى جانب تدريب المواردوتطبيقاته ا

يقاتها العملية ، ب المتقدمة في تقويم اداء الموارد البشرية وتطبوكذلك االسالي

 الموارد البشرية ، والتعوضات المالية .  وتحفيز ومكافأة

 

 االبداع واالبتكار والريادة

 ( 0440330)   رمز المادة:

 وصف المادة:
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تتناول هذه المادة مفهوم االبداع واالبتكار وانواعه ، وصفات المبدعين  

والتفكير االبداعي واالبتكاري ، وعالقة التفكير االبداعي  رين ، والمبتك

 اكم ، التفكيراالبداعي واالبتكاري ومعوقاته ومهارات ،واالبتكاري بالذكاء

ومميزات  ، ودور رواد االعمال ول مفهوم وخصائص ريادة االعمال ،تتنا

 ريادة االعمال وخطوات ومراحل الريادة وصعوباتها .

 

 ال الدولية إدارة األعم

 (3113423) رمز المادة:

 وصف المادة:

وتحليل بيئة ، تتناول هذه المادة مفهوم إدارة األعمال الدولية والعولمة 

االعمال الدولية وادرة الخطر ، وكذلك االستراتيجيات الوظيفية المتخصصة 

، استراتيجية  رية ، استراتيجية التمويل الدولي) استراتيجية الموارد البش

دولي ، استراتيجية البحث مليات الدولية ، استراتيجية التسويق الالع

االعمال الدولي ، والرؤى المستقبلية الدارة االعمال  ( ، مديرروالتطوي

  الدولية .

 

 تطوير المهارات القيادية والمهنية

 ( 0440330)   رمز المادة:

 وصف المادة:

مهارات  :مهارات ومنهاتهدف هذه المادة الى تزويد الطالب بمجموعة من ال

ومهارات تحليل المشكالت  االتصال ، مهارات اعداد وكتابة السيرة الذاتية، 

واتخاذ القرارات ، ومهارات العرض ، ومهارات ادارة الوقت ، ومهارات 

 التفكير .

 

 مشروع بحث في إدارة األعمال

 (3113452)  رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسة هذه المادة وذلك بكتابة  ة معتمدة(ساع16نهى )أيحق للطالب الذي 

 المتخصصة في ادارة االعمال، وتحتبحث في واحدة من الموضوعات 

اشراف احد اعضاء هيئة التدريس في القسم، مع مراعاة كل شروط البحث 

مناقشة البحث من قبل لجنة مختصة في القسم  العلمي وفي نهاية الفصل يتم 

 ويتم تقييمه على اساس ذلك .

 

 دريب ميداني في إدارة األعمالت

 (3113455)  رمز المادة:

في المؤسسات العامة  عملياً  تهدف هذه المادة الى تدريب الطلبة تدريباً 

تقرير عن ووالعملي عليهم في مواقع العمل،  والخاصة واإلشراف العلمي 

محتويات التقرير من قبل  في مناقشتهوبيعة األعمال التي تدرب عليها، ط

 األكاديمي على التدريب.  المشرف

 

 م إدارة نظم وشبكات األعمال :قس -7

 

 الخطة الدراسية لقسمك إدارة نظم وشبكات األعمال

 ساعة معتمدة(  83أولً : متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(  57متطلبات التخصص اإلجبارية ) . أ
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 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة المـادة أســــم معتمدة

 6379996 ة برمجةلغ 3 -

 6379926 نظم االتصاالت وشبكات الحاسوب 3 -
 0371211 (9برمجة متقدمة ) 3 لغة برمجة

 6379292 (2برمجة متقدمة ) 3 برمجة متقدمة

 0371214 نظم تشغيل الحاسوب 3 -
نظم االتصاالت وشبكات 

 0371223 (9أنظمة المعلومات والشبكات ) 3 الحاسوب

 0371225 هيكلية الحاسوب 3 -

 0321730 نظم إدارة قواعد البيانات 3 -
 0371248 نظم المعلومات اإلدارية 3 مهارات حاسوب
 0321313 تراكيب البيانات 3 لغة برمجة

أنظمة المعلومات والشبكات 
 0321370 (2أنظمة المعلومات والشبكات ) 3 (9)

 0321370 سياسات أمن وسرية المعلومات 3 -
 6379339 تحليل وتصميم نظم المعلومات اإلدارية 3 البيانات نظم إدارة قواعد

 6379356 التجارة االلكترونية 3 مهارات حاسوب
أنظمة المعلومات والشبكات 

(2) 3 
 6379426 إدارة الشبكات

 6379427 شبكات الحاسوب الالسلكية 3 إدارة الشبكات
 0371432 هندسة البرمجيات 3 لغة برمجة

 0371441 ات الخبيرةنظم المعلوم 3 -
 0371451 المعلومات واالنترنت 3 نظم المعلومات اإلدارية

 

 ساعات معتمدة( 6ب. متطلبات التخصص الختيارية )

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة اســــم المـادة معتمدة

 6336496 اإلدارة اإلستراتيجية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336426 رات القيادية والمهنيةتطوير المها 3 مقدمة في اإلدارة

 موافقة القسم

 (2أساليب البحث واإلحصاء )
 6379436 مشروع بحث 3

 موافقة القسم

 
 0371499 تدريب ميداني 3

 

 ساعات معتمدة(  38ج. متطلبات التخصص المساندة اإلجبارية )

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة ســــم المـادةا معتمدة

 6326267 (2أساليب البحث واإلحصاء ) 3 (2واإلحصاء )أساليب البحث 

 6336229 إدارة المشروعات 3 مقدمة في اإلدارة

 6336224 إدارة العمليات واللوجستية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336397 إدارة الموارد البشرية 3 مقدمة في اإلدارة

 6336325 إدارة الجودة الشاملة 3 مقدمة في اإلدارة

 6496322 وأخالقيات األعمال قانون 3 -

 إدارة نظم وشبكات األعمال قسموصف مواد 

 

 لغة البرمجة

 -المتطلب السابق : ( 3173333)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، ++Cتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمقدمة عن لغة البرمجة 

ة ، ترجم++Cأساسيات اللغة، رموز اللغة، الثوابت، المتغيرات، جمل لغة 
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البرامج المتعددة، الدواّل، إدخال وإخراج القيم، جمل السيطرة، كتابة برامج 

 بسيطة، مقدمة المؤشرات والملفات. 

 

 نظم التصالت وشبكات الحاسوب

  -( المتطلب السابق  :3173323)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفاهيم االتصاالت، أنواع شبكات 

لحاسوب )المحلية والدولية(، بروتوكوالت الشبكات واالتصاالت، برمجيات ا

الشبكات، إدارة الشبكات، أنواع الناقالت، مصادر التشويش، تأخر اإلشارة 

وخصائص الموجة واكتشاف األخطاء والتحكم، أجهزة التقوية والربط بين 

 الشبكات. 

 

 (3برمجة متقدمة )

 ب السابق : لغة البرمجة (  المتطل3173233) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بلغات البرمجة المرئية واستخداماتها، 

البرمجة باستخدام لغة برمجة مرئية، أنواع هياكل البيانات واستخداماتها، 

 استخدام قواعد البيانات في لغة البرمجة المرئية . 

 

 ( 2برمجة متقدمة )

 (  :3( المتطلب السابق : لغة البرمجة )3173232)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تطبيقات جافا ومفهوم األبلت، تركيبات المراقبة، الطرائق، الجداول، 

السالسل، الحروف، الجغرافيات وواجهة برمجة تطبيقات جافا، مكنونات 

واجهية جرافيكية أساسية ومتقدمة، معالجة االستثناءات، المسارات المتعددة، 

 وسائط المتعددة، حزم التطبيقات المساعدة لجافا .ال

 

 نظم تشغيل الحاسوب

  -( المتطلب السابق: 31732334) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة بأنواع نظم التشغيل، مكونات أنظمة التشغيل، إدارة ذاكرة 

الحاسوب، طرق التخصيص ونظم الملفات، جدولة الوظائف، المصادر 

ة، خوارزميات حل مشاكل نظم التشغيل، تنفيذ الوظائف المتزامنة المشترك

(، مقاييس الجدولة، مبادئ تصميم CPUجدولة وحدة المعالجة المركزية )

 نظم التشغيل، دراسة حالة . 

 (3أنظمة المعلومات والشبكات )

( المتطلب السابق: نظم التصالت وشبكات 3173221)رمز المادة: 

 الحاسوب 

 ة:وصف الماد

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمقدمة عن شبكات تراسل المعلومات 

، الشبكات بأنواعها، تركيب الشبكات، توصيل عناصر  OSIونموذج 

الشبكة، أنواع األوساط الفيزيائية للنقل، الشبكات الالسلكية، بطاقات الشبكة، 

الشبكات  البروتوكوالت، تراسل المعطيات في الكابل، حماية المعلومات،

 واسعة المسافة. 

 

 هيكلية الحاسوب

  -( المتطلب السابق :3173225) رمز المادة: 

 وصف المادة:
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مفاهيم عامة، تصميم وحدة الحساب والمنطق، المعالجات المساعدة، تقييم 

، وحواسيب  RISCوحدات التحكم، طاقم التعليمات، معمارية، حواسيب 

CISC مة إلى صيانة معدات وبرمجيات ، ذاكرة كاشي السريعة، سوق مقد

 الحاسوب . 

 

 نظم إدارة قواعد البيانات

 -( المتطلب السابق: 3173213) رمز المادة: 

 وصف المادة:

مفاهيم أساسية، قواعد البيانات واستخدامات قواعد البيانات، مبادئ قواعد 

( ، تصميم Oracle( و )SQLالبيانات ومعماريتها، لغة التساؤالت المهيكلة )

قواعد البيانات، خوارزميات، تصميم قواعد البيانات العالئقية، تكنولوجيا 

 قواعد البيانات العالئقية الواسعة المبنية على الكينونات . 

 

 

 نظم المعلومات اإلدارية 

 ( المتطلب السابق: مهارات الحاسوب3173248)رمز المادة: 

 وصف المادة:

اإلدارية، إلى الفرص اإلستراتيجية هذه المادة هي مقدمة إلى نظم المعلومات 

والتحديات التي تواجهها من قبل هذه التقنيات، حيث تقدم األساس الالزم 

 لالستخدام الذكي للحاسوب كأحد أدوات اإلدارة. 

وتهدف إلى مساعدة دارسي األعمال في تعلم كيفية استخدام وإدارة تقنيات 

اتقان عمليات وضع القرار المعلومات، بما يدعم عمليات وأهداف األعمال، و

اإلداري، واكتساب التمييز التنافسي، وتتضمن هذه المادة مواضيع تتعلق 

بقواعد البيانات، والشبكات واالتصاالت، وتقنيات االنترنت، ومراقبة 

 تكنولوجيا المعلومات . 

 تراكيب البيانات

 ( المتطلب السابق : لغة البرمجة 3173131)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة عامة عن البيانات والخوارزميات وكفاءتها، األنماط البيانية المجردة 

وتركيب البيانات، القوائم المترابطة، الطوابير، االستدعاء الذاتي، الهياكل 

 البشرية، الشبكات والمخططات، االستقصاء البحثي والفرز. 

 

 ( 2أنظمة معلومات وشبكات )

لسابق : أنظمة معلومات وشبكات المتطلب ا( 3173221رمز المادة: )

(3) 

 وصف المادة:

 ISA, Proxy, Activeالتعامل مع البرمجيات الحديثة في إدارة الشبكات 

directory  والتحكم بالشبكة ومكوناتها بشكل فّعال، وضمان األمن ،

 والسرية . 

 

 سياسات أمن وسرية المعلومات

 -( المتطلب السابق: 3173125) رمز المادة: 

 المادة:وصف 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالسياسات والجوانب الفنية المتعلقة 

بضمان دقة وسرية المعلومات، تقنيات التشفير وفك الشيفرات، دراسة مشاكل 

المعلومات في بيئات شبكات المعلومات    ) الفيروسات، عناوين اإلنترنت  

 الخادعة ...( .

 

 إلداريةتحليل وتصميم نظم المعلومات ا

 ( المتطلب السابق : نظم إدارة قواعد البيانات 3173113) رمز المادة: 
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 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بتخطيط وجدولة المشروع، تصميم 

العمليات، إدارة المشروع والتنسيق، تحليل وتحديد المعلومات المطلوبة، 

يم الخيارات، إدارة الوثائق، تحديد متطلبات النظام، تحليل الخيارات، تصم

 تصميم وتنفيذ وتقييم األنظمة والمشروعات. 

 

 

 التجارة اللكترونية

 ( المتطلب السابق : مهارات الحاسوب 3173153) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية للتجارة اإللكترونية 

يجيات الخاصة ببناء أنظمة وتطبيقات التجارة وبنيتها التحتية واإلسترات

 اإللكترونية مع التطبيق العملي.

 

 

 إدارة الشبكات

( المتطلب السابق : أنظمة المعلومات والشبكات 3173426) رمز المادة: 

(2  ) 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باألنظمة والبرمجيات ونظم التشغيل 

ستخدامها في إدارة الشبكات، وكيفية التعامل مع شبكات المتوفرة والممكن ا

من أنواع مختلفة لالستفادة من إمكانية تبادل البيانات ما بين تجهيزيات 

الشبكة، والتحكم بمصادر وموارد الشبكة لزيادة فعالية ووثوقية الشبكة 

 وتحسين أدائها.  

 

 

 شبكات الحاسوب الالسلكية

 لب السابق : إدارة الشبكات ( المتط3173427) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على التقنية والتطبيقات للشبكات الالسلكية حيث تغطي 

والشبكات الالسلكية المحلية  WPANالشبكات الشخصية الالسلكية 

WLAN  والشبكات واسعة النطاق ،WWAN  مثلGSM ،UMTS ،

EDGJ ،GPRS  ول وحتى الرابع. التي تغطي األجيال الخلوية من األ

وتغطي المادة أيضاً مواضيع تتعلق بالهواتف النقالة من حيث أنظمة تشغيلها 

 والبرامج الخاصة بها وأمن الشبكات الالسلكية. 

 

 

 هندسة البرمجيات

 ( المتطلب السابق: لغة البرمجة 3173412) رمز المادة: 

 وصف المادة:

مجيات، مواصفات مفاهيم أساسية، معالجة البرمجيات، هندسة البر

البرمجيات، إعادة االستخدام، تسيير البرمجيات، الطرق الحالية ) ُسالالت، 

 تطوير، إعادة، استخدام ( نماذج البرمجيات . 

تعريف متطلبات البرمجيات، تحليل المتطلبات، تصميم البرمجيات، واجهة 

 المستخدم، إنجاز البرمجيات، هندسة البرمجيات المساندة بالحاسوب . 

 

 

 نظم المعلومات الخبيرة

 -( المتطلب السابق : 3173443)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفهوم األنظمة الخبيرة، لغات التعامل 

مع األنظمة الخبيرة، قاعدة البيانات الخبيرة، نظريات البحث الذكي، نظريات 

 .  Prologة كتابة البرامج المنطقية بلغة االستنتاج الذكي، النظم المتعلمة، كيفي

 

 

 المعلومات واإلنترنت

 (  المتطلب السابق : نظم المعلومات اإلدارية 3173453) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت (، 

، أدوات البحث عن مكونات وبروتوكوالت اإلنترنت ، البريد االلكتروني

المعلومات في اإلنترنت ، تصميم صفحات على اإلنترنت ، التجارة 

 اإللكترونية. 

 

 

 مشروع بحث

 (  المستوى الرابع : 3173413)رمز المادة: 

 وصف المادة:

هذه المادة عبارة عن دراسة وتطبيق نظري وعملي في موضوع معين ذي 

ا الطالب وبالتحديد مجال عالقات مباشرة بالمواد الدراسية التي درسه

 الشبكات والبرمجة وقواعد البيانات. 

 

 التدريب الميداني

 (3173411) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بظروف سوق العمل والربط بين 

 الجوانب النظرية والعملية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات . 

 

 لكترونية :قسم األعمال والتجارة ال -8

 

 الخطة الدراسية لقسم األعمال والتجارة اللكترونية

 

 ساعة معتمدة(  83أولً : متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(  63متطلبات التخصص اإلجبارية ) . أ

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة المـادة أســــم معتمدة

 0371110 لغة برمجة 3 نظم المعلومات اإلدارية

 0371451 المعلومات واإلنترنت 3 ومات اإلداريةنظم المعل

 0371120 نظم االتصاالت وشبكات الحاسوب 3 نظم المعلومات اإلدارية

 0372220 قواعد البيانات لألعمال االلكترونية 3 نظم المعلومات اإلدارية

- 3 
سياسات أمن وسرية المعلومات 

 وتشريعاتها
0372340 

قواعد البيانات لألعمال 

 ترونيةااللك
3 

تحليل وتصميم نظم المعلومات 

 االلكترونية
0372321 

 0371350 التجارة اإللكترونية 3 نظم المعلومات اإلدارية

 0372221 تصميم مواقع الويب 3 لغة برمجة

 0371374 أنظمة الوسائط المتعددة 3 -

قواعد البيانات لألعمال 

 االلكترونية
3 

أنظمة ونماذج األعمال والتجارة 

 لكترونيةاإل
0372320 

 التجارة اإللكترونية
3 

إدارة مشاريع وعمليات التجارة 

 اإللكترونية
0372420 

 0372310 برمجة الويب 3 تصميم مواقع الويب
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 0350220 التسويق اإللكتروني 3 مبادئ التسويق

 0372330 إدارة سلسلة التزويد اإللكتروني 3 -

 3 تصميم مواقع الويب
ة اإللكترونية تطبيقات في الحكوم

 وأنظمة الدفع اإللكتروني
0372331 

قواعد البيانات لألعمال 

 االلكترونية
3 

تطبيقات األنظمة الذكية في األعمال 

 االلكترونية
0372430 

سياسات أمن وسرية 
 0372440 حماية أنظمة المعلومات وتطبيقاتها 3 المعلومات وتشريعاتها

 0330224 اللوجستيةإدارة العمليات و 3 مقدمة في اإلدارة

 0372431 تطبيقات التجارة االلكترونية 3 التجارة اإللكترونية

 3 المستوى الرابع
مشروع بحث في األعمال والتجارة 

 اإللكترونية
0372450 

 

 ساعات معتمدة( 3ب. متطلبات التخصص الختيارية )

 

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة اســــم المـادة معتمدة

 ى الرابعالمستو
 3 موافقة القسم

 تدريب ميداني في األعمال والتجارة

 اإللكترونية
0372451 

 0330420 تطوير المهارات القيادية والمهنية 3 المستوى الرابع

 

 ساعات معتمدة(  38ج. متطلبات التخصص المساندة اإلجبارية )

 المتطلب السابق
ساعة 

 رقم المـادة اســــم المـادة معتمدة

 0320207 (2أساليب البحث واإلحصاء ) 3 (9البحث واإلحصاء ) أساليب

 0371248 نظم المعلومات اإلدارية 3 مقدمة في اإلدارة

 0330213 السلوك التنظيمي 3 مقدمة في اإلدارة

 0410322 قانون وأخالقيات األعمال 3 -

 0330221 إدارة المشروعات  3 مقدمة في اإلدارة

 0310111 (2دئ المحاسبة)مبا 3 مقدمة في اإلدارة

 

 األعمال والتجارة اللكترونية  قسموصف مواد 

 

 لغة البرمجة

 -(  المتطلب السابق : 3173333) رمز المادة:

 وصف المادة:

، ++Cإلى تعريف الطالب بمقدمة عن لغة البرمجة ه المادة هدف هذت

رجمة ، ت++Cأساسيات اللغة، رموز اللغة، الثوابت، المتغيرات، جمل لغة 

البرامج المتعددة، الدواّل، إدخال وإخراج القيم، جمل السيطرة، كتابة برامج 

 بسيطة، مقدمة المؤشرات والملفات. 

 

 المعلومات واإلنترنت

 ( المتطلب السابق : نظم المعلومات اإلدارية 3173453)  رمز المادة:

 وصف المادة:

الدولية )اإلنترنت (، إلى تعريف الطالب بشبكة المعلومات ه المادة هدف هذت

مكونات وبروتوكوالت اإلنترنت ، البريد االلكتروني، أدوات البحث عن 

المعلومات في اإلنترنت ، تصميم صفحات على اإلنترنت ، التجارة 

 اإللكترونية. 

 

 

 نظم التصالت وشبكات الحاسوب

 ( المتطلب السابق :نظم المعلومات اإلدارية3173323) رمز المادة:

 مادة:وصف ال
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إلى تعريف الطالب بمفاهيم االتصاالت، أنواع شبكات ه المادة هدف هذت

الحاسوب )المحلية والدولية(، بروتوكوالت الشبكات واالتصاالت، برمجيات 

الشبكات، إدارة الشبكات، أنواع الناقالت، مصادر التشويش، تأخر اإلشارة 

ة والربط بين وخصائص الموجة واكتشاف األخطاء والتحكم، أجهزة التقوي

 الشبكات. 

 

 البيانات لألعمال اإللكترونية قواعد

 ( المتطلب السابق: نظم المعلومات اإلدارية  3172223(  رمز المادة:

 وصف المادة:

وبيئتها،من  البيانات المفاهيم التطبيقية األساسية لقواعد المادة هذه تعرف

العالئقي  موذجكالن البيانات قواعد بناء في المستخدمة خالل النماذج

((Relational Model  وكذلك تحليل وتصميم قواعد البيانات،واستخدام ،

،واستخدام نظام إدارة قواعد SQL) ) لغة االستعالم البنائية

 ( للتطبيق العملي.(Oracleالبيانات

 

 سياسات أمن وسرية المعلومات وتشريعاتها  

 المتطلب السابق : (3173323) رمز المادة:

 ة:وصف الماد

تعرف هذه المادة الطلبة بالمفاهيم األساسية لسياسات أمن وسرية المعلومات  

وأهدافها، وتحليل التهديدات والمخاطر،وأنظمة وخوارزميات تشفير البيانات، 

والشبكة الخاصة االفتراضية، وأساسيات ومفاهيم الجدران النارية، وأمن 

اإللكتروني، والسياسات  البرمجيات وقواعد البيانات ونظم التشغيل والبريد

اإلدارية ألمن نظم المعلومات وبصورة عملية باإلضافة إلى تعريف الطلبة 

 .بالتشريعات الخاصة بها 

 

 تحليل وتصميم نظم األعمال اإللكترونية

المتطلب السابق : قواعد البيانات لألعمال  (3172123رمز المادة: )

 اللكترونية

 وصف المادة:

المفاهيم األساسية لتحليل النظم ودور التحليل في بناء  لياً تغطي هذه المادة عم

جيدة، منهجيات وطرق بناء نظم المعلومات و خطوات وطرق  نظم معلومات

 عمليات تحليل تصميم وتنفيذ وإدامة األنظمة اإلدارية.

 

 التجارة اللكترونية

 ( المتطلب السابق : نظم المعلومات اإلدارية3173153)  رمز المادة:

 صف المادة:و

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية للتجارة اإللكترونية 

وبنيتها التحتية واإلستراتيجيات الخاصة ببناء أنظمة وتطبيقات التجارة 

 اإللكترونية مع التطبيق العملي.

 

 تصميم مواقع الويب

 المتطلب السابق : لغة البرمجة ( 3173153)  رمز المادة:

 المادة: وصف

تهدف هذه المادة إلى التعريف العملي بتكنولوجيا تصميم صفحات اإلنترنت 

 Javaلغة  و  HTML باستخدام تقنيات تصميم متخصصة تشمل لغة

Script  ولغة DHTML   و لغة XML. 

 

 أنظمة الوسائط المتعددة

 -( المتطلب السابق : 3173174)  رمز المادة:

 وصف المادة:
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المتعددة  للوسائط األساسية بالمكونات إلى التعريف تهدف هذه المادة

والمهارات التطبيقية التي يحتاجها الطالب، كإنشاء الرسومات والصور 

ومعالجتها، واالستخدام العملي لتقنيات الفيديو وضغط البيانات وبرمجيات 

إنتاج مشاريع الوسائط المتعددة لتطوير مواقع ويب تفاعلية لتطبيقات األعمال 

 تجارة اإللكترونية.وال

 

 أنظمة ونماذج األعمال والتجارة اإللكترونية

(  المتطلب السابق : قواعد البيانات لألعمال 3172123)  رمز المادة:

 اللكترونية

 وصف المادة:

المادة إلى تعريف الطالب بأنظمة ونماذج تداول األعمال  تهدف هذه 

وتساعد  مات األعمال. وحوسبتها داخل المنظمة الواحدة وبين مختلف منظ

الطلبة وبصورة تطبيقية وعملية على فهم المشاكل والحلول ألتمتة األعمال،  

وتغطية موضوعات أنظمة البيع ، والشراء واالستالم والمحاسبة ونظم الجرد 

وبين المنظمات المختلفة ويبحث في النظام العالمي  داخل المنظمة الواحدة،

، للترقيم ، والتعرف اآللي )شريط الترميز( ، والتبادل اإللكتروني للبيانات 

 وتحويل األموال إلكترونياً.

 

 إدارة مشاريع وعمليات التجارة اإللكترونية

 ( المتطلب السابق : التجارة اللكترونية 3172423)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى التعريف وبصورة عملية بالمفاهيم األساسية الخاصة 

ناحية إدارة الوقت وإدارة بإدارة مشاريع وعمليات التجارة اإللكترونية من 

المخاطر و باإلضافة إلى إدارة التغيير و إستراتيجيات التقييم وتقدير الكلف 

 واالستثمار.

 

 برمجة الويب

 (  المتطلب السابق : تصميم مواقع الويب3172133)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تركز هذه المادة على التطبيق العملي لطرق تصميم وتطوير تطبيقات 

نترنت باستخدام عدد من الوسائل واإلستراتيجيات باإلضافة إلى البحث في اإل

قواعد ومستودعات البيانات الخاصة بتطبيقات اإلنترنت من خالل برمجيات 

ASP.Net, ADO.Net, PHP. 

 

 التسويق اإللكتروني

 ( المتطلب السابق : مبادئ التسويق 3153223)   رمز المادة:

 وصف المادة:

مادة إلى تعريف الطلبة وبصورة عملية بمفاهيم وآليات وطرق تهدف هذه ال

 التسويق اإللكتروني وتطبيقاته.

 

 ادارة سلسلة التزويد  اللكتروني

 -( المتطلب السابق : 3172113) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى التعريف بالمكونات الرئيسية لشبكات التزويد وما 

ليات إدارية. وتشمل موضوعات أهمية شبكات تتضمنه من وظائف وعم

سالسل التزويد في تحقيق األرباح في ظل تكنولوجيا اإلنترنت. كذلك يشمل 

التعاوني والتنبؤ واإلحالل و  هذا المساق الموضوعات العملية للتخطيط

المخاطر والقضايا  العالقة مع الموردين واستراتيجيات التفاوض وإدارة

 لسلة التزويد.األخالقية في إدارة س
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 تطبيقات في الحكومة اللكترونية وأنظمة الدفع اإللكتروني

 ( المتطلب السابق : تصميم مواقع الويب3172113)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تعرف هذه المادة الطلبة عمليا بتطبيقات الحكومة اإللكترونية وأنظمة الدفع 

ة التي تواجه تطوير اإللكتروني ، إضافة إلى دراسة الصعوبات اإلداري

المشاريع و مهارات تحليل وتقييم المواقع الحكومية على شبكة اإلنترنت 

باإلضافة إلى التعريف وبصورة عملية باآلليات المختلفة ألنظمة الدفع 

 اإللكتروني وخدماتها.

 

 تطبيقات األنظمة الذكية في األعمال اإللكترونية 

: قواعد البيانات لألعمال ( المتطلب السابق 3172413) رمز المادة:

 اللكترونية 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة وبصورة عملية بأنظمة األعمال الذكية 

وتطبيقاتها المختلفة وكذلك تتضمن الموضوعات الخاصة بمستودعات 

واستخدام  البيانات والتنقيب عنها والتصميم المنطقي للتحليل متعدد األبعاد

 لمعالجة التحليلية المباشرة، وعملية اكتشاف المعرفة وأساليبأساليب ا

 النمذجة العملية المختلفة.

 

 حماية أنظمة المعلومات وتطبيقاتها 

المتطلب السابق : سياسات أمن وسرية ( 3172443) رمز المادة:

 المعلومات وتشريعاتها 

 وصف المادة:

نظم  ضرورية لتصميم وتنفيذتركز هذه المادة على تقنيات ومفاهيم الحماية ال  

األعمال اإللكترونية اآلمنة وبصورة عملية. وتشمل القضايا والسياسات 

والمعايير الخاصة بتطبيقات حماية المعلومات في األعمال اإللكترونية، 

 والتقنيات المستخدمة لمواجهتها باستخدام:

  Firewall , IDS, Authentication protocols Encryption 

methods and techniques).  ) 

 

 مشروع بحث في األعمال والتجارة اإللكترونية

 ( المتطلب السابق: المستوى الرابع 3172453)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من إنجاز مشروع بحثي في مجال األعمال 

رات التي والتجارة اإللكترونية، وذلك عن طريق توظيف المعرفة والمها

 أكتسبها الطلبة أثناء دراستهم بصورة عملية متكاملة.
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 كلية الحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدددددأت الدراسددددة الفعليددددة فددددي كليددددة الحقددددوق بجامعددددة فيالدلفيددددا ابتددددداء مددددن  

. وقدددد حصدددلت الكليدددة علدددى االعتمددداد العدددام 1991-1992العدددام الدراسدددي 

ل طلبتهدددا مندددذ ذلدددك العدددام وحتدددى والخددداص مندددذ نشدددأتها وبددددأت فدددي اسدددتقبا

هدددذه اللحظدددة , وخدددالل مسددديرتها اسدددتقبلت الكليدددة المئدددات مدددن الطلبدددة الدددذين 

تلقدددوا تعليمددداً قانونيددداً متميدددزاً جعدددل مدددنهم أعضددداء فددداعلين فدددي مجدددتمعهم، 

وتعددددددت مجدددداالت وظددددائفهم، فمددددنهم القضدددداة والمحددددامون والموظفددددون، 

ل هددذه المجدداالت علددى قدددر ومددنهم مددن أكمددل دراسدداته العليددا. فكددانوا فددي كدد

 كبير من الكفاءة واثبتوا جدارتهم وتميزهم. 

   

  البرنامج الكاديميالبرنامج الكاديمي

  

تقدم كلية الحقوق برنامجاً أكاديمياً يمنح درجة البكالوريوس في الحقوق بعدد   

سددداعة معتمددددة بنجددداح , ويسدددمح النظدددام  141اجتيددداز الطالدددب مدددا مجموعددده 

 –ضافة إلى الدراسات األكاديمية النظرية باإل –المعمول به في الكلية للطالب 

بمتابعة تطبيقات عملية في مجال القانون المختلفة عن طريق برندامج تددريبي 

 متميز تم اعداده لهذه الغاية.

 

 

  

  محتوى البرنامج محتوى البرنامج 
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( مدددادة قانونيددددة تغطدددي حقدددول المعرفدددة فددددي 47يحتدددوي البرندددامج علدددى )

اإلداري والدسدددددتوري مجددددداالت القدددددانون المددددددني والتجددددداري والجزائدددددي و

والمدددددالي والددددددولي، فضدددددالً عدددددن بعدددددض حقدددددول المعرفدددددة فدددددي العلدددددوم 

االجتماعيدددة ذات العالقدددة بالقدددانون وفقددداً لمتطلبدددات االعتمددداد الخاصدددة لددددى 

وزارة التعلددديم العدددالي األردنيدددة وبمدددا يدددتالءم وبدددرامج القدددانون فدددي المنطقدددة 

 والعالم.

لدددك بتخصددديص مدددادة ويدددولي البرندددامج عنايدددة خاصدددة للبحدددث العلمدددي وذ

مسدددتقلة تتطلدددب إعدددداد بحدددث علمدددي فدددي أحدددد موضدددوعات القدددانون وتحدددت 

إشدددراف أحدددد أعضددداء هيئدددة التددددريس، يدددتعلم الطالدددب مدددن خاللهدددا أسددداليب 

البحدددددث العلمدددددي والمنهجيدددددة القانونيدددددة واسدددددتخدام المراجدددددع والمصدددددادر 

التعليميددددة، ويبددددرز مهاراتدددده فددددي الصددددياغة والتعبيددددر واإللقدددداء والمناقشددددة 

لددددددفاع أمدددددام لجندددددة المناقشدددددة وذلدددددك بهددددددف تزويدددددده بدددددالخبرة العمليدددددة وا

 والمعرفية إلعداد البحوث والمرافعات الكتابية واإللقاء الشفهي .

 

 

 التدريب العمليالتدريب العملي

يضم برنامج تدريب الطلبة الدذي يسدير جنبداً إلدى جندب مدع البرندامج النظدري 

المحاكمدات الصدورية  طرح المواد المتعلقة بالتطبيقات العملية البحتة وإجدراء

و الزيارات الميدانية والبحوث وأوراق العمدل والمقداالت والتقدارير باإلضدافة 

الى بعض المهارات األخرى مثل مهارات اللغة اإلنجليزية ومهارات استخدام 

الحاسددوب ومهددارات اسددتخدام المكتبددة واسددتخدام الوسددائل التقنيددة فددي العمليددة 

 التعليمية. 

 

  ت ت الجوائز والنجازاالجوائز والنجازا

لقدددد حصدددلت الكليدددة علدددى المرتبدددة األولدددى بدددين كليدددات الحقدددوق األردنيدددة 

 -2663فددددي  برنددددامج تقيدددديم كليددددات الحقددددوق لألعددددوام )   24/24بدرجددددة 

( QAA( والمنعقددددددددد بإشددددددددراف وكالددددددددة الجددددددددودة  البريطانيددددددددة )2666

( كليددددة 12بالتعدددداون مددددع صددددندوق الحسددددين لإلبددددداع والتميددددز بمشدددداركة )

 حقوق أردنية.

كليدددة اآلن ضدددمن معدددايير الجدددودة البريطانيدددة باإلضدددافة لمعدددايير وتعمدددل ال

الجددودة المحددددة مددن  قبددل هيئددة االعتمدداد فددي وزارة التعلدديم األردنيددة. كمددا 

حقددددق طلبددددة الكليددددة المراكددددز األولددددى   لعدددددة دورات متتاليددددة فددددي امتحددددان 

 الكفاءة الجامعية المنعقد بإشراف وزارة التعليم العالي األردنية.

 

  ــة القانونية ــة القانونية المكتبالمكتب

  

تحتدددوي المكتبدددة القانونيدددة علدددى مجموعدددة كبيدددرة مدددن المصدددادر والمراجدددع 

كتددداب  تتنددداول جميدددع فدددروع  6000القانونيدددة والتدددي يزيدددد عدددددها علدددى  

القدددددددانون وتخصصددددددداته : القدددددددانون المددددددددني و التجددددددداري و الدسدددددددتوري 

واإلداري و القددددانون الدددددولي العددددام و القددددانون الدددددولي الخدددداص والماليددددة 

العامدددة واألحدددوال الشخصدددية وغيرهدددا مدددن فدددروع القدددانون باإلضدددافة إلدددى 

 دورية مجلدة. 341دورية جارية وأكثر من  24

والمكتبدددة القانونيدددة تواكدددب احددددث المكتبدددات مدددن ناحيدددة اعتمددداد التقنيدددات 

الحديثدددة والوسدددائل المتطدددورة. لدددذا زودت المكتبدددة ببدددرامج حاسدددوبية مثدددل 

لجهدددد و الوقدددت علدددى الطالدددب للبحدددث عدددن برندددامج " عدالدددة " التدددي تدددوفر ا

 المعلومة القانونية.

 

 

  المصادر القانونية اللكترونية:المصادر القانونية اللكترونية:  
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لقددددددددد 

تدددددددددم 

إعدددددا

د 

مخدددددت

بددددددددر 

انتدددددر

ندددددددت 

بسددعة 

14 

جهدددددا

ز 

حاسدددد

وب ليكددددون رديفددددداً للطلبددددة والمدرسدددددين فددددي بحدددددوثهم الدراسددددية ولنشدددددر 

الثقافددددة القانونيددددة للمختصددددين والدارسددددين. وجدددداء هددددذا المختبددددر بسددددعته 

عة حاليدددددا ليكدددددون انعكاسددددداً للمكتبدددددة االلكترونيدددددة فدددددي الجامعدددددة المتواضددددد

 .وموجها لطلبة الحقوق بشكل خاص

 

 

  قاعة المحكمة الصوريةقاعة المحكمة الصورية    

  

جهدددزت الكليدددة قاعدددة للمحاكمدددات الصدددورية لغايدددات تددددريب الطلبدددة علدددى 

مهدددددارات أداء الددددددور مدددددن خدددددالل عقدددددد المحاكمدددددات الصدددددورية بمعددددددل 

الطلبدددة بدددإدارة المحاكمدددات  محددداكمتين لكدددل فصدددل دراسدددي حيدددث يشدددارك

لضددمان اكتسددابهم لمهددارة لعددب الددددور ويتددولى الطلبددة القيددام بدددور القضددداة 

والمحدددامين والمددددعين العدددامين والشدددهود وكافدددة إجدددراءات المحاكمدددة تحدددت 

إشددددراف أسدددداتذة متخصصددددين ذوي خبددددرات طويلددددة فددددي مجددددال المحامدددداة 

 والقضاء.

 

  قاعة متعددة األغراضقاعة متعددة األغراض

  

قاعدددة مختبدددر الحاسدددوب )قاعدددة متعدددددة األغدددراض( كمدددا يوجدددد فدددي الكليدددة 

( أجهدددزة كمبيوترأعددددت السدددتخدام الطلبدددة طيلدددة أيدددام 96وتحتدددوي علدددى )

األسدددبوع. وقدددد وفدددرت الكليدددة لطلبتهدددا خدمدددة الددددخول إلدددى اإلنترندددت مجانددداً 

باإلضدددافة لتوفيرهدددا عددددد كبيدددر مدددن البدددرامج القانونيدددة لتمكدددين الطلبدددة مدددن 

هدددددا واإلطدددددالع علدددددى كافدددددة التشدددددريعات إجدددددراء البحدددددوث التدددددي يحتاجون

القانونيددددددة لمختلددددددف الدددددددول والتعددددددرف إلددددددى معظددددددم المواقددددددع القانونيددددددة 

 اإللكترونية.

 

  ( ساعة معتمدة.( ساعة معتمدة.2244أولً: متطلبات الكلية اإلجبارية)أولً: متطلبات الكلية اإلجبارية)

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 ----- 3 مدخل إلى علم القانون 0410111

 0410111 3 للتزاممصادر ا  0410112

0410131 
مدخل الى القانون 

 التجاري
3 ----- 

0420121 
قانون العقوبات / 

 القسم العام
3 ----- 

0420151 
نظم سياسية وقانون 

 دستوري
3 ----- 

  ----- 3 3قانون إداري  0420161

 ----- 3 القانون الدولي العام  0420141

0130102 
مهارات لغة انجليزية 

(2) 
3 0130101 



 937 

 

 

 

 

 

 ( ساعة معتمدة13ثالثاً : متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة66أ. متطلبات التخصص اإلجبارية )

       

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 0410111 3 أحكام اللتزام 0410212

 0410131 3 شركات وإفالس 0410231

 0410111 3 قانون العمل 0410313

 0410212 3 العقود المسماة 0410314

0410316 
قانون أصول محاكمات 

 مدنية

3 
0410212 

0410333 
أوراق تجارية وعمليات 

 مصرفية

3 
0410131 

 0410314 3 الحقوق العينية 0410416

 0410314 3 قانون دولي خاص 0410417

 0410316 3 قانون البينات والتنفيذ 0410420

 وع بحثمشر 0410419

شررررط أن يجتررراز  3

( 11الطالررررررررب )

 معتمدة   ساعة 

 0410131 3 قانون التحكيم 0410434

0410435 
قوانين التجارة 

 اإللكترونية

3 
0410131 

0420222 
الجرائم الواقعة على 

 األشخاص

3 
0420121 

0420223 
الجرائم الواقعة على 

 األموال

3 
0420121 

 0420151 3 الدستور األردني 0420252

 0420161 3 2قانون إداري  0420262

 ------- 3 المالية العامة والضرائب 0420263

0420245 
حقوق النسان والقانون 

 الدولي النساني

3 
-------- 

0420324 
قانون أصول المحاكمات 

 الجزائية

3 
0420223 

 0420262 3 القضاء اإلداري 0420364

 0420141 3 المنظمات الدولية 0420343

0420465 
تشريعات الدارة 

 اإللكترونية

3 
0420262 

 

 

                                                                                                                                                  

 ( ساعة معتمدة:38ب.متطلبات التخصص الجبارية المساندة بواقع )
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 :معتمدة ( ساعات6ج. متطلبات التخصص الختيارية يختار الطالب )

 

 

 

 

 
  مساقات كلية الحقوقمساقات كلية الحقوقوصف وصف 

 

  ( ساعة معتمدة.( ساعة معتمدة.2244أولً: متطلبات الكلية اإلجبارية)أولً: متطلبات الكلية اإلجبارية)

  

  

  مدخل إلى علم القانون         مدخل إلى علم القانون         الـمـادة: الـمـادة: 

  المتطلب السابق: ل يوجدالمتطلب السابق: ل يوجد                                  00441100111111::رمز المادةرمز المادة

  وصف المادة:وصف المادة:

تتنددداول هدددذه المدددادة دراسدددة النظريدددة العامدددة فدددي القدددانون مدددن حيدددث بيدددان 

ن ونشددددأته، وخصددددائص القاعدددددة القانونيددددة، وتنددددوع القواعددددد مفهددددوم القددددانو

القانونيددة إلددى قواعددد القددانون العددام وقواعددد القددانون الخدداص وتقسدديمها إلددى 

قواعدددد آمدددرة وقواعدددد مكملدددة أو مفسدددرة، ومدددن ثدددم بيدددان مصدددادر القاعددددة 

القانونيدددة بوجدددده عددددام، ومصدددادر القاعدددددة القانونيددددة فدددي القددددانون األردنددددي 

ادر الرسددددمية كالتشددددريع وأحكددددام الفقدددده اإلسددددالمي بوجدددده خدددداص والمصدددد

ومبددددادئ الشددددريعة اإلسددددالمية والعددددرف والعدالددددة والمصددددادر التفسدددديرية أو 

االسددددتثنائية كالقضدددداء والفقدددده، كمددددا تتندددداول تفسددددير القاعدددددة القانونيددددة، ثددددم 

نطددداق تطبيدددق القاعددددة القانونيدددة مدددن حيدددث األشدددخاص والمكدددان والزمدددان، 

 اسم المادة قم المادةر
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

0410374 
أصول التعبير والصياغة 

 القانونية

3 
-------- 

   0410475  

نصوص ودراسات  قانونية 

باللغة اإلنجليزية أو 

 الفرنسية

3 

0130102 

 0410316 3 تطبيقات قضائية 0410476

 ---------- 3 مدخل الى الفقه السالمي 0410171

0410272 
 (3فقه الحوال الشخصية )

 زواج وطالق

3 
0410171 

0410373 
 (2فقه الحوال الشخصية )

 وصايا ومواريث

3 
0410171 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 0410316 3 القانون أخالقيات مهنة 0410410

 0410112 3 حقوق الملكية الفكرية 0410411

0410437 
القانون البحري 

 والجوي
3 0410131 

      0420425         
جرائم تكنولوجيا 

 المعلومات

3 
0420121 

 0420262 3 قانون اإلدارة المحلية 0420466

0420443 
القانون الدبلوماسي 

 والقنصلي
3 0420141 
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دراسدددة فدددي النظريدددة العامدددة للحدددق، وتتطدددرق  وتتضدددمن هدددذه المدددادة أيضددداً 

إلدددددى التعريدددددف بدددددالحق وأنواعددددده وبيدددددان أطرافددددده ومحلددددده ومصدددددادره، 

 والحماية القانونية المقررة له.

 

  الـمــادة: مصادر التزام         الـمــادة: مصادر التزام         

    00441100111111المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                        00441100111122رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

حليليدددة لنظريدددة االلتدددزام وأنواعددده ومصدددادره تتضدددمن هدددذه المدددادة دراسدددة ت

مدددن خدددالل التعريدددف بمصدددادر االلتدددزام انطالقددداً مدددن أحكدددام نظريدددة العقدددد 

وتصددددنيف العقددددود وشددددروط االنعقدددداد وشددددروط الصددددحة والنفدددداذ واللددددزوم 

وتحديدددد نطددداق العقدددد مدددن حيدددث األشدددخاص والمضدددمون وقواعدددد تفسدددير 

ظريدددة اإلرادة المنفدددردة العقدددد وأسدددباب انحدددالل العقدددد. إلدددى جاندددب دراسدددة ن

كمصددددددر لاللتدددددزام وقواعدددددد المسدددددؤولية التقصددددديرية الناجمدددددة عدددددن فعدددددل 

اإلضدددرار الشخصدددي أو مدددن الغيدددر والمسدددؤولية الناجمدددة عدددن فعدددل األشدددياء 

)الحيددددوان وتهدددددم البندددداء وحراسددددة األشددددياء الضددددارة( فضددددالً عددددن دراسددددة 

 أحكام الفعل النافع كمصدر منشئ لاللتزام والقانون. 

 

 

  ـادة: مدخل إلى القانون التجاري     ـادة: مدخل إلى القانون التجاري     الـمالـم

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                            00441100113311رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة: وصف المادة: 

تتنددداول هدددذه المدددادة دراسدددة نشدددوء القدددانون التجددداري وتطدددوره ومصدددادره 

وخصوصدددديته ، ثددددم دراسددددة األعمددددال التجاريددددة بحكددددم ماهيتهددددا الذاتيددددة ) 

البريددددددة م
6
، والبحريددددددة م 

7
ال التجاريددددددة بالتبعيددددددة واألعمددددددال ( واألعمدددددد 

المختلطددددة ، ثددددم دراسددددة التدددداجر مددددن حيددددث الشددددروط الواجددددب توافرهددددا 

الكتسدددداب صددددفة التدددداجر وأهليتدددده ، وااللتزامددددات المفروضددددة علددددى عدددداتق 

التددداجر ) مسدددك الددددفاتر التجاريدددة ، والسدددجل التجددداري ، ... ( إضدددافة إلدددى 

، ثدددم تتنددداول  دراسدددة مفصدددلة حدددول المتجدددر ومفهومددده وعناصدددره وحمايتددده

المدددادة دراسدددة عامدددة ألحكدددام العقدددود التجاريدددة،  ودراسدددة خاصدددة لدددبعض 

العقدددددود التجاريدددددة كعقدددددد الدددددرهن التجددددداري وعقدددددد النقدددددل وعقدددددد الوكالدددددة 

 بالعمولة والسمسرة.

 

        القسم العامالقسم العام  ––قانون العقوبات قانون العقوبات   الـمـادة:الـمـادة:

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                            00442200112211::رمز المادةرمز المادة

  ::ادةادةوصف الموصف الم

تتنددداول هدددذه المدددادة دراسدددة تفصددديلية للنظريدددة العامدددة للجريمدددة والعقوبدددة 

مدددن حيدددث تعريدددف قدددانون العقوبدددات وتحديدددد أهدافددده ومضدددمونه ومحتدددواه 

وفروعدده ثدددم التعريددف بالجريمدددة وأنواعهددا حسدددب جسددامة العقوبدددة وحسدددب 

الدددركن المدددادي ثدددم دراسدددة أركدددان الجريمدددة المتمثلدددة فدددي الدددركن الشدددرعي 

مددددادي وعناصددددره، والددددركن المعنددددوي وصددددوره باإلضددددافة إلددددى والددددركن ال

أحكددددام المسددددؤولية الجزائيددددة وصددددورها المتمثلددددة فددددي الفاعددددل والمتدددددخل 

والمحدددرض، وأخيدددراً الجدددزاءات الجنائيدددة مدددن عقوبدددات وتددددابير احترازيدددة 

 وأنواعها وطرق انقضائها.

 

          نظم سياسية وقانون دستورينظم سياسية وقانون دستوريالمادة: المادة: 

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                                    00442200115511::رمز المادةرمز المادة

 ::وصف المادةوصف المادة

تتندداول هددذه المددادة دراسددة ماهيددة الدسدداتير والقددانون الدسددتوري مددن حيددث 

إيضدددداح طبيعددددة القددددانون الدسددددتوري وعالقتدددده بفددددروع القددددانون األخددددرى 

وبيددددان أدلددددة األحكددددام القانونيددددة الدسددددتورية كمددددا يتضددددمن إيضدددداح معنددددى 
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بيددان نشددأتها ونهايتهددا وإبددراز التدددني النسددبي الدسددتور وأنددواع الدسدداتير ثددم 

لقيمدددة الدسددداتير وكيفيدددة الحفددداظ علدددى سددديادتها، وذلدددك مدددن خدددالل دراسدددة 

الرقابدددة وتطبيقاتهدددا سدددواء كاندددت سياسدددية أو قضدددائية. كمدددا تتضدددمن المدددادة 

دراسدددددة الدولدددددة وبخاصدددددة مفهومهدددددا والعناصدددددر المكوندددددة لهدددددا، وكدددددذلك 

ذلك دراسددددة أنظمددددة الحكددددم وبيددددان الصددددفات القانونيددددة لهددددا وأنواعهددددا، وكدددد

 ركائزها الدستورية والسياسية المتنوعة. 

 

          ( ( 33القانون اإلداري)القانون اإلداري)الـمـادة: الـمـادة: 

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                                                00442200116611::رمز المادةرمز المادة

 ::وصف المادةوصف المادة

تتندداول هددذه المددادة تحديددد مفهددوم القددانون اإلداري وذلددك مددن حيددث معانيدده 

فه وعالقتددده بدددالقوانين األخدددرى وتحديدددد نشدددأته وخصائصددده ومعدددايير تصدددني

ومصادره. كما تبحدث هدذه المدادة فدي فكدرة التنظديم اإلداري وذلدك مدن خدالل 

بحث مفرداتها المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية وتطبيقاتها فدي النظدام 

فده القانوني األردني. وأخيراً تتناول الموظف العام وذلك من حيث تحديدد تعري

وأسدداليب تعييندده واختيدداره وتقسدديم الوظددائف العامددة وتتندداول أيضدداً واجبددات 

 الموظف وحقوقه الوظيفية ونظامه التأديبي وقواعد إنهاء خدمة الموظف. 

 

  (     (     33الـمـادة: القانون الدولي العام )الـمـادة: القانون الدولي العام )

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                              00442200114411رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

  

المدددادة التعريدددف المعاصدددر بالقدددانون الددددولي العدددام وماهيتددده،  تتنددداول هدددذه

ومصددددادره، تطددددوره، طبيعددددة قواعددددده، أسدددداس االلتددددزام ومحدددديط تطبيقدددده، 

كدددددذلك تحديدددددد أشدددددخاص القدددددانون الددددددولي العدددددام والتعريدددددف بحقدددددوقهم 

وواجبدددداتهم، خاصددددة مددددا يتعلددددق بالمسددددؤولية الدوليددددة، والعالقددددات الدوليددددة، 

الدوليددددة والتنظدددديم الدددددولي واإلقليمددددي وطددددرق والدبلوماسددددية والمعاهدددددات 

حددددل النزاعدددددات الدوليدددددة والقواعدددددد القانونيددددة المنظمدددددة لحددددداالت الحدددددرب 

البريدددة والبحريدددة والجويدددة، وانتهددداء حالدددة الحدددرب، وكدددذلك قواعدددد الحيددداد 

 الدولي، وواجبات وحقوق الدول المحايدة... الخ.

 

  

 وتقسم الى:( ساعة معتمدة 90ثانياً: متطلبات التخصص بواقع )

 

 ( ساعة معتمدة.66متطلبات التخصص اإلجبارية بواقع ) - أ

  

            الـمـادة: أحكام اللتزامالـمـادة: أحكام اللتزام

  00441100111111المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                  00441100221122::رمز المادةرمز المادة

    ::وصف المادةوصف المادة

تتنددداول المدددادة دراسدددة القواعدددد القانونيدددة للقدددانون المددددني األردندددي المتعلقدددة 

وانتقالدده وانقضددائه مددن خددالل التعريددف بددااللتزام  بتنفيددذ االلتددزام وأوصددافه

وأنواعددددده و أثدددددر االلتدددددزام  مدددددن حيدددددث بيدددددان أندددددواع التنفيدددددذ وشدددددروطه 

وإجراءاتددددده والوسدددددائل المشدددددروعة لحمايدددددة التنفيدددددذ انطالقدددددا مدددددن فكدددددرة 

الضددددمان العددددام والدددددعوى غيددددر المباشددددرة والدددددعوى الصددددورية ودعددددوى 

حجددددر علددددى المدددددين عدددددم نفدددداذ تصددددرفات المدددددين وحددددق االحتبدددداس وال

المفلدددددس، فضدددددالً عدددددن بيدددددان أوصددددداف االلتدددددزام، المعلدددددق علدددددى شدددددرط 

والمضدددداف إلددددى أجددددل وتعدددددد أطددددراف االلتددددزام التضددددامن بددددين المدددددينين 

والتضدددامن بدددين الددددائنين، وتعددددد محدددل االلتدددزام  وأسدددباب انقضددداء االلتدددزام 

 .كدراسة نظرية تحليلية للقواعد القانونية معززة بالتطبيقات القضائية
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      شركات وإفالسشركات وإفالس  الـمـادة:الـمـادة:

  00441100113311المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                            00441100223311::رمز المادةرمز المادة  

  ::وصف المادةوصف المادة

من هذه المادة األحكام العامة للشركات في القدانون المددني ثدم  القسم األوليتناول 

االنتقدددال إلدددى قدددانون الشدددركات التجاريددددة لدراسدددة مصدددادر قدددانون الشددددركات 

ا تتنداول المددادة بالتفصدديل أندواع الشددركات التجاريدة فددي القددانون وخصائصده. كمدد

األردنددي   وهددي : شددركة التضددامن والتوصددية البسدديطة والمحاصددة والتوصددية 

باألسهم وذات المسؤولية المحدودة والمسداهمة الخاصدة والمسداهمة العامدة،  مدن 

حيددث تأسدديس هددذه الشددركات وشددروطها وخصائصددها وتصددفيتها وكافددة األحكددام 

 المتعلقة بها ، إضافة إلى دراسة أنواع خاصة من الشركات . 

من المادة فيتناول نظام اإلفالس التجاري من حيدث كونده نظامداً  القسم الثانيأما 

خاصاً بالتجار والشركات التجارية إذ يتم دراسدة مفهدوم اإلفدالس وآثداره وإدارة 

يط وشدددروطه ورد التفليسدددة وتحقيدددق الدددديون وهيئدددة التفليسددده" , والصدددلح البسددد

االعتبار وجرائم اإلفدالس والتصدفية ويتضدمن أيضدا  الصدلح الدواقي وشدروطه 

 .الشكلية والموضوعية وأحكامه القانونية

 

          قانون العملقانون العمل  الـمـادة:الـمـادة:

  00441100111111المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                    441100331133: : المادةالمادة  رمزرمز  

 ::وصف المادةوصف المادة
ل وغايتده وخصائصده وتطدوره تتضدمن هدذه المدادة دراسدة ماهيدة قدانون العمد

التاريخي في التشريع األردني والتشريعات المقارنة. كما تركز الدراسدة علدى 

وتعديالته واألنظمة مدن حيدث  1996لسنة  8أحكام قانون العمل األردني رقم 

بيان مصادره ونطاقه والتعليمدات واألنظمدة المرتبطدة بده وماهيدة عقدد العمدل 

قانونية الواردة على الحرية التعاقدية فيده واألحكدام وأركانه وأنواعه والقيود ال

الخاصددة بتشددغيل األحددداث والنسدداء واسددتخدام العمالددة مددن ذوي االحتياجددات 

الخاصددة، إلددى جانددب دراسددة حقددوق والتزامددات أطددراف العالقددة العماليددة مددن 

حيث الحقوق العمالية وطبيعتها وجزاءات مخالفة نصدوص القدانون، وأسدباب 

فضددالً عددن التعريددف بالدددعاوى والنزاعددات العماليددة وسددماتها  انتهدداء العقددد

وخصوصدديتها والتعريددف بالمحكمددة العماليددة وسددلطة األجددور ومكاتددب العمددل 

 .كدراسة نظرية تحليلية معمقة والمعززة باالجتهادات والتطبيقات القضائية

 

 

                العقود المسماةالعقود المسماةالـمــادة:الـمــادة:

  00441100221122لمتطلب السابق:لمتطلب السابق:اا  00441100331144                            ::رمز المادةرمز المادة    

  : : وصف المادةوصف المادة

تتندددداول هددددذه المددددادة دراسددددة تحليليددددة معمقددددة ألحكددددام العقددددود المسددددماة فددددي 

إطدددددار القدددددانون المددددددني األردندددددي مدددددن حيدددددث ماهيدددددة العقدددددود وتصدددددنيف 

المشددددرع لهددددا وتكييفهددددا. وتركددددز الدراسددددة علددددى األحكددددام التفصدددديلية لعقددددد 

يجددددار كصدددورة مددددن العقددددود البيدددع كأحددددد العقدددود الناقلددددة للملكيددددة وعقدددد اإل

الدددواردة علدددى المندددافع وعقدددد المقاولدددة بوصدددفه مدددن العقدددود الدددواردة علدددى 

العمددل، مدددن حيدددث تعريددف كدددل منهدددا وبيددان أركدددان كدددل عقددد وتمييدددزه عدددن 

 . غيره وأثاره من حيث التزامات وحقوق األطراف

 

            قانون أصول المحاكمات المدنيةقانون أصول المحاكمات المدنيةالـمـادة: الـمـادة: 

  00441100221122المتطلب السابق:المتطلب السابق:                        00441100331166: : رمز المادةرمز المادة

  ::وصف المادةوصف المادة

تتنددداول هدددذه المدددادة دراسدددة ماهيدددة التنظددديم القضدددائي ووظيفتددده والمبدددادئ 

األساسدددية التدددي يرتكدددز عليهدددا التنظددديم القضدددائي األردندددي وتشدددكيل المحددداكم 
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النظاميدددة وأنواعهدددا واختصاصددداتها. ودراسدددة الددددعوى المدنيدددة مندددذ إقامتهدددا 

 وإجراءات وقواعد التقاضي. وشروط قبولها وتبليغها 

 

          الحقوق العينيةالحقوق العينية  الـمــادة:الـمــادة:

  00441100331144المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                                00441100441166::رمز المادةرمز المادة

  ::وصف المادةوصف المادة

تتنددداول هدددذه المدددادة دراسدددة الحقدددوق العينيدددة األصدددلية والتبعيدددة انطالقددداً مدددن 

التعريددددددف بددددددالحقوق العينيددددددة وخصائصددددددها والتعريددددددف بحددددددق الملكيددددددة 

وعناصدددره ونطاقددده والقيدددود القانونيدددة واإلداريدددة الدددواردة عليددده، والملكيدددة 

الشددددائعة وقسددددمتها وملكيددددة األسددددرة وأحكامهددددا وملكيددددة الجددددزاء المشددددتركة 

واحكامهدددا، وأسدددباب كسدددب الملكيدددة، إلدددى جاندددب دراسدددة الحقدددوق المتفرعدددة 

عددددن حددددق الملكيددددة وأنواعهددددا وآثارهددددا وأسددددباب انقضددددائها. كمددددا تتندددداول 

 أحكام الحقوق العينية التبعية. الدراسة 

 

              قانون دولي خاصقانون دولي خاصالـمــادة: الـمــادة: 

  00441100331144المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                          00441100441177::رمز المادةرمز المادة

 ::وصف المادةوصف المادة

تتضمن هدذه المدادة دراسدة تحليليدة لقواعدد تندازع القدوانين للعالقدات القانونيدة 

ندازع وحاالتده والتطدور ذات العنصر األجنبي من خالل بيدان ماهيدة نطداق الت

التدداريخي لضددوابط وقواعددد اإلسددناد ونظريددة التكييددف واإلحالددة ومددا يتضددمنه 

القانون المدني األردني والتشريعات المقارنة واالتفاقيات الدولية مدن ضدوابط 

إسناد وأحكام تحديد القانون واجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً 

 تطبيق القانون األجنبي وموانع تطبيقه.  أجنبياً فضالً عن بيان حاالت

 

  الـمــادة: قانون البينات والتنفيذ   الـمــادة: قانون البينات والتنفيذ   

  00441100331166المتطلب السابق:المتطلب السابق:                              00441100442200رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتضدددمن هدددذه المدددادة دراسدددة نظريدددة تحليليدددة لقواعدددد اإلثبدددات مدددن خدددالل 

يددددة المختلفددددة التعريددددف بقددددانون البينددددات األردنددددي ودراسددددة المددددذاهب الفقه

وفلسددددفة قواعددددد اإلثبددددات الموضددددوعية واإلجرائيددددة مددددن خددددالل التعريددددف 

بالددددليل الكتدددابي وأنواعددده وشدددروط حجيتددده بمدددا فدددي ذلدددك مخرجدددات أنظمدددة 

المعلومدددددددات المحوسدددددددبة والكتابدددددددة اإللكترونيدددددددة والتوقيدددددددع اإللكتروندددددددي 

باإلضددددافة إلددددى دراسددددة الشددددهادة )البينددددة الشخصددددية( وشددددروطها ونطدددداق 

بمقتضددداها إلدددى جاندددب أحكدددام اليمدددين وأنواعددده واإلقدددرار وأنواعددده اإلثبدددات 

وحاالتددده وحجيتددده، فضدددالً عدددن القدددرائن القانونيدددة والقضدددائية والخبدددرة. كمدددا 

تشددددمل الدراسددددة إجددددراءات التنفيددددذ مددددن خددددالل التعريددددف بقددددانون التنفيددددذ 

ودوائددددر التنفيددددذ ومهامهددددا والقددددائمين عليهددددا واإلجددددراءات المتبعددددة أمامهددددا 

لتنفيذيددددة وطددددرق التنفيددددذ الجبددددري علددددى أمددددوال المدددددين وعلددددى والقضددددية ا

 شخصه وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ.

 

          00441100441199الـمـادة: مشروع بحث    رمز المادة: الـمـادة: مشروع بحث    رمز المادة: 

  ( ساعة معتمدة( ساعة معتمدة1111شرط تجاوز الطالب )شرط تجاوز الطالب )المتطلب السابق:المتطلب السابق:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتضدددددمن هدددددذه المدددددادة تعلددددديم الطالدددددب أسددددداليب كتابدددددة البحدددددث القدددددانوني 

هجيدددة العلميدددة ومدددن ثدددم توجيددده الطالدددب إلدددى اختيدددار موضدددوع مدددن والمن

المواضددديع القانونيدددة أو الشدددرعية ليعدددد حولددده بحثددداً علميددداً متخصصددداً تحدددت 

إشددددراف مشددددرفه األكدددداديمي  حيددددث يتدددددرب علددددى كيفيددددة إختيددددار البحددددث 

 وكتابته.

 

  الـمــادة: قانون التحكيم      الـمــادة: قانون التحكيم      
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  00441100113311متطلب السابق:متطلب السابق:الال                                          00441100443344رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

يزود الطالب بمعلومات أساسية عن التحكيم في القانون المقارن مع التركيز 

على أركان التحكيم ونطاقه وطرق إثباته واآلثار المترتبة عليه وإجراءات 

التحكيم التي تشتمل على إصدار المحكم ومدى سلطته بعد صدور الحكم 

وطنياً أو أجنبياً وفي كل من التشريع المقارن وفي وحجيته سواء أكان المحكم 

 ضوء اإلتفاقيات الدولية العربية.

 

  الـمـادة: قوانين التجارة اإللكترونية           الـمـادة: قوانين التجارة اإللكترونية           

  00441100113311المتطلب السابق:المتطلب السابق:                00441100443355رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتنددداول هدددذه المدددادة أبدددرز موضدددوعات التجدددارة اإللكترونيدددة ومنهدددا مفهدددوم 

جددددددددارة اإللكترونيددددددددة والتعاقددددددددد اإللكترونددددددددي وخصددددددددائص التجددددددددارة الت

اإللكترونيدددددة وسدددددماتها والمشدددددكالت العمليدددددة التدددددي يثيرهدددددا التعاقدددددد عبدددددر 

وسدددددائل االتصدددددال الحديثدددددة للعقدددددد المبدددددرم ، وكدددددذلك حمايدددددة المسدددددتهلك 

اإللكتروندددي وآثدددار العقدددد اإللكتروندددي وااللتزامدددات العقديدددة ووسدددائل فدددض 

 استخدام هذه الوسائل.النزاعات الناشئة عن 

 

  الـمــادة: جرائم واقعة على األشخاص  الـمــادة: جرائم واقعة على األشخاص  

  00442200112211المتطلب السابق:المتطلب السابق:                            00441100222222رمز المادة:رمز المادة:

 وصف المادة:وصف المادة:

تتناول هذه المادة دراسة تفصيلية لدبعض النمداذج الجرميدة الدواردة فدي قدانون 

د بأنواعده العقوبات الماسة بحق اإلنسان في الحياة وهي جدرائم القتدل المقصدو

وظروفه المشددة والمخففة وكذلك الجرائم الماسة بحقه فدي سدالمة بدنده وهدي 

جرائم اإليذاء المقصود بأنواعه وظروفه المشدددة والمخففدة ثدم القتدل واإليدذاء 

غيددر المقصددود، كمددا تتندداول هددذه المددادة دراسددة أهددم الجددرائم الواقعددة علددى 

 وهتك العرض. األخالق واآلداب وهي جرائم الزنا واالغتصاب

 

  الـمــادة: الجرائم الواقعة على األموال     الـمــادة: الجرائم الواقعة على األموال     

  00442200112211المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                  00442200222233رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتندداول هددذه المدددادة تزويددد الطلبدددة بفكددرة عامدددة عددن جدددرائم األمددوال بشدددكل 

عددددام إضددددافة إلددددى دراسددددة معمقددددة تفصدددديلية ألهددددم هددددذه الجددددرائم وأكثرهددددا 

راً فدددي المجتمدددع وهدددي السدددرقة واالحتيدددال وإسددداءة االئتمدددان ومدددن ثدددم انتشدددا

دراسدددة تفصددديلية للجدددرائم الملحقدددة بهدددذه الجدددرائم الدددثالث ومدددا طدددرأ عليهدددا 

 من تعديالت تشريعية.

 

  الـمــادة: الدستور األردني    الـمــادة: الدستور األردني    

  00442200115511المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                              00442200225522رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

ل دراسددة مددادة الدسددتور األردنددي تطددويراً لمددادة نظددم سياسددية وقددانون تتندداو

دسدددددتوري علددددددى أسددددداس التخصددددددص والتركيدددددز علددددددى دراسدددددة النظددددددام 

الدسددددتوري فددددي األردن منددددذ تأسدددديس إمددددارة شددددرق األردن حتددددى الوقددددت 

م ودراسددددة الددددنهج 1952م و 1947و  1928الحددددالي وتقيدددديم دسدددداتير عددددام 

ضدددداح وتطددددور وتقيدددديم النظددددام الدسددددتوري لددددألردن خاصددددة فددددي مجددددال إي

السياسدددي األردندددي ومدددن ضدددمنها السدددلطة التشدددريعية والتنفيذيدددة والقضدددائية 

 وتكويناتها واختصاصاتها، وأسلوب عملها. –

 

  (      (      22الـمــادة: قانون إداري )الـمــادة: قانون إداري )
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  00442200116611المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                            00442200226622رمز المادة:رمز المادة:

 وصف المادة: وصف المادة: 

موضدوعات التاليدة: الضدبط اإلداري/ التعريدف واألغدراض تدرس هذه المادة ال

والوسددائل وحدددود الضددبط اإلداري فددي النظددام القددانوني األردنددي. كمددا تدددرس 

المرافق العامة/ التعريف والعناصر وإنشاءها وإلغاءها وأنواعها والمبادئ التدي 

 تحكمهددا وطددرق إدارتهددا والنظددام القددانوني للمرافددق العامددة فددي األردن. كددذلك

  تدرس أعمال السلطة اإلدارية سواء في فرنسا أو في المملكة األردنية الهاشمية. 

 

  الـمــادة: المالية العامة والضرائب     الـمــادة: المالية العامة والضرائب     

  ل يوجدل يوجدالمتطلب السابق:المتطلب السابق:                                      00442200226633::رمز المادةرمز المادة

  وصف المادة: وصف المادة: 

عامددة يتندداول القسددم األول مددن هددذه المددادة دراسددة مددوجزه لمفهددوم علددم الماليددة ال

وتعريفه وخصائصه ثم دراسة مفصلة للنفقات العامة )من حيث تعريفها وأركانها 

وأقسدامها وأثارهددا ( ولإليددرادات العامددة ) مدن حيددث تعريفهددا وأقسددامها وأنواعهددا 

كالضرائب والرسوم( ثم تعنى بالموازنة العامة ومفهومهدا وخصائصدها ومبادئهدا 

 في األردن على وجه الخصوص.العامة مع التركيز على السياسة المالية 

أما القسم الثاني من المادة فيتضمن دراسة للنظرية العامدة للضدرائب بشدكل عدام 

وللتشددريع الضددريبي األردنددي بشددكل خدداص حيددث يددتم دراسددة كددل مددن ضددريبة 

الدددددخل وأحكامهددددا والضددددريبة العامددددة علددددى المبيعددددات ومفرداتهددددا المختلفددددة                   

 لضريبة الجمركية بشكل عام .إضافة إلى تناول ا

  الـمــادة: حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني     الـمــادة: حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني     

  00442200114411المتطلب السابق:المتطلب السابق:                442200224455رمز المادة: رمز المادة: 

  وصف المادة:وصف المادة:

تتندددداول موضددددوعات قددددانون حقددددوق اإلنسددددان لمحددددة عددددن تطددددور مفهددددوم 

حقدددوق اإلنسدددان عبدددر مختلدددف القدددرون ولددددى الحضدددارات المختلفدددة التدددي 

علدددى اإلنسدددانية، مدددع التركيدددز علدددى الحقدددوق األساسدددية لإلنسدددان فدددي  مدددرت

المجدددددداالت السياسددددددية واالقتصددددددادية واالجتماعيددددددة والثقافيددددددة فددددددي حيدددددداه 

الشددددعوب، كمددددا تتندددداول هددددذه المددددادة التعريددددف بالقددددانون الدددددولي اإلنسدددداني 

ومراحددددل االتفاقيددددات الدوليدددددة وخصوصدددديات القدددددانون الدددددولي اإلنسددددداني 

لقدددانون الددددولي اإلنسددداني ومجدددال تطبيقددده والنزاعدددات ومصدددادره ومبدددادئ ا

 المسلحة الدولية وغير الدولية. 

 

  الـمــادة: قانون أصول المحاكمات الجزائية     الـمــادة: قانون أصول المحاكمات الجزائية     

  00442200222233المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                00442200332244رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتنددددداول هدددددذه المدددددادة التعريدددددف بقدددددانون أصدددددول المحاكمدددددات الجزائيدددددة 

تفصددديلية للددددعوى العموميدددة مدددن حيدددث القواعدددد القانونيدددة المتعلقدددة  ودراسدددة

بإقامتهددددا والسددددلطة المختصددددة بددددذلك، ثددددم نتندددداول أسددددباب انقضدددداء هدددددذه 

الددددعوى، وتتنددداول دعدددوى الحدددق الشخصدددي، مدددن حيدددث أطرافهدددا وشدددروط 

إقامتهدددا وسدددبل انقضدددائها، كدددذلك تشدددمل الدراسدددة: النظريدددات التدددي تحكدددم 

زائيددددة مثددددل نظريددددة االختصدددداص والددددبطالن األصددددول أو اإلجددددراءات الج

واإلثبددددات. وأخيددددراً تشددددمل الدراسددددة المراحددددل التددددي تمددددر بهددددا الدددددعوى 

الجزائيدددة مدددن بيدددان التحدددري واالسدددتدالل والتحقيدددق االبتددددائي والمحاكمدددة، 

ثددم تتندداول طددرق الطعددن باألحكددام الجزائيددة مددروراً بتعريددف مفهددوم الحكددم 

 الجزائي.

            الـمــادة: القضاء اإلداريالـمــادة: القضاء اإلداري

  00442200226622المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                                  00442200336644رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:
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إن دراسدددة مدددادة القضددداء اإلداري توجدددب اإللمدددام بمجموعدددة مدددن المبدددادئ 

األساسدددية أهمهدددا مبددددأ المشدددروعية وصدددور الرقابدددة القضدددائية علدددى أعمدددال 

أ المشددددروعية، السددددلطة اإلداريددددة، وأيضدددداً دراسددددة أبددددرز القيددددود علددددى مبددددد

ولعدددل دعدددوى اإللغددداء تعتبدددر مدددن أهدددم موضدددوعات القضددداء اإلداري حيدددث 

أنهدددا الوسددديلة القانونيدددة التدددي تسدددتخدم لغايدددات إجدددراء الرقابدددة علدددى أعمدددال 

السددددلطة اإلداريددددة حيددددث تتندددداول دراسددددة مفهومهددددا وشددددروطها وأسددددباب 

إقامتهدددا. ويجددددر بندددا أيضددداً التركيدددز فدددي دراسدددة هدددذه المدددادة علدددى بحدددث 

تصاصدددات محكمدددة العددددل العليدددا باعتبارهدددا النمدددوذج األردندددي لصدددورة اخ

 القضاء المزدوج. 

 

  الـمــادة: المنظمات الدولية    الـمــادة: المنظمات الدولية    

  00442200114411المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                  00442200334433رمز المادة:رمز المادة:  

  وصف المادة:وصف المادة:

تتنددداول دراسدددة مدددادة المنظمدددات الدوليدددة دراسدددة األفكدددار األولدددى الداعيدددة 

دولدددي فدددي الغدددرب والعدددالم العربدددي والجهدددود المبذولدددة دوليددداً إلقامدددة تنظددديم 

لتحقيددق هددذا الهدددف والتركيددز علددى دراسددة القواعددد العامددة للتنظدديم الدددولي 

وتعريدددددف وتصدددددنيف التنظددددديم الددددددولي وصدددددالحيات المنظمدددددات الدوليدددددة 

ومصدددادرها وطدددرق إصدددددار القدددرارات فدددي المنظمددددات الدوليدددة والوضددددع 

ع دراسدددة واسدددعة لعصدددبة األمدددم وهيئدددة األمدددم القدددانوني للمنظمدددة الدوليدددة مددد

 المتحدة وبعض المنظمات اإلقليمية خاصة جامعة الدول العربية.. الخ.

 

  الـمــادة: تشريعات اإلدارة اإللكترونية      الـمــادة: تشريعات اإلدارة اإللكترونية      

  00442200226622المتطلب السابق:المتطلب السابق:                        00442200446655رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

ترونيددة مددن الناحيددة القانونيدددة ترونيددة مددن الناحيددة القانونيدددة تتندداول هددذه المددادة تحديددد مفهدددوم اإلدارة اإللكتتندداول هددذه المددادة تحديددد مفهدددوم اإلدارة اإللك

أهدددافها وغاياتهددا ومقوماتهددا وعناصددرها كمددا تتندداول أبددرز  ومدددلولها وبيددانومدددلولها وبيددان

التطدددورات اإللكترونيدددة الحديثدددة فدددي مجدددال تبسددديط اإلجدددراءات والقدددرارات 

اإلداريددة وتحديدددد وضددعها القدددانوني ويتعددرض لإلطدددار القددانوني للتطدددورات 

سائل اإلدارة العامة كالقرارات والعقود اإللكترونية الحديثة التي طرأت على و

اإلدارية وتحديد وسائل حماية اإلدارة اإللكترونية سواء كاندت فنيدة أو قانونيدة 

 وتقرير مدى فعاليتها.

 

( سرررررراعة 38متطلبررررررات التخصررررررص الجباريررررررة المسرررررراندة بواقررررررع )  --  بب

  معتمدة

  

  الـمـادة: أصول التعبير والصياغة القانونية   الـمـادة: أصول التعبير والصياغة القانونية   

  المتطلب السابق:ل يوجدالمتطلب السابق:ل يوجد                            00441100337744رمز المادة:رمز المادة:  

  وصف المادة:وصف المادة:

تتضدددمن هدددذه المدددادة دراسدددة أصدددول الصدددياغة القانونيدددة مدددن حيدددث داللدددة 

النصدددوص "داللدددة العبدددارة وداللدددة اإلشدددارة" وصدددلة القدددانون بعلدددم المنطدددق 

وقواعدددد التفسدددير القانونيدددة الدددواردة فدددي القدددانون المددددني ومجلدددة األحكدددام 

ليدددل والتعليدددق علدددى النصدددوص القانونيدددة واألحكدددام العدليدددة ومهدددارات التح

القضدددائية. كمدددا وتشدددمل هدددذه المدددادة مهدددارات إعدددداد اللدددوائح والمرافعدددات 

القانونيدددة وصدددياغة العقدددود واالتفاقيدددات ومختلدددف أشدددكال الكتابدددة القانونيدددة 

 في جميع ادوار ومراحل العمل القانوني.

 

  يزية      يزية      الـمــادة: نصوص ودراسات قانونية باللغة النجلالـمــادة: نصوص ودراسات قانونية باللغة النجل

  00113300110022المتطلب السابق:المتطلب السابق:            00441100447755رمز  لمادة:رمز  لمادة:
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  وصف المادة: وصف المادة: 

تهددددددف هددددددذه المددددددادة إلددددددى  تعريددددددف الطالددددددب بالمصددددددطلحات القانونيددددددة 

االنجليزيددددددة المرادفددددددة للمصددددددطلحات القانونيددددددة العربيددددددة. تدددددددرس هددددددذه 

المصدددطلحات القانونيدددة مدددن خدددالل التعريدددف بالقدددانون و أقسدددامه و فروعددده 

باإلضددافة إلددى ذلددك فددان المددادة تسددلط الضددوء علددى موضددوعات المختلفددة. 

قانونيددة عديدددة تمكددن الطالددب مددن التعبيددر عددن أفكدداره القانونيددة بهددذه اللغددة 

 مما يسهل عليه التعامل مع المراجع األجنبية عند حاجته إليها. 

 

  الـمـادة: التطبيقات القضائية     الـمـادة: التطبيقات القضائية     

  00441100331166المتطلب السابق:المتطلب السابق:                  00441100447766رمز المادة:رمز المادة:

 وصف المادة:وصف المادة:

تتضددمن هددذه المددادة التدددريب علددى الجوانددب التطبيقيددة للقددانون أمددام مختلددف 

المحدداكم ودرجاتهددا وأداء أدوار المحاكمددة بمددا يتطلبدده مددن بحددث فددي القددانون 

والتحليددل المقنددع للوقددائع وسددردها ضددمن الئحددة دعددوى بمواجهددة مددن يصددح 

مدة وتقدديم اللدوائح والطلبدات اختصامه فيهدا والسدير بدإجراءات وأدوار المحاك

والمددذكرات والمرافعددات الشددفوية والكتابيددة وكيفيددة مناقشددة الشددهود وصدددور 

األحكدددام وتسدددبيب الطعدددون علدددى األحكدددام القضدددائية المعتمددددة علدددى المنطدددق 

 والتأصيل القانوني السليم وبمراعاة سلوكيات المحاماة والمثالية. 

 

        الـمــادة: مدخل إلى الفقه اإلسالمي  الـمــادة: مدخل إلى الفقه اإلسالمي  

  المتطلب السابق:ل يوجدالمتطلب السابق:ل يوجد                            00441100117711رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة: وصف المادة: 

تتضددددمن هددددذه المددددادة معلومددددات أساسددددية عددددن الفقدددده اإلسددددالمي والشددددريعة 

اإلسدددالمية مدددن حيدددث التعريفدددات والمصدددادر والخصدددائص ووجددده الصدددلة 

بينهددددا وبددددين الشددددرائع السددددماوية أو الوضددددعية السددددابقة أو المعاصددددرة لهددددا 

إلدددى األدوار التدددي مدددّر بهدددا الفقددده وأسدددباب الضدددعف والقدددوة عبدددر إضدددافة 

العصدددور المختلفدددة مدددع التنويددده لدددبعض القواعدددد الفقهيدددة التدددي اسدددتمر العمدددل 

 بها واستفادت منها القوانين الوضعية في مختلف المجاالت الحياتية.

 

  ( )زواج وطالق(          ( )زواج وطالق(          33الـمـادة: األحوال الشخصية )الـمـادة: األحوال الشخصية )

  00441100117711المتطلب السابق:المتطلب السابق:          00441100227722رمز المادة:رمز المادة:  

  وصف المادة:وصف المادة:

تتندداول هددذه المددادة كددل مددا يتعلددق بتنظدديم األسددرة فددي اإلسددالم مددن خددالل مددا 

جدددداء فددددي قددددانون األحددددوال الشخصددددية األردنددددي ابتددددداًء مددددن الخطبددددة ومددددا 

يتبعهددا مددن شددكليات وصددوالً إلددى عقددد الددزواج ومددا يترتددب عليدده مددن حددق 

ج إليدده مددن شددروط الصددحة واإلنعقدداد لكددال الددزوجين علددى اآلخددر ومددا يحتددا

والنفددداذ ولدددزوم ومدددروراً بحقدددوق األوالد ومدددن ثبدددوت النسدددب والرضددداعة 

والحضدددانة وانتهددداء بدددانحالل عقدددد الددددزواج والحكمدددة مدددن ذلدددك مدددع ذكددددر 

 طرق إنهاء العالقة الزوجية وصاحب الحق في هذا اإلجراء أو ذاك.

 

                ( مواريث ووصايا  ( مواريث ووصايا  22الـمــادة: األحوال الشخصية )الـمــادة: األحوال الشخصية )

  00441100117711المتطلب السابق:المتطلب السابق:            00441100337733رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة: وصف المادة: 

تتضددمن هددذه المددادة تعريفدداً عامدداً بالتركددة ومددا يتعلددق بهددا مددن حقددوق، مددع 

التركيددددز علددددى الوصددددية وشددددروطها وأركانهددددا وأسددددس العمددددل بالوصددددية 

الواجبدددة وتدددزاحم الوصدددايا وبطالنهدددا. كمدددا يتعدددرض هدددذا المسددداق بصدددورة 

ى الميددددراث فددددي الشددددريعة اإلسددددالمية مددددن حيددددث ضددددرورته واضددددحة إلدددد

وأركاندددده وشددددروطه والمقارنددددة بيندددده وبددددين غيددددره مددددن أنظمددددة المواريددددث 

القديمددددة والحديثددددة، عددددالوة علددددى معرفددددة الددددوارثين مددددن الرجددددال والنسدددداء 
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سددددواء بطريددددق الفددددرض أو العصددددبة أو الددددرحم وغيرهددددا مددددن موضددددوعات 

 لحمل والمفقود.الميراث كالعول والرد والتخارج وميراث ا

 

  

 ( ساعات معتمدة6متطلبات التخصص الختيارية يختار الطالب منها ) -ج

  

  الـمــادة: أخالقيات مهنة القانونالـمــادة: أخالقيات مهنة القانون

  00441100331166المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                00441100441100رمز المادة:رمز المادة:  

  وصف المادة:وصف المادة:

تعدددرف هدددذه المدددادة الطلبدددة الدددى حقدددوق ومسدددؤوليات وإلتزامدددات القدددانونيين 

ة مددن خددالل دراسددة مدددونات السددلوك والمشدداكل العمليددة ودراسددات األخالقيدد

الحالددة وتشددمل المواضدديع التددي سددتتم دراسددتها تدداريخ المهنددة القانونيددة عالقددة 

المحددددامي بالموكددددل ، اإللتزامددددات المتضدددداربة تجدددداه المحكمددددة ، الخصددددوم 

 واآلخرين، الرسوم ، اإلعالن ، تنظيم المهنة القانونية ، وتأديب المحامين.

كما تغطي المادة دور المحامي في السياق اإلجتماعي األوسع ، مثل الحق فدي 

التمثيددل القددانوني الددذي يتمتددع بدده جميددع أفددراد المجتمددع ، وهددذا يشددمل مددن ال 

 يستطيع تحمل تكلفة التمثيل.

 

  الـمـادة: حقوق الملكية الفكرية        الـمـادة: حقوق الملكية الفكرية        

  00441100111122المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                    00441100441111رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتضدددددمن هدددددذه المدددددادة دراسدددددة نشدددددأة حقدددددوق التدددددأليف واألداء وماهيتهدددددا 

وتأصددديلها القدددانوني وبيدددان عناصدددر حدددق المؤلدددف مدددن خدددالل اسدددتعراض 

خصدددائص الحدددق األدبدددي والمدددالي ومضدددمون كدددل منهمدددا إلدددى جاندددب بيدددان 

وسددددائل الحمايدددددة المقدددددررة لحدددددق المؤلددددف والمدددددؤديين وشدددددروط الحمايدددددة 

المصدددددنفات المشدددددمولة بالحمايدددددة وفقددددداً للتشدددددريعات الوطنيدددددة وأنواعهدددددا و

واالتفاقيددددات الدوليددددة مددددع بيددددان صددددور االعتددددداءات علددددى حقددددوق التددددأليف 

واألداء والجدددزاءات المترتبدددة عليهدددا كدراسدددة نظريدددة مقارندددة مدعمدددة بدددأهم 

 التطبيقات القضائية.

 

  الـمــادة: القانون البحري والجوي       الـمــادة: القانون البحري والجوي       

  00441100113311المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                00441100443377رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتضددددمن هددددذه المددددادة التعريددددف بالقددددانون البحددددري مددددن حيددددث موضددددوعه 

وخصائصدددده وتاريخدددده ومصددددادره، ومددددن ثددددم دراسددددة الطبيعددددة القانونيددددة 

للسدددفينة ويشدددمل ذلدددك تعريدددف السدددفينة وطبيعتهدددا وطدددرق ملكيتهدددا وذاتيتهدددا. 

المالدددك والربدددان والبحدددارة وصدددور كمدددا تشدددمل الدراسدددة أشدددخاص السدددفينة ك

مسددددؤوليتهم طبقدددداً لالتفاقيددددات الدوليددددة والقددددوانين الوضددددعية. ثددددم تتندددداول 

المددادة اسددتغالل السددفينة فددي النقددل سددواء عددن طريددق النقددل بسددندات الشددحن 

 أو عن طريق عقود اإليجار.

 

  الـمــادة: جرائم تكنولوجيا المعلومات            الـمــادة: جرائم تكنولوجيا المعلومات            

  00442200112211المتطلب السابق:المتطلب السابق:                            00442200442255رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

تتنددددداول هدددددذه المدددددادة دراسدددددة الحمايدددددة الجزائيدددددة للمعدددددامالت والتعاقددددددات 

اإللكترونيددددة وحمايددددة المواقددددع اإللكترونيددددة والبيانددددات الشخصددددية وكددددذلك 

حمايدددة األمدددوال والتجدددارة اإللكترونيدددة وجدددرائم غسددديل األمدددوال باسدددتخدام 

ئم االعتدددداء علدددى البدددرامج الحاسدددوبية والملكيدددة الوسدددائل اإللكترونيدددة وجدددرا

 الفكرية والحماية لشبكات االتصال واالعتداء على العالمات التجارية.
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  المادة: قانون اإلدارة المحلية         المادة: قانون اإلدارة المحلية         

  00442200226622المتطلب السابق:المتطلب السابق:                                                00442200446666رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة:وصف المادة:

دارة المحلية ومقوماتها وأركانها وكيفية تتضمن هذه المادة دراسة موضوع اإل

تشكيل المجالس والسلطات المحلية وعالقتها بالسلطات المركزية ودورها في 

إدارة المرافق العامة المحلية واإلقليمية وواجباتها العامة والخاصة في خدمة 

 المجتمع المحلي وتطويره اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وإدارياً.

 

  لقانون الدبلوماسي والقنصلي          لقانون الدبلوماسي والقنصلي          الـمـادة: االـمـادة: ا

  00442200114411المتطلب السابق:المتطلب السابق:              00441100444433رمز المادة:رمز المادة:

  وصف المادة: وصف المادة: 

تتنددداول مدددادة القدددانون الدبلوماسدددي والقنصدددلي التركيدددز والتوسدددع فدددي دراسدددة 

ومنهدددا: التعريدددف بالدبلوماسدددية ، والعمدددل القنصدددلي،  موضدددوعات مختدددارة

ية الدوليدددددة ، مصدددددادر القدددددانون كمدددددا تتضدددددمن لمحدددددة تاريخيدددددة للدبلوماسددددد

الدبلوماسدددددي والقنصدددددلي،األجهزة الداخليدددددة للعالقدددددات الدوليدددددة ، التمثيدددددل 

الدبلوماسددددي ووظائفدددده، الحصددددانات واالمتيددددازات الدبلوماسددددية، دبلوماسددددية 

المنظمدددات والمدددؤتمرات الدوليدددة ، العالقدددات القنصدددلية ، مصدددادر القدددانون 

 ية ،الوظائف القنصلية.القنصلي ، االمتيازات والحصانات القنصل
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 كلية الصيدلة
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وزودت الكليدددة  9119تدددم إنشددداء كليدددة الصددديدلة فدددي جامعدددة فيالدلفيدددا عدددام 

الطلبددة تددريباً مميدزاً فدي شدتى مجدداالت  بمختبدرات تعليميدة متطدورة لتددريب

لكليددة الممنوحددة مددن قبددل هيئددة العلددوم الصدديدالنية.  وتبلددغ الطاقددة االسددتيعابية ل

طالبداً وطالبدة.ً  تعتمدد كليدة الصديدلة فدي  465اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

جامعددة فيالدلفيدددا نظدددام السدداعات المعتمددددة منهجددداً للتعلدديم النظدددري والعملدددي 

سدداعة فددي المؤسسددات الصدديدالنية  9446باالضدافة الددى تدددريب ميددداني لمدددة 

لنيددل درجددة البكددالوريوس فددي الصدديدلة خمددس المختلفددة .وتتطلددب الدراسددة 

ساعة دراسية معتمدة. وقد خّرجدت  966سنوات جامعية بعد أن ينهي الطالب 

العديدد مدن الصديادلة األكفداء المدؤهلين  9119الصديدلة مندذ نشدأتها عدام  كليدة

في شدتى المجداالت الصديدالنية كالصدناعات الدوائيدة والعمدل  لممارسة المهنة

 يدليات.  بالمستشفيات والص

 

تسددعى الكليددة الددى النهددوض بالمسددتوى التعليمددي للطلبددة والمسددتوى العلمددي 

ألعضاء هيئة التدريس في الكلية وكذلك تنمية القدرة على االبتكار والتطوير، 

بتحقيددق المعددايير العالميددـة فددي مجددـال التعلدديم والتدددريب الصدديدالني والبحددث 

 العلمي وخدمة المجتمع. 

 

صدديدلة والعلددوم الصدديدالنية واتسدداع دور الصدديدالني  فددي ومددع تطددور مهنددة ال

تطددوير وتنميددة الخدددمات الصددحية واألنشددطة المرتبطددة بالدددواء، وإدراكدداً مددن 

كلية الصيدلة في جامعة فيالدلفيا بأن الرعايدة الصديدالنية هدي دائمدة التطدور، 

ولددم تعددد مهنددة الصدديدلي مقتصددرة علددى دوره التقليدددي فددي صددرف وتسددويق 

بل تعدددت هدذه األنشدطة لتشدمل كدل مدا يتعلدق بترشديد اسدتخدام الددواء  الدواء

والرقابة الدوائيدة، فقدد عنيدت الكليدة بوضدع بدرامج دراسدية متقدمدة ومتطدورة 

تحقق المعايير العالميدة فدي مجدال التعلديم والتددريب الصديدالني والعمدل علدى 

وفير فددرص وتنشدديط البحددوث الميدانيددة وتدد تددوفير الكفدداءات العلميددة المؤهلددة،

 ومصانع األدوية المحلية واإلقليمية.  التدريب في المستشفيات

 

 

 رؤية الكلية :
للتميدز واالرتقداء فدي مجدال التعلديم  فدي جامعدة فيالدلفيدا تسدعى كليدة الصديدلة

الصيدلي والبحوث الصيدالنية ، والمشداركة فدي تطدوير الخددمات الصديدالنية 

ي تقديم العلوم الصديدالنية،  بتحقيدق وأن تكون من أفضل الكليات ف والعالجية

المعددايير العالميددة فددي مجددال التعلدديم النظددري والتدددريب الميددداني الصدديدالني، 

 وخدمة المجتمع، و تنمية القدرات والبحث والتطوير في العلوم الصيدالنية. 

 

 رسالة الكلية :
ومتميزين في الممارسة الصديدالنية والرعايدة  تخريج صيادلة متخصصين .9

و علدى مسدتوى  وتصنيع األدويدة، والصيدلة السريرية الصيدالنية والصحية  

عال  من المهارة في التحليل والرقابة والجودة ، وملتدزمين  بأخالقيدات المهندة 

التي يتكامل فيها الصديدلي مدع ممارسدي الرعايدة الصدحية اآلخدرين للوصدول 

ائج المرجددوة مددن إلددي الطريقددة المثلددى السددتخدام الدددواء والحصددول علددى النتدد

 العالج.

تطويروتحديث مهنة الصيدلة وإجراء األبحاث في المجاالت الصيدالنية   .2

 المختلفة.
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. خدمة المجتمع عن طريق التوعية الصحية والترشيد لإلستخدام األمثل 3

 للدواء لتجنب آثاره الضارة. 

 

 

وس فددي تمددنح كليددة الصدديدلة درجددة البكددالوري :الشررهادا الترري تمنحهررا الكليررة 

 الصيدلة.

 

: يُطلدب مدن جميدع طلبدة الكليدة الدذين أنهدوا بنجداح مسدتوى التدريب الميداني 

( أسدبوعاً 94( سداعة منهدا )9446السنة الثانية استكمال فترة تددريب مددتها )

علددى شددكل متصددل أو تكددون هددذه المدددة موزعددة علددى فصددلين دراسدديين بواقددع 

فيات وصديدليات أو مصدانع ثمان وأربعين ساعة تددريب أسدبوعياً، فدي مستشد

 أدوية في داخل و خارج المملكة.

 

 مرافق الكلية : 

زّودت مختبرات وقاعات التدريس في كلية الصيدلة بأحدث الوسائل التعليميدة 

واألجهددزة العلميددة المختلفددة بحيددث تلبددي احتياجددات التدددريس والبحددث العلمددي 

 على حد سواء.

 

 ة معتمدة(ساع363) الصيدلةلكلية الخطة الدراسية 

 

 ( ساعة معتمدة24متطلبات الكلية : ) - أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 6936969 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 6936962

  3 9تفاضل وتكامل  6256969

  3 فيزياء عامة 6299965

  3 (9كيمياء عامة ) 6292969

  3 (9بيولوجيا عامة ) 6246969

 6292969 3 (9كيمياء عضوية صيدالنية ) 6596999

6596992 
( 9كيمياء عضوية صيدالنية )

 عملي
9 

متزامن مع 

6596999 

 6246969 2 علم التشريح واألنسجة 6596939

 6596999 3 (2كيمياء عضوية صيدالنية ) 6596299

 

 ( ساعة معتمدة333متطلبات تخصص إجباري )  - ب

 

 اعاتالس المادة اسم المادة رقم

 المعتمدة

 السابق المتطلب

 6292969 2 كيمياء تحليلية صيدالنية 6596993

6596994 
 9 كيمياء تحليلية صيدالنية عملي

متزامن مع 

6596993 

 6596993 2 كيمياء تحاليل آلية 6596292

متزامن مع  9 كيمياء تحاليل آلية عملي 6596293

6596292 

 6596999 3 (9كيمياء حيوية صيدالنية ) 6596294

 6596294 3 (2كيمياء حيوية صيدالنية ) 6596295

متزامن مع  9 ( عملي2كيمياء حيوية صيدالنية ) 6596296

6596295 

 6596299 3 عقاقير وكيمياء العقاقير 6596297

متزامن مع  9 عقاقير وكيمياء العقاقير عملي 6596299
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6596297 

 6299965 2 صيدلة فيزيائية 6596291

 6596939 3 (9علم وظائف األعضاء ) 6596239

 6596239 2 (2علم وظائف األعضاء ) 6596232

متزامن مع  9 ( عملي2علم وظائف األعضاء ) 6596233

6596232 

 6596297 2 (9كيمياء دوائية صيدالنية ) 6596399

 6596399 3 (2كيمياء دوائية صيدالنية ) 6596392

متزامن مع  9 ( عملي2)كيمياء دوائية صيدالنية  6596393

6596392 

 6596291 3 (9صيدالنيات ) 6596329

متزامن مع  9 ( عملي9صيدالنيات ) 6596322

6596329 

 6596329 2 (2صيدالنيات ) 6596323

متزامن مع  9 ( عملي2صيدالنيات ) 6596324

6596323 

 6596294 3 (9علم األدوية )  6596339

 6246969 2 والمناعةعلم األحياء الدقيقة  6596332

متزامن مع  9 علم األحياء الدقيقة والمناعة عملي 6596333

6596332 

 6596332 2 علم األحياء الدقيقة الصيدالنية 6596334

 6596339 3 (2علم األدوية )  6596335

متزامن مع  9 ( عملي2علم األدوية )  6596336

6596335 

 6596392 3 (3كيمياء دوائية صيدالنية ) 6596499

 6596499 2 تصميم دوائي 6596492

 6596295 3 كيمياء حيوية سريرية 6596493

متزامن مع  9 كيمياء حيوية سريرية عملي 6596494

6596493 

 6596323 2 مستحضرات التجميل 6596429

متزامن مع  9 مستحضرات التجميل عملي 6596422

6596429 

 6596335 3 (9صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 6596423

 6596423 2 (2صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 6596424

( 2صيدلة حيوية وحركية الدواء ) 6596425

 عملي

متزامن مع  9

6596424 

 6596323 3 صيدلة صناعية 6596426

متزامن مع  9 صيدلة صناعية عملي 6596427

6596426 

 6596335 3 (3علم األدوية ) 6596439

 6596232 2 ئف األعضاء المرضيعلم وظا 6596432

 6596323 9 اقتصاديات صيدالنية 6596529

 6596439 9 أخالقيات وتشريعات صيدالنية 6596522

 6596335 3 (9صيدلة سريرية وعالجات ) 6596539

 6596539 2 (2صيدلة سريرية وعالجات ) 6596532

( 2صيدلة سريرية وعالجات ) 6596533

 عملي

متزامن مع  9

6596532 

 6596335 3 علم السموم 6596534

 6596295 3 تقنية حيوية صيدالنية 6596549

 6596297 3 التداوي باألعشاب 6596542
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 6596426 3 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 6596543

متزامن مع  9 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة عملي 6596544

6596543 

 6596323 2 صيدلة تسويقية 6596545

 ( ساعات معتمدة1د تخصص اختيارية : )موا -ج

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 6246969 3 علم الطفيليات 6596459

 6596339 3 علم األدوية الجزيئي 6596452

 6596295 3 العالج الجيني 6596453

 6596335 3 صيدلية مجتمع 6596559

 6596323 3 لدوائيةرقابة وتأكيد الجودة ا 6596552

 موافقة قسم 3 موضوعات خاصة 6596553

 

 الصيدلـة كليةوصــف مـواد 

 

 أولً: متطلبات الكلية اإلجبارية

 

 كيمياء عامة للصيدلة

   (0212101)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تغطي هذه المدادة مفداهيم ومبدادئ فدي الكيميداء العامدة، الحسدابات الكيميائيدة ، 

يميائيدددة فدددي المحاليدددل المائيدددة، الجددددول الددددوري والتركيدددب التفددداعالت الك

اإللكترونددي للددذرة، أنددواع التددرابط الكيميددائي، الخددواص الفيزيائيددة للمحاليددل، 

سدددرعة التفددداعالت الكيميائيدددة، االتدددزان فدددي المحاليدددل الكيميائيدددة، الكيميددداء 

 الكهربائية، الكيمياء الحرارية.

 

 بيولوجيا عامة للصيدلة

 ( (0240101 رمز المادة:

 وصف المادة:

 

تددددّرس هدددذه المدددادة تراكيدددب الخاليدددا ووظائفهدددا وأغشددديتها، التدددنفس الخلدددوي 

والتمثيل الضوئي، إنقسام الخاليا، الوراثدة المندليدة ،غيدر المندليدة والجزيئيدة، 

الممالدددك الحيدددة ومميدددزات كدددل منهدددا وتصدددنيفها، التركيدددب النسددديجي للنبدددات 

 مفاهيم عامة في البيئة. والحيوان، أجهزة جسم اإلنسان،

 

 فيزياء عامة لطلبة الصيدلة

  (0211105) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتضمن هذه المادة الحركة فدي اتجداه واحدد، قدوانين نيدوتن، الحركدة الدائريدة، 

الشغل، الطاقدة، القددرة، كميدة التحدرك، خصدائص المروندة للمدواد، الحدرارة، 

راريددة للمددادة، السددوائل، المجددال والجهددد الددديناميكا الحراريددة، الخددواص الح

الكهربددائي، الدددوائر الكهربائيددة، المغناطيسددية، الصددوت، المرايددا والعدسددات، 

 اإلشعاع، تركيب المادة.

 

 ( 3تفاضل وتكامل  ) 

 (  3253333) رمز المادة:

 وصف المادة:
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، االقترانات والنهايات: االقترانات، القترانات الزائدية، بعض طرق التكاملا

المجال، العمليات على االقترانات، رسم االقترانات؛ االقترانات المثلثية؛ 

النهايات: تعريف النهاية، طرق حسابها، النهايات عند الالنهاية، النهايات 

؛ نهايات واتصال االقترانات المثلثية؛ المشتقة: وطرق الالنهائية؛ االتصال

لسلسله؛ االشتقاق الضمني؛ حسابها، مشتقات االقترانات المثلثية؛ قاعدة ا

التفاضالت؛ نظرية رول؛  نظرية القيمة المتوسطة وتعميمها؛ قاعدة ليوبيتال؛ 

االقترانات المتزايدة والمتناقصة؛ التقعر؛ القيم القصوى لالقتران؛ رسم 

االقترانات النسبية )خطوط التقارب األفقية والعمودية(؛ أصل المشتقة؛ 

مل المحدود؛ النظرية األساسية في التفاضل التكامل غير المحدود؛ التكا

والتكامل؛ المساحة تحت منحنى؛ المساحة بين منحنيين؛ االقترانات غير 

الجبرية: االقترانات العكسية، االقترانات اللوغارتمية واألسية )مشتقاتها 

وتكامالتها(، االقترانات الزائدية، االقترانات المثلثية العكسية، والصيغ غير 

 ، االقترانات العكسية المحددة

 

 (3كيمياء عضوية صيدلنية )

 (3232333(  متطلب سابق )3533333) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشمل المادة دراسة مركبات الكربون وبنائها والتركيز على العالقة بين البنداء 

الكيماوي والخدواص الكيميائيدة والتفداعالت وميكانيكيتهدا مثدل الجدذور الحدرة 

واإلضددافة فددي المركبددات األليفاتيددة والحلقيددة واألروماتيددة وبعددض واإلحددالل 

المجموعددددات الفعالددددة فددددي هددددذه المركبددددات مثددددل الكحددددوالت واأللدهيدددددات 

والكيتونددات. كمددا تشددمل المددادة دراسددة المتشدداكالت الفراغيددة لهددذه المركبددات 

 وعالقتها بالنشاط البيولوجي.

 

 (3كيمياء عضوية صيدلنية عملي )

 ( 3533333( متزامن )3533332)  رمز المادة:

 وصف المادة:

مدخل للوسائل التي تستعمل في الكيمياء العضوية ، التقطير، البلورة، التقطير 

 البخاري، الكروماتوغرافيا، طرق التعرف على المجموعات وتفاعالتها.

 

 علم التشريح واألنسجة

 (3243333(  متطلب سابق )3533313)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة في التشريح البشري وقد صممت بشكل دقيق للطلبدة بعدد دراسدتهم علدم 

البيولوجيا، ويتم التركيز على وصف للنسيج ودراسدة كدل عضدو مدن أعضداء 

 الجسم البشري.

 

 ( 2كيمياء عضوية صيدلنية )

 (3533333(  متطلب سابق: )3533233)رمز المادة:

 وصف المادة:

( وتشمل دراسة الخصائص 9ضوية الصيدالنية )هذه المادة مكملة للكيمياء الع

الفيزيائية، التسمية، طرق التحضير، طرق التشخيص باالضافة الى تفداعالت 

المركبدددات العضدددوية التاليدددة: المركبدددات العطريدددة، الكحوليدددات، االليثدددول، 

االيثددددرات، السددددلفايد، االلدهيدددددات والكيتونددددات، األحمدددداض الكربوكسدددديلية 

 ومشتقاتها واألمينات.

 

 ثانياً: متطلبات التخصص اإلجبارية

 

 كيمياء تحليلة صيدلنية

 (  3232333( متطلب سابق ) 3533331)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

الحسددددابات الكيميائيددددة ، مبددددادئ االتددددزان الكيميددددائي، األحمدددداض والقواعددددد 

والمحاليدددل المنظمدددة، معدددايرات األحمددداض والقواعدددد فدددي المحاليدددل المائيدددة 

معايرات الترسيب، معايرات تكوين المعقددات، معدايرات األكسددة  والالمائية،

واالختددزال والمعددايرة باسددتخدام الطددرق الجهديددة. مددع التأكيددد علددى أن تتندداول 

 التطبيقات تحاليل لمواد صيدالنية

 

 كيمياء تحليلة صيدلنية 

 (3533331متطلب سابق )  ( عملي3533334)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المادة تحليدل المركبدات الصديدالنية التدي لهدا القددرة علدى األكسددة تتناول هذه 

واإلختزال أو تكوين المعقدات أو بالترسيب وكدذلك بتحليدل الدوزن و إسدتخدام 

الطرق التحليلة في دراسة المركبات الصيدالنية كمياً ونوعياً من خالل بعدض 

يددة و البحددث التجددارب المنتقدداة فددي التطبيقددات العمليددة فددي الصددناعات الدوائ

 العلمي.

 

 كيمياء تحاليل آلية 

 (3533331( متطلب سابق )3533232)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التحليدددل اإلحصدددائي للبياندددات وجدددودة طدددرق التحليدددل الكيميدددائي. المبدددادئ 

األساسية واألجهزة والتطبيقات لطرق التحليل الكيميائي اآللدي التدي تسدتخدم 

حضرات الصيدالنية ويتضمن ذلك: مطيافيدة في فحص المواد األولية والمست

األشددعة المرئيددة وفددوق البنفسددجية، مطيافيددة األشددعة تحددت الحمددراء، الددرنين 

الندددووي المغناطيسدددي، مطيافيدددة الكتلدددة، االمتصددداص واالنبعددداث الدددذري، 

 كروماتوغرافيا الغاز والسائل.  

 

 كيمياء تحاليل آلية

 (3533232متطلب سابق ) ( عملي 3533231) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشمل المادة مجموعة من التجارب التي صممت لتزود الطالب بتقنيات 

أساسية في استعمال عدد من األجهزة في التحليل اآللي مثل جهاز الطيف , 

 جهاز االنكسار وجهاز الفصل لكروماتوغرافي عالي الفعالية .

 

  3كيمياء حيوية صيدلنية 

 (3533333طلب سابق )مت  ( 3533234)رمز المادة: 

 وصف المادة:

العناصددر التددي تدددخل فددي تركيددب الخليددة وتركيددب غشدداء الخليددة والتفدداعالت 

الحيوية في الخلية الحية. بنية ووظائف البروتينات ، من إنزيمات ومسدتقبالت 

وهرموندددات. وتعريدددف باألحمددداض النوويدددة والهندسدددة الوراثيدددة و تصدددنيع 

 البروتين.

 

 2ية كيمياء حيوية صيدلن

 (3533234متطلب سابق )  ( 3533235) رمز المادة:

 وصف المادة:

ترّكز هذه المدادة علدى التفداعالت الحيويدة فدي الخليدة الحيدة )الطاقدة الحيويدة( 

أيدددض الكربوهيددددرات، أيدددض الددددهون و أيدددض األحمددداض األمينيدددة و أيدددض 

 األحماض النووية.

 

 ( 2كيمياء حيوية صيدلنية )

 (3533235متزامن مع ) (عملي 3533236)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

فصدل مكوندات الخليدة باسدتخدام الطدارد المركدزي، وتنقيدة بعدض البروتيندات 

بالفصدددل الكرومددداتوغرافي والكهربدددائي ، وأخدددذ قياسدددات بواسدددطة المطيددداف 

 الضوئي.

 العقاقير و كيمياء العقاقير

 (3533233(  متطلب سابق )3533237) رمز المادة:

 :وصف المادة

 –حيوانيدة -تهدف هذه المادة الى دراسة األدوية ومصدادرها الطبيعيدة ) نباتيدة

معدنية( وتركز على النباتات الطبية من حيث طرق تسميتها ، تصنيفها،طرق 

جمع المعلومات عنها حفظها، ضدبط جودتهدا ومدن ثدم التعدرف علدى التركيدب 

ا، فعاليتهدددا الكيميدددائي لمكوناتهدددا،والتعرف علدددى طدددرق التصدددنيع الحيدددوي لهددد

 الدوائية وعالقة تركيبها الكيميائي بفعاليتها .  

 

 العقاقير وكيمياء العقاقير 

 (3533237متزامن مع)  (عملي 3533238)رمز المادة:

 وصف المادة:

الى فحص مخبري ونسيجي لمختلف أجدزاء النبدات ومدن ثدم  هذه المادةهدف ت

 .فعالة وفحصها مخبرياً المكونات الالتعرف على الطرق المختلفة إلستخالص 

 

 صيدلة فيزيائية

 (3233335( متطلب سابق )3533231) رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية التي تتحكم في إنشاء المركبات المعقدة. 

وتشمل دراسة ثبات األدوية وطرق تحديد عمرها والعوامل المؤثرة في ثبات 

 يات التوزيع واالنتشار واالمتصاص للمواد الدوائية.الدواء. كذلك دراسة عمل

 

 (3علم وظائف األعضاء )

 (3533313متطلب سابق: )  (  3533213) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشمل هذه المادة مقدمة وتعريفاً بعلم وظائف األعضاء، حالة الثبدات فدي جسدم 

والعضددلية،  اإلنسددان، سددوائل الجسددم وتركيبهددا، فسدديولوجيا الخليددة العصددبية

وظائف الجهاز العصبي، وظائف الجهداز البصدري، السدمع والتدوازن، الشدم، 

 وظائف الدم، وظائف جهاز الدوران.

 

 (2علم وظائف األعضاء )

 (3533313متطلب سابق: )  ( 3533212) رمز المادة:

 وصف المادة:

تدّرس هدذه المدادة وظدائف الجهداز البدولي، وظدائف الجهداز الهضدمي، درجدة 

ة الجسدددم، فسددديولوجيا الغددددد الصدددماء، فسددديولوجيا الجهددداز التناسدددلي، حدددرار

 فسيولوجيا الحمل، ودورة الجهاز البولي، الهضمي، والغدد الصماء. 

 

 ( 2علم وظائف األعضاء )

 ( 3533212متزامن مع ) ( عملي 3533211)رمز المادة: 

 وصف المادة:

األساسدي للتشدريح  مقرر يبحث في مبدادىء فيسديولوجية ذوات الثددي والدتفهم

البشري مع التركيز علدى المحافظدة علدى الوظدائف السدوية والشدكل ووصدف 

 مختلف الشذوذات ضمن األجهزة .

 

 (3كيمياء دوائية صيدلنية )

 (3533237متطلب سابق )  ( 3533133) رمز المادة:
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 وصف المادة:

ات تشددتمل هددذه المددادة علددى دراسددة الخددواص الكيميائيددة والفيزيائيددة للمركبدد

الدوائيدددة وتدددأثير هدددذه الخصدددائص علدددى رحلدددة الددددواء داخدددل جسدددم اإلنسدددان 

وفاعليتدده وكيفيددة إعطائدده للمريض،كمددا إنهددا تركددز علددى إسددتقالب أو أيددض 

الدواء داخل الجسم وتأثير ذلك على فتدرة فاعليدة الددواء ومددى سدميته ،يشدمل 

ضافة الدى هذا الجزء على دراسة اإلنزيمات التي لها دور في أيض الدواء باإل

العوامدل المدؤثرة فددي هدذه العمليددة وكيفيدة توظيددف أيدض الدددواء لزيدادة فعاليددة 

الدددواء والتقليددل مددن األعددراض الجانبيددة لدده، وأخيددراً تسددتعرض المددادة بعددض 

مجموعات الدواء كمضادات الهستامين، األدرينالين واألدوية التي تعمل علدى 

اً تأثيرالتركيددددب الجهدددداز العصددددبي الطرفددددي، الحسددددير والالحسددددي خصوصدددد

 الكيميائي على فعالية الدواء . 

 

 (2كيمياء دوائية صيدلنية )

 (3533133(  متطلب سابق )3533132) رمز المادة:

 وصف المادة:

تدددرس هددذه المددادة عالقددة التركيددب الكيميددائي بخصددائص الدددواء المختلفددة مددن 

م وتدأثير كدل فعالية،حركية الدواء، التأثيرات الجانبية وكيفية طرحه مدن الجسد

 هذه العوامل على مسار الدواء من لحظة 

 

 (2كيمياء دوائية صيدلنية )

 (3533132متزامن مع ) ( عملي 3533131) رمز المادة:

 وصف المادة:

تحضير بعض المركبات العضوية ذات األهمية الصيدالنية الدوائيدة باسدتخدام 

مخبريدداً طددرق تصددنيع مختلفددة والتعددرف إلددى بعددض طددرق تحليددل األدويددة 

ومقارنة ذلك مع المعايير الدوليدة طبقداً لمواصدفات دسدتور األدويدة األمريكدي 

 والبريطاني.

 

 3صيدلنيات  

 (3533231متطلب سابق: ) (  3533123)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف المادة إلى تعريف الطالب بمختلف األشكال الصيدالنية، طدرق تركيبهدا 

المادة الكيميائيدة الدى دوائيدة، دراسدة الخدواص  والهدف من استعمالها، تحويل

 الفيزيائية الكيميائية لألشكال الصيدالنية.

 

 3صيدلنيات 

 (3533123متزامن مع: )  ( عملي  3533122)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مبدادئ اختيدار تحضدير و خطدواتتهدف هذه المادة إلدى تددريب الطالدب علدى 

 التغليدددف، اللصددداقات، حفدددظ التركيبددداتالمكوندددات الداخلدددة فدددي التركيبدددات، 

 بشكلها النهائي بهدف ضمان مركب ثابت وفّعال. الصيدالنية

 

 2صيدلنيات 

 (3533123( متطلب سابق: )3533121) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدددف هددذه المددادة إلددى تعريددف الطلبددة بأساسدديات تشددكيل وتحضددير وتركيددب 

تراكيدب وصدناعة واسدتعمال عددد مختلف األشكال الصديدالنية ، ويدتم دراسدة 

مددن أشددكال الدددواء فدددي العلددوم الصدديدالنية ومنهدددا المحاليددل المسددتخدمة فدددي 

البخاخددات، األدويددة التددي تسددتعمل عددن طريددق سددطح الجلددد، قطددرات العيددون، 

 الحقن بأنواعها و حركة المحاليل وانتشارها في الجسم.
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 2صيدلنيات 

 (3533121ع: )متزامن م ( عملي  3533124)رمز المادة: 

 وصف المادة:

يهدددف هددذا المختبددر إلددى تقددديم الطددالب إلددى األشددكال الصدديدالنية المختلفددة: 

السددائله، الصددلبه، شددبه الصددلبة، مبددادئ التركيددب، خطددوات العمليددة لتحضددير 

المستحضرات الصيدالنية شبه الصلبة مثدل الكريمدات والتحاميدل ، وتحضدير 

فظهددا بشددكلها النهددائي وضددمان ثباتهددا المعلقددات والمسددتحلبات الصدديدالنية وح

 وفّعاليتها.

 

 (3علم األدوية )

 (3533234متطلب سابق )  ( 3533113) رمز المادة:

 وصف المادة:

تناقش هذه المادة المبادئ العامة لألدوية التي تشمل وصف آلية عمل األدويدة، 

حركيتهددا، أيضددها، طرحهددا، وطددرق إعطدداء الدددواء وكيفيددة فحددص الدددواء فددي 

نسدددان. وكدددذلك تشدددمل هدددذه المدددادة األدويدددة المدددؤثرة علدددى الجهددداز الدددودي اإل

 والالودي وعلى الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي المركزي.

 

 علم األحياء الدقيقة وعلم المناعة

 ( 3243333متطلب سابق ) ( 3533112)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، نمددو البكتيريددا وزراعتهددا، دراسددة العمليددات الحيويددة والوراثددة فددي البكتيريددا

تصددنيف البكتيريددا، الفيروسددات، الفطريددات، األمددراض التددي تسددببها الجددراثيم 

ودراسددة المبددادئ األساسددية المتعلقددة بعلددم المناعددة والمطدداعيم  لجسددم اإلنسددان.

 وأمراض التحسس ومقاومة الجسم لألمراض المختلفة. 

 

 المناعة علم األحياء الدقيقة وعلم

 ( 3533112متطلب سابق ) ( عملي 3533111)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تشددمل هددذه المددادة تجددارب عمليددة فددي اسددتعمال المجهددر لدراسددة الميكروبددات 

وعدددزل البكتيريدددا وصدددبغها وزراعتهدددا بطدددرق مختلفدددة، دراسدددة النشددداطات 

البيوكيميائيددة فددي البكتيريددا، عددزل الفطريددات و الطفيليددات الشددائعة والتعددرف 

 عليها.

 

 حياء الدقيقة الصيدلنية علم األ

 (3533112متطلب سابق ) (  3533114) رمز المادة:

 وصف المادة:

تتندددداول هددددذه المددددادة خصددددائص مضددددادات الميكروبددددات مددددن حيددددث النددددوع 

واالستعماالت ، ميكانكية العمل والتأثيرات الدوائية ومقاومة الميكروبات لهذه 

قاومدددة وحمايدددة المندددتج األدويدددة والعوامدددل التدددي تلعدددب دورا فدددي عمليدددة الم

الصيدالني اثنداء التصدنيع وبعدده مدن التحلدل الجرثدومي وكيفيدة حفدظ األدويدة 

في  Recombinant DNA Technologyوفائدة  QA, QCالسليم وعمل 

 المضادات الحيوية.

 

 (2علم األدوية )

 (3533113متطلب سابق ) (  3533115) رمز المادة: 

 وصف المادة:

ألدوية المؤثرة على الجهداز الهضدمي والتنفسدي والبدولي تشمل المادة دراسة ل

والغدددد الصددماء والهرمونددات والجهدداز التناسددلي وكددذلك المعالجددة الكيمائيددة 

 لألدوية المختلفة.



 951 

 

 ( 2علم األدوية )

 ( 3533115متزامن مع )  (  عملي 3533116)رمز المادة: 

 وصف المادة:

لمختلفددة علددى حيوانددات التجددارب تشددمل المددادة دراسددة عمليددة لتددأثير األدويددة ا

 المخبرية.

 

 (1كيمياء دوائية صيدلنية )

 (3533132متطلب سابق )  ( 3533433) رمز المادة:

 وصف المادة:

( وتشددمل دراسدددة المسددكنات، أدويدددة 2تكملددة للكيميدداء الصددديدالنية الدوائيددة )

التخددددير، مثبطدددات ومحفدددزات الجهددداز العصدددبي المركدددزي، أدويدددة الضدددغط 

 البول وغيرها.ومدرات 

 

 تصميم الدواء

 (3533433متطلب سابق )  ( 3533432) رمز المادة:

 وصف المادة:

تسدداعد هددذه المددادة الطالددب علددى التعددرف علددى المسددار المنطقددي إلسددتحداث 

مركبات دوائية جديدة باإلعتماد على أسس الكيمياء الدوائية والتصميم الدوائي 

ائي للددواء بالفعاليدة والسدمية وذلدك مدن والتي من اهمها عالقة التركيب الكيمي

خدددالل دراسدددة إرتبددداط الددددواء بالمسدددتقبالت البيولوجيدددة بإسدددتخدام الكمبيدددوتر 

 ومختلف البرامج المتخصصة بتصميم الدواء بإستخدام الكمبيوتر 

 

 الكيمياء الحيوية السريرية

 (3533235متطلب سابق )  ( 3533431)رمز المادة: 

 وصف المادة:

لمددادة تدددريس الطددرق الحيويددة لتشددخيص اإلضددطرابات المختلفددة تشددمل هددذه ا

 لجسم اإلنسان والناتجة عن األمراض المختلفة. 

 

 الكيمياء الحيوية السريرية العملي

 ( 3533431(  متزامن مع )3533434)رمز المادة: 

 وصف المادة:

 يدرس الطالب األسس العامة في الفحوص المخبرية وكيفية التعامل مع النتائج

 ودراسة الحاالت المرضية.

 

 مستحضرات التجميل

 (3533121متطلب سابق )  (  3533423)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة األشكال الصيدلية لمستحضرات التجميل المختلفة، مكوناتها 

 وآلية عملها، طريقة تحضيرها وطرق استعمالها.

 

 مستحضرات التجميل عملي

 (3533423متزامن مع ) (  3533422) رمز المادة: 

 وصف المادة:

التعرف على القواعدد األساسدية لتحضدير مدواد التجميدل ودراسدة المواصدفات 

المطلوبددة لمددواد التجميددل ، مددع التدددريب علددى تحضددير بعددض الوصددفات لعدددة 

 أنواع من مواد التجميل.

 

  3الصيدلة حيوية وحركية الدواء

 (3533115)متطلب سابق  ( 3533421)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

تهدف المادة إلى تعريف الطالدب علدى عالقدة الخدواص الكيميائيدة والفيزيائيدة 

للدواء، والمستحضر الصيدالني الحداوي عليده ومفعدول ذلدك المستحضدر بعدد 

تناوله حيث تؤثر هذه الخواص وخواص المواد المضافة للمستحضر وطريقة 

الجسم وعلى التداخالت بين هذه  تحضيره، وعلى سرعة العمليات الحيوية في

المواد من جهة وبين الدواء. كما تهدف المادة إلى دراسة عالقة تركيدز الددواء 

 في الجسم والعمليات الحيوية باستخدام مبادئ ومعادالت حركية الدواء.

 

  2الصيدلة حيوية وحركية الدواء 

 ( 3533421( متطلب سابق )3533424)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مبددادئ الحركددة الدوائيددة السددريرية وتطبيقاتهددا فددي عددالج  المددادة هاقش هددذنددت

األمراض المختلفة، التطبيقات السريرية للحركية الدوائية والتغيرات الحركيدة 

علدى المعلومدات  المدادة هلألدوية في النواحي المرضية ، ويتم التركيز فدي هدذ

المستشفيات، سيتم تدريس العلمية المتوفرة حول حركية األدوية المستعملة في 

عن طريق معاينة ملفات المرضى وكيفية تقييم تراكيز األدوية فدي الددم  المادة

 وتأثير ذلك من الناحية العالجية . 

 

 الصيدلة حيوية وحركية الدواء العملي

 (3533424( متزامن )3533425)رمز المادة: 

 وصف المادة:

ظدديم الجرعددة وتحقيددق الفعاليددة تشددمل قيدداس تركيددز الدددواء فددي الدددم لتحديددد وتن

 والتقليل من األعراض الجانبية.

 

 صيدلة صناعية

 (3533121متطلب سابق ) (3533426)  رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسة للعمليات األساسية النظرية والتطبيقية لطدرق الخلدط والطحدن وتشدكيل 

الحبيبددات والتخفيددف وتحضددير المضددغوطات مددن المسدداحيق الصددلبة وتمييددز 

أنظمة الدقائق لمختلف الطرق وتقييمها من حيث الكثافة المسامية، تحليل حجم 

الدددقائق وقيدداس مسدداحتها السددطحية كددذلك الدراسددات الفيزيائيددة التددي تتعلددق 

بالمعلومدات المطلوبدة التددي تسدبق التركيدب لألدويددة والمستحضدرات ودراسددة 

السددائلة وشددبه  طددرق تصددميم األشددكال الصدديدالنيةانتقددال الحددرارة والتبخيددر و 

 الصلبة والعوامل الفيزيائيدة والكيميائيدة التدي تدؤثر علدى تصدميم اإلنتداج علدى

المسددتوى الصددناعي لهددذه األشددكال، وكددذلك علددى ثباتهددا . باإلضددافة لدراسددة 

 الكبسوالت الدقيقة وعملية التغليف.

 

 صيدلة صناعية عملي

 ( 3533426متزامن  مع )  ( 3533427) رمز المادة: 

 مادة:وصف ال

تتضدددمن المدددادة العمليدددة إجدددراء تجدددارب للتعدددرف علدددى صدددناعة المركبدددات 

 والتعددرف علددى وحدددات التشددغيل ) الطحددن ، الخلددط ،الصدديدالنية المختلفددة, 

 ضغط األقراص (  وصنع الحبيبات، وكبس الحبوب، وتعبئة الكبسوالت و

 

 (1علم األدوية )

 (3533115متطلب سابق )  (  3533413) رمز المادة:

 صف المادة:و

وتددرس فعاليدة الددواء فدي  9،2تعتبر هذه المادة مكملة لمسداقات علدم األدويدة 

 المواضيع التالية:
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آليددة عددالج أمددراض القلددب واألوعيددة الدمويددة وضددغط الدددم والتعددرف  -

 على المجموعات الدوائية المستخدمة.

 األدوية الكيماوية في عالج السرطان. -

 لنباتات.المضادات الحيوية المستخرجة من ا -

 األدوية الهرمونية واألدوية المساعدة في عالج السرطان. -

 مضادات األيض. -

 علم الدواء المناعي. -

 

 علم وظائف األعضاء المرضي 

 (3533212متطلب سابق )  ( 3533412)رمز المادة: 

 وصف المادة:

الددى دراسددة الظددواهر التددي تنددتج تغييددرات فددي الوظددائف  المددادة ههدددف هددذت

اإلنسددان والتددي ينددتج عنهددا العديددد مددن األمددراض، حيددث يددتعلم  الطبيعيددة لجسددم

الطالددب فيدده عددن اسددباب المرض،وطريقددة حصددوله ،أعراضدده ومضدداعفاته، 

طرق الكشف عن المدرض مدع نبدذة سدريعة عدن أسداليب العدالج، واألمدراض 

التي يتم دراستها في هذا المساق هي أمراض القلب والعظام، أمراض الحهداز 

، أمددراض الغدددد الصددماء، أمددراض الدددم،أمراض الدددم، الهضددمي والتنفسددي 

 أمراض الكلى،أمراض العيون واألعصاب ونبذة عن األمراض الوراثية . 

 

 صيدلنية اقتصاديات

 (3533121متطللب سابق )   ( 3533523) رمز المادة:

 وصف المادة:

ة مدع دراسة الطرق والوسائل الالزمة لتقييم التكلفة للتداخالت الطبيدة والدوائيد

التركيددز علددى القيمددة االقتصددادية وتحليددل القددرارات والنمدداذج المسددتخدمة فددي 

على التقيديم الفندي للسياسدات والممارسدات الصدحية  تطبيقات تحديد المصادر.

والسريرية وسياسات تسعير الدواء والسيطرة على األسدعار وتحديدد التكداليف 

 الدوائية.

 صيدلنية أخالقيات وتشريعات

 (3533413السابق) المتطلب ( 3533522) :رمز المادة

 وصف المادة:

 والتشريعات القوانين يتضمن والذي وصرف الدواء الصيدلة قانون دراسة

 هدفها إنسانية كمهنة الصيدلة أخالقيات و الصيدلة مهنة بمزاولة الخاصة

 . المريض خدمة

 

 (3صيدلة سريرية وعالجات )

 (3533115( متطلب سابق )3533513) رمز المادة:

 وصف المادة:

تشددمل المددادة دراسددة حدداالت مرضددية مختلفددة والتركيددز علددى معرفددة إختيددار 

العالج المناسدب، دراسدة األعدراض الجانبيدة ، التدداخالت الدوائيدة ، والجدرع 

المناسدبة ويشدمل دراسددة أمدراض القلدب، الجهدداز الهضدمي، الجهداز التنفسددي، 

 .إلتهاب المفاصـل ، الصداع المزمن والشقيقة

 

 (2صيدلة سريرية وعالجات )

 (3533513متطلب سابق ) (3533512) رمز المادة:

 وصف المادة:

وتعندددى بعدددالج االلتهابدددات البوليدددة والتنفسدددية والتناسدددلية، النسدددائية والتوليدددد، 

 الجلدية، العصبية واألورام السرطانية.

 

 (عملي2صيدلة سريرية وعالجات )

 ( 3533512متزامن مع ) ( 3533511)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

تتندداول هددذه المددادة معرفددة الوصددفات الطبيددة وكيفيددة إختيددار عددالج المرضددى 

حسددب الفئددات العمريددة والحدداالت المرضددية المزمنددة  والتددداخالت الدوائيددة 

 واألعراض الجانبية ومناقشة الحاالت المرضية والوصفات الطبية .

 

 علم السموم

 ( 3533115بق )(  متطلب سا3533514)  رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف المادة إلدى تعريدف الطالدب بطدرق التسدمم بدالمواد الكيماويدة وجرعدات 

األدوية الزائدة وآلية تأثيرها في الجسم، كما تهدف إلدى إعطداء معلومدات عدن 

 طرق العالج الناتج عن التسمم بتلك المواد.

 

 صيدلنية حيوية تقنية

 (3533235ابق)متطلب س  (  3533543)رمز المادة:

 وصف المادة:

 األوليدة الخاليدا فدي الجيندي والتعبيدر الندووي فدي إنقسدامات الحمدض مقدمدة

 النوويدة واالستنسداخ الجيندي األحمداض تقنيدة إلدى والتعدرض والمتطدورة

 والكشدف األمدراض لعدالج أخدرى لتحضير أدويدة بروتينده ومدواد صديدالنية

 عنها.

 

 التداوي باألعشاب

 (3533237( متطلب سابق )3533542)رمز المادة 

 وصف المادة:

تهدددف المددادة الددى تعريددف الطددالب بمختلددف النباتددات الطبيددة واإلسددتخدامات 

الدوائية لها وتأثيراتهدا علدى معظدم أجهدزة الجسدم، يدتم التركيدز علدى النباتدات 

الطبيددة المتددوافرة فددي السددوق األردنددي، حيددث يددتم دراسددة مكوناتهددا الفعالددة 

ستخدام ، تفاعالتها الدوائية مع النباتدات الطبيدة األخدرى ودواعي ومحاذير اإل

 ومع األدوية المصنعة . 

 

 

 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة 

 (3533426متطلب سابق )  (  3533541)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تعتمد هذه المدادة علدى نظدام العمليدات فدي داخدل المصدنع مدن تجفيدف وطحدن 

لمرة وتقطير .باإلضافة الى عمليات الحركة وخلط وفصل وترشيح وعمليات ب

الكميددة واإلنتقددال الحددراري وتدددفق السددوائل ونظددام التبريددد ونظددام الرطوبددة . 

علددى دراسددة المعدددات والمددواد المسددتخدمة فددي التغليددف  هددذه المددادة تشددتملو

باإلضدددافة الدددى عمليدددات وتقنيدددة التغليدددف والوظيفدددة  والحاجدددة الدددى التغليدددف 

ظددروف الداخليددة فددي المصددنع كنظددام التهويددة فددي المصددنع بأنواعهددا، قيدداس ال

، والمفداهيم  ودرجة الحرارة ، ودرجة الرطوبة ، وهندسة العزل وتقنية التعقم

 .العامة لإلنتاج الصناعي الجيد

 

 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة

 (3533541(عملي  متزامن مع )3533544) رمز المادة: 

 وصف المادة:

ألنواع المختلفة من تغليدف الحبدوب ) التغليدف الغشدائي تطبيق عملي لدراسة ا

وكددذلك  ،والتغليددف المعددوي ( مددع تصددميم لعمليددة التغليددف واألقددراص المغلفددة

 تصميم وتقييم المستحضرات ذات التحرر الدوائي البطيء.

 

 صيدلة تسويقة
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 ( 3533121( متطلب سابق) 3533545) رمز المادة:

 وصف المادة:

و تعريددف  وعناصددر التسددويق الصدديدالني المختلفددة دراسددة مبددادئ ومفدداهيم

. باإلضافة إلى ما يلزمها من مهارات  في  بأصول إدارة المشاريع الصيدالنية

 االتصال وكذلك المفاهيم الحديثة في التسويق والمؤثرات البيئية عليها.

 ثالثاً : مواد الكلية الختيارية

 

 عالم الطفيليات 

 (3243333ب سابق )( متطل3533453)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تتندددداول المددددادة دراسددددة الشددددكل الظدددداهري وتركيددددب الطفيددددل ودورة حياتدددده 

  واألمراض التي يسببها وطرق مقاومته للعالج

 

 علم األدوية الجزيئي

 ( 3533113متطلب سابق )  ( 3533452) رمز المادة:

 وصف المادة:

واإلشددارات التنبيهيددة  تطددرق هددذه المددادة إلددى األسددس الجزيئيددة للمسددتقبالتت

وتفاعالت األدوية مع المستقبالت وسيتم التركيز علدى دراسدة بعدض القندوات 

األيونية لكل من الكالسيوم والصدوديوم والبوتاسديوم والكلدور لمعرفدة أنواعهدا 

وما يحدثه اضطرابها من أمراض , و إضافة لهذا ستتم مناقشدة اإلضدطرابات 

ألمدددراض مثدددل الصدددداع النصدددفي الجزيئيدددة الكامندددة خلدددف حددددوث بعدددض ا

والضمور العضلي وتصلب الشرايين وانفصام الشخصية واالكتئاب والصداع 

 وااللتهابات والسرطان واإلختالفات الجينية في االستجابة للمواد الكيميائية .

 العالج الجيني

 ( 3533235السابق) ( المتطلب3533451)رمز المادة: 

 وصف المادة:

للطالب بخصوص كيفية تحديد الجينات المسببة  اً واضحت افهم المادة هذه قدمت

ناقش تلألمراض، وأثر ذلك في تشخيص المرض والوقاية منه وعالجه، كما 

طرق عزل الجينات المتسببة في األمراض ومختلف طرق عالج الجينات، 

الجوانب  المادةدرس توطرق عالج الجينات البشرية المتبعة، إلى جانب هذا 

 اصة بالمواد الحيوية وكذا بمحدودية العالج الجيني .التنظيمية الخ

 الجودة الدوائية وتاكيد رقابة

 (3533121متطلب سابق ) (3533552) رمز المادة:

 وصف المادة:

تعريف وتطبيق الجودة علدى المدواد الخدام المسدتخدمة فدي الصدناعة الدوائيدة، 

ة الدددواء وعلددى وعلددى الندداتج الدددوائي قبددل التعبئددة وعلددى أدوات وطريقددة تعبئدد

الدددواء فددي صددورته النهائيددة، كيفيددة فحددص الجددودة بطددرق فيزيائيددة وكيميائيددة 

وبيولوجية، ومقارنة نتائج الفحص بما هو محدد في دسداتير األدويدة، تعريدف 

المواصفات والمقاييس في مجال التصدنيع الددوائي وكيفيدة وضدع المواصدفات 

علومدات فددي الصدناعة والرقابددة وااللتدزام بهدا، أهميددة نظدام التوثيددق وحفدظ الم

 الدوائية.

 

 موضوعات خاصة

 موافقة القسم  ( 3533551)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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مواضددديع صددديدالنية مختلفدددة معمقدددة يدرسدددها الطالدددب فدددي إحددددى المجددداالت 

 الصيدالنية.
 

 

 

 كلية الهندسة 
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راسدددي بددددأت الدراسدددة فدددي كليدددة الهندسدددة بجامعدددة فيالدلفيدددا فدددي العدددام الد

م وهو نفس العام الذي بدأت فيده جامعدة فيالدلفيدا التددريس فدي 9119/9112

م، ويبلغ عدد الخدريجين 9115كلياتها، وقد تخرج الفوج األول من الكلية عام 

 .مهندساً يعملون داخل المملكة وخارجها 9642( 2661/2696حتى االن )

 36ع. وتضم الكلية تبلغ مساحة المباني في كلية الهندسة خمسة آالف متر مرب

مختبراً هندسدياً، باالضدافة إلدى ثالثدة مشداغل هندسدية متخصصدة فدي حقدول: 

الهندسددددة الكهربائيددددة والهندسددددة الميكانيكيددددة وهندسددددة الحاسددددوب وهندسددددة 

االتصاالت وكذا هندسدة الميكداترونيكس. يددرس فدي الكليدة عددد مدن األسداتذة 

( وتعتبدر مدن 9:99ى الطلبدة )والمهندسين المتميزين، وتبلغ نسدبة االسداتذة إلد

النسددب المتقدمددة. يلتحددق بكليددة الهندسددة عددادة الطلبددة المتميددزون فددي العلددوم 

الطبيعيددة والرياضدديات، ويبلددغ عدددد طلبددة كليددة الهندسددة فددي الوقددت الحددالي 

 .طالباً من مختلف محافظات المملكة والدول العربية 9927( 2661/2696)

 
 أهداف الكلية وطموحاتها:

يددة الهندسددة إلددى المشدداركة  فددي التطددور العلمددي والتكنولددوجي فددي تهدددف كل

 أما أهم أهداف كلية الهندسة فهي:. األردن والدول العربية

إكساب الطالب المهارات األساسية المتعلقة بمهندة الهندسدة مدن خدالل  -9

الدعم الالمحدود للجانب العملي ، وتزويدد مختبدرات الكليدة بداألجهزة 

التددي تسدداهم فددي دعددم المددادة النظريددة وابددراز األساسددية والمتطددورة 

 الجانب التطبيقي.

تشجيع البحث العلمي الذي يهدف لحل المشكلة الصدناعية فدي السدوق  -2

 المحلية واالقليمية، ودعم المناهج الدراسية بهذه الخبرات المكتسبة.

 على تقديم وتنفيذ مشاريع هندسية متميزة والتددرب فدي ةتشجيع الطلب -3

 هندسية فعالة ومتميزة. مؤسسات ومواقع

تطددوير المندداهج الدراسددية وبددرامج التدددريب بمددا يتناسددب مددع حركددة  -4

 التطور العلم وحاجة السوق.

تنظدديم المددؤتمرات العلميددة والحلقددات الدراسددية فددي مختلددف المجدداالت  -5

 الهندسية.

 تنظيم دورات التعليم المستمر من خالل مركز االستشارات العلمية. -6

فدداءة عاليددة بفضددل التأهيددل األكدداديمي بشددقيه: ذوي ك إعددداد مهندسددين -7

 النظري والعملي.

تخريج مهندسين متخصصدين ومدؤهلين ومددربين للددخول إلدى سدوق  -9

المختلفدة والمسداهمة فدي التطدور  يدةالعمل في شدتى المجداالت التطبيق

 التكنولوجي والصناعي منذ اللحظات األولى للتخرج.

المشدداركة فددي تنميددة  إجددراء البحددوث النظريددة والتطبيقيددة مددن أجددل -1

 االقتصاد في المجتمع.

خدمددة المجتمددع مددن خددالل اجددراء الدددورات التدريبيددة المتخصصددة   -96

إلعادة تأهيل الكوادر المهنية بما يتناسب وسدوق العمدل لخلدق فدرص 

 عمل جديدة في هذا المجال.

لتعميدق  إجراء دورات تدريبية متخصصة للمهندسين حديثي التخرج -99

 نظرية والعلمية بما يتوافق مع متطلبات العمل.المفاهيم ال

تنظددديم المدددؤتمرات وورش العمدددل والنددددوات فدددي شدددتى المجددداالت  -92

  الهندسية لتخصصات الكلية المختلفة.
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لجهدات المرتبطدة بهدذا اتقديم االستشدارات العلميدة والفنيدة للهيئدات و -93

 المجال.

لفة لتخصصدات انشاء مجموعات بحثية متخصصة في الفروع المخت -94

 الكلية.

 دعم البحوث العلمية والتأليف والترجمة في مجاالت التخصص. -95

عقد اتفاقيدات مدع الهيئدات والمؤسسدات المنداظرة )مدن خدالل عمدادة  -96

العالقات الدولية( على المسدتوى المحلدي. وعلدى الصدعيدين االقليمدي 

لمشتركة والدولي، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات اواجراء البحوث ا

 المتصلة بتخصصات الكلية المختلفة.

 

 الخطة الدراسية للكلية

 

 ( ساعة21ثانياً: متطلبات الكلية: )

 ( ساعة26مواد إجبارية: ) . أ

 

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6936962 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 936969

 6256969 (9تفاضل وتكامل ) 3 ---

 6256962 (2تفاضل وتكامل ) 3 256969

 6299964 فيزياء تطبيقية 3 ---

 6626979 (9مشغل هندسي ) 9 ---

 6626972 (2مشغل هندسي ) 9 626979

 6626939 رسم هندسي 3 ---

 6636263 لغة برمجة 3 ---

 6646253 مهارات هندسية 3 936962

646253+926 

 ساعة

 6696556 الريادية الهندسية 3

 

 

 

 

 

 ( ساعات معتمدة1مواد إختيارية: ) . ب

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 رقم اسم المادة

 المادة

 6696999 أساسيات الهندسة 3 ---

 6292969   )#( 9كيمياء عامة 3 ---

 

 

 قسم هندسة الحاسوب: -3

 تكان للنهضدة العلميدة فدي مجدال هندسدة الحاسدوب والبرمجيدات والتدي حظيد

جاللة الملدك عبددا الثداني المعظدم األثدر الكبيدر فدي بالرعاية السامية من لدن 

 9119جعل جامعة فيالدلفيا السباقة في إنشاء هذا القسم في كلية الهندسة عدام 

. إن منهجيدة الدراسدة  2669م الحصول على اعتمداد التعلديم العدالي عدام وت، 

فددي هددذا القسددم تقددوم علددى مددا تتطلبددة التكنولوجيددا الحديثددة مددن التعامددل مددع 

الحاسدددوب ونظدددم البرمجيدددات بأسدددلوب هندسدددي يأخدددذ بعدددين االعتبدددار البنيدددة 

التركيبيددة للحاسددوب وطبيعددة اإلسددتخدام. إن تصددميم وبندداء نظددم المعلومددات 

الكبيرة يعتمد على أسس هندسدية وفدق معدايير عالميدة معتمددة ، ويعتبدر اليدوم 

كبيدرة فدي من أهم ما تحتاجه تكنولوجيا العصر الحديث . ونتيجة للتطدورات ال

تقنيددات وتطبيقددات الحاسددوب ودخولدده معظددم مرافددق الحيدداة ، ظهددرت نظددم 
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حاسدددوبية لتطبيقدددات مختلفدددة ، ممدددا دعدددا إلدددى وجدددود متخصصدددين فدددي حقدددل 

بمكونات الحاسدوب ولهدم القابليدة للتعامدل مدع الدنظم البرمجيدة بمدا والحاسوب 

 يتوافق مع متطلبات ذلك التطبيق . 

 

الخبدرة واالختصداص إيجداد صديغ وأسداليب يفرض علدى أصدحاب  عهذا الواق

لترسيخ هندسة البرمجيات كمفهوم وسلوك هندسي له قواعده وأدلته القياسية . 

لدددذلك ، أخدددذت العديدددد مدددن الجامعدددة العالميدددة تهدددتم بهدددذا الموضدددوع ) مندددذ 

التسعينات( وتستحدث دراسدات متخصصدة فدي هندسدة الحاسدوب وكدذلك فدي 

سدي مسدتقل أو كاختصداص هندسدي مدع هندسة البرمجيدات ، كاختصداص هند

 حقول هندسية أخرى مثل: 

 

Electronic & Software Engineering. 

Signal Processing & Software Engineering . 

Robotics & Software Engineering. 

 

 هداف قسم هندسة الحاسوب :أ

 

مواكبة التطورات المتسمرة في حقل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها  .9

 التي تنمو بمعدالت سريعة . و

 

تلبية حاجة السوق األردني والعربي لمثل هذا التخصص الجديد الدذي  .2

المسددتوى العددالمي ، فهددذا التخصددص ) الددذي  علددى بدددأ فددي التسددعينات

يجمع بين هندسدة الحاسدوب وهندسدة البرمجيدات ( ال يددرس فدي أيدة 

 جامعة أردنية ) حكومية أو خاصة ( . 

 

خصصين في حقل الحاسوب والبرمجيات يتمتعدون إعداد مهندسين مت .3

بالمعددارف األساسددية بحقددل الحاسددوب وتطبيقاتدده ، ويكونددون مددؤهلين 

للتعامل مع البرمجيات الكبيرة وقادرين على تصدميم وتطدوير وإدارة 

 النظم البرمجية . 

 هندسة الحاسوبالخطة الدراسية لقسم 

 ( ساعة معتمدة334متطلبات القسم التخصصية والمساندة : ) أولً:

 ( ساعة معتمدة.86أ.   متطلبات التخصص الجبارية: )

 
 رقم 

 المادة
 الساعات اسم المادة

 المعتمدة

 المتطلب 

 السابق 

(9الدوائر الكهربائية ) 6696299  3 6299964 

 6769611 3 دوائر المنطق 6636299

(2الدوائر الكهربائية ) 6696292  3 6696299 

ئر المنطقمختبر دوا 6636292  9 6636299)*( 

 6656266 3 (9الكهر ومغناطيسية) 6696293

6696296 
مختبر الدوائر 

 الكهربائية
9 6696292)*( 

6636229 
البرمجة الموجهة 

 الشيئية
3 6636222 

(9مختبر البرمجيات ) 6636222  9 6636263)*( 

6636224 
تركيب البيانات 

 والخوارزميات
3 6636229 

 6656242 3 ة و المجساتاألجهز 6646242

 6696299 3 (9االلكترونيات ) 6656242
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 6636292 3 معمارية الحاسوب 6636399

 6636299 3 المعالجات الدقيقة 6636393

6636394 
مختبر المعالجات 

 الدقيقة
9 6636393)*( 

(2مختبر البرمجيات ) 6636329  9 6636224)*(  

 6636229 3 قواعد البيانات 6636323

(9هندسة البرمجيات ) 6636325  3 6636323 

 6656242 3 التقنيات الرقمية 6636336

6636346 
تحليل االشارات 

 الرقمية ومعالجتها
3 

6656266 

6636343 
االتصاالت ونقل 

 البيانات
3 6636346 

6636344 
مختبر االتصاالت 

 ونقل البيانات
9 6636343)*( 

 6656242 9 (9مشروع هندسي  ) 6636356

6656343 
مختبر االلكترونيات 

(9) 
9 6656242 

 6636343 3 شبكات الحاسوب 6636499

6636492 
مختبر شبكات 

 الحاسوب
9 6636499)*( 

 6646242 3 التحكم االلي 6696494

6636494 
نظم الحواسيب 

 الضمنية
3 6636393 

)*(6636325 9 (3مختبر البرمجيات ) 6636426  

 6636224 3 نظم التشغيل 6636422

 6636266 3 تصميم النظم الذكية 6636423

6636436 
مختبر تصميم 

 الحاسوب
9 6636494)*( 

6636456 
 التدريب الهندسي

)**( 
 ساعة معتمدة 16 6

 6636356 3 الهندسة العكسية 6646459

6636599 
معمارية الحاسوب 

 المتقدمة
3 6636399 

 6636436 3 نظم الزمن الحقيقي 6636592

 6636436 3 الدارات المبرمجة 6636536

 9 (2مشروع هندسي ) 6636556
6636356+

 س.م926

 6636556 2 (3مشروع هندسي ) 6636553

 

 ( ساعة معتمدة.32ب. المتطلبات المساندة اإلجبارية: )

 
 رقم 

 اسم المادة المادة
 الساعات

 المعتمدة

 المتطلب 

 السابق 

 6636299 3 الرياضيات المنفصلة 6636266

 6256962 3 (9هندسي )التحليل ال 6656266

 6656266 3 (2هندسي )التحليل ال 6636262

6656364 
االحتماالت والمتغيرات 

 العشوائية
3 

6636262 

 

 ( ساعات معتمدة6ج. متطلبات التخصص الختيارية: يختار الطالب )
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 رقم 

 اسم المادة المادة
 الساعات

 المعتمدة

 المتطلب 

 السابق 

6636594 
لشبكات العصبونية ا

 والمنطق المضبب
3 6636423 

 6636422 3 متقدمةالبرمجة اللغة  6636529

 6636423 3 النمذجة والمحاكاة 6636522

6636523 
خاصة في موضوعات 

 هندسة الحاسوب
 موافقة القسم 3

 

 

 وصف مساقات تخصص هندسة الحاسوب:

 

 دوائر كهربائية 

 فيزياء تطبيقية :ابقالمتطلب الس(  633233)رمز المادة 

 وصف المادة:
 

عناصدر الددائرة  ،مفاهيم أساسية )الشدحنة والتيدار ، الجهدد ،الطاقدة( ،تعريفات

 نظريددات ،طددرق تحليددل الدددوائر الكهربائيددة ،قددوانين كيرشددوف  ،الكهربائيددة

مقدمدددة لددددوائر التيدددار  ،العابرةالسدددتجابةاتحليدددل دوائدددر  ،الشدددبكة الكهربائيدددة

 .المتردد

 

  كهربائية  دوائر مختبر

 )متزامن (كهربائيةدوائر  :المتطلب السابق    ( 663323) رمز المادة: 

 وصف المادة: 

تحليدل الددوائر   ،قدوانين كيرشدوف  ،سدتمرتجارب تتضمن : دوائدر التيدار الم

 ،االسدتجابة العدابرة ،دارات ،الممانعدة مفاهيم  ،يات الشبكاتنظر  ،الكهربائية

RC and RLC،  تحليل دارات التيار المتناوب.  

 

     3ات الكتروني

 (3المتطلب السابق: دوائر كهربائية )    (653242)رمز المادة: 

 وصف المادة: 

 

دوائددددر الصددددمام الثنددددائي  ،المواصددددالت الثنائيددددة ،نظريددددة شددددبه الموصددددالت

مكبددرات  ،تحليددل اإلشددارات الصددغيرة ،خصددائص الترانزيسددتور ،وتطبيقاتدده

نظريددددة .CE,CB,CC، الدددددارات  تصددددميم وتحليددددل BJT،  الترانزسددددتور

 مكبددرات ترانزسددتور  تددأثير ،وتطبيقاتدده JFETر المجدداليأثتددترانزسددتورات 

مقدمدددة عدددن مكبدددر  ،المكبدددرات متعدددددة المراحدددل ،المجدددال: تحليدددل وتصدددميم

 .عمله Op-Ampالعمليات

 

  3مختبر الكترونيات 

 )متزامن (3المتطلب السابق: الكترونيات  (653141)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تطبيقددات   ،مقومددات الموجددة  ،تجددارب تتضددمن : خصددائص الصددمام الثنددائي

خدواص  ،زيندر الثندائي تطبيقات صدمام  ،رافعات الجهد ،على الصمام الثنائي

 المختلفة. المضخات فيتحليل االشارات الصغيرة   ،الترانزستورات

 

 ( 3كهرومغناطيسية)

 (3) المتطلب السابق:    تحليل هندسي( 633231رمز المادة: )

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1401
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1401
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1401
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1401
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1401
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1404
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 وصف المادة:

 المجددال الكهربددائي،جملددة اإلحددداثيات والتحويل ،المتجهددات علددى  عمليدداتال

 ،الفديض الكهربددائي كثافدة  ،والحجميدة سددطحيةالخطيدة والنقطيدة واللشدحنات ل

مكثفدات وسدعات الطاقدة و  ،الحداالت الحديدة،قانون كاوس ونظريدة االنحراف

ثبددات التيددار  ،كهربدداء السدداكنةمشددكلة التخددوم فددي ال ،حفددظ الطاقددة الكهربائيددة

قدانون   ،قدانون اوم نخاصية التوصيل وحفظ الطاقدة المغناطيسدية ،الكهربائي

  ،كثافددة الفدديض المغناطيسددي  ،والمجددال المغناطيسددي السدداكن بيددوت سددافنت

  ،الحددث والطاقددة  ،جهددد المتجدده المغناطيسددي  ،أمبيددر نظريددة سددتوك وقددانون

 مجاالت المتغيرة مع الزمن.إلى ال دمةمق ،الدوائر والمواد المغناطيسية

 

  الشارات الرقمية ومعالجتهاتحليل 

 (3المتطلب السابق: تحليل هندسي ) ( 613143) رمز المادة: 

 وصف المادة:
الدددنظم  ،اإلشدددارات النبضدددية،هيةاإلشدددارات التشاب ،أندددواع اإلشدددارات والدددنظم 

  ،االرتباط العدددي،الدنظم العدديدة ،االرتباط التشدابهي،النظم العددية ،التشابهية

نظريددة  ،وكثافددة القدددرة الطيفيددة االرتبدداط ،تحويددل فددورير ،متسلسددلة فددورير

وتحويدددل فدددورير  متسلسدددلة فدددورير المنفصدددلة ،وتصدددميم المصدددفيات الرقميدددة

 ،الت البدالستحدوي  ،االرتباط وكثافة طيف القدرة ،استجابة النبضة ،السريع 

 .Zتحويالت 

 

 الجهزة والمجسات 

 (3المتطلب السابق: الكترونيات )  (3643242)رمز المادة: 

 وصف المادة:

والرقمدددي ،  هياس التشدددابيدددالقياسدددات واألخطددداء ، الوحددددات والمعدددايير، الق

المترددة والمباشدرة ،  ،ةالمستمرة والمتناوب المترية ، جسور التيارات القنطرة

 المتددددرددات ،  ،راسددددم اإلشددددارات ، المحددددوالت ، آالت القيدددداس اإللكترونيددددة

 أجهزة قياس التردد والطور، القياس باستخدام الحاسوب .  ،محوالت الطاقة

 

 التحكم اآللي  

 المتطلب السابق: الجهزة والمجسات(   633434)  رمز المادة:

 وصف المادة:

المخططدددات  ،نظمالددد مراجعدددة معدددادالت ،لخلفيدددةالتغذيدددة انظدددم  إلدددىمقدمدددة 

وأداء المسدار  االستجابة الزمنيدة للدنظم  ،الصندوقية ومخططات تدفق اإلشارة

أسداليب ،تردديةطريقدة الال،طريقة المواقدع الجذرية ،قاعدة ثبات روث، المغلق

  معالجات المصغرة.نظم التحكم باستخدام ال ،نظم التحكم إلىمقدمة ،التعويض

 

 

 مختبر التصالت و نقل بيانات 

 (المتطلب السابق: التصالت و نقل بيانات)متزامن (613144)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تعددديل المرمددز النبضددي  ،: اخددذ العيندداتتجددارب تتضددمن االتصدداالت الرقميددة

(PCM)  ، ااالنتخدداب.الزمني ،تشدكيل المعطيددات(TDM)  ، الددربط باألليدداف

 ،إعادة  توليدد نبضدات السداعة مل مع الضجيج في النظم العددية،عاالت ،الضوئية

 ,FDMAاالنتخداب:  ، ,ASK, FSK PSKالتعديل العدددي لنطداق الحزمدة: 

FDM, TDM    وTDMA. 

 

 رسم هندسي 

 ب السابق ل يوجدالمتطل( 623313رمز المادة: )

 وصف المادة:

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1405
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1414
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1414
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الرسدددم المتعامدددد  ،الحدددروف، واسدددتخداماتها ، الرسدددم الهندسدددي أدوات الرسدددم

الرسددم   ،تقدداطع السددطوح  ،مقدمددة فددي الرسددم الوصددفي  ،والرسددم المنظددور

 (.ACADالكمبيوتر ) باستخدام

 

  (3)  مشغل هندسي

 المتطلب السابق ل يوجد (623373)رمز المادة: 

 وصف المادة:

األنابيدددب  ،اللحدددام  ،تطدددوير مهدددارات العمدددل فدددي البدددرادة اليدويدددة، الخراطدددة

الصيانة الكهربائية  ،تشكيل الصاج ،أعمال الزجاج،السكب،النجارة  ،والسباكة

 المعادن. تشكيل  ،القياسات ،نظريات تشكيل المعادن ،ةمنزليال

 

 ( 3)تفاضل وتكامل 

 المتطلب السابق: ل يوجد( 3253333رمز المادة: )

 وصف المادة:

تطبيقدات  ،المشدتقات ،النهايدات واالسدتمرارية ،الخطوط والتوابع،المجموعات

  ،التوابدددع غيدددر المنتهيدددة ،تطبيقدددات علدددى التكامدددل ،التكامدددل ،علدددى المشدددتقات

 طرائق التكامل.

 

 الريادية الهندسية

 323المتطلرررب السرررابق: مهرررارات الهندسرررة + ( 633553رمرررز المرررادة: )

 ساعة معتمدة

 وصف المادة:

 العمليدددة ،القتصددداداهيكليدددة  ،لمفددداهيم األساسدددية لالقتصددداد الكلدددي والجزئددديا

 توظيدف العلدم والتكنولوجيدا ،علدى اإلنتداجعلم والتكنولوجيدا ال تأثير ،اإلنتاجية

 ،إنتدداج السددلع والخدددمات ،الحددرة األعمددال ،توظيددف المهددارات ،اإلنتدداج فددي

االسددتهالك المحلددي واالسددتيراد  ،دراسددة السددوق ،لمشدداريعل رويجالتدد طرائددق

دراسددددددة الجدددددددوى ،متطلبددددددات المشاريع ،تشددددددكيل المشدددددداريع ،والتصدددددددير

دراسددة  ،محاسددبة التكدداليف،الشركات ،البنددوك ،ل المشدداريعتموي،االقتصددادية

 .التسويق ،المشاريع
 

 ( 3)تفاضل وتكامل 

 (3المتطلب السابق: تفاضل وتكامل ) ( 3253332رمز المادة: )

 وصف المادة: 

 ،النهايدددات واالتصدددال ،لمتغيدددرات ، االشدددتقاق الجزئدددياالقتراندددات متعدددددة ا

  ،الخطدوط والمسدتويات المماسدة  ،قانون السلسة ،المشتقات االتجاهية ،التدرج

طريقدددة  ،اختيدددار المشدددتقة الثانيدددة ،النهايدددات العظمدددى والصدددغرى ،العمدددودي

التكامدل علدى الخدط وعلدى  ، المتعددة )الثندائي والثالثدي( التكامالت ،الجرانج

 .وستوكس نظريات جرين وجاوس، طحالس
 

 ( 3هندسي )التحليل ال

 (2المتطلب السابق: تفاضل والتكامل )( 653263رمز المادة: )

 وصف المادة:

حدل  ،جدة األولدىمن الدرالمعادالت التفاضلية  ،المعادالت التفاضلية والنمذجة

مدن الدرجدة  المعدادالت التفاضدلية ،المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية

 البدددالس التتحدددوي ،الدددنظم الميكانيكيدددة والكهربائيدددة نمذجدددة  ،الثانيدددة والعليدددا

حددل المعددادالت  ،المتتاليددات حددل المعددادالت التفاضددلية باسددتخدام ،وتطبيقاتهددا

 الجزئية. المعادالت التفاضلية  ،التفاضلية ذات القيمة االبتدائية

 

 

 ( 2)هندسيالتحليل ال

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1417
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1416
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1416
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1417
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1420
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1421
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1421
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 (3الهندسي ) المتطلب السابق: التحليل(   613262رمز المادة: )

 وصف المادة:

 Matlabاسددتخدام  ،حددل المعددادالت غيددر الخطيددة،مقدمددة ) تحليددل األخطاء(

المعددادالت  ، التكامل العددددي،التفاضددل العددددي،لوضددع الخوارزميددات العددية

 .فراغ  األشعة والفراغ الجزئي،(المصفوفات والمحددات) الخطية

 

 

 لغة برمجة 

 المتطلب السابق )ل يوجد ( 613261رمز المادة: 

 وصف المادة:

 الثوابدددت وأندددواعالمعطيدددات  أنمددداط :مقدمدددة إلدددى لغدددة البرمجدددة وأساسدددياتها

التعددددابير  ،ات اإلدخددددال و اإلخددددراجمليدددد، عبأنواعهدددداالعمليددددات ،والمتغيرات

جمددل  ،المعطيددات أنددواعالتحويددل بددين  ،عددابير العالقددةالحسددابية والمنطقيددة وت

 ،السالسدددل ،المؤشدددرات، المصدددفوفات ،التوابدددع ،الجمدددل التكراريدددة ،الدددتحكم

 مقدمة إلى البرمجة الموجهة الشيئية.  ،تراكيبال ،الملفات

 

 لمنفصلةالرياضيات ا

 المتطلب السابق: دوائر منطق( 613263رمز المادة: )

 وصف المادة:

 ،تقنيدات وخوارزميدات اإلثبدات  ،نظرية المجموعدات  ،أساسيات علم المنطق

 ،نمددداذج الحسدددابات ،البندددى الشدددجرية ،الكدددراف ،توابدددع و عالقدددات اإلحصددداء

 المتتابعات و المجاميع.

 

  الشيئية البرمجة الموجهة

 (3المتطلب السابق: مختبر برمجيات )( 613223رمز المادة: )

 وصف المادة:

التوابددع ، األصددناف،المجموعددات والتراكيب ،لمحددة عددن الموشددرات والتوابددع 

 ،الديناميكيدددة رةالدددذاك إدارة ،اسدددتنباط العمليدددات  ،قوالدددب األندددواع ،الصدددديقة

مكتبددات التوابددع  ،معالجددة األخطدداء ،التوابددع االفتراضددية واالشددتقاق، الوراثددة 

 القياسية.  

 

 تركيب بيانات وخوارزميات 

 الشيئية المتطلب السابق: البرمجة الموجهة( 613224رمز المادة: )

 وصف المادة:

تمثيددددل   ،خوارزميددددات التصددددنيف والبحددددث  ،البددددرامجفعاليددددة واداء تقدددددير 

 ،صدفوفال  ،المكدسات ،المصفوفات ،المعطيات: األنساق الخطية والمترابطة

طرائدق ، الكدراف ،البندى الشدجرية المرتبدة ،البنى الشدجرية  الثنائيدة  ،الرتالا

 .وضع الخوارزميات

 

  (1)مختبر برمجيات

 المتطلب السابق: لغة برمجة( 613222رمز المادة: )

 وصف المادة:

إكسدداب الطالددب مهددارات برمجيددة وعمليددة للتعامددل مددع  إلددىيهدددف المختبددر 

لبرمجدددة ولغدددة ا  (C)  اعتمددداد لغدددة البرمجدددةعدددن طريدددق   ق البرمجدددةائدددطر

++(C)  من خالل تنفيذ عدة تجارب و مشاريع صغيرةو. 

 

 دوائر المنطق

 المتطلب السابق: مهارات حاسوب استدراكي (613233رمز المادة: )

 وصف المادة:

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1422
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1422
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1423
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1424
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1426
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1426
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1425
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جبدددر المنطدددق:  ،العشدددرية، الثنائيدددة، الثمانيدددة، السدددت عشدددرة ،الدددنظم العدديدددة

طريقددة كددوين  ،تددزالجددداول االخ، المتطابقددات األساسددية والمعالجددة الجبريددة

 العدادات والمسجالت.  ،التتابعية الدوائر،التركيبية الدوائرتصميم  ،ماكلنسكي

 

 مختبر دوائر المنطق 

 المتطلب السابق: دوائر منطق )متزامن(( 613232رمز المادة: )

 دة:وصف الما

تجارب تتضمن : دوائر المنطدق األساسدية ، نظريدات دي مورجدان ، الددوائر 

 .ت ، العداداتالسجمالدوائر التتابعية، ال ، تركيبيةال

 

 والمتغيرات العشوائية  الحتمالت

 (2المتطلب السابق: التحليل الهندسي )    (653164)رمز المادة: 

 وصف المادة:

  ،مسددتمرة متغيددرات عشددوائية ،االحتمدداالت والمتغيددرات العشددوائية إلددى مقدمدة

 ،توزيدع االحتمداالت تابع  ،كثافة االحتماالت تابع ،عشوائية متقطعة متغيرات

 تدابع ،الثابت والمتحرك ،العمليات العشوائية ،المتغيرات العشوائية إحصائيات

الددربط الددذاتي وكثافددة طيددف  تددابعتقدددير   ،كثافددة طيددف القدددرة، الددربط الددذاتي

 .ألنظمة الخطيةفي ا عالقات الدخل/الخرج  ،القدرة من المعلومات الخام

 

 قواعد بيانات 

 لمتطلب السابق: البرمجة الموجهة الشيئيةا(  613121رمز المادة: )

 وصف المادة: 

تصدميم قواعدد   ،قواعد البيانداتتنظيم وبنية أسس  ،قواعد البيانات مقدمة إلى 

 النمدددوذج ،نمددداذج نظدددم المعطيدددات: مخطدددط المكوندددات العالئقدددي ،البياندددات

لغددة قواعددد البيانددات   ،وتصددنيفها DBMSبنيددة ، لتسددويةعمليددات ا ،العالئقددي

 . SQLئقية  العال

 

 ( 2مختبر برمجيات)

المتطلب السرابق:  تركيرب بيانرات وخوارزميرات (   613123رمز المادة: )

 )متزامن(

 وصف المادة: 

ع تراكيدب تعريف الطالب باألساليب المستخدمة للتعامدل مد إلىيهدف المختبر 

، التركيدب،  األنسداق الخطيدة والمترابطدة  المصفوفات ثال:البيانات المختلفة م

طرائددق  ،الرتددال،  البنددى الشددجريةا ، سددات المكدددوالترتيددب والبحددث فيهددا،  

 .وضع الخوارزميات

 

 ( 3) هندسة برمجيات

 المتطلب السابق: قواعد بيانات(  613125رمز المادة: )

 وصف المادة:

المتطلبدات ،طرائقال ،األدوات ،عني هندسدة البرمجيداتتمفاهيم أساسية : ماذا 

 ،البرمجيددات  وتطددويرالتقيدديم والتوثيددق  :الهندسددية لتصددميم وتنفيددذ البرمجيددات

، النمددوذج البرمجددي، تحليددل المتطلبددات : نمذجددة الددنظم، توصدديف المتطلبددات

 األنظمة المتباعدة. ،الصوري التوصيف

 

 معمارية الحاسوب 

 المتطلب السابق: مختبر دوائر المنطق(    613133رمز المادة: )

  وصف المادة: 

 أسدس تنظديم ،نقدل المعلومدات والعمليدات المكرويدة ،مقدمة إلدى بنيدة الحاسدب

 تصدميم ، وحددة المعالجدةتصدميم  ،تصدميم وحددة المعالجدة  ،الحاسدبات وبنيدة

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1429
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1429
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1430
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1430
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1431
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1431
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1432
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1433
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 ،تنظديم الدذاكرة ،أنظمدة اإلدخدال واإلخدراج تصدميم  ،التنفيدذ والدتحكم وحدات

 .CISC  & RISCالبنية األنبوبية، الشعاعية وكذلك

 

 تقنيات رقمية

 (3المتطلب السابق: الكترونيات )  (  613113)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المذبذبات وحيددة   ،قية وعائالتهاالبوابات المنط ،أنصاف النواقل وخصائصها

، عناصددر الددذاكرة وأنواعهددا ،دوائددر التددزامن، المذبددذبات المسددتقرة ،الطددور

دوائدر التحويدل التشدابهي الرقمدي  ،وحددات اإلظهدار ،الدوائر القابلدة للبرمجدة

 خطوط النقل في الحاسب والية عملها. ،وبالعكس

 

 معالجات دقيقة 

 المتطلب السابق: دوائر منطق(   613131رمز المادة: )

 وصف المادة: 

عمدل المعالجدات  ،لمكرويةمعمارية المعالجات ا ،المعالجات الدقيقة إلىمدخل 

الحسدددابية  ، تعليمددداتنقدددل المعلومدددات تعليمدددات ة،ق العنوندددائدددطر لمكرويدددة:ا

 ، السددمبلربلغددة ا لمكرويددةبرمجددة المعالجددات ا ،الددتحكم تعليمددات ،ةوالمنطقيدد

 .لمكرويةالمعالجات اب الية االتصال إلىمقدمة 
 

 مختبر معالجات دقيقة 

 )متزامن( المتطلب السابق: معالجات دقيقة(  613134رمز المادة: )

 وصف المادة:

 ،سدمبليالا كتابة وتنفيذ بدرامج متعدددة بلغدة ،وتعليماتها أساسيات لغة اسمبلي 

 .المقاطعةعلى تطبيقات  ،اإلدخال واإلخراج ،الذاكرةاالتصال ب

 

 اتصالت و نقل بيانات

 المتطلب السابق: تحليل و معالجة اشارات رقمية   (613141)رمز المادة: 

 وصف المادة:

الغيدددر  –التعدددديل الرقمدددي )المتجدددانس  ،ريدددة العيندددات ، التجزئدددة  الرقميدددةنظ

 ،مصددادر تشددوه اإلشددارة )تجزئددة الضوضدداء ، ضوضدداء القندداة( ،المتجددانس(

 ،تعدددديل وكشددف نطددداق حزمددة التدددردد  ،إرسددال واسددتقبال الحزمدددة األساسددية

ثددي التشددفير الخطددي )وحيددد القطبيددة ، ثنددائي القطبيددة ، ثال ،االسددترجاع الزمنددي

نظريددة كشددف النبضددات  ،الضددجيج األبدديض  واحتمدداالت األخطدداء ،القطبيددة(

حسداب احتمدال األخطداء  ،حساب احتمدال األخطداء للشدفرات الخطيدة، الرقمية

 ،معادلة تداخل النبضات، تداخل النبضات ،بمعرفة  نسبة اإلشارة إلى الضجيج

المجددددرد التعددددديل الرقمددددي ) المطددددال ، التددددردد ، الددددزاوي  ،لمخطددددط العينددددي

 .االنتخاب )الترددي ، الزمني( ،التعديل متعدد األبعاد ،والنسبي(

 

 تصميم النظم الذكية 

 المتطلب السابق: الرياضيات المنفصلة(  613421رمز المادة: )

 وصف المادة:

االدارة العائمدة  للدنظم  ،النظم الخيرة الموجهده ،ألصطناعيالذكاء ا الىمقدمة 

الشدبكات  ،الدنظم الخيدرة االطاريدة  ،الدنظم الخيدرة الضدبابية ،الخيرة الموجهده

هندسدددة  ،الهجيندددة ذكيدددةالدددنظم ال ،الحوسدددبة التطويريدددة ،العصدددبونية الصدددنعية

  المعرفة واستنباط المعطيات.
 

 ( 1مختبر برمجيات )

() 3المتطلررررب السررررابق: هندسررررة برمجيررررات )(   613423رمررررز المررررادة: )

 متزامن(

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1435
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1435
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1436
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http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1438
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1438
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1440
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 وصف المادة:

 :يتندداول هددذا المختبددر الجانددب التطبيقددي لمفدداهيم هندسددة البرمجيددات مددن حيددث

اإلدارة  ،البرمجيدددات اختبدددار  ،التنفيدددذ، التصدددميم ،التحليدددل جمدددع البياندددات،

  .Rationalباستخدام نظام  والتوثيق
 

 نظم التشغيل 

 المتطلب السابق: تركيب البيانات والخوارزميات( 613422رمز المادة: )

 وصف المادة:

االتصدال بدين المعالجدات  ،تصال بالمسدتثمرآلية اال ،أسس وبنية نظم التشغيل 

 ،الوضدع الحدرج ،جدولة المعالجات البرمجية ،البرمجية المعالجات ،البرمجية

إدارة أجهددددزة اإلدخددددال ،الددددذاكرة المحيطيددددة وادارة الملفددددات، إدارة  الددددذاكرة

 توزع المعالجة. ،واإلخراج

 

 شبكات الحاسوب

 اتصالت ونقل بيانات :المتطلب السابق( 613433رمز المادة: )

 وصف المادة: 

"  OSI نظددام الشددبكات المفتددوح "  ،مصددطلحات ومفدداهيم شددبكات الحاسددوب

مكوندددات شدددبكات الحاسدددوب  ،( TCP/IP)وظيفدددة الطبقدددات ، بروتوكدددول   

االتصداالت الرقميدة   ،، السوتشات ، البوابات()المجمعات ، الجسور ، الراوتر

اكتشدداف األخطددداء وإصددالحها )المجمدددوع العدددددي ،  ،) الموائمددة ، المدددوديم(

البروتوكددوالت  ،المجمددوع الرأسددي ، المجمددوع األفقددي ، المجمددوع الدددوري( 

المستخدمة في طبقة الوصالت الرقمية )التحكم في فيض المعلومدات ، الدتحكم 

الشدبكات المحليدة  ،بروتوكدوالت المتزامندة والغيدر متزامندة( في األخطداء ، ال

الشددبكة العالميددة  ،الشددبكة الوطنيددة ،)األثرنددت ، الحلقيددة ، األليدداف الضددوئية( 

 واإلنترنت. 

 

  شبكات الحاسوبمختبر 

 شبكات الحاسوب )متزامن( :المتطلب السابق( 613432 رمز المادة: )

 وصف المادة:

بروتوكددوالت  ،تصددميم الشددبكات ،أنددواع شددبكات الحاسددوب ،أنددواع الكوابددل

 2666التددريب علدي شدبكة تعمدل بنظدام النوافدذ  ،الشبكات الفرعية ،الشبكات

 خدادم  ،)التهيئة، المشداركة فدي الملفدات، المشداركة فدي الطابعدة، أمدن الشدبكة(

 وتر والسوتشات.اتهيئة الر ،صيانة واختبار الشبكات ،بروكسي

 

 الحواسيب الضمنية نظم

 : معالجات دقيقةالمتطلب السابق     (630414) رمز المادة:

 وصف المادة:

وحدددددات ب االتصددددال ،9696 مصددددغرلمواصددددفات الكيددددان المددددادي للمعددددالج ا

ذاكدرة الوصدول المباشدر  ،نظم المقاطعدة ،الذاكرة االتصال ،اإلدخال/اإلخراج

DMA، تصددميم الددنظم المعتمدددة علددى المعالجددات المكرويددة ،خطددوط النقددل، 

 .: مواصفاتها وتطبيقاتها الهندسيةكرويةالمتحكمات الم

 

 مختبر تصميم الحاسوب

نظرررم الحواسررريب الضرررمنية  :متطلرررب السرررابقال    (630430)رمرررز المرررادة: 

 )متزامن(

 وصف المادة: 
 .VHDLوباستخدام لغة  CPLDتصميم األنظمة الرقمية بوساطة  ألواح 

 

 لغة برمجة متقدمة 

 م التشغيلالمتطلب السابق: نظ(  613523رمز المادة: )

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1442
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 وصف المادة:

أو # C تغطددى المددادة مبددادى وتطبيقددات مدددادة البرمجددة المتقدمددة مثددال لغدددة 

JAVA وصف المساق من قبل القسم روسيقر. 

 

 الشبكات العصبونية والمنطق المضبب 

 المتطلب السابق: التصميم النظم الذكية( 613534رمز المادة: )

 وصف المادة:

الشددبكة  ،أنددواع الشددبكات العصددبية ،مفهددوم الشددبكات العصددبية االصددطناعية

خوارزميدددة التقدددادم التراجعدددي  ،متعدددددة الطبقدددات: المعماريدددة و الخصدددائص

 ،تطبيقات الشبكات العصدبية االصدطناعية ،الشبكات العصبية الراجعة ،للخطا

 ،العناصددر األساسددية لمنظومددة المنطددق المضددبب ،نطددق المضددببمفهددوم الم

خوارزميددة  ،القواعددد المضددببة ،مجددال العمددل و تعريفددات المجدداميع المضددببة

-مقدمددة للمنظومددة العصددبية ،تطبيقددات المنطددق المضددبب ،المنطددق المضددبب

 الضبابية.

 معمارية حاسوب متقدمة 

 معمارية حاسوب :المتطلب السابق(  613533رمز المادة: )

 وصف المادة:

خصدائص البدرامج ، نماذج  الحواسديب المتوازيدة،  CISC & RISمعمارية 

حطدوط  ،البنية الهرمية للمعالجات والذواكر، مبادى األداء السلمي، والشبكات

تقنيدددات المعالجدددة األنبوبيدددة   ،ذواكر التشددداركيةالدددذواكر السدددريعة والددد ،النقدددل

 .نظم المعالجات والحواسيب  المتعددة ،والفائقة األداء

 

 النمذجة والمحاكاة 

 تصميم النظم الذكية   :المتطلب السابق (  613522رمز المادة: )

 صف المادة: و

استخالص النمداذج باسدتخدام إجدراءات  ،مقدمة إلى مفهوم النمذجة و المحاكاة

التمثيل التماثلي باستخدام  ،نماذج الدالة التحويلية وفضاء الحالة ،تعريف النظم

اسددتخدام  ،التمثيددل الرقمددي باسددتخدام لغددات البرمجددة ،المضددخمات العملياتيددة

Matlab .كوسيلة مساعدة في التمثيل 

 

 

  لزمن الحقيقينظم ا

 مختبر تصميم حاسوب :المتطلب السابق(  613532رمز المادة: )

 وصف المادة:

خصدائص  ،أسدس الدتحكم بواسدطة الحاسدوب ،مقدمة إلى نظم الدزمن الحقيقدي

الددتحكم فددي نظددم الددزمن  ،نظددم الددزمن الحقيقدديالكيددان الصددلب المسددتخدم فددي 

برمجيددات  ،اللغددات المسددتخدمة فددي تطبيقددات نظددم الددزمن الحقيقددي ،الحقيقددي

 نظم تشغيل الزمن الحقيقي.  ،الزمن الحقيقي وتصميم البرمجيات

 

 ( 2) هندسيمشروع 

 323+(3مشررروع هندسرري) :المتطلررب السررابق( 613553رمررز المررادة: )

 س.م 

 وصف المادة:

على الطالب أن يرتبط مع أحد أعضاء الهيئة التدريسية )أو أكثر( حيدث يعدين 

ويقوم الطالب بدراسة المشروع وتحليله وتقديم مقترح لتنفيذه في  له مشروع ،

 المرحلة التالية

 

 

 (1هندسي )مشروع 

 (2مشروع هندسي ) :المتطلب السابق( 613551رمز المادة: )

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1450
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1450
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1451
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1451
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1458
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1458
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1461
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1463
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1464
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 وصف المادة:

يقوم الطالب بتنفيذ المشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج 

 من المرحلة األولى. أليهاتوصل  التي

 

 

 

 

 

 لتصالت واللكترونياتهندسة ا -2

ن قسم الهندسة الكهربائية من أوائل األقسام في كلية الهندسة حيث يهدف إ

برنامج القسم لتخريج  كما يهدفلتخريج طلبة ملمين بانظمة القوى والتحكم 

 يلبي حاجة السوق المحلية و الدولية.ومتدربين بما مهندسين متخصصين 

قسام الرائدة في كلية الهندسة, ويعمل األيعتبر قسم الهندسة الكهربائية من و

المجاالت :  هعلى بناء كادر هندسي متخصص في مجاالت عديدة ومن هذ

 القوى الكهربائية والتحكم ,االتصاالت, الحاسوب.  ويمنح القسم درجة

( ساعة 966البكالوريوس في الهندسة الكهربائية بعد ان يجتاز الطالب )

وتكنولوجية متطورة ترفع من مستوى الطالب حقوأل هندسية  معتمدة , تغطي

التعامل وبقدرة مع مستجدات سوق العمل ولتغدو  لديه الخبرة  لكي تمكنه من

متطلبات التصميم والتطوير لمسائل هندسية تتعلق  الكافية للتعامل مع

م. ويتم تدريس كافة المساقات 1991 بتخصصه. وقد تم إنشاء القسم عام

مختبرات القوى  تبرات العملية والتي تشملالمتخصصة مدعومة بالمخ

 .الكهربائية، مختبرات االتصاالت واإللكترونيات ومختبرات الحاسوب

 

 أهداف القسم:

تهدددف الخطددة الدراسددية فددي تخصددص الهندسددة الكهربائيددة إلعددداد مهندسددين 

ناجحين قادرين على التعامل  واالنخراط في المشاريع الهندسية المختلفة التدي 

 .الكهربائيةقول هندسة القوى تتضمن ح

 

 التصالت واللكترونيات هندسةالخطة الدراسية لقسم 

 

 ( ساعة معتمدة104متطلبات القسم التخصصية والمساندة : )أولً: 

 ( ساعة معتمدة.86متطلبات القسم اإلجبارية: ) . أ

 
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 0610211 (9الكهربائية ) الدوائر 3 6299964

 6636299 دوائر المنطق 3 6636263

 6102126 (2الدوائر الكهربائية ) 3 6696299

6656963+

6656266 
 6696293 (9الكهرومغناطيسية ) 3

 6696296 مختبر الدوائر الكهربائية 9 )*(6696299

 0650240 أساسيات االلكترونيات 1 6696299

 0650242 (9)اإللكترونيات  3 0650240

 6656392 (2الكهرومغناطيسية) 3 6696293

 6636393 المعالجات الدقيقة 3 6636299

 0650320 األنظمة واإلشارات 3 6656963

 6656322 معالجة اإلشارات الرقمية 3 6656326

 0650342 (2اإللكترونيات ) 3 6656242

 0650343 (9)مختبر اإللكترونيات  9 )*(6656242
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 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

6656242+

6636299 
 0650344 اإللكترونيات الرقمية 3

 0650345 (2)مختبر اإللكترونيات  9 )*(6656342

6656342+

6656343 
 6656346 أجهزة القياس االلكترونية 3

 0650347 مختبر اإللكترونيات الرقمية 9 )*(6656344

 6696494 التحكم اآللي 3 6656346

 6696499 (9القوى الكهربائية )  3 6696293

6636393+

6656344 
 6636494 نظم الحواسيب الضمنية 3

 6656426 االتصاالت التشابهية 3 6656326

 6656425 االتصاالت الرقمية 3 6656426

6656392+

6656426 
3 

هندسة الهوائيات واألمواج 

 الميكروية
6656427 

 6656429 مختبر االتصاالت 9 )*(6656426

 6636436 اسوبمختبر تصميم الح 9 )*(6636494

 0650444 الكترونيات القوى 3 6656344

 0650445 االتصاالت الضوئية 3 6656426

6656346)*( 9 
مختبر أجهزة القياس 

 االلكترونية
0650446 

6656345+

6696296 
 0650450 (1)مشروع هندسي  9

6656456+

 ساعة 926
 6656452 (2)مشروع هندسي  9

 6656453 (3)مشروع هندسي  2 6656452

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6656454 التدريب الهندسي )**( 0 ساعة معتمدة 16

 6646459 الهندسة العكسية 3 0650450

 6656526 االتصاالت المتنقلة 3 6656425

 6656522 شبكات االتصاالت والحواسيب 3 6656425

 6656524 مختبر االتصاالت الرقمية 9 )*(6656425

6656427)*( 9 
مختبر الهوائيات واألمواج 

 لميكرويةا
6656525 

 6656526 دوائر االتصاالت 3 6656426

 

 .(  ساعة  معتمدة32المتطلبات المساندة اإلجبارية:) . ب

 

 

 

 معتمدة ساعات( 6: )الختيارية القسم متطلبات.  ج

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 0650963 هندسيالتحليل أسس ال 3 6256962

 6502606 (9التحليل الهندسي ) 3 6256962

6656266+

6656963 
 0630262 (2هندسي )التحليل ال 3

 0650364 االحتماالت والمتغيرات العشوائية 3 6656326
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 :التصالت واللكترونياتوصف مساقات تخصص هندسة 

 

 ( 3تحليل هندسي )

  ( 2)المتطلررررررررب السررررررررابق: رياضرررررررريات    (653263)رمررررررررز المررررررررادة: 

253332 

 وصف المادة:

المعدددددادالت التفاضدددددلية والنمذجدددددة، حدددددل المعدددددادالت التفاضدددددلية الخطيدددددة 

لخطيدددة، نمذجدددة الدددنظم الميكانيكيدددة والكهربائيدددة، تحويدددل البدددالس، وغيدددر ا

حددددددل المعددددددادالت التفاضددددددلية بإسددددددتخدام المتتاليددددددات، حددددددل المعددددددادالت 

التفاضددددددلية ذات القدددددديم اإلبتدائيددددددة، مقدمددددددة إلددددددى المعددددددادالت التفاضددددددلية 

 الجزئية.

 

 ( 3إلكترونيات)

 يررراتالمتطلرررب السرررابق: أساسررريات اللكترون (653242)رمرررز المرررادة: 

3653243 

 وصف المادة: 

، دوائدددر التقدددويم نصدددف موجدددة وكامدددل الموجدددة، Pnتحليدددل دوائدددر الثندددائي 

ثندددددائي زنيدددددر، ودوائدددددر التقلددددديم وااللدددددزام. ترانزسدددددتور ثندددددائي الوصدددددلة 

(BJT ،خواصدددده و نمذجتدددده ، دوائددددر اإلنحيدددداز، مكبددددر باعددددث مشددددترك )

ندددوع  مكبدددر قاعددددة مشدددتركة، مكبدددر جدددامع مشدددترك تصدددميم دوائدددر التكبيدددر

BJT( ترانزسدددددددتور تدددددددأثير المجدددددددال .FET( ندددددددوع الوصدددددددل )JFET )

( ، خواصددددده عملددددده ودوائدددددر اإلنحيددددداز.  MOSFETوالندددددوع المعدددددزول )

( مقدمدددة إلدددى JFET، تصدددميم دوائدددر التكبيدددر ندددوع ) JFETمكبدددرات ندددوع 

 ( وتطبيقاته.OP-Ampمكبر العمليات )

 

 اإلحتمالت والمتغيرات العشوائية 

المتطلررررب السررررابق:تحليل ومعالجررررة اشررررارات   (653164)رمررررز المررررادة: 

653123 

 وصف المادة:

تعريددددف المجموعددددات، متغيددددر عشددددوائي واحددددد، العمليددددات علددددى المتغيددددر 

العشددددوائي الواحدددددد، متغيددددر عشدددددوائي متعددددددد،  العمليددددات علدددددى المتغيدددددر 

العشددددددوائي المتعدددددددد، العمليددددددة العشددددددوائية، التحليددددددل الطيفددددددي للمتغيددددددر 

 طية والمتغير العشوائي.العشوائي. االنظمة الخ

 

 أساسيات التحليل هندسي  

   (2) المتطلررررررررررررب السابق:رياضرررررررررررريات (653361)رمررررررررررررز المررررررررررررادة: 

533322  

 وصف المادة:

(, التكددددامالت فددددي المسددددتويات Mappingالتحددددويالت ) –الدددددوال المركبددددة 

(  Singularitiesالمركبددددددددة, متواليددددددددات تيلددددددددر ولورنددددددددت, المفددددددددردات )

 م الخصائص ومتجهات الخصائص.ونظرية المتبقيات, قي

 

 2إلكترونيات 

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6656447 دقيقةاللكترونيات اإل 3 6656344

 6656441 خاصةالموضوعات ال 3 موافقة القسم

 6656527 نظم النقل في االتصاالت 3 6656425
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( 3المتطلررررررررررب السررررررررررابق:الكترونيات )  (653142)رمررررررررررز المررررررررررادة: 

653242 

 وصف المادة:

تحليدددددددددل دوائدددددددددر التكبيدددددددددر متعدددددددددددة المراحدددددددددل، مكبدددددددددرات القددددددددددرة 

(A،B،AB،C ترانسسدددددتور دارلنكتدددددون اإلسدددددتجابة التردديدددددة للمكبدددددر ،)

لعمليدددددات المثدددددالي، المكبدددددر فدددددي التدددددرددات العاليدددددة والواطئدددددة, مكبدددددر ا

 التفاضلي، تطبيقات مكبر العمليات، التغذية العكسية والمذبذبات.

 

 األنظمة واإلشارات

تحليررررررل أساسرررررريات الالمتطلررررررب السررررررابق:  (653123) رمررررررز المررررررادة: 

 653361الهندسي 

 وصف المادة: 

اإلشددددارات الزمنيددددة المتصددددلة والمتقطعددددة، االلتفدددداف، األنظمددددة الخطيددددة، 

نظمددددة، المعددددادالت التفاضددددلية والفرقيددددة، متسلسددددلة فددددوريير، خصددددائص األ

 تحويل فوريير، تحويل البالس، خصائص تحويل فوريير وال باالس.

 

 (2كهرومغناطيسية )

المتطلررررررررررب السابق:كهرومغناطيسررررررررررية  (653132) رمررررررررررز المررررررررررادة: 

(3)633231 

 وصف المادة:

معددددددددادالت ماكسدددددددددويل, انتشددددددددار الموجدددددددددات -الموجددددددددات وتطبيقاتهدددددددددا

كهرومغناطيسددددددية, متجهددددددات الطاقددددددة واإلشددددددارة, انعكدددددداس الموجددددددات ال

المسدددددتوية علدددددى الحدددددادث الطبيعدددددي, خطدددددوط النقدددددل, نددددداقالت الموجدددددة, 

 أساسيات الهوائيات.

 

 اإللكترونيات الرقمية

و   المتطلررررب السابق:تصررررميم دوائررررر منطررررق (653144) رمررررز المررررادة: 

   (653242) (3الكترونيات )

 وصف المادة: 

االشددددددددددارات الرقميددددددددددة, الثنائيددددددددددات أنصدددددددددداف النواقددددددددددل األنظمددددددددددة و

والترانزيسددددددتورات, العوائددددددل والتقنيددددددات المنطقيددددددة, الددددددربط والمالءمددددددة, 

أنمدددددداط وعناصددددددر الددددددذاكرة, األدوات المنطقيددددددة المبرمجددددددة, المحددددددوالت 

 الرقمية والرقمية, التشابهية, المظهرات المرئية. –التشابهية 

 

 اتصالت تشابهية

المتطلرررررررب السرررررررابق:احتمالت ومتغيررررررررات  (653423)رمرررررررز المرررررررادة: 

 653164عشوائية 

 وصف المادة: 

عمليددددة التعددددديل، التعددددديل المسددددتمر للموجددددة) التعددددديل السددددعوي، التعددددديل 

التددددددرددي والتعددددددديل الطددددددوري(، الضددددددجيج فددددددي مسددددددتقبالت التعددددددديل 

 المستمر، نظرية أخذ العيناتس، التعديل النبضي.

 

 نظم شبكات التصالت والحواسيب 

المتطلرررررررب السرررررررابق: اتصرررررررالت رقميرررررررة  (653522)رمرررررررز المرررررررادة: 

653425 

 وصف المادة: 

مبددددادئ شددددبكات الحاسددددوب، مكونددددات شددددبكة الحاسددددوب، تددددرابط األنظمددددة 

المفتوحدددددة,  إكتشددددداف وتصدددددحيح األخطددددداء، بدددددث المعلومدددددات الرقميدددددة,  

وسددددددائط البددددددث ) النقددددددل( بروتوكددددددوالت الددددددتحكم بمعلومددددددات التوصدددددديل,  

 ية والمحلية.الشكبات المنطق
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مقدمدددددة إلدددددى شدددددبكات االتصدددددال الالسدددددلكية.  مفهدددددوم شدددددبكات االتصدددددال. 

)بروتوكددددول االنترنددددت (، )بروتوكددددول الددددتحكم    تقنيددددات نقددددل المعلومددددات

باإلرسدددددال(, االتصددددداالت الفضدددددائية، االتصددددداالت المتنقلدددددة )بروتوكدددددول 

التطبيقددددددات الالسددددددلكية(، )بروتوكددددددول اإلنترنددددددت المتنقددددددل( الالسددددددلكي، 

 .وثبلوت

 

 إلكترونيات دقيقة

المتطلررررررررب السررررررررابق:الكترونيات رقميررررررررة  (653447) رمررررررررز المررررررررادة:

653144 

 وصف المادة:

التصدددددميم المنطقدددددي باسدددددتخدام  ،خصدددددائص االلكترونيدددددات الرقميدددددة،مقدمة

األنظمددددة  ،MOSالنمذجددددة والتصددددميم  باسددددتخدام تقنيددددة  ،CMOSتقنيددددة 

 ،الددددراة المتكاملدددة تصدددنيع ،(VLSIالمتكاملدددة ذات التددددرج الواسدددع جددددا )

 .FPGAs مصفوفات البوابات المبرمجة حقليا

 

 هندسة التلفاز 

المتطلررررررررب السابق:اتصررررررررالت تشررررررررابهية  (653528)رمررررررررز المررررررررادة: 

653413 

 وصف المادة:

المفددداهيم الفيزيائيدددة للتلفدددار، أدوات إظهدددار والتقددداط الصدددورة التلفزيونيدددة، 

راف وتددددزامن األشددددعة توليددددد االشددددارة التلفزيونيددددة، مراحددددل مسددددح والنحدددد

الضدددددوئية، أنابيدددددب اإلرسدددددال واالسدددددتقبال التلفزيدددددوني الملدددددون، المفددددداهيم 

 األساسية للتلفاز الرقمي.

 

 دوائر التصالت

المتطلررررررررب السابق:اتصررررررررالت تشررررررررابهية  (653526) رمررررررررز المررررررررادة:

 653423و  653142( 2والكترونيات )

 وصف المادة:

عاليدددة التدددردد، التضدددمين ونظدددم مكبدددرات التدددرددات الراديويدددة، المذبدددذبات 

التضدددددمين، دوائدددددر بدددددث التضدددددمين السدددددعوي، دوائدددددر اسدددددتقبال التضدددددمين 

السدددعوي، التضدددمين التدددرددي ، دوائدددر بدددث واسدددتقبال التضدددمين التدددرددي، 

 .PLLدوائر االقفال الطوري وتطبيقاتها  

 

 نظم النقل في التصالت 

 المتطلرررررررررب السابق:اتصرررررررررالت رقميرررررررررة (653527)رمرررررررررز المرررررررررادة: 

653425 

 وصف المادة:

مقدمدددة فدددي أنظدددم االتصددداالت، وسدددائط النقدددل، تقنيدددات تضددداعف االشدددارة، 

إنتشدددددار الموجدددددات الراديويدددددة، أنظمدددددة االتصددددداالت المايكرويدددددة، أنظمدددددة 

االتصددداالت عبدددر األقمدددار الصدددناعية، ترتيبدددات وصدددول اإلشدددارة لألقمدددار 

 الصناعية  التلفون وشبكات التلفون.

 

 إتصالت رقمية

المتطلررررررررب السابق:اتصررررررررالت تشررررررررابهية  (653425) مررررررررادة:رمررررررررز ال

653423 

 وصف المادة:

التعدددديل النبضدددي المرمدددز، التقسددديم الزمندددي المتعددددد، مرشدددحات الموائمدددة، 

تددددددداخالت ومعوقددددددات االشددددددارات الرقميددددددة، النقددددددل بإسددددددتخدام التعددددددديل 

المطددددددالي النبضددددددي بواسددددددطة مصددددددفوفة الحزمددددددة األساسددددددية، مسددددددتقبل 



 992 

المترابطدددة، تقنيدددات التعدددديل الرقمدددي، تدددأثير الضدددجيج االشدددارات الرقميدددة 

 على إشارات التعديل الرقمي.

 

 معالجة الشارة الرقمية 

المتطلرررررب السرررررابق:تحليل هندسررررري متقررررردم و  (653122)رمرررررز المرررررادة: 

 653113و  653134تحليل ومعالجة اشارات 

 وصف المادة:

قطعددددددة اإلشددددددارة واألنظمددددددة المتقطعددددددة زمنيددددددا, تحددددددويالت فددددددوريير المت

, طددددرق التصددددميم للمرشددددح الرقمددددي, مرشددددحات Zوالسددددريعة, تحددددويالت 

االسدددددتجابة المحدددددددة، اإلسدددددتجابة غيدددددر المحددددددودة، اإلسدددددترجاعية وغيدددددر 

 اإلسترجاعية,  تطبيقات.

 

 التصالت الضوئية

المتطلرررررررب السابق:اتصرررررررالت تشرررررررابهية  (653445) رمرررررررز المرررررررادة: 

 653147+مختبر إلكترونيات رقمية653423

 لمادة:وصف ا

مراجعددددة  ،منظومددددة االتصدددداالت الضددددوئية بإسددددتخدام األليدددداف البصددددرية

البصددددريات والموجدددده الضددددوئية دالئددددل الموجددددة الضددددوئية فددددي األليددددداف 

التعديل ،مصدددادر وكواشدددف الضدددوء. مكوندددات الليدددف البصدددري ،البصدددرية

 تصميم منظومة رقمية وتشابهية. ،وتطبيقاته في االتصاالت الضوئية

 

 اتصالت متنقلة 

المتطلرررررررررب السابق:اتصرررررررررالت رقميرررررررررة  (653523)رمرررررررررز المرررررررررادة: 

653425 

 وصف المادة:

مقدمدددة, نظريدددة الخاليدددا الهندسدددية,  مبددددأ التغطيدددة, إعدددادة اسدددتعمال التدددردد,  

فكدددرة القندددوات المتعدددددة والمتشدددابهة, التدددداخل: تدددداخل القندددوات المتشدددابهة 

المسدددار, تقنيدددات والمتجددداورة, االضدددمحالل: النمذجدددة والتنبدددؤ بمتوسدددط فقدددد 

التضدددددمين, أنظمدددددة االتصددددداالت المتنقلدددددة: الهواتدددددف الخلويدددددة التناظريدددددة 

(, أنظمدددددددة الراديددددددددو ) الهواتدددددددف( العامددددددددة GSM،AMPSوالرقميدددددددة )

 (.Pagerوالشخصية, هاتف رسالة الصفحة )

 

 هندسة الهوائيات وانتشار الموجات 

و ( 2المتطلررررررب السابق:كهرومغناطيسررررررية ) (653543)رمررررررز المررررررادة: 

   653132+653423اتصالت تشابهية

 وصف المادة:

مراجعددددة معددددادالت ماكسددددويل، الشددددروط الحديددددة، خطددددوط النقددددل، دالئددددل 

الموجدددددة والتجددددداويف الرنينيدددددة، أجهدددددزة الموجدددددات المايكرويدددددة الخاملدددددة، 

 التركيب الدوري ومرشحات الموجات المايكروية.

ت أحاديدددددة المبدددددادئ الفيزيائيدددددة لإلشدددددعاع, بدددددارمترات الهدددددوائي, هوائيدددددا

( والحلقيددددددددة, أحدددددددددداثيات Dipole   &Monopoleوثنائيددددددددة القطددددددددب )

 الهوائي, عاكس الهوائي, تجميع الهوائيات.

 

 هندسة الرادار

( 2المتطلرررررررب السابق:كهرومغناطيسرررررررية ) (653544) رمرررررررز المرررررررادة:

653143 

 وصف المادة:

مقدمدددة فدددي مبدددادئ الدددرادا، المددددى، الزاويدددة، اإلرتفددداع، إرسدددال واسدددتقبال 

إلشدددددارات الراداريدددددة، معادلدددددة الدددددرادار، رادار النبضدددددة، رادار النبضدددددة ا

الدوبلريددددة، ردار الدددددوبلري ذو الموجددددة المتواصددددلة، رادار مؤشددددر الهدددددف 
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المتحرك،مؤسددددر الهدددددف المتحددددرك المتشدددداكه، مؤشددددر الهدددددف المتحددددرك 

الغيدددددر المتشددددداكه، رادار النبضدددددة المنضدددددغطة، رادارمصدددددفوفة الطدددددور ، 

 يقاتها.شاشات العرض وتطب

 

 (3دوائر كهربائية )

المتطلرررررررررب السرررررررررابق:فيزياء تطبيقيرررررررررة  ( 633233رمرررررررررز المرررررررررادة: )

233334 

 وصف المادة:

تعريفددددات، مفدددداهيم أساسددددية، الشددددحنة والتيددددار، الجهددددد والطاقددددة، القدددددرة، 

عناصددددر الدددددائرة الكهربائيددددة، قددددوانين كيرشددددوف، طددددرق تحليددددل الدددددوائر 

ة، تحليددددددل دوائددددددر االسددددددتجابة الكهربائيددددددة، نظريددددددات الشددددددبكة الكهربائيدددددد

 العابرة، مقدمة لدوائر التيار المتردد.

 

 ( 2دوائر كهربائية )

( 3المتطلرررررب السرررررابق: دوائرررررر كهربائيرررررة )( 633232رمرررررز المرررررادة: )

633233 

 وصف المادة:

األمدددواج الدوريدددة، تجدددارب دوائدددر المكثدددف و المقاومدددة و المحثدددات للتيدددار 

نعدددددة، الدددددرنين، تحليدددددل الددددددوائر المتدددددردد، تحليدددددل الطدددددور، مفهدددددوم المما

المترابطدددة، شدددبكات األطدددوار الثالثيدددة، تحليدددل فدددورير و تحليدددل البدددالس، 

 تحليل الدوائر باستخدام الحاسوب، الشبكات ذات المدخلين.

 

  مختبر دوائر كهربائية

( 2المتطلرررررب السرررررابق: دوائرررررر كهربائيرررررة )( 3633236رمرررررز المرررررادة: )

633232 

 وصف المادة:

دوائددددر التيددددار المباشددددر، قددددوانين كيرشددددوف، نظريددددات تجددددارب تتضددددمن: 

 .الشبكات، مفاهيم الممانعة، قياس القدرة
 

 أجهزة قياس

( 2المتطلررررررررب السررررررررابق: الكترونيررررررررات) (653146 رمررررررررز المررررررررادة: )

653142 

 وصف المادة:

القياسددددددات و األخطدددددداء، الوحدددددددات و المعددددددايير، المقدددددداييس المتشددددددابهة، 

المتدددددرددة والمباشدددددرة، المحدددددوالت،  القنطدددددرة المتريدددددة، جسدددددور التيدددددارات

االت القيدددداس االلكترونيددددة، المتددددرددات، أجهددددزة قيدددداس التددددردد والطددددور، 

 قياس االزاحة ودرجة الحرارة والقياسات الضوئية.

  تحكم الي

 653146المتطلب السابق:أجهزة قياس  (633434 رمز المادة: )

 وصف المادة:

عدددددة لمعدددددادالت الدددددنظم، مقدمدددددة لدددددنظم التغذيدددددة الراجعدددددة العكسدددددية، مراج

االسدددددتجابة الزمنيدددددة للدددددنظم وأداء المسدددددار المغلدددددق، قاعددددددة ثبدددددات روث، 

طريقددة االشددارة، اسدداليب التعددويض، مقدمددة فددي نظددم الددتحكم، نظددم الددتحكم 

 باستخدام المعالج الدقيق.

 

 أنظمة قوى

 633181المتطلب السابق:الت دقيقة ( 633433 رمز المادة: )

 وصف المادة:
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ام، نظدددام لكدددل وحددددة، أجددزاء نظدددام الطاقدددة، المولددددات )شدددبكات تمثيددل النظددد

التتدددابع، االسدددتجابة العدددابرة، وحددددود التشدددغيل(، محدددوالت الطاقدددة، خطدددوط 

 النقل، تحليالت االخطاء:المتماثلة وغير المتماثلة.

 

 مختبر قوى و آلت كهربائية

المتطلررررررب السررررررابق:تحليل أنظمررررررة قرررررروى ( 633487 رمررررررز المررررررادة: )

633483 

 ف المادة:وص

أداء و مواصدددفات خطدددوط النقدددل، مواصدددفات و خدددواص األحمدددال، حمايدددة 

األنظمدددددة الكهربائيدددددة و المدددددرحالت، األعطدددددال الكهربائيدددددة: المتوازندددددة و 

 غير المتوازنة، الثبات و التوازن في أنظمة القوى.

 

 رسم هندسي

 (623313رمز المادة: )

 وصف المادة:

لهندسددددددي، الحددددددروف، الرسددددددم أدوات الرسددددددم و اسددددددتخداماتها، الرسددددددم ا

المتعامددددد و الرسددددم المنظددددور، الرسددددوم المقطوعيددددة، مقدمددددة فددددي الرسددددم 

 (.ACADالوصفي، تقاطع السطوح، الرسم باستخدام الكمبيوتر) 

 

 دوائر المنطق

 613261المتطلب السابق:لغة برمجة  (613233رمز المادة: )

 وصف المادة:

ترانددددات بوليددددان، دوائددددر نظددددم التددددرقيم، جبددددر بوليددددان، القدددديم الصددددغرى الق

المنطدددددق المتوافقدددددة، تصدددددميم و تحوبدددددل الددددددوائر التتابعيدددددة، السدددددجالت و 

 العدادات، الذاكرة، مقدمة إلى الحاسبات.

 

 مختبر دوائر المنطق

المتطلررررررررررب السررررررررررابق:دوائر المنطررررررررررق ( 613266رمررررررررررز المررررررررررادة: )

613263 

 وصف المادة:

ورغدددددان، تجدددددارب تتصدددددمن: دوائدددددر المنطدددددق األساسدددددية، نظريدددددات دي م

 الدوائر المتوافقة، الدوائر التتابعية، السجالت، العدادات.

 

 معالجات دقيقة

المتطلرررررررررب السرررررررررابق:دوائر المنطرررررررررق ( 613131رمرررررررررز  المرررررررررادة: )

613233 

 وصف المادة:

مددددددخل إلدددددى المعالجدددددات الدقيقدددددة، معماريدددددة المعالجدددددات الدقيقدددددة، عمدددددل 

ومدددات، اإليعدددازات المعالجدددات الدقيقدددة، طدددرق العنوندددة، إيعدددازات نقدددل المعل

الحسدددابية و المنطقيدددة، إيعدددازات الدددتحكم، برمجدددة المعالجدددات الدقيقدددة بلغدددة 

 التجميع، مقدمة إلى تعشيق المعالجات الدقيقة.

 مختبر معالجات دقيقة

المتطلرررررررررب السرررررررررابق:معالجات دقيقرررررررررة ( 613176رمرررررررررز المرررررررررادة: )

613173 

 وصف المادة:

يقدددة عملددده، كتابدددة و تنفيدددذ أساسددديات لغدددة األسدددمبلي، أجدددزاء البرندددامج و طر

بددددرامج متعددددددة بلغددددة األسددددمبلي، تددددداخل الددددذاكرة، اإلدخددددال و اإلخددددراج، 

 تطبيقات المقاطعة.

 

 هندسة ميكانيكية 
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المتطلرررررررررب السرررررررررابق:فيزياء تطبيقيرررررررررة ( 623235رمرررررررررز المرررررررررادة: )

233334 

 وصف المادة:

اسددددتاتيكا الجسدددديمات، االجسددددام الصددددلبة، اتددددزان االجسددددام الصددددلبة، القددددوى 

لموزعددددة، عددددزم القصددددور الددددذاتي، كيناماتيكيددددا االجسددددام الصددددلبة، قددددانون ا

نيدددوتن الثددداني، الشدددغل والطاقدددة لالجسدددام الصدددلبة، الددددفع والعدددزم لالجسدددام 

 الصلبة، االهتزازات.

 

 ( 3كهرومغناطيسية )

المتطلررررررررررب السررررررررررابق:تحليل هندسرررررررررري  (633231رمررررررررررز المررررررررررادة: )

  653361+اسس التحليل الهندسي 653233(3)

 المادة:وصف 

عمليدددات المتجهدددات ونظدددم المحددداور، المجدددال الكهربدددائي لشدددحنات نقطيدددة 

وخطيددددة وسددددطحية، كثافددددة الفدددديض الكهربددددائي، قددددانون بيددددوت سددددافارت ، 

كثافدددة الفددديض المغناطيسدددي، نظريدددة سدددتوك وقدددانون امبيدددر، جهدددد المتجددده 

المغناطيسدددددي، الحدددددث والطاقدددددة، الددددددوائر والمدددددواد المغناطيسدددددية، مقدمدددددة 

 لمتغيرة مع الزمن.للمجاالت ا

 

 (3مختبر الكترونيات )

( 3المتطلرررررررررررب السرررررررررررابق:الكترونيات ) (653141رمرررررررررررز المرررررررررررادة: )

653242 

 وصف المادة:

تجددددارب تتضددددمن خصددددائص الصددددمام الثنددددائي، تطبيقددددات علددددى الصددددمام 

الثندددددائي، تطبيقدددددات علدددددى الصدددددمام الثندددددائي، تطبيقدددددات صدددددمام )زيندددددر( 

شددددارات الصددددغيرة باسددددتخدام الثنددددائي، خددددواص الترانزسددددتور، تحليددددل اال

 المضخمات المختلفة.

 

 (2مختبر الكترونيات )

( 3المتطلرررب السرررابق : مختبرررر الكترونيررررات )( 653145 رمرررز المرررادة: )

 653142( 2+الكترونيات )653141

 وصف المادة:

تجددددارب تتضمن:االسددددتجابة التردديددددة للمضددددخمات المختلفددددة، المضددددخمات 

لمتعددددددددة، مضددددددخم العمليددددددات، المرتبطددددددة، المضددددددخمات ذات المراحددددددل ا

 المضخم المفاضل.

 

 مختبر إلكترونيات رقمية

المتطلرررررب السرررررابق:الكترونيات رقميرررررة ) 653147 رمرررررز المرررررادة: )

653144 

 وصف المادة:

تجددددددارب تتضددددددمن: الترانزسددددددتور و أدوات التحويددددددل، دوائددددددر المنطددددددق 

 األساسدددية، الددددوائر المؤقتدددة، دوائدددر تشدددكيل األمدددواج، دوائدددر التحويدددل مدددن

 وبالعكس. نظام رقمي إلى نظام تناظري

 

 

 مختبر اتصالت

المتطلرررررررب السابق:اتصرررررررالت تشرررررررابهية  (653428 رمرررررررز المرررررررادة: )

653423 

 وصف المادة:
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تجددددددددارب  FMو   AMالمذبددددددددذبات، المكبددددددددرات، دوائددددددددر المعدددددددددالت، 

 تتضددددددمن تحليددددددل االشددددددارة، المصددددددفيات، التعددددددديالت و تشددددددمل تعددددددديل

االشددددارات المعدلددددة باسددددتخدام تحويددددل  المرشددددحات، تحليددددل االشددددارات و

 فورير.

 

 مختبرأجهزة القياس اللكترونية

 633434المتطلب السابق: تحكم آلي  (653446رمز المادة: )

 وصف المادة:

حساسدددية قنطدددرة هويسدددتون، قنطدددرة فدددين، قيددداس المكثفدددات، أجهدددزة القيددداس 

 ذات التعددددديل فددددي التددددردد المسددددتخدمة مددددع المحددددوالت السددددعوية الحثيددددة،

مقيددداس االنفعدددال، الثيرميتدددر و الترمدددوميتر البالتيندددي، الدددتحكم فدددي درجدددة 

الحددددرارة، الصددددمام الضددددوئي الثنددددائي و الخليددددة الضددددوئية لتوليددددد الجهددددد، 

اسددددتجابة المحددددوالت الضددددوئية لألشددددعة الضددددوئية عنددددد اخددددتالف اللددددون و 

 زاوية سقوط الضوء.

 

 مختبر اتصالت رقمية

 لسرررررررابق: اتصرررررررالت رقميرررررررةالمتطلرررررررب ا (653524رمرررررررز المرررررررادة: )

653525 

 وصف المادة:

تجدددددارب تتضدددددمن االتصددددداالت الرقميدددددة: االشدددددارات االساسدددددية وميدددددول 

 QPSK, FSK, PSK, ASK.النبضة،

 

 قسم الهندسة المدنية -1

للتطور العمراني واإلنشائي الكبير الذي شهده ويشهده األردن  نظرا

جاالت علمية و كذلك تشعب تخصص الهندسة المدنية ليشمل م والمنطقة،

لحقول يمتلكون خلفية متكاملة  ين مدنيينهندسمالحاجة ل مختلفة ازدادت

معرفية في مجاالت اإلنشاءات و المباني، تصميم شبكات المياه و الصرف 

 الصحي ، مصادر المياه والبيئة ، تصميم الطرق و الجسور ...الخ. ونظراً 

األردنيين وازدياد  ةالطلب لإلقبال الشديد على دراسة الهندسة المدنية من قبل

من دول الخليج العربي بسبب الحركة العمرانية التي تشهدها تلك  ةعدد الطلب

البالد، ومن دول الجوار مثل فلسطين والعراق بسبب الظروف السائدة، 

استحدثت  ولغرض تكامل االختصاصات في كلية الهندسة فان جامعة فيالدلفيا

تعزيزه وتم يير المعتمدة لهذا التخصص تخصص الهندسة المدنية وفق المعا

 بمواد ذات صبغة تطبيقية تخدم المملكة والمنطقة.

 

 

 أهداف القسم:

 

عداد مهندسين مدنيين مؤهلين من الناحية النظرية والعملية إيهدف القسم إلى 

في مجال الهندسة المدنية ولهم القدرة على لعب دور ريادي في المجاالت 

 .نية وبما يتناسب مع الواقع المحلي والعربيالمختلفة للهندسة المد

 

 المدنيةهندسة الالخطة الدراسية لقسم 

( ساعة 334واإلختيارية والمساندة: ) متطلبات التخصص اإلجباريةأولً: 

 معتمدة

 ( ساعة معتمدة66متطلبات التخصص اإلجبارية: ) . أ

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6676239 جيا هندسيةجيولو 3 6256962

 6676299 ستاتيكا 3 6256962
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 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6676292 مقاومة مواد 3 6676299

 6676293 مختبر مقاومة المواد 9 )*(6676292

 6676294 مواد إنشائية 3 6256962

6676294)*(  6676296 مختبر مواد إنشائية 9 

 6676339 ميكانيكا التربة 3 6676239

 6676332 التربةمختبر ميكانيكا  9 )*(6676339

 6676399 (9إنشاءات ) 3 6676292

 6676392 (2إنشاءات ) 3 6676399

 6676324 التصميم الهندسي للطرق 3 6676269

 6676343 هندسة البيئة 3 6292969

 6676323 تصميم رصفات 3 6676324

 6676322 مختبر الطرق 9 )*(6676323

 6676499 (9خرسانة مسلحة ) 3 6676392

 6676492 (2خرسانة مسلحة ) 3 6676499

 6676493 منشآت معدنية 3 6676392

 هندسة النقل والمرور 3 6676324

 

6676429 

 6676449 هيدروليكا 3 6676389

 6676442 مختبر هيدروليكا 9 0670441(*)

 6676443 هندسة صحية 3 6676343

 6676444 مختبر هندسة صحية 9 0670443(*)

مطارات وسكك هندسة  3 6676429

 حديدية

6676522 

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6676549 هيدرولوجيا 3 6676449

 6676539 هندسة األساسات 3 6676339

 6676451 التدريب الهندسي )**( 6 ساعة  16

 6676559 (9مشروع هندسي ) 9 ساعة 926

 6676552 (2هندسي ) مشروع 2 6676559

 

 معتمدة ( ساعة12المتطلبات المساندة اإلجبارية: ) . ب

 ب سابقمتطل
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6292962 1  عملي عامة كيمياء 9 92

 6656963 اسس التحليل الهندسي 3 6256962

 6656266 (9تحليل هندسي ) 3 6256962

6656266 

 

 6636262 (2تحليل هندسي ) 3

 6626292 ديناميكا 3 6676299

 6676262 احصاء هندسي 2 6256962

 6676269 ساحةم 3 6256962

 6676262 مختبر مساحة 9 )*(6676269

 6676389 ميكانيكا الموائع 3 6676299

 6676382 مختبر ميكانيكا الموائع 9 )*(6676399

 6676472 اقتصاد هندسي 3 6256962

 6676579 إدارة مشاريع 3 6676492



 999 

 ب سابقمتطل
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

مواصفات وعقود وحساب  3 6676492

 كميات

6676572 

 

  معتمدة ساعات(  6: )الختيارية التخصص متطلبات. ج

   

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 رقم اسم المادة

 المادة

 6676597 خرسانة مسبقة اإلجهاد  3 6676492

 6676591 هندسة جسور  3 6676492

مواضيع خاصة في الهندسة  3 ساعة 926

 المدنية
6676553 

معالجة المخلفات السائلة  3 6676443

 والصلبة
6676545 

 

 

 :الهندسة المدنيةوصف مساقات تخصص 

 

 رسم هندسي

  (3673313) رمز المادة:

 وصف المادة:

التعرف على ادوات الرسم الهندسدي واسدتخداماتها ، كتابدة األحدرف واألرقدام 

دوات الرسدددم ، المنحنيدددات ، االسدددقاطات ، المقددداطع ، التطبيقدددات أباسدددتخدام 

 الهندسية والرسم بواسطة الحاسوب.

 

 الهندسي الحصاء 

 (3233336المتطلب السابق )( 3673232)رمز المادة: 

 وصف المادة:

عددرض البيانددات ومعالجتهددا ، نظريددة االحتمدداالت ، المتغيددرات العشددوائية ، 

التوزيددددع االحتمددددالي )المسددددتمر والمنفصددددل( ، نظريددددة العينددددات ، التقدددددير 

 االحصائي ، فرضية االختبار.

 

   ستاتيكا

 (3233336المتطلب السابق )    (    3673233) رمز المادة: 

 وصف المادة:

علددم األجسددام الثابتددة ، تحليدددل القددوى وايجدداد مراكدددز الثقددل ، تحليددل األطدددر 

 والدعامات ، قوة االحتكاك، عزم القصور الذاتي ، مبادئ العمل والطاقة .

 

 ومة مواد مقا

 (3673233المتطلب السابق ) ( 3673232)رمز المادة:

 وصف المادة:

جهدداد والضددغط ، االلتددواء ، قددوى القددص والعددزم الدددوراني ، االجهدداد فددي اال

الجسور ، االنحناء في الجسدور ، تحليدل االجهدا واالجهداد الطدولي ، االنحنداء 

 في االعمدة.

 

  مختبر مقاومة المواد

 (3673233المتطلب السابق ) (  3673231)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، اختبددار القددص ، اختبددار االلتددواء ، اختبددار اختبددار الشددد ، اختبددار الضددغط 

 الصدم ، وقياس الضغط ، اختبار صالبة ، تجربة التآكل.

 

 مساحة
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 (3233336المتطلب السابق ) ( 3673263) رمز المادة:

 وصف المادة:

، ثيوداليتمبادىء المساحة ، قياس المسافات ، قياس الزوايا باستخدام جهاز ال

 الليفددل، رسددم الخددرائط الكنتوريددة،خدام جهدداز قيدداس ارتفاعددات النقدداط باسددت

 حساب  المساحات والحجوم ،تصميم وتثبيت المنحنيات االفقية والرأسية.

 

  مساحةمختبر 

 (3233336المتطلب السابق ) (3673262)رمز المادة: 

 وصف المادة:

قياس المسافات وايجاد طول الخطوة ، رسم خرائط المسح ، تخطيط المباني ، 

ثيوداليت ، قيداس االرتفاعدات باسدتخدام ايا واالحداثيات باستخدام القياس الزو

 ، تثبيت المنحنيات. Levelجهاز ال

 

  مواد انشائية

 (3233336المتطلب السابق ) ( 3673234)رمز المادة: 

 وصف المادة:

نواع االسمنت والحصدمة وخصائصدها واسدتخداماتها ، خصدائص الخرسدانة أ

سددددانة ، متانددددة الخرسددددانة ختبددددارات الخروخطددددوات تجهيددددز الخرسددددانة ، ا

، تصدددددميم الخلطدددددات الخرسدددددانية ، خصدددددائص حجدددددارة البنددددداء وديمومتهدددددا

 واستخداماتها.

 

 مواد انشائيةمختبر 

 (3233336المتطلب السابق )   ( 3673236)رمز المادة: 

 وصف المادة:

خصائص االسمنت ، ايجاد احجام الحصمة باستخدام المناخل الخاصة ، 

وعي للحصمة، وحدة الوزن للحصمة ، اختبار الحت للحصمة ، الوزن الن

خصائص الخرسانة ، خصائص حديد البناء ، تجارب على الخشب ، اختبار 

 الصالبة.

 

  ميكانيكا تربة

 (3673213المتطلب السابق )    ( 3673113)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، انضدددغاط التكدددوين االساسدددي للتربدددة ، خصدددائص التربدددة ، تصدددنيف التربدددة 

التربة، مبدأ الضغط الفعال ، الضغط الناتج عن الوزن الذاتي للتربة ، الضغط 

الندداتج مددن القددوى المطبقددة علددى التربددة ، نفاذيددة  التربددة، التسددرب ، الجريددان 

  احادي وثنائي االبعاد ، نظرية تماسك التربة وتحليل الهبوط في التربة.

 

  مختبر ميكانيكا تربة

 (3673213المتطلب السابق ) ( 673112)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المحتوى المائي للتربة )التجفيف بالفرن واختبدار الرطوبدة( ، الدوزن الندوعي 

لجزيئدددات التربدددة ، اختبدددار االنكمددداش للتربدددة )الخطدددي والحجمدددي( ، اختبدددار 

معادالت التي تخص الماء في التربدة ، ايجداد الالتماسك ، كثافة التربة الجافة و

ثافة الجافة في الميدان ، اختبار كاليفورنيا )نسبة التحمل( ، النفاذية ، تحمل الك

  التربة غير المحصورة ، اختبار القص المباشر.

 

  (3انشاءات )

 (3673232المتطلب السابق )   (     3673133)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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امات ، الددعامات االنماط االنشائية ، انواع الدعامات ، قوة رد الفعل فدي الددع

ثنائيددة االبعدداد ، الدددعامات ثالثيددة االبعدداد ، الرسددم البدداني لقددوة القددص والعددزم 

الدوراني ، االقواس ذات الثالث دعائم، خطوط التدأثير للجسدور والددعامات ، 

  االنحناء.

 

  (2انشاءات )

 (3673133المتطلب السابق ) (3673132)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، طريقددة المسددافة الثابتددة ، طريقددة المعددادالت الددثالث للعددزم تحليددل الهياكددل 

الدوراني ، طريقدة العدزم الددوراني للنهايدة الثابتدة ، طريقدة مديالن االنحنداء ، 

 طريقة توزيع العزم الدوراني ، تطبيقات بالحاسوب.

 

   لطرقل يهندسالتصميم ال

 (3673263المتطلب السابق )    ( 3673124)رمز المادة: 

 لمادة:وصف ا

عناصر المنحنى األفقي البسيط وتصميمه وكيفية توقيعه في الميدان وطرق 

التغلب على المشاكل المرافقة. دراسة الموقع. المنحنيات األفقية االنتقالية 

)الكلوتوئيد( والحلزونية  وطرق توقيعها في الميدان. الميول العرضانية 

سية وأنواعها وكيفية وكيفية حسابها وتوقيعها. خصائص المنحنيات الرأ

حسابها وتوقيعها. اعتبارات التوقيع للمنحنيات. مسافة الرؤيا وتحقيقها في 

 .المنحنيات الرأسية واألفقية. تصميم التقاطعات

 

  مختبر الطرق

 (3673221المتطلب السابق ) (3673122)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، الليونددة ، اللزوجددة ، اختبددار الرطوبددة ، اختبددار نقطددة التلددين ونقطددة التددوج 

اختبار كاليفورنيا )نسبة التحمدل( ، الدوزن الندوعي ، خلدط الحصدمة ، تصدميم 

 الخلطات )اختبار مارشال( ، خواص الحصمة ، اختبار مقاومة االنزالق.

 

  اتتصميم رصف

 (3673124المتطلب السابق )    ( 3673121)رمز المادة: 

 وصف المادة:

خدمة فدي خلطدات الرصدف ، المدواد المسدتخدمة انواع الرصف والمواد المسدت

فددي خلطددات االسددفلت، خصددائص طبقددات الرصددف ، الحمددوالت المحوريددة ، 

 تصميم الخلطات االسفلتية باستخدام اختبار مارشال ، صيانة الرصف.

 

 هندسه البيئه 

 (3232333المتطلب السابق )  (673141)رمز المادة: 

 وصف المادة:

م البيئيددة ، وعمليددات التحويددل، والعالقددات الماديددة الكميددات والوحدددات، والددنظ

ومفدداهيم التددوازن و التفاعددل؛ أساسدديات الطاقددة ، الددديناميكا الحراريددة وثوابددت 

التددددوازن؛ الكيميدددداء البيئيددددة : رياضدددديات الكيميدددداء والصددددناعات الكيماويددددة 

التوازنات، والكيمياء العضوية، وعمليات النقل ؛ الطور البيني نقل الجماعي؛ 

لظواهر قسم الطور البيندي : وتلدوث الميداه، تلدوث الهدواء ، الميكروبيولوجيدا ا

 البيئية األساسية، والرياضيات للنمو.

 

  هندسة النقل والمرور

 (3673124المتطلب السابق ) ( 3673423)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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 نظام النقل على الطرق السريعة ، التحكم وتنظديم عمليدة النقدل ، دراسدات فدي

النقددل والمددرور ، عمليددة التخطدديط للنقددل ، العناصددر االساسددية فددي التخطدديط 

 للنقل، سعة الطرق ومستوى الخدمة فيها، االقتصاد والنقل.

 

  ميكانيكا الموائع

 (3673233المتطلب السابق ) ( 3673183)رمز المادة: 

 وصف المادة:

لضغط على خصائص الموائع ، وحدات القياس االساسية ، الضغط وقياسه ، ا

التعدويم ، حركدة الموائدع ، السطوح المسدتوية والمائلدة المغمدورة فدي المدائع ، 

سددتمر ، التغيددر فددي معلددم الحركددة والتدددفق ، تفاضددل وتكامددل معادلددة التدددفق ال

الضددغط فددي المددائع المتدددفق ، معادلددة برنددولي ومعادلددة ايلددر ، تطبيقددات علددى 

تددفق فدي القندوات المغلقدة ، التددفق معادلة برنولي ، مبدأ الزخم وتطبيقاتده ، ال

 الطبقي والتدفق المضطرب.

 

  مختبر ميكانيكا الموائع

 (3673183المتطلب السابق ) ( 3673182)رمز المادة: 

 وصف المادة:

الكثافددة ، التددوتر السددطحي للموائددع ، اللزوجددة ، قيدداس التدددفق ، التدددفق فددي 

بوابددات تفددتح وتغلددق ، القنددوات المفتوحددة ، تجددارب قيدداس التدددفق باسددتخدام 

 معادلة مانينغ ، الخسارة في الضغط ، التوربينات والمضخات.

 

  (3خرسانة مسلحة )

 (3673132المتطلب السابق ) ( 3673433)رمز المادة: 

 وصف المادة:

خواص الخرسانة وحديد البناء ، التصدميم علدى االجهداد المسدموح ، التصدميم 

تسدليح الفدردي او المدزدوج ، المقداطع على االجهداد االقصدى، المقداطع ذات ال

واشكال مختلفة اخرى ، التصميم لمقاومدة  Tالمستطيلة ، المقاطع ذات الشكل 

العددزم ، التصددميم لمقاومددة قددوة القددص ، ايجدداد الطددول الفعددال للحديددد ، انددواع 

 السقوف واتجاه القوى فيها ، االعمدة القصيرة. 

 

  (2رسانة مسلحة )خ

 (3673433المتطلب السابق ) (3673432)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التصميم على الحد االقصى للقوة ، حدود االجهاد ، تحليل وقدوانين االنحنداء ، 

سددقف التددي تددوزع فيهددا القددوى التصددميم ضددد االلتددواء ، االعمدددة الرفيعددة ، األ

 باتجاهين ، تصميم الدرج.

 

  منشآت معدنية

 (3673132المتطلب السابق ) (3673431)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تصميم المنشآت المعدنية ، تصميم العناصر الفوالذية في الجسدور والهياكدل ، 

الجسور المعدنية واالعمدة المعدنية الرفيعة ، نقداط االتصدال ، تطبيقدات علدى 

 الحاسوب.

 

  هيدروليكا

 (3673143المتطلب السابق )      (3673443)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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نابيدب ، معدايير التصدميم ، الجريدان فدي القندوات المفتوحدة ، قيداس شبكات اال

الجريدددان ، المنشدددآت المائيدددة، المضدددخات والتوربيندددات ، التسدددرب ، الميددداه 

 السطحية والجوفية.

 

  مختبر هيدروليكا

 (3673143المتطلب السابق ) (3673442)رمز المادة: 

 وصف المادة:

ئدع ، االسدتمرارية فدي التددفق ، مبددأ الكثافة ، الوزن النوعي ، خصائص الموا

حفظ الطاقة ، سلوك المائع ، مركدز الضدغط ، التددفق فدي االنابيدب ، الجريدان 

 في القنوات المفتوحة ، اداء المضخات.

 

  هندسة صحية

 (3673143المتطلب السابق ) ( 3673441)رمز المادة: 

 وصف المادة:

يدد جدودة الميداه ، الميداه واالنظمدة المعايير الفيزيائيدة والكيميائيدة والحيويدة لتد

البيئيددة ، المقدداييس والمعددايير ، اساسدديات التصددميم فددي هندسددة الميدداه والميدداه 

العادمددة ، تجميددع الميدداه العادمددة والعمددل علددى معالجتهددا ، تددأثير نددوع مصدددر 

 المياه العادمة على طريقة المعالجة )الترسيب ، الترشيح ، التخثر ، التعقيم (.

  سة صحيةمختبر هند

 (3673143المتطلب السابق )  ( 3673444)رمز المادة: 

 وصف المادة:

استخدام التحليل الحجمي والطيفي لتحديد معايير الجودة للمياه الخدام ، اختبدار 

 المياه العادمة من ناحية القلوية ، الصالبة ، الملوحة ، والمواد الصلبة.

 

  هيدرولوجيا

 (3673443السابق ) المتطلب ( 3673543)رمز المادة:

 وصف المادة:

دورة المياه والتبخدر ، الندتح ، هطدول االمطدار ، الجريدان السدطحي ، طبقدات 

المياه الجوفيدة ، قدانون دارسدي ، اآلبدار ، قندوات التوجيده ، خصدائص امداكن 

 تجميع المياه.

 

  اقتصاد هندسي

 (3253332المتطلب السابق ) (3673472)رمز المادة: 

 وصف المادة:

اهيم القيمة الزمنية للنقود ، الفائدة البسيطة والمركبة ، صدنع القدرار مدا بدين مف

البدددائل وتقيدديم المشدداريع العامددة ، التضددخم ، حسددابات االسددتهالك ، تكدداليف 

 امتالك وتشغيل المعدات ، التعادل ، التكلفة الدنيا للحياة ، الضرائب.

 

  هندسة الساسات

 (3673113السابق )المتطلب  (3673513)رمز المادة: 

 وصف المادة:

اندددواع االساسدددات ذات العمدددق القليدددل ، قددددرة تحمدددل االساسدددات ، المعدددادالت 

المسددتخدمة فددي االساسددات، تصددميم االساسددات المنفصددلة ، انددواع خاصددة مددن 

القواعد ، القواعد المستطيلة والثنائيدة والمجتمعدة ، الضدغط االفقدي لدالرض ، 

 الجدران االستنادية.

 

 سورهندسه ج

 (3673432المتطلب السابق )    (673531) رمز المادة:

 وصف المادة:
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مواد بناء الجسور؛ األحمال على الجسدور وفلسدفة التصدميم، تصدميم الجسدور 

الخرسددانية المسددلحة، تصددميم الجسددور الخرسددانية سددابقة اإلجهدداد، وتصددميم 

شدعاع الجسور الفوالذية، وتصميم لوحة من العارضدة و الجسورالمسدتمرة وال

 .الصلب، والتفتيش، وإعادة تأهيل وصيانة الجسور ، أنوع معايير االختيار

 

 هندسه المطارات والسكك الحديديه

 (3673423المتطلب السابق )    (673522) رمز المادة:

 وصف المادة:

خدمات المطارات وخددمات الركداب وخددمات الخدوف، وتخطديط المطدارات.  

تربة تصدميم العناصدر المطدار ؛ مقطدع مدن التصميم للطريق؛ مسح ودراسة ال

المطدار، اإلجهداد فدي عناصدر الطريددق للمطدار ؛ العالقدات العدابرة، وخدددمات 

الركاب وخدمات الخوف حمولدة حسداب لرصديف الطريدق والمطدار. تصدميم 

مختلف اإلجراءات الصارمة من الطريق السدريع والمدرن ورصديف المطدار. 

السدكك الحديديدة. تصدميم الطريدق ؛ إجراءات بناء طبقات الرصف, وتخطديط 

مسح ودراسة التربة، و تصميم العناصرللطريق ؛ مقطع من السكك الحديدية؛ 

اإلجهادات في السكك الحديدية؛ المفاصل للسدكك الحديديدة؛ العالقدات العدابرة؛ 

 إقبال؛ تبديل؛ المعبر خصائص . القاطرة ؛ واإلشارات.

 

  ادارة المشاريع

 (3673432المتطلب السابق )     (3673573)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التخطيط ، مبادىء ادارة المشداريع ، تحليدل الشدبكات باسدتخدام تقنيدة السدهم ، 

الشددبكات المتداخلددة ، رصددد المشدداريع ، مراقبددة المشدداريع ، الوقددت وعالقتدده 

 بالتكاليف.

 

  مواصفات وعقود وحساب كميات

 (3673432لسابق )المتطلب ا      (3673572)رمز المادة: 

 وصف المادة:

اجراءات ابرام العقود ، اندواع العقدود ، الوثدائق التدي يحتويهدا العقدد ، جدداول 

 الكميات ، حساب الكميات.

 

  يهندسالتدريب ال

 س.م.( 13المتطلب السابق )(       3673451)رمز المادة: 

 وصف المادة:

دسدة المدنيدة او اي مكدان تدريب عملي لمدة ثمانية اسابيع في احد مشاريع الهن

يوافق عليه من قبل القسم ، ووفقا للقوانين والقواعد الموضوعة مدن قبدل لجندة 

 التدريب في الكلية.

 

  (3) هندسيمشروع 

 س.م.( 323المتطلب السابق )    ( 3673553)رمز المادة: 

 وصف المادة:

هندسدة  االعداد لمشروع في احد فدروع الهندسدة المدنيدة )هندسدة االنشداءات ،

 .المياه والبيئة ، هندسة الطرق، الهندسة الجيوتقنية(

 

  (2) هندسيمشروع 

 (3673553المتطلب السابق )  (3673552)رمز المادة: 

 وصف المادة:

( ، كتابددة التقريددر وتحضددير رسددومات 9العمددل علددى اكمددال مشددروع تخددرج )

 المشروع والتفاصيل.
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  خرسانة مسبقة الجهاد

 (3673432المتطلب السابق )    ( 3673537)رمز المادة: 

 وصف المادة:

الخصائص قصيرة وطويلة االمد للعناصر المكونة للخرسانة مسبقة االجهاد ، 

االجهاد الجزئي ، تحليل وتصميم الجسور مسبقة االجهاد ، التصميم بناء على 

حموالت الخدمدة ، الدروابط بدين الخرسدانة والحديدد ، الطدول الدالزم للحديدد ، 

القص والشد القطري ، تقييم الخسائر المباشرة وطويلة االمد ، نظرية قوة  قوة

 القص واالحتكاك.

 

  مواضيع خاصة في الهندسة المدنية

 س.م.( 323المتطلب السابق )   (3673551)رمز المادة:

 وصف المادة:

ثالث ساعات معتمدة تعطى في اي موضوع من مواضيع الهندسة المدنية يدتم 

 اختياره.

 

 الجه المخلفات السائله والصلبهمع

 (3673441المتطلب السابق )    (673545) رمز المادة: 

 وصف المادة:

معدل العمليات، حيوية والحركية الكيميائية والعمليات الفيزيائية والبيولوجيدة. 

تصدميم مرافددق معالجدة ميدداه الصددرف الصدحي للحددد والقضداء علددى الملوثددات 

ي ذلك الحمأة المنشطة، بالتناوب والمالمسدات العضوية وغير العضوية. بما ف

 Linenumberالبيولوجية، التصفية والتجارب والرحالت الميدانيدة. * دورة 

 * دورة المياه العادمة.

 

 

 هندسة الميكاترونكسقسم  -4

 

هندسددددة الميكدددداترونيكس تخصددددص يجمددددع بددددين الهندسددددة الميكانيكيددددة 

ة حديثددة تعتمددد علددى واإللكترونيددة والحاسددب والددتحكم بهدددف إنتدداج أنظمدد

مفدداهيم الددذكاء االصددطناعي. الميكدداترونيكس هددو تطبيددق لإللكترونيددات 

الدقيقة في الهندسدة الميكانيكيدة، مثدل: الروبدوت فدي التطبيقدات الصدناعية 

ونظم التصنيع المرنة التي يمكدن برمجتهدا لتغييدر الخطدوط اإلنتاجيدة مدن 

خصدص أسدس أجل الحصول على منتجدات حسدب الطلدب. يعطدي هدذا الت

تحليل وتصميم األجهزة الميكانيكية واإللكترونية التي تعتمد على الحاسب 

والدددتحكم، وكدددذلك صددديانة اآلالت الهندسدددية المتطدددورة وخطدددوط اإلنتددداج 

 األوتوماتيكية.

 

 أهداف القسم:

قسددم هندسددة الميكدداترونيكس هددو قسددم علمددي تطبيقددي، ويخددتص بددالتعليم 

التطبيقية التي تدخل في مجدال هندسدة والتدريب، وإجراء البحوث العلمية 

 الميكاترونيكس. يهدف قسم هندسة الميكاترونيكس إلى تحقيق ما يلي:

إعددداد وتخددريج كددوادر هندسددية متخصصددة قددادرة علددى التعامددل مددع  .9

 المعدات واإلنشاءات الميكاترونية الحديثة.

إعداد المتخصصين المؤهلين باألسدس ومنهجيدات التطبيدق بمدا يمكدنهم  .2

 منافسة في تطوير تقنيات الصناعة.من ال

إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجال هندسة الميكاترونكس التي  .3

 تؤثر على التنمية االقتصادية في المجتمع.

تقديم االستشارات العلمية والفنية للهيئات والجهات التي تستخدم تقنيات  .4

 هندسة الميكاترونكس.
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خريجدي الكليدات المختلفدة طبقداً  خدمة المجتمع عن طريق إعادة تأهيدل .5

 لحاجة سوق العمل.

تعميددق الددوعي باسددتخدام تقنيددات هندسددة الميكدداترونيكس، عددن طريددق  .6

 الدورات التدريبية المهنية المتخصصة.

تنظددديم المدددؤتمرات وورش العمدددل والنددددوات العلميدددة فدددي المجددداالت  .7

 المختلفة لعلوم هندسة الميكاترونيكس.

متقدمددة فددي الفددروع المختلفددة لقسددم  إنشدداء وحدددات أبحدداث متخصصددة .9

 هندسة الميكاترونيكس.

المساهمة في توفير وتدعيم وسائل النشر والترجمة والبحث العلمي فدي  .1

 شتى مجاالت التخصص.

عقد االتفاقيات مدع الهيئدات والمؤسسدات المنداظرة )مدن خدالل عمدادة  .96

 العالقددات الدوليددة( علددى المسددتوى المحلددي، وعلددى المسددتويين اإلقليمددي

 والدولي بهدف تبادل الخبرات وإجراء البحوث المشتركة.

 

 الميكاترونيكسهندسة الخطة الدراسية لقسم 

 ( ساعة معتمدة334متطلبات القسم التخصصية والمساندة : )أولً: 

 ( ساعة معتمدة81إجبارية: ) مواد . أ

 
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6962990 (9ر الكهربائية )الدوائ 3 2999640

 6962920 (2الدوائر الكهربائية ) 3 6962990

 6962960 مختبرالدوائر الكهربائية 9 )*(6962990

 6562420 (9اإللكترونيات ) 3 6962990

 6626299 إستاتيكا 3 0250101

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6646233 الديناميكا واإلهتزازات 3 6262990

 6462350 ميكانيكا المواد الهندسية 3 6262990

 6262310 الرسم الميكانيكي 9 6269390

 6362990 دوائر المنطق 3 6362630

 6462290 مختبر البرمجة للميكاترونكس 9 )*(6362630

 6462420 األجهزة والمجسات 3 6562420

6656242)*(

+6696296 

9 
 6656343 (9مختبر اإللكترونيات )

 6463920 الكترونيات القدرة والقيادات 3 6562420

 6463940 آالت كهربائية للميكاترونكس 3 6562420

 6626333 نظرية اآلالت 3 6462330

6646242+

6646233 
3 

 الموائمة والمحاكاة
6463270 

6646242+

6362990 

المعالجات والمتحكمات  3

 الدقيقة
6463290 

6656266+

6262990 
 6463350 الموائع والحراريات 3

نيكا واالهتزازاتمختبر الميكا 9 )*(6462330  6463370 

 6463440 نظم التحكم اآللي 3 6646327

6656242+

6646233 
 6463560 (9)مشروع هندسي  9

6646394+)*(

6656343 
9 

مختبر اآلالت وإلكترونيات 

 القوى
6464950 

 6464320 التصميم الميكانيكي 3 6626333
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 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

6646344+

6646335 
3 

األنظمة النيوماتيكية 

 والهيدروليكية
6464350 

6646344+

6646329 
 6646449 التحكم الرقمي 3

6646344)*(  6464420 مختبر التحكم اآللي 9 

6463290+)*(

6656343 
9 

مختبر المعالجات الدقيقة 

 والمجسات
6464460 

 6646459 الهندسة العكسية 3 6463560

6646344+

6362630 

3 
 6646424 ذكاء اآللة

 6464450 المبرمجة المتحكمات المنطقية 3 6463290

6646445+

6646344 

3 
 6646447 تصميم أنظمة الميكاترونكس

6646445+

6646344 

3 
 6465420 الربوطيات  واألتمتة

6646447)*(

+6646446 

مختبرالتصميم ألنظمة  9

 الميكاترونكس
6465440 

6646432+

6626972 

تكنولوجيا التصنيع بإستخدام  3

 الحاسوب
6465240 

 6465390 مختبر األتمتة وتحكم بالموائع 9 )*(6464350

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

6464490 
معالجة اإلشارات  3

 للميكاترونكس
6465430 

6463560+

 ساعة 926

9 
 6465590 (2مشروع هندسي )

6646559+

6646447 

2 
 6465550 (3مشروع هندسي )

 6646456 التدريب الهندسي )**( 6 ساعة 16

 

 

 

 معتمدة ساعات( 1: )اإلجبارية المساندة المتطلبات . ب

 

 

 

 

 

 

 معتمدة ساعات( 6) الطالب يختار:  الختيارية المتطلبات. ج
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6365920 نظم الزمن الحقيقي 3 6463440

 6464620 التحكم بالعمليات واألتمتة 3 6463440

 3 موافقة القسم
موضوعات خاصة في 

 الميكاترونيكس
6465130 

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6569630 أسس التحليل الهندسي 3 2569620

 6656266 (9التحليل الهندسي ) 3 2501026

 6636262 (2التحليل الهندسي ) 3 6562660
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646392+

646394 

3 
 6463330 إلكترونيات صناعية

 

 

 

 :سهندسة الميكاترونيكوصف مساقات تخصص 

 

 (3دوائر كهربائية )

 211104)) المتطلب السابق: فيزياء تطبيقية ( 610211رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعريفددات، مفدداهيم أساسددية الشددحنة والتيددار، الجهددد الطاقددة، القدددرة، عناصددر 

الددددائرة الكهربائيدددة، قدددوانين كيرشدددوف، طدددرق تحليدددل الددددوائر الكهربائيدددة، 

حليددل دوائددر السددتجابة العددابرة، مقدمددة لدددوائر ت، نظريددات الشددبكة الكهربائيددة

 .التيار المتردد

 

 (2دوائر كهربائية )

( 3المتطلررررررب السررررررابق: دوائررررررر كهربائيررررررة )( 610212رمررررررز المررررررادة: )

(633233  ) 

 وصف المادة: 

 

األمواج الدورية، تجارب دوائر المكثف والمقاومة والمحثات للتيار المتناوب، 

عددة  الددرنين، تحليددل الدددوائر المترابطددة، شددبكات تحليددل الطددور، مفهددوم الممان

األطددوار الثالثيددة، تحليددل فددورير تحليددل البددالس، تحليددل الدددوائر باسددتخدام 

 .الحاسوب، الشبكات ذات المدخلين

 

 استاتيكا

 233333 ( 3المتطلب السابق: رياضيات )( 620211رمز المادة: )

 وصف المادة:

دئ اساسدددية فدددي تحليدددل القدددوى مقدمدددة فدددي مكانيكدددا االجسدددام الصدددلبة، مبدددا

والمتجهات، انظمة القوى، انظمة القوى الموازية، االتزان االستاتيكي، تحليل 

تراكيددب بسدديطة، االحتكدداك، الخددواص الهندسددية، المركددز المتوسددط و عددزم 

 القصور الذاتي. 

 

 الرسم الميكانيكي

 ( 620329)رمز المادة: 

 وصف المادة:

 لسدين، أسدافين، المسدننة، األجدزاء ) مؤقتدة،ال المسداعدة, المدرابط المنداظير

 للبراغدي المسدتخدمة الرمدوز وبنيتهدا، معاييرهدا) زنبركدات أوتداد، تباشديم،

رسددم ( ISO)نظددام  والمالئمددة الحدددود ، واألبعدداد السددماحيات واللحددام،

 .التجميع رسم التفاصيل،

 

 ميكانيكا مواد صلبة

 620211   ااستاتيك المتطلب السابق:( 640235)رمز المادة: 

 وصف المادة: 

خدواص مقدمة عن االجهادات المختلفة ، االجهادات الرئيسية ، دائرة موهر ، 

المددواد ، منحنيددات االجهدداد و االنفعددال ، االجهدداد المحددوري ، اجهدداد القددص ، 

المدواد المسدتخدمة  ،اجهاد الثني ، اجهاداللي ، االنحناء. بنية المعادن وتبلورها

سددية : إنهيددار المددواد أثندداء التحميددل، عمليددات المعالجددة فددي التطبيقددات الهند

مخططددات التددوازن للمعددادل و للحديددد المكددربن،  ،بنيددة السددبائك، الحراريددة 

  .المعالجة الحرارية للفوالذ
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 الموائع والحراريات

 650260  (3تحليرل هندسري )  المتطلرب السرابق:( 640335رمز المرادة: )

 620211 استاتيكا+ 

  وصف المادة:

مدددخل إلددى القددانون األول والثدداني فددي الددديناميكا الحراريددة ، خددواص الموائددع 

والغدازات ، معدادالت التدددفق ، خدواص المددادة النقيدة ، جدددوال البخدار المشددبع 

والمحمص ، مركز الضغط لجسر مغمور في مائه ، معادلدة برندولي ، الشدغل 

، ، األنتروبيا واإلنثالبي وإنتقال الحرارة ، األنظمة المغلقة ، األنظمة المفتوحة

تطبيقات على القانون األول في الديناميكا الحرارية ، طدرق إنتقدال الحدرارة ، 

مدددخل إلددى إنتقددال الحددراة بالحمددل و التوصددل واإلشددعاع ، التكثيددف والتبخددر ، 

 التدفق الداخلي، مدخل إلى المبادالت الحرارية.

        مختبر الميكانيكا و الهتزازات

 (640233) ديناميكا واهتزازات متطلب السابق:( 640337دة: )رمز الما

 وصف المادة: 

الحركة التوافقية البسيطة )الكتلة والنابض (, البندول البسيط و المركب, عزم 

مخمد, إمتصاص ال غيرلجسم غير منتظم, االهتزاز القصرى  الذاتيالقصور 

ز االلتوائى لعمود االهتزاز, االهتزازات المستعرضة لعمود محوري االهتزا

 محوري.  

 

 الديناميكا والهتزازات

 620211   استاتيكا المتطلب السابق:( 640233رمز المادة: )

 وصف المادة:

قانون نيوتن الثاني، الحركة الدورانيدة، كيناماتيكدا األجسدام الصدلبة، الشدغل و 

اتي ، الطاقة، الزخم والدفع الخطي ، الزخم والدفع الزاوي ، عزم القصدور الدذ

الثني في المحاور ذات المقطع العرضي الددائري، األحمدال العموديدة، انحنداء 

 العوارض، تحويالت اإلجهاد.

خددددواص الحركددددة االهتزازيددددة، اشددددتقاق المعددددادالت التفاضددددلية الحاكمددددة، 

االهتدددزازات الحدددرة والمخمددددة،  الحركدددة التوافقيدددة البسددديطة ، معالجدددة عددددم 

ركددددة المحامددددل،  عددددزل االهتددددزازات، اإلتددددزان الدددددوراني والتددددرددي،  ح

 االهتزازات االنتقالية، االهتزازات الحرة والمجبرة .

 

 دوائر المنطق

 630263 المتطلب السابق:لغة برمجة( 630211رمز المادة: )

 وصف المادة:

جبدددر المنطدددق:  ،العشدددرية، الثنائيدددة، الثمانيدددة، السدددت عشدددرة ،الدددنظم العدديدددة

طريقددة كددوين ، جددداول االختددزال، الجبريددة المتطابقددات األساسددية والمعالجددة

 العدادات والمسجالت. ،الدوائر التتابعية ،تصميم الدوائر التركيبية ،ماكلنسكي

 

 مختبر الدوائر الكهربائية

 (610211) (3المتطلب السابق: دوائر كهربائية )( 610216رمز المادة: )

 وصف المادة: 

ن كيرشدوف، نظريدات الددارات تجارب تتضمن : دوائر التيار المباشدر، قدواني

 .الكهربائية، مفاهيم الممانعة، قياس القدرة

 

 مختبر برمجة للميكاترونكس

 (630263) المتطلب السابق: لغة برمجة( 640270)رمز المادة: 

 وصف المادة: 

حزم برمجية و برامج تطبيقية لتصميم انظمة الميكداترونكس مسدتندة إلدى لغدة 

(C ( و )Matlab. ) 
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 يات القدرة والقياداتالكترون

 (650242) 3المتطلب السابق: اللكترونات ( 640312رمز المادة: )

 وصف المادة:

، طرق القدح، طرق التعديل الجهزة SCRخواص الحالة المستقرة الجهزة 

SCR دوائر التقويم مع االحمال المختلفة، التحكم في الجهد المتردد، التحكم ،

حويل الجهد الثابت الى متردد، تطبيقات على في الجهد الثابت، التحكم في ت

 .TRIACمحول الموجه، تطبيقات على اجهزة 

 

 آلت كهربائية للميكاترونكس

 (650242)  3 اللكترونات المتطلب السابق:( 640314رمز المادة: )

 وصف المادة: 

المحوالت، مولدات ومحركات التيار المستمر، محركات ذات األطوار الثالثة 

طور الواحد، مولددات و آالت التيدار المتدردد، مولددات وآالت الحثيدة، وذات ال

 مولدات وآالت متزامنة، ومولدات وآالت التيار الثابت .

 

 مختبرآلت والكترونيات قوى

 المتطلب السابق: آلت كهربائية للميكاترونكس( 640415رمز المادة : )

 (653242) 3 اللكترونيات 640314) +)

 وصف المادة:

ارب تتضمن : المحركدات للتيدار المسدتمر، المحركدات ذات الطدور الواحدد تج

 واألطوار الثالثية المتزامنة والتأثيرية.

 

 نظرية اآللت

 (640233) ديناميكا واهتزازات متطلب السابق:(  ال620333رمز المادة: )

 وصف المادة: 

متجهدات تحليل الموضع، ميكانيكيدات، تحليدل السدرعة والتسدارع  باسدتخدام ال

بالطريقددة التحليليددة، بالرسددم، والدددارات المغلقددة، تصددميم الكامددات، التددروس، 

التددروس المخروطيددة، تحليددل لمامددات التددروس، االتددزان الددديناميكي والسدداكن 

 .للمحاور ،الوصالت الفراغية

 

 التصميم الميكانيكي

 (620333)  نظرية آلت المتطلب السابق:( 640432رمز المادة: )

 ة:وصف الماد

مدددخل إلددى عمليددات التصددميم، الخلددوص والتفدداوت، الضددغوط الواقعددة علددى 

المواد واالنحناءات، الخواص الميكانيكية للمدواد الهندسدية، نظريدات اإلنهيدار 

مددع األحمددال السدداكنة، نظريددات االنهيددار بسددبب اإلجهدداد واألحمددال المتغيددرة، 

تصددميم المحدداور الوصددالت المسددننة و المددرابط، وصددالت اللحددام و التباشدديم ،

والبكرات و الزنبركات الميكانيكية ، المحامل الدورانية و االنزالقيدة، تصدميم 

 ، القطة االحتكاكية، العناصر الميكانيكية المرنة.التروس والمسننات

 

 األجهزة والمجسات

 (653242) 3المتطلب السابق: إلكترونيات ( 640242رمز المادة: )

 وصف المادة: 

       مجسدددات  لخصدددائص اإللكترونيدددة والديناميكيدددة للمجسدددات ,تحليدددل بياندددات، ا

مة ء)اإلزاحة , السرعة ,التسارع الحرارة الضغط، االنفعال,التدفق ,القوة( موا

 اإلشارة.

 

 (3مشروع هندسي )
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 المتطلررررررب السررررررابق:الديناميكا والهتررررررزازات( 640350رمررررررز المررررررادة: )

 (653242) 3اللكترونيات ( + 640233)

 دة:وصف الما

 مشروع تطبيقي يظهر به تطبيقات في التصميم الميكانيكي، وااللكترونيات.

 

 هندسة عكسية

 (3المتطلرررررب السرررررابق: مشرررررروع هندسررررري )( 640397رمرررررز المرررررادة: )

(640350) 

 وصف المادة:

طرق التحليل للهندسة العكسية، التصميم واعادة التصميم ، التجميع والتعرف 

 .و التعديلعلى األجزاء ،  بناء النماذج 

 

 النظمه النيوماتيكية و الهيدروليكية

+ (640335) المتطلب السرابق: موائرع وحراريرات( 640435رمز المادة: )

 (640344)   نظم التحكم اللي

 وصف المادة: 

نظددم  الموائددع,  خددواص الزيددوت الهيدروليكيددة ، أجددزاء الددنظم الهيدروليكيددة، 

يدروليكيددة ,الدددوائر النيوماتيكيددة,التحكم أجددزاء الددنظم النيوماتيكيددة, الدددوائر اله

الكهربى في الدوائر الهيدروليكية و النيوماتيكية , التحكم بواسدطة المتحكمدات 

 المنطقية المبرمجة.

 

 التحكم الرقمي

 (640344)  المتطلب السابق: نظم تحكم آلي( 640441رمز المادة : )

 وصف المادة: 

،معدادالت الفدروق، تمثيددل  Z إلدى نطدداق  Sمخطدط بدود ، تحويدل مددن نطداق 

المحل الهندسي ،قابلية المراقبة و التحكم الرقمي ، دراسة االستقرار في نطاق 

Z تصميم المتحكمات الرقمية، تطبيقات صناعية ،. 

 

 نظم التحكم اآللي

 (640327) مة ومحاكاةءالمتطلب السابق: موا( 640344رمز المادة: )

 وصف المادة: 

ة الراجعدددة، نمذجدددة الدددنظم الديناميكيدددة المخططدددات مقدمدددة إلدددى نظدددم التغذيددد

الصدددندوقية، تحدددويالت البدددالس، مخطدددط تددددفق اإلشدددارة ،المحدددل الهندسدددي، 

االستجابة الزمنية للنظم وأداء المسار المغلق، قاعدة ثبات روث، مخطدط بدود 

 ونيكويست أنواع المتحكمات الصناعية .
 

 مة والمحاكاةءالموا

 (640233) ديناميكرا واهترزازات طلب السابق:المت( 640327رمز المادة: )

 (640242)   أجهزة ومجسات+ 

 وصف المادة: 

-تعريف المواءمة والمحاكاة ، مبدادىء موائمدة الدنظم الديناميكيدة )الميكانيكيدة

طبيدة(, تقنيدات المحاكداة باسدتخدام الحاسدوب, -حرارية-الهيدروليكية-الكهربية

 .ةتطبيقات باستخدام حزم البرامج الحديث

 

         مختبر التحكم اآللي

 (640344)  نظم تحكم آلي المتطلب السابق:( 640442رمز المادة: )

 وصف المادة:
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تجارب تتضمن : نظم المسارات المغلقة والمفتوحة( التدأثيرات المختلفدة علدى 

قيداس -التفاضدلية -التكامليدة–أداء النظام،إيجاد معامالت المتحكمات التناسدبية 

 كاة على الحاسوب .التردد، محا

 

 ة و المجساتقمختبر المعالجات الدقي

 المتطلرررب السرررابق: معالجرررات ومتحكمرررات دقيقرررة( 640466رمرررز المرررادة: )

 (650343)    3اللكترونيات+  640328))

 وصف المادة:

+ برمجددة  فددي مسدداق أجهددزة ومجسدداتتجددارب ذات عالقددة بالمددادة المغطدداة 

 المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها.

 

 اء اآللةذك

نظرم +  630263)) المتطلرب السرابق: لغرة برمجرة( 640242رمز المادة: )

 (640344)  التحكم اآللي

 وصف المادة: 

التعرف على األنظمة ، الشبكة العصدبية ،الدنظم الخبيدرة ، المنطدق المضدبب، 

 .خوارزميات الجينات ، تطبيقات في أنظمة الميكاترونكس

 

 متحكمات المنطقية المبرمجةال

  المتطلررب السررابق: معالجررات ومتحكمررات دقيقررة( 640445مررز المررادة: )ر

(640328) 

 وصف المادة: 

بنددداء المدددتحكم المنطقدددي المبدددرمج ، وحددددات اإلخدددراج ، وحددددات اإلدخدددال ، 

عمليات اإلدخال و اإلخراج ، و العنونة، البرمجة باستخدام المخطط السلمي ، 

امدددل مدددع البياندددات ،البرمجدددة العددددادات ،مسدددجالت اإلزاحدددة ، التع-المؤقتدددات

تتبدددع -باسدددتخدام األوامدددر ، البرمجدددة باسدددتخدام مخططدددات العمدددل تطبيقدددات

 األخطاء.

 

 المعالجات والمتحكمات دقيقة

 (640242)المتطلررب السررابق: أجهررزة ومجسررات( 640328رمررز المررادة: )

 (630211)  +دوائر منطق

 وصف المادة: 

معالجدددات الدقيقدددة ، معماريدددة مددددخل إلدددى المعالجدددات الدقيقدددة ، معماريدددة ال

المتحكمدددات الدقيقدددة ، برمجدددة المتحكمدددات الدقيقدددة بلغدددة التجميدددع ، تطبيقدددات 

 المتحكمات الدقيقة في أنظمة الميكاترونكس ، االيعازات الحسابية والمنطقية.

 

 تصميم انظمة ميكاترونكس

+  (640344) المتطلب السابق: نظم الرتحكم اآللري( 640447رمز المادة: )

  640445 حكمات منطقية مبرمجةمت

 وصف المادة: 

إختيار المحركات ، إختيار المجسات ، إختيار المتحكمات ، تصميم مهيئدات   

االشارة ، خطوات تصميم أنظمة الميكاترونكس ، دراسدة حداالت تطبيقيدة فدي 

الميكدداترونكس ,طددرق ألنظمددة مخطددط عددام تصددميم أنظمددة الميكدداترونكس ،

سدددتحدثة  ألنظمدددة الميكاترونكس)المتحكمدددات المنطقيدددة والم الدددتحكم المختلفدددة

تصميم و تنفذ -نظم الموائمة  الربط االلكتروني-المعالجات الدقيقة(–المبرمجة 

-مشروع صغير يحمدل صدفات الدذكاء االصدطناعي )و يشدتمل علدى مجسدات

 و مهيىء إشارة(.-وحدة تحكم-مصححات

 

 (2مشروع هندسي )

 (640350)  3السابق: مشروع هندسي المتطلب ( 640551رمز المادة: )
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 وصف المادة:

على الطالب أن يختار أحد المشاريع المعلن عنها من قبل القسم ويقددم الطالدب 

مقترح يتضمن خطة زمنية لتنفيذه عملياً فدي المرحلدة التاليدة ، علدى أن يشدمل 

 ذلك النمذجة والمحاكاة بإستخدام الحاسوب.

 

 (1مشروع هندسي )

  (2المتطلرررررب السرررررابق: مشرررررروع هندسررررري )( 640555رمرررررز المرررررادة: )

(640551) 

 وصف المادة:

يقوم الطالب بتنفيذ المشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج 

التي توصل إليها في المرحلة األولى.يجدب أن يشدمل المشدروع تحلديال نظريدا 

 باإلضافة إلى تنفيذ المشروع .

 تمتةربوطيات واأل

( + 640344المتطلب السابق: نظم الرتحكم اللري )( 640542: )رمز المادة

 ) (640445متحكمات منطقية مبرمجة

 وصف المادة:

قدمة عامة عن الربوطيات، مكوندات نظدام الربدوط، المجسدات وأجهدزة نقدل م

الحركددة فددي نظددام الربددوط، الددتحكم الخطددي وغيددر الخطددي للربددوط، اسددتخدام 

ربوط، التحويدل فدي اإلحدداثيات، التحليدل مدن المتحكمات الدقيقة في التحكم بال

 القاعدة إلى األمام، التحليل العكسي

مسددار الروبددوط، التحليددل الددديناميكي، مفاضددلة المسددارات. تخطدديط المسددار 

والددددددتحكم بدددددده، لغددددددات البرمجددددددة فددددددي الربوطيددددددات، نظددددددم الرؤيددددددا فددددددي 

 الربوطيات.الروبوت السيار

حليل خطوط اإلنتاج المتدفقة, اتزان أنواع األتمتة,تخطيط المصانع المؤتمتة, ت

خطوط اإلنتاج المتدفقة, معدات المناولة, األقشطة النقالة, المتدحرجات النقالدة 

 ,الحلزون النقال, الرافعات,تصميم األنظمة الرقمية المؤتمتة.

 

 مختبر تصميم أنظمة ميكاترونيكس

 سنظمررة ميكررراترونكأالمتطلررب السررابق: تصررميم ( 640544رمررز المررادة: )

(640488) 

 وصف المادة: 

يشتمل المختبر على تجارب عديدة لتطبيق ما تعلمه الطالب في مادة تصميم 

 س.أنظمة ميكاترونك

 

 تكنولوجيا التصنيع باستخدام الحاسب

  المتطلرررررب السابق:التصرررررميم الميكرررررانيكي( 640424رمرررررز المرررررادة: )

 620172)) 2مشغل هندسي + (640432)

 وصف المادة: 

جيات حديثدة ، النمذجدة المجسدمة، مصدفوفات اإلسدقاط، الددوران إستخدام برم

والدددتحكم بجهددداز العدددرض، محاكددداة وتمثيدددل المسدددائل الميكانيكيدددة، التصدددميم 

واالختيددار االمثددل ألجددزاء اآلالت، تطبيقددات ومسددائل منفددردة، تطبيددق بددرامج 

، عامددة لغددرض التصددور والعددرض، محاكدداة وتمثيددل وحدددات اآلالت مختددارة

 . APT-كودGبرمجة ماكينات التحكم الرقمي -الرقميتحكم ماكينات ال

 

 مختبر األتمتة والتحكم بالموائع

  نظمه نيوماتيكية و هيدروليكيةأ المتطلب السابق:( 640531رمز المادة: )

(640435) 

 وصف المادة: 
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 .أنظمة نيوماتيكية وهيدروليكية مساق تجارب متعلقة بمواضيع

 

 كسات للميكاترونمعالجة الشار

 (640441) المتطلب السابق: تحكم رقمي( 643587رمز المادة: )

 وصف المادة: 

مقدمة عن المبادئ األساسية لإلشارات الزمنية المتصدلة، واإلشدارات الزمنيدة 

المتقطعة، أساليب تمثيل اإلشارات، تمثيل فدوري وتحويالتده، تمثيدل البدالس، 

ارات فدي أنظمدة الدتحكم، ، تحليل اإلشدارات المتصدلة، تطبيقدات اإلشدZتمثيل 

 .تصميم الفالتر الرقمية والمتصلة

 

 (3اللكترونيات )

 (610211) (3المتطلب السابق: دوائر كهربائية )( 650242رمز المادة: )

 وصف المادة: 

نظريدددة اشدددباه الموصدددالت، الموصدددالت الثنائيدددة، دوائدددر الصدددمام الثنددددائي 

ت الصدددغيرة ونظريدددة وتطبيقاتددده، خصدددائص الترانزيسدددتور، تحليدددل اإلشدددارا

 ترانزستورات أثر المجال وتطبيقاته ,المكبرات. 

 

 (3مختبر اللكترونيات )

 (650242)  3المتطلب السابق: اإللكترونيات ( 640312رمز المادة: )

 وصف المادة:

تجددارب تتضددمن خصددائص الصددمام الثنددائي، تطبيقددات علددى الصددمام الثنددائي، 

لترانزسددتورات، تحليددل اإلشددارات تطبيقددات صددمام زينددر الثنددائي،  خددواص ا

 الصغيرة باستخدام المضخمات المختلفة .

 

 نظم الزمن الحقيقي

 (640461)  المتطلب السابق: نظم تحكم آلي( 630344رمز المادة: )

 وصف المادة: 

المعدل، الددوال  z-، وتحويل z-المقدمة، تحويل اإلشارات ومعالجتها، تحويل 

سددددير اإلشددددارات، اتددددزان نظددددم الددددتحكم  الناقلددددة، المخطددددط الكتلددددي، مخطددددط

تصدددميم نظدددم الدددتحكم  z-بالحاسدددوب، التحليدددل فدددي المددددى الزمندددي والمددددى 

 .ببالحاسو

 

 التحكم بالعمليات والتمتة

 (640344) المتطلب السابق: نظم تحكم آلي( 640462رمز المادة: )

 وصف المادة: 

اترونكس ويتضددمن هددذا المسدداق تطبيقددات عمليددة للددتحكم فددي مجدداالت الميكدد

 كخطوط االنتاج والتعبئه المؤتمته.

 

 موضوعات خاصة في الميكاترونيكس

 المتطلب السابق:موافقة القسم( 640593رمز المادة: )

 وصف المادة: 

مواضيع حديثة في حقدل هندسدة الميكداترونكس يدتم اختيارهدا مدن قبدل مجلدس 

 .القسم

 

 الكترونيات صناعية

 (650242) 3ابق : الكترونيات المتطلب الس( 640333رمز المادة: )

 وصف المادة :

 .تطبيقات الكترونية للصناعة في القيادة والتحكم
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 قسم الهندسة الكهربائية -5

ن قسم الهندسة الكهربائية من أوائل األقسام في كلية الهندسة حيث يهدف إ

برنامج القسم لتخريج  كما يهدفلتخريج طلبة ملمين بانظمة القوى والتحكم 

 يلبي حاجة السوق المحلية و الدولية.ومتدربين بما متخصصين  مهندسين

قسام الرائدة في كلية الهندسة, ويعمل يعتبر قسم الهندسة الكهربائية من األو

المجاالت :  هعلى بناء كادر هندسي متخصص في مجاالت عديدة ومن هذ

 القوى الكهربائية والتحكم ,االتصاالت, الحاسوب.  ويمنح القسم درجة

( ساعة 966بكالوريوس في الهندسة الكهربائية بعد ان يجتاز الطالب )ال

حقوأل هندسية وتكنولوجية متطورة ترفع من مستوى الطالب  معتمدة , تغطي

التعامل وبقدرة مع مستجدات سوق العمل ولتغدو  لديه الخبرة  لكي تمكنه من

تتعلق متطلبات التصميم والتطوير لمسائل هندسية  الكافية للتعامل مع

م. ويتم تدريس كافة المساقات 1991 بتخصصه. وقد تم إنشاء القسم عام

مختبرات القوى  المتخصصة مدعومة بالمختبرات العملية والتي تشمل

 .الكهربائية، مختبرات االتصاالت واإللكترونيات ومختبرات الحاسوب

 

 أهداف القسم:

اد مهندسين تهدف الخطة الدراسية في تخصص الهندسة الكهربائية إلعد

ناجحين قادرين على التعامل  واالنخراط في المشاريع الهندسية المختلفة التي 

تتضمن حقول هندسة القوى الكهربائية والتحكم والحاسوب وااللكترونيات 

 واالتصاالت.

 

 الكهربائيةهندسة الالخطة الدراسية لقسم 

 عتمدة( ساعة م334متطلبات التخصص الجبارية والمساندة : )أولً: 

 ( ساعة معتمدة81التخصص الجبارية: ) متطلبات . أ

 
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم 

 المادة

6299964 3 
 (9الدوائر الكهربائية )

669629

9 

6696299 3 
 (2الدوائر الكهربائية )

669629

2 

6636263 3 
 دوائر المنطق

663629

9 

6636299 9 
 منطق المختبر دوائر 

663629

2 

656963+

6656266 

3 
 (9كهرومغناطيسية )

669629

3 

6696299 9 
 مختبر الدوائر الكهربائية

669629

6 

6696299 3 
 (9االلكترونيات )

665624

2 

6636299 3 
 المعالجات الدقيقة

663639

3 

6696293 3 
 (9)آالالت الكهربائية 

669639

4 

6636393 9 
 مختبر المعالجات الدقيقة 

663639

4 

6696394 9 
 (9)مختبر آالالت لكهربائية

669639

6 
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 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم 

 المادة

 6656326 االنظمة واالاشارات 3 6636262

 6696332 قياسالأجهزة  3 6656342

  

(*)6696332 

9 
 قياسالمختبر 

6696336 

6696299+

6656242 

3 
 (2لكترونيات )الإ

6656342 

  

(*)6656342 

9 
 (9اإللكترونيات  )مختبر 

6656343 

6636299+

6656242 

3 
 الرقمية كترونيات اللإ

6656344 

6656242+

6626972 

9 
 ( 9) مشروع هندسي

6696351 

 6696499 (9القوى الكهربائية) 3 6696394

 6696492 (2القوى الكهربائية) 3 6696499

 6696493 هندسة الفولطية العالية  3 6696499

 6696494 التحكم اآللي 3 6696332

 6636494 نيةنظم الحواسيب الضم 3 6636393

  

(*)6696494 

9 
 مختبر التحكم آاللي

6696496 

  

(*)6696499 

9 
 مختبر القوى الكهربائية

6696497 

 6656426 التشابهية إالتصاالت 3 6656364

 6656425 االتصاالت الرقمية 3 6656426

  

(*)6656426 

9 
 مختبر إالتصاالت

6656429 

 6646459 الهندسة العكسية 3 6696351

ساعة  16  6696459 )**(التدريب الهندسي صفر

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم 

 المادة

 معتمدة

6696351+ 

ساعة 926  

9 
 (2هندسي) مشروع 

6696451 

 6696593 وقاية أنظمة القوى 3 6696492

 6696594 (2آالالت الكهربائية ) 3 6696394

  

(*)6696594 

9 
 (2مختبر أالالت الكهربائية )

6696597 

 6656527 نظم النقل في االتصاالت 3 6656425

 6696536 الكترونيات القوى 3 6656342

 6696551 (3مشروع هندسي ) 2 6696451

 

 ( ساعة معتمدة35)  المساندة اإلجبارية: المتطلبات ب.
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

6256962 3 
 أسس التحليل الهندسي

665696

3 

6256962 3 
 (9التحليل الهندسي )

665626

6 

6656266 3 
 (2التحليل الهندسي )

663626

2 

6256962 3 
 الديناميكا الحرارية

662639

3 

االحتماالت والمتغيرات  3 6656326

 العشوائية

665636

4 
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 ( ساعات معتمدة6)التخصص الختيارية:  متطلباتج. 
 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

6696499 
 يدات الكهربائيةالتمد 3

669649

1 

6696499 3 
 تصميم انظمة النقل والتوزيع

669659

5 

موافقة 

 القسم

موضوعات خاصة في  3

 الهندسة الكهربائية

669659

6 

6696494 3 
 نظم التحكم بالمحركات

669659

9 

 

 

 

 :الهندسة الكهربائيةوصف مساقات تخصص 

 

 الريادية الهندسية

سراعة  323( + 643251ب السرابق : )المتطلر(  633553)رمز المادة: 

 معتمدة

 وصف المادة: 

المفدداهيم األساسددية االقتصدداد الجزئددي و الكلددي، هندسددة اقتصدداد المعماريددة، 

طريقة اإلنتاج، تأثير الِعْلدم والتقنيدِة علدى اإلنتداِج، اسدتعمال الِعْلدم والتقنيدِة فدي 

 ق توليددددمهدددارات، العمدددل الحدددر، إنتددداج السدددلع والخددددمات، طدددراإلنتددداِج، ال

المشددروِع، ِدراسددات تسددويقية، تصدددير، اسددتيراد واسددتهالك السددوِق الددداخلِي، 

تشكيل مشروِع، متطلبات مشروِع، ِدراسات تقييِم اقتصدادية، مشدروع يُمدّوُل، 

 أعمال مصرفية، شركات، ِدراسات كلفِة، إدارة مشروِع، تسويق.

 

 (3دوائر كهربائية )

 )233334ابق  )المتطلب الس  (633233رمز المادة: )

 وصف المادة: 

تعريفددات، مفدداهيم أساسددية الشددحنة والتيددار، الجهددد الطاقددة، القدددرة، عناصددر 

الددددائرة الكهربائيدددة، قدددوانين كيرشدددوف، طدددرق تحليدددل الددددوائر الكهربائيدددة، 

نظريددات الشددبكة الكهربائيددة، تحليددل دوائددر االسددتجابة العددابرة، مقدمددة لدددوائر 

 التيار المتناوب .

 

 ( 2ربائية ) دوائر كه

 (633233المتطلب السابق : )( 633232رمز المادة: )

 وصف المادة: 

األمدددواج الدوريدددة، تجدددارب الددددوائر المتسدددعة والمقاومدددة والمحثدددات للتيدددار 

المتناوب، تحليل الطور، مفهوم الممانعدة، الدرنين، تحليدل الددوائر المترابطدة، 

تحليدل الددوائر باسدتخدام  شبكات ثالثية الطور، تحليل فورير وتحليل البالس،

 الحاسوب، الشبكات ذات المنفذين .

 

 مختبر دوائر كهربائية

 (633233المتطلب السابق : )( 633236رمز المادة: )

 وصف المادة:

تجارب تتضمن : دوائر التيار المباشر، قوانين كيرشوف، نظريات الشدبكات، 

 .مفاهيم الممانعة، قياس القدرة
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   الهندسة العكسية 

 (633151المتطلب السابق ) (643458)ز المادة: رم

 وصف المادة:

المبدددادئ األساسدددية, تددداريخ الهندسدددة العكسدددية, توليدددد بياندددات التقنيدددة, توثيدددق 

 التصميم, تصميم المشاريع, التطبيقات المستقبلية. 

 

 أجهزة قياس

 (653142المتطلب السابق : )( 633112رمز المادة: )

 وصف المادة:

خطددداء، الوحددددات والمعدددايير، المقددداييس المتشدددابهة، القنطدددرة القياسدددات واأل

المتريدددة، جسدددور التيدددارات المتناوبدددة والمباشدددرة، المحدددوالت، آالت القيددداس 

االلكترونية، المترددات، أجهزة قياس التردد والطور، قيداس اإلزاحدة ودرجدة 

 الحرارة والقياسات الضوئية.

 

 مختبر قياس

 ( 633112السابق: )المتطلب ( 633116رمز المادة: )

 وصف المادة: 

حساسية قنطرة ويتسدتون، قنطدرة فدين، قيداس المتسدعات، أجهدزة القيداس ذات 

التعديل في التردد المستخدمة مع المحوالت السعوية الحثية، مقيداس االنفعدال، 

الثرمسدددتور والثرمدددوميتر البالتيندددي، الدددتحكم فدددي درجدددة الحدددرارة، الصدددمام 

لضوئية لتوليدد الجهدد، اسدتجابة المحدوالت الضدوئية الضوئي الثنائي والخلية ا

 لألشعة الضوئية عند اختالف اللون وزاوية سقوط الضوء.

 

 (3آلت كهربائية)

 (633231المتطلب السابق : )(  633134رمز المادة: )

 وصف المادة:

المحددوالت، مولدددات ومحركددات التيددار المسددتمر، المحركددات ذات األطددوار 

الواحددد، المحددوالت أحاديددة وثالثيددة األطددوار مولدددات و الثالثددة وذات الطددور 

آالت التيار المتنداوب، المولددات والمحركدات  الحثيدة، المولددات والمحركدات 

 التزامنية، محرك التوالي ذي التيار المتناوب والمحرك التنافري.

 

 (3)مشروع هندسي

 (623372+653242المتطلب السابق :) ( 633151رمز المادة: )

 ادة:وصف الم

مناقشة نظرية , تطبيق عملي, أو كالهما, بإشدراف عضدو هيئدة التددريس مدن 

 الكلية , تقرير مفصل و امتحان شفوي مطلوب.

 

 (3)مختبر آلت كهربائية

 (633134المتطلب السابق: )(  633136رمز المادة: )

 وصف المادة:

ولددات تجارب تتضمن : المحوالت، المولدات والمحركات للتيار المستمر، الم

والمحركات التزامنية ذات الطور الواحد وثالثية التطور ومحرك التدوالي ذي 

 التيار المتناوب.

 

 التحكم اآللي

 ( 633112المتطلب السابق : )( 633434رمز المادة: )

 وصف المادة:

مقدمة إلى نظم التغذية الخلفيدة، مراجعدة لمعدادالت الدنظم، االسدتجابة الزمنيدة 

المغلدددق، قاعددددة روث لإلسدددتقرارية، طريقدددة اإلشدددارة،  للدددنظم وأداء المسدددار
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أساليب التعويض، مقدمدة إلدى نظدم الدتحكم ، نظدم الدتحكم باسدتخدام الحاسدوب 

 الدقيق.

 

 مختبر التحكم اآللي

 (633434المتطلب السابق: )( 633436رمز المادة: )

 وصف المادة: 

ت المختلفة علدى تجارب تتضمن : نظم المسارات المغلقة والمفتوحة ، التأثيرا

 أداء النظام، قياس التردد، محاكاة على الحاسوب .

 

 (3قوى كهربائية )

 (633134المتطلب السابق : )( 633433رمز المادة: )

 وصف المادة: 

تمثيددل النظددام، نظددام نسددبة الوحدددة أجددزاء نظددام القدددرة، المولدددات )شددبكات 

القددرة، خطدوط النقدل،  التتابع، االستجابة العابرة، وحدود التشغيل(، محدوالت

 تحليالت األعطال المتماثلة وغير المتماثلة.

 

 (2قوى كهربائية )

 (633433المتطلب السابق: )( 633432رمز المادة: )

 وصف المادة:

حماية أنظمة القدرة، عرض لمحطدات التحويدل الثانويدة وأجدزاء نظدام القددرة 

ايدة الخطدأ األرضدي الكهربائية، متطلبدات وأجدزاء أنظمدة الحمايدة، أنظمدة حم

سديدل  -وزيادة التيار، معادالت تدفق القدرة، حلول عن طريق نظرية جاوس 

رافسون، التحكم بالقدرة، إستقرارية  نظام القددرة، معدامالت تدزامن  -ونيوتن 

 القدرة حل خطوة بخطوة للمعادالت.

 

 مختبر قوى كهربائية

 ( 633433(المتطلب السابق( 633437رمز المادة: )

 المادة:وصف 

أداء ومواصفات خطوط النقل، مواصفات وخواص األحمدال، حمايدة األنظمدة 

الكهربائيدددة والمدددرحالت، األعطدددال الكهربائيدددة المتوازندددة وغيدددر المتوازندددة، 

 اإلستقرارية في أنظمة القوى.

 

 هندسة الفولطية العالية

 (633433)المتطلب السابق :   (633431رمز المادة: )

 وصف المادة: 

الضددغط العددالي إلغددراض الفحددص، قياسددات الضددغط العددالي، انهيددار  توليددد

عازليددة الغددازات، معامددل التددأيين األول لتاونسددند، عكددس االنهيددار باالرتبدداط، 

الحركية واالنتشار، عمليات الكاثود والتأثيرات الجانبية، معامل التأيين الثداني 

لهالدة، انهيدار عازليدة لتاونسند، تقنية السيل، قانون باشن، التأيندات الجزئيدة وا

المواد الصلبة، انهيار عازلية السوائل، تجاوزات الفولطيدة: خصدائص البدادئ 

السهمي، تجداوز الفولطيدة بسدبب البدادئ السدهمي، ضدربة الصداعقة لألبدراج، 

ضددربة الصدداعقة بسددلك األرضددي، جددذب الصددواعق لألسددالك، حسدداب زاويددة  

، قددرون القددوس، أنابيددب الحجددب، تحديددد تجدداوز الفولطيددة، مانعددة الصددواعق

الطرد، العزل الخارجي، اندواع وعمدل العدوازل، الخلوصدات، مسدافة التددرج 

 والتلوث، تنسيق العزل: الطرق التقليدية واإلحصائية.  

 

  نظم التحكم بالمحركات

 (633434المتطلب السابق : )  (633538رمز المادة: )

 وصف المادة:
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م بمحركات التيدار المباشدر , طدرق مقدمة, تحكم بمحرك الخطوة, طرق التحك

التحكم بالمحركات الحثية , التحكم بالمحركات التزامنيدة, اسدتخدام المعالجدات 

 الدقيقة في التحكم.

 

 لقوىالكترونيات ا

 (653142المتطلب السابق : )( 633513رمز المادة: )

 وصف المادة:

لتيدددار مقدمدددة لنبدددائط أنصددداف الموصدددالت ذات القددددرة العاليدددة ، مغيدددرات ا

المتناوب إلى التيار المسدتمر: دوائدر التقدويم أحاديدة الطدور ومتعدددة األطدوار 

ذات نصددف الموجددة والموجددة الكاملددة المحكومددة وغيددر المحكومددة، مقطعددات 

التيار المستمر، مقطعات التيار المتناوب، مغيرات التيدار المسدتمر إلدى التيدار 

طور ، مجهزات التيار المسدتمر المتناوب ، المغيرات أحادية الطور وثالثية ال

 بنظام الفتح والغلق، مغيرات التردد للتيار المتناوب.

 

 

 (2آلت كهربائية )

 (633134المتطلب السابق : )( 633534رمز المادة: )

 وصف المادة:

المحوالت، توصيالت المحوالت الخاصة، محركات الثالثة أطوار المتزامنة: 

ة القصدوى، آالت التيدار المسدتمر: البددء البدء وعزم االنسحاب وشروط القددر

والددتحكم بالسددرعة، المحددرك ثالثددي الطددور: البدددء والددتحكم بالسددرعة، معادلددة 

التدددفق، المحركددات الحثيددة: البدددء والددتحكم بالسددرعة، الدددورات ثنائيددة القفددص 

المخطددط الدددائري، المولددد الحثددي، المحركددات الصددغيرة الكسددرية، المحددرك 

بدأ العمل، خصائص العزم / السرعة، الدائرة المكافئدة الحثي أحادي الطور: م

والتحليددل وتقيدديم األداء، المحركددات أحاديددة الطددور ذات الملفددين: مبدددأ العمددل، 

تقييم األداء، المحركات المتتالية العامة، المحركات المتدرجة، محركات التيار 

 المستمر عديمة الفرش.

 

 

 (2)مختبر آلت كهربائية

 (633534المتطلب السابق: )   ( 633537رمز المادة: )

 وصف المادة:

, التوقدددف, و الدددتحكم فدددي السدددرعة, آالت التيدددار ءآالت  التيددار المسدددتمر: البدددد

المتندداوب ثالثيددة الطددور: البدددئ , التوقددف, الددتحكم بالسددرعة, المحددرك الحثددي 

 أحادي الطور.

 

 تصميم أنظمة النقل والتوزيع

 (633433سابق : )المتطلب ال(  633535رمز المادة: )

 وصف المادة:

مراجعددة للمبددادئ األساسددية، العالقددات بددين مؤسسددات الكهربدداء والمسددتهلكين 

والسددلطات المشددتركة، اعتبددارات أساسددية ونظددم التوزيددع، محددوالت التوزيددع: 

أنواعها، وتوصيالتها، التوافقيدات وتنظديم الفولطيدة، معددات التوزيدع: قواطدع 

، ، محطات التوزيع: الهيكلة، الحماية، التأريض، التيار: أنظمة الغلق المكررة

وتنظيم العزل، تركيب خطدوط التوزيدع، اعتبدارات أساسدية فدي أنظمدة النقدل: 

مها، موصدالت يتشغيل األنظمة،  مستوى الفولطية، الكوابل األرضية و تصدم

خطددوط النقددل:  البددون ، االرتخدداء، الشددد، التددأرجح، مثددال عملددي، مشدداريع 

 كيلوفولط. 932خطوط نقل مصممة ألنظمة و

 

 وقاية أنظمة القوى

 (633432المتطلب السابق : )(  633531رمز المادة: )
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 وصف المادة:

مراجعة: مرحالت الكتروميكانيكية/ الكترونيدة / حاسدوبية ومدرحالت تجداوز 

التيار والتيار األرضي، محوالت التيار والفولطية: االداء فدي الحداالت الثابتدة 

والت االلكترونيددة، حمايددة خطددوط النقددل دون اسددتعمال كابددل والعددابرة، المحدد

مفاعلة، انواع مرحالت المسافة، مرحالت المسدافة  –قيادي: مخطط المقاومة 

ثالثددة اطددوار، حمايددة الخطددوط المتوازيددة، تددأثير أجهددزة التعددويض، حمايددة 

خطوط النقل باستعمال كبل القيادي: قنوات االتصال، مقارنة االتجاه، التطاول 

والتقاصر، مرحالت مقارنة الطور، الترحيل باستعمال الكبدل القيدادي، حمايدة 

المولدددات: أعطددال الدددوار والثابددت، زيددادة التيددار والسددرعة، فقدددان التهدديج، 

التقويم والعمدل كمحدرك، حمايدة المحدول: تجداوز التيدار، المدرحالت الفرقيدة، 

ة: المرحددل الفرقددي، أنظمدة الحمايددة غيددر الكهربائيدة، حمايددة القضددبان الرئيسدي

الحمايددة الفرقيددة الجزئية/الفرقيددة المئويددة، مقارنددة االتجدداه، المصددهرات: مددادة 

 المصهر، ميكانيكية القطع عند تجاوز التيار أو عند تيار القصر، التبادلية.

 

 (2مشروع هندسي )

سررراعة  323+633151المتطلرررب السرررابق : )( 633451رمرررز المرررادة: )

 معتمدة(

 وصف المادة: 

ى الطالب أن يرتبط مع أحد أعضاء الهيئة التدريسية ) أو أكثر ( مدن القسدم عل

حيث يعين له مشروع، ويقوم الطالب بدراسة المشروع وتحليله وتقديم مقترح 

 لتنفيذه في المرحلة التالية.

 

 (1مشروع هندسي  )

 (633451المتطلب السابق : )   (633551رمز المادة: )

 وصف المادة:

بتنفيذ المشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج يقوم الطالب 

 التي توصل اليها في المرحلة األولى.

 

 دوائر منطق

 (613261المتطلب السابق )(  630211رمز المادة: )

 وصف المادة:

الدددنظم العدديدددة. العشدددرية، الثنائيدددة، الثمانيدددة، السدددت عشدددرة. جبدددر المنطدددق: 

عالجدددة الجبرية.جدددداول االختدددزال. طريقدددة كدددوين المتطابقدددات األساسدددية والم

  ماكلنسكي. تصميم الدوائر التركيبية. الدوائر التتابعية. العدادات والمسجالت

 

 مختبر دوائر منطق  

 (613233لسابق)االمتطلب ( 613232رمز المادة: )

 وصف المادة: 

 دوائر المنطدق األساسدية ، نظريدات دي مورجدان ، الددوائر : تجارب تتضمن

 .التتابعية، السجاالت ، العدادات المتوافقة ، الدوائر

 

 دقيقة معالجات

 (613233المتطلب السابق)( 613131رمز المادة: )

 وصف المادة:

مدخل إلى المعالجات الدقيقة . معمارية المعالجات المكروية. عمل المعالجدات 

بية المكرويدددة: طرائدددق العنوندددة، تعليمدددات نقدددل المعلومدددات، تعليمدددات الحسدددا

والمنطقيددة، تعليمددات الددتحكم. برمجددة المعالجددات المكرويددة بلغددة االسددمبلر . 

 مقدمة إلى الية االتصال بالمعالجات المكروية.

 

 دقيقة مختبر معالجات
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 (613131المتطلب السابق)(  613131رمز المادة: )

 وصف المادة: 

ذ بدرامج أساسيات لغة التجميدع ، أجدزاء البرندامج وطريقدة عملده، كتابدة وتنفيد

 .تداخل الذاكرة، اإلدخال واإلخراج. تطبيقات المقاطعة متعددة بلغة التجميع ،

 (3إلكترونيات )

 (633233المتطلب السابق : )(  653242رمز المادة: )

 وصف المادة:

، دوائدر التقدويم نصدف موجدة وكامدل الموجدة، ثندائي Pnتحليل دوائر الثندائي 

( خواصده و BJTانزسدتور ثندائي الوصدلة )زنير، ودوائر التقليم وااللدزام. تر

نمذجته ، دوائر اإلنحياز، مكبدر باعدث مشدترك، مكبدر قاعددة مشدتركة، مكبدر 

. ترانزسددتور تددأثير المجددال BJTجددامع مشددترك تصددميم دوائددر التكبيددر نددوع 

(FET( نددوع الوصددل )JFET( والنددوع المعددزول )MOSFET خواصدده ، )

، تصددميم دوائددر التكبيددر نددوع  JFETعملدده ودوائددر اإلنحيدداز.  مكبددرات نددوع 

(JFET( مقدمة إلى مكبر العمليات )OP-Amp.وتطبيقاته ) 

 

 (2إلكترونيات )

 (633233+653242المتطلب السابق: )( 653142رمز المادة: )

 وصف المادة:

(، A،B،AB،Cتحليدددل دوائدددر التكبيدددر متعدددددة المراحدددل، مكبدددرات القددددرة )

دديدددة للمكبدددر فدددي التدددرددات العاليدددة ترانسسدددتور دارلنكتدددون اإلسدددتجابة التر

والواطئة, مكبر العمليات المثالي، المكبر التفاضلي، تطبيقات مكبر العمليدات، 

 التغذية العكسية والمذبذبات.

 

 (3كهرومغناطيسية )

 (653263+653361المتطلب السابق : )( 633231رمز المادة: )

 وصف المادة: 

الكهربدائي لشدحنات نقطيدة وخطيدة عمليات المتجهات ونظم المحاور، المجال 

وسددطحية، كثافددة الفدديض الكهربددائي، قددانون بيددوت سددفارات، كثافددة الفدديض 

المغناطيسي، نظريدة سدتوك وقدانون أمبيدر، جهدد المتجده المغناطيسدي، الحدث 

والطاقة، الدوائر والمدواد المغناطيسدية، الددوائر والمدواد المغناطيسدية، مقدمدة 

 .للمجاالت المتغيرة مع الزمن 

 

 (3مختبر اإللكترونيات )

 (653142المتطلب السابق : )(  653141رمز المادة: )

 وصف المادة:

خواص المقوم الثنائي , مقومات ثنائية ذات التحديد و التقطيع, تنظيم الفولطية 

باستخدام صمام مقوم زيندر, ترانزسدتور ثندائي القطدب, ترانزسدتور  المجدال, 

نزستور, استجابة للتردد, مضخم متعدد المراحدل, األنواع المختلفة لتهيئة الترا

 مضخم فرقي, مضخم عاكس و غير عاكس االتجاه , دوائر توليد تردد محدد.

 

 (3)تشابهية اتصالت 

 (653164المتطلب السابق:)(  653423رمز المادة: )

 وصف المادة: 

رددي المستمر للموجة، التعديل السعوي، التعديل الدزاوي، التعدديل التد التعديل

عدرض النطداق فدي التعدديل المسدتمر للموجدة، مسدتقبالت  والطدوري، تخمدين

 .والترددي التعديل السعوي

 

 موضوعات خاصة في الهندسة الكهربائية

 المتطلب السابق :)موافقة القسم((  633536رمز المادة: )

 وصف المادة:
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 موضوعات حديثة في الهندسة الكهربائية.

 

 إلكترونيات رقمية

 (653142المتطلب السابق : )(  653144دة: )رمز الما

 وصف المادة:

األنظمددة واالشددارات الرقميددة, الثنائيددات أنصدداف النواقددل والترانزيسددتورات, 

العوائدددل والتقنيدددات المنطقيدددة, الدددربط والمالءمدددة, أنمددداط وعناصدددر الدددذاكرة, 

الرقميددددة والرقميددددة,  –األدوات المنطقيددددة المبرمجددددة, المحددددوالت التشددددابهية 

 شابهية, المظهرات المرئية.الت

 

 تدريب هندسي

 ساعة معتمدة( 13المتطلب السابق : )( 633458)رمز المادة: 

 وصف المادة: 

سداعة معتمددة  16يقضي الطالب فترة تدريب لمدة ثمانيدة أسدابيع  بعدد إكمالده 

في الصناعة )داخل أو خارج األردن( بإشراف  أحد أعضاء الهيئة التدريسدية 

طلب من الطالب تقديم تقارير دورية وتقرير نهائي وأداء امتحان في القسم  وي

نهائي ويكون ذلك ضمن فصل دراسي منفصل ال يجوز للطالب تسدجيل مدواد 

 أخرى في ذلك الفصل.

 

 مختبر اتصالت

 (653423المتطلب السابق : )   (653428رمز المادة: )

 وصف المادة:

نيدة،  إرسدال تضدمين المقددار، مذبذبات مذبذبة إرسدال، مرشدحات الدرجدة الثا

اسدددتقبال تضدددمين المقددددار ، إرسدددال الفرقدددة الجانبيدددة الواحددددة والمضددداعفة ، 

استقبال الفرقة الجانبية الواحدة والمضاعفة، إرسال تضدمين التدردد ، اسدتقبال 

 تضمين التردد ، تضمين عرض النبضة ، فك تضمين عرض النبضة.

 

 (3تحليل هندسي )

 (253332المتطلب السابق : )(  653263رمز المادة: )

 وصف المادة:

المعدددادالت التفاضدددلية والنمذجدددة، حدددل المعدددادالت التفاضدددلية الخطيدددة وغيدددر 

الخطية، نمذجة النظم الميكانيكية والكهربائية، تحويل البالس، حل المعدادالت 

التفاضلية باستخدام المتتاليات، حل المعادالت التفاضدلية ذات القديم االبتدائيدة، 

 دمة إلى المعادالت التفاضلية الجزئيةمق

 

 الحتمالت والمتغيرات العشوائية

 (65123المتطلب السابق : )(  653164رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعريف المجموعات، متغير عشوائي واحد، العمليات علدى المتغيدر العشدوائي 

تعدددد، الواحددد، متغيددر عشددوائي متعدددد،  العمليددات علددى المتغيددر العشددوائي الم

العمليدددة العشدددوائية، التحليدددل الطيفدددي للمتغيدددر العشدددوائي. األنظمدددة الخطيدددة 

 والمتغير العشوائي.

 

 أساسيات التحليل هندسي  

 (253332المتطلب السابق : )(  653361رمز المادة: )

 وصف المادة:

(, التكددددامالت فددددي المسددددتويات Mappingالتحددددويالت ) –الدددددوال المركبددددة 

(  ونظريدددة Singularitiesتيلدددر ولورندددت, المفدددردات )المركبدددة, متواليدددات 

 .المتبقيات, قيم الخصائص ومتجهات الخصائص
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 نظم النقل في التصالت

                                    ( 6534253المتطلب السابق : )(  653527رمز المادة: )

 وصف المادة:

ف اإلشدارة، انتشدار مقدمة في أنظم االتصاالت، وسدائط النقدل، تقنيدات تضداع

الموجات الراديويدة، أنظمدة االتصداالت المايكرويدة، أنظمدة االتصداالت عبدر 

األقمدددار الصدددناعية، ترتيبدددات وصدددول اإلشدددارة لألقمدددار الصدددناعية  التلفدددون 

 وشبكات التلفون.

 

 رسم هندسي

 ( 623313رمز المادة: )

 وصف المادة:

روف، الرسددم المتعامددد و أدوات الرسددم و اسددتخداماتها، الرسددم الهندسددي، الحدد

الرسددم المنظددور، الرسددوم المقطوعيددة، مقدمددة فددي الرسددم الوصددفي، تقدداطع 

 (.ACADالسطوح، الرسم باستخدام الكمبيوتر) 

 

 إتصالت رقمية

 (653423المتطلب السابق : )(   653425رمز المادة: )

 وصف المادة:

لموائمدددة، التعدددديل النبضدددي المرمدددز، التقسددديم الزمندددي المتعددددد، مرشدددحات ا

تدددداخالت ومعوقدددات اإلشدددارات الرقميدددة، النقدددل باسدددتخدام التعدددديل المطدددالي 

النبضددي بواسدددطة مصددفوفة الحزمدددة األساسدددية، مسددتقبل اإلشدددارات الرقميدددة 

المترابطددة، تقنيددات التعددديل الرقمددي، تددأثير الضددجيج علددى إشددارات التعددديل 

 الرقمي.

 

 األنظمة واإلشارات

 (653262لب السابق : )المتط(  653123رمز المادة: )

 وصف المادة:

اإلشارات الزمنية المتصلة والمتقطعة، االلتفاف، األنظمة الخطيدة، خصدائص 

األنظمددة، المعددادالت التفاضددلية والفرقيددة، متسلسددلة فددوريير، تحويددل فددوريير، 

 تحويل البالس، خصائص تحويل فوريير وال باالس.

 

 لغة برمجة

 لسابق ) ل يوجد(المتطلب ا(  613261رمز المادة: )

 وصف المادة:

: أنمددداط المعطيدددات وأندددواع الثوابدددت مقدمدددة إلدددى لغدددة البرمجدددة وأساسدددياتها

التعدددابير  تعليمدددات اإلدخدددال و اإلخدددراج. والمتغيدددرات. العمليدددات بأنواعهدددا. 

الحسددابية والمنطقيددة وتعددابير العالقددة. التحويددل بددين أنددواع المعطيددات. جمددل 

توابع. المصفوفات. المؤشرات. السالسل. الملفات. التحكم. الجمل التكرارية. ال

 التراكيب.  مقدمة إلى البرمجة الموجهة الشيئية.

 

 الحواسيب الضمنية نظم

 ( 613131المتطلب السابق ) (  630414رمز المادة: )

 وصف المادة: 

. االتصدددال بوحددددات  9696اصدددفات الكيدددان المدددادي للمعدددالج المصدددغر مو

اإلدخال/اإلخراج. االتصال الدذاكرة. نظدم المقاطعدة. ذاكدرة الوصدول المباشدر 

DMA  . خطددوط النقددل. تصددميم الددنظم المعتمدددة علددى المعالجددات المكرويددة .

 المتحكمات المكروية: مواصفاتها وتطبيقاتها الهندسية.

 

 

http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1445
http://www.philadelphia.edu.jo/arabic/article_read.asp?id=1445
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 ندسة الميكانيكية قسم اله -6 

فقد كان هذا القسم  .عرق التخصصات الهندسيةأتعتبر الهندسة الميكانيكية من 

قسام الهندسية التي افتتحت في كلية الهندسة. يكتسب الطالب وائل األأ ذمن

خالل دراسته في هذا القسم مهارات أساسية في مجاالت الهندسة الميكانيكية، 

والتركيب و الصيانة لألجهزة الميكانيكية  يتعلم الطالب أسس التصميمحيث 

كذلك يتعلم اساليب توليد الطاقة. كما وتغطي تطبيقات الهندسة  .المختلفة

الميكانيكية كافة مجاالت الحياة مثل:تصميم اآلالت، آالت االحتراق، خدمات 

 المباني، الطاقة المتجددة و غيرها.

 

 هداف القسم:أ

األصعدة سواء أكاديمية أو علمية تخريج المهندس المؤهل على كافة  -9

  .أو تطبيقية، ومن ثم تزويد القطاع الصناعي بهذه الكفاءات

العمل على تطوير وتنمية روح البحث العلمي وتشجيعها لدى أعضاء  -2

وفتح قنوات االتصال مع الجامعات والمؤسسات  هيئة التدريس،

  .العلمية

نوات اتصال مدع اإلسهام في تطويرالصناعة المحلية عن طريق فتح ق -6

 الصناعة واإلسهام في حل مشاكلها وتطويرها.

 

 الميكانيكيةهندسة الالخطة الدراسية لقسم 

 ( ساعة معتمدة334متطلبات التخصص : )أولً: 

 ساعة معتمدة. (81متطلبات التخصص اإلجبارية  : ) . أ

 

 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 696299 (9هربائية )دوائر ك 3 299964

 696394 (9االت كهربائية ) 3 696299

696394 
)*(
 696396 (9مختبر آالت كهربائية ) 9 

 626299 استاتيكا 3 256969

 626292 ديناميكا 3 626299

 626293 ميكانيكا مواد صلبة 3 626299

 626232 رسم ميكانيكي 2 626939

 626333 نظرية آالت 3 626292

 626326 (9يكانيكا موائع )م 3 656266

 626323 (9ديناميكا حرارية ) 3 256962

 626324 (2ديناميكا حرارية ) 3 626323

 626344 قياسات هندسية 3 696299

 626356 (9مشروع هندسي) 9 626972

 626434 (9تصميم آالت ) 3 626333

 626435 (2تصميم االت ) 3 626434

626435
)*( 

 626436 متدريبات في التصمي 9

 626437 هندسة عكسية  3 626356

 626426 (9انتقال حرارة ) 3 626323

 626426 (2انتقال حرارة ) 3 626425

 626427 ياتمختبر حرار 9 )*( 626426

 626443 تحكم إلي 3 626344

 626444 مختبر قياس وتحكم 9 )*( 626443

 626475 مختبر مقاومة وانتاج 9 )*( 626474 

656963
)*(
 626494 اهتزازات ميكانيكية 3 

626494
)*( 

 626495 مختبر اإلهتزازات الميكانيكية  9

 626429 (2ميكانيكا موائع) 3 626326
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 المتطلب

 السابق

 الساعات

 المعتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

626429 
)*( 

 626421 ختبر ميكانيكا موائعم 9

معتمدة ساعه 16
 

)**(
 

 تدريب هندسي 6
626455 

 626529 آالت هيدروليكية 3 626326

 626521 آالت احتراق داخلي 3 626324

626521
)*( 

 626526 مختبر محركات احتراق 9

 626539 تصميم باستخدام الحاسوب 3 626436(*)   

 626522 (9تكييف ) 3 626425

 626526 محطات طاقة حرارية 3 626324

 626553 (2) هندسي مشروع 9 ساعة معتمدة  926

 626554 (3)مشروع هندسي  2 626553

 

 معتمدة ساعة( 35: ) اإلجبارية المساندة المتطلبات . ب

 

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 256962 3 أسس التحليل الهندسي 656963

 256962 3 (9حليل هندسي )ت 656266

 656266 3 (2تحليل هندسي ) 636262

 626293 3 خواص مواد هندسية 626373

 626373 3 (9عمليات تصنيع ) 626474

 

 معتمدة ساعات( 6) الطالب يختار:    اإلختيارية التخصص متطلبات. ج
 المتطلب 

 السابق 

 الساعات

 اسم المادة المعتمدة
 رقم 

 المادة

 626523 تصميم أنظمة صحية 3 626326

 626524 قوى هيدروليكية 3 626326

 626527 تصميم أنظمة حرارية 3 626426

 3 موافقة القسم
موضوعات خاصة في الهندسة 

 الميكانيكية
626555 

 

 

 

 :الهندسة الميكانيكيةوصف مساقات تخصص 

 

 ( 3دوائر كهربائية )

 (233334زياء تطبيقية )المتطلب السابق: في   ( 610211رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعريفات، مفاهيم أساسية الشحنة والتيار، الجهد الطاقة، القدرة، عناصر 

الدائرة الكهربائية، قوانين كيرشوف، طرق تحليل الدوائر الكهربائية، 

نظريات الشبكة الكهربائية، تحليل دوائر االستجابة العابرة، مقدمة لدوائر 

 التيار المتردد.

 

 رات هندسية                                                                                   مها

 (2المتطلرب السرابق: مهرارات اللغرة اإلنجليزيرة )(   640253رمز المرادة: )

(313332) 

 وصف المادة:

الهندسة  -النظريات األخالقية واإلنسانية-منظور وأهداف األخالقيات الهندسية

المسؤولية تجاه أصحاب  -مسؤولية المهندس تجاه األمان -جربة اجتماعيةكت

الكتابة المنطقية  -المهندس كمدير ومستشار وموجه -حقوق المهندس –العمل 
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أسلوب الكتابة  –العمل الجماعي  -مناقشة التقارير الطويلة -لتقارير فنية

 والتنقيح.

 

                                                         آلت كهربائية                              

 (633233المتطلب السابق: هندسة كهربائية)(  610314رمز المادة: )

 وصف المادة:

المحوالت، مولدات ومحركات التيار المستمر، محركات ذات األطوار الثالثة 

الت التيار وذات الطور الواحد، المحوالت أحادية وثالثية األطوار مولدات آ

المتردد، مولدات وآالت الحثية، مولدات وآالت متزامنة، ومولدات وآالت 

 التيار الثابت .

 

 مختبر آلت كهربائية                                                                            

 (633134المتطلب السابق :)(  610316رمز المادة: )

 وصف المادة: 

 كهربائية.آالت تتعلق بالمادة المغطاة في مساق تجارب 

 

 (                                                                                3تفاضل وتكامل )

 ---المتطلب السابق: (  650101رمز المادة: )

 وصف المادة:

تطبيقات  ،المشتقات ،النهايات واالستمرارية ،الخطوط والتوابع،المجموعات

طرائق  ،التوابع غير المنتهية ،تطبيقات على التكامل ،التكامل ،على المشتقات

 التكامل.

 

 (       2تفاضل وتكامل )

( 3المتطلب السابق: تفاضل وتكامل ) ( 650102رمز المادة: )

(233333) 

 وصف المادة:

 ،النهايات واالتصال، االقترانات متعددة المتغيرات ، االشتقاق الجزئي

  ،الخطوط والمستويات المماسة ،قانون السلسة ،المشتقات االتجاهية ،التدرج

طريقة  ،اختيار المشتقة الثانية ،النهايات العظمى والصغرى ،العمودي

التكامل على الخط وعلى  ،التكامالت المتعددة )الثنائي والثالثي( ،الجرانج

 نظريات جرين وجاوس وستوكس. ،السطح

 

                                                                                 (  3تحليل هندسي )

( 2:تفاضل وتكامل )المتطلب السابق(  653263رمز المادة: )

(653332) 

 وصف المادة:

حل  ،المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى ،المعادالت التفاضلية والنمذجة

المعادالت التفاضلية من الدرجة ،ير الخطيةالمعادالت التفاضلية الخطية وغ

تحويالت البالس ، نمذجة النظم الميكانيكية و الكهربائية ،الثانية والعليا

حل المعادالت  ،حل المعادالت التفاضلية باستخدام المتتاليات ،وتطبيقاتها

 المعادالت التفاضلية الجزئية. ،التفاضلية ذات القيمة االبتدائية

 

 (2تحليل هندسي )

 (653263( )3المتطلب السابق:تحليل هندسي ) ( 630262رمز المادة: )

 وصف المادة:

 Matlabاستخدام   ،حل المعادالت غير الخطية ،مقدمة ) تحليل األخطاء(

حل ، التكامل العددي ،التفاضل العددي ،لوضع الخوارزميات العددية

 الفراغ الجزئي.فراغ  األشعة و ،المعادالت الخطية )المصفوفات والمحددات(
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 أساسيات السيارات                                                                                  

 ---المتطلب السابق: (  620105رمز المادة: )

 وصف المادة:

مقدمة عامة، المحرك وأنظمته )اإلشعال، الوقود، التزييت، التبريد(، أنظمة 

قل الحركة، الفرامل، التوجيه، التعليق، التدفئة والتبريد، السيارة األخرى )ن

طرد العدم(، العجالت واإلطارات، أخطاء السيارات وطرق معالجتها، 

 التكنولوجيا الحديثة في السيارات. 

 

 رسم هندسي                                                                                       

 ---المتطلب السابق: (  620131ادة: )رمز الم

 وصف المادة:

حروف، الرسم المتعامد لاستخداماتها، الرسم الهندسي، ا الرسم و أدوات

والرسم المنظور، الرسوم المقطوعية، مقدمة في الرسم الوصفي، تقاطــع 

 . ACAD السطوح واألفـراد، الرسـم باستخـدام الكمبيوتر 

 

 (3مشغل هندسي )

 --المتطلب السابق: (  620171: )رمز المادة

 وصف المادة:

تطوير مهارات العمل في البرادة اليدوية، الخراطة، اللحام، األنابيب 

، والسباكة، النجارة، السك، أعمال الزجاج، تشكيل الصاج، لحام المعادن

 القياسات، نظريات تشكيل المعادن.

 

 (  2مشغل هندسي )

( 3سابق: مشغل هندسي )المتطلب ال(  620172رمز المادة: )

(623373) 

 وصف المادة:

الكهرباء البيتية، توصيالت اإلنارة، صيانة األجهزة اإللكترونية، التوصيل 

 على التوالي والتوازي.

 

  استاتيكا  

 (653333( )2المتطلب السابق:تفاضل وتكامل )(  620211رمز المادة: )

 وصف المادة:

مبادئ أساسية في تحليل القوى  مقدمة في ميكانيكيا األجسام الصلبة،

والمتجهات، أنظمة القوى، أنظمة القوى الموازية، االتزان االستاتيكي، تحليل 

تراكيب بسيطة، االحتكاك، الخواص الهندسية، المركز المتوسط وعزم 

 .القصور الذاتي

 

 ديناميكا

 (623233المتطلب السابق: استاتيكا )(  620212رمز المادة: )

 وصف المادة: 

، توازن األجسام الصلبة، القوى الموزعة، عزم تمراجعة لديناميكية الجزئيا

ية األجسام الصلبة، قانون نيوتن الثاني، الدفع كالقصور الذاتي، ديناماتي

 .والزخم لألجسام الصلبة، الشغل والطاقة لألجسام الصلبة، االهتزازات

 

                                                ميكانيكا مواد صلبة                                  

 (623233المتطلب السابق: استاتيكا ) ( 620213رمز المادة: )

 وصف المادة: 
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األحمال المحورية خواص المواد المستخلصة من تجربة الشد، اإلجهادات 

واالنفعاالت الناتجة عن األحمال المحورية، التغير في أبعاد قضيب نتيجة 

ري، نظرية الثني البدائية، عمود إدارة مصمت ومفرغ، أنابيب حمل محو

رقيقة الجدران، مقاطع رباعية، نظرية الثني المتماثلة، اإلجهادات في قضيب 

معرض لعزوم ثني، ولحمل عرضي ، ولحمل مركب، العوارض غير 

المتجانسة والمركبة، تحليل إجهادات ثنائية األبعاد، معادالت النقل، دائرة 

 اويات ضغط رقيقة، انبعاج القضبان بطريقة التكامل .مور، ح

 

 رسم ميكانيكي                                                                                     

المتطلب السابق: ميكانيكا مواد صلبة (  620232رمز المادة: )

(623313) 

 وصف المادة:

ؤقتة، ) األجزاء المسننة، أسافين، لسين، المناظير المساعدة، المرابط الم

تباشيم، أوتاد، زنبركات ( معاييرها وبنيتها، الرموز المستخدمة للبراغي 

(  رسم ISOواللحام، السماحيات واألبعاد، الحــدود والمالئمـة ) نظام 

 التفاصيل، رسم التجميع .

 

                                         نظرية اآللت                                              

 (623232المتطلب السابق: ديناميكا )(  620333رمز المادة: )

 وصف المادة:

التحليل الديناماتيكي لآلليات، مضلعات السرعة والتسارع، التحليل 

، للتروس للكاماتاالستاتيكي لقوى القصور لآلليات، تحليل ديناميكي 

 ازن اآلالت، المحكمات.ولمجموعة من التروس، تو

 (   3ميكانيكا موائع )

 (653263المتطلب السابق:)(  620320رمز المادة: )

 وصف المادة:

وغير المستقر، معادلة االستمرارية، التدفق  الهيدروستاتيكا، التدفق المستقر

ر لالمثالي الغير قابل لإلنضغاط، التدفق سالكامن، معادلة برنولي، معادلة أوي

، معادلة الطاقة، مبادئ الدفع والعزم، التحليل البعدي، مدخل إلى ببعد واحد

 الطبقة الحدية، التدفق في األنابيب، االحتكاك في األنابيب .

 

 مختبر ميكانيكا موائع                                                                            

( 2يكانيكا موائع )المتطلب السابق:م(  623421رمز المادة: )

(623428) 

 وصف المادة:

 (.9تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق ميكانيكا موائع )

 

 (                                                                                3ديناميكا حرارية )

( 2تفاضل وتكامل ) المتطلب السابق:(  620323رمز المادة: )

(653332) 

 وصف المادة:

مبادئ في الديناميكا الحرارية الهندسية، القانون األول، القانون الثاني، تحليل 

 األنظمة والتحكم الحجمي، خواص وتصرفات السوائل النقية.

 

 (   2ديناميكا حرارية )

( 3المتطلب السابق: ديناميكا حرارية )( 620324رمز المادة: )

(623121) 

 وصف المادة:
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والالانعكاسية، دورات الطاقة المعيارية للبخار ودورات البخار  الموجودية

والتبريد، عالقات في الديناميكا الحرارية، الغازات المثالية والحقيقة والجداول 

 العامة، المخاليط والمحاليل غير المتفاعلة، التفاعالت الكيميائية واالحتراق.

 

                                                     قياسات هندسية                                

 (633233)المتطلب السابق:   (620344رمز المادة: )

 وصف المادة:

الخطأ، القياسات الخطية والزاويّة، السماحيات، قياسات األسنان والتروس، 

قياس استقامة واستدارة السطوح، قياسات التدفق والحرارة، أجهزة القياس 

ت االلكترونية، المجسات، قياس القوة والعزم، قياس االنفعال، والحساسا

 تصميم خاليا قياس الحمل.
 

 خواص مواد هندسية                                                                               

المتطلب السابق: ميكانيكا مواد صلبة (  620373رمز المادة: )

(623231) 

 وصف المادة:

المواد المستخدمة في التطبيقات الهندسية : تشكل  ،بنية المعادن وتبلورها

فشل المواد، عمليات  ،البالستيك على مستوى الماكرو والمايكروبنيوي

الرسم البياني  ،الرسم الباني لألطوار ، بنية المخاليط، المعالجة الحرارية

 المتوازن للحديد المكربن، المعالجة الحرارية للفوالذ .

 

 مختبر مقاومة وانتاج                                                                            

( 3المتطلب السابق: عمليات تصنيع )(  620475رمز المادة: )

(623474 ) 

 وصف المادة:

 خواص المواد هندسيةو يتجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق

 .لتصنيع ميكانيكاالمواد الصلبة وا

 

 (                                                                                   3تصميم آلت )

 (623111المتطلب السابق: نظرية آلت )(  620434رمز المادة: )

 

 وصف المادة:

مقدمة إلى عمليات التصميم، اعتبارات التصميم، السماحيات، المالئمات 

ح، اختيار المعادن، الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية، وتشطيب السطو

تحليل االجهادات في العناصر الميكانيكية واالنحرافات، فشل عناصر 

اآلالت، االجهاد، براغي القدرة، والمرابط المسننة، وصالت اللحام والتباشيم، 

 الزنبركات الميكانيكية.

 

 (   2تصميم آلت )

 (623111لمتطلب السابق:نظرية آلت )ا(   620435رمز المادة: )

 وصف المادة:

عناصدددر نقدددل الطاقدددة الميكانيكيدددة، التقدددارن، الددددوافع االحتكاكيدددة )االقشدددطة، 

البكرات القابض، والكدوابح( اختيدار السلسدلة، اختيدار الحبدل السدلكي، تصدميم 

التددرس، المحمددل المنزلددق، اختيددار المحددرك األساسددي، مشددروع فددي التصددميم 

 تطبيقي ألنظمة عملية تحت إشراف المدرس.الهندسي ال

 

 (  3مشروع هندسي )

 (623372( )2المتطلب السابق:مشغل هندسي )( 623153رمز المادة: )

 وصف المادة:

 مواضيع عملية تتعلق بعناوين في الهندسة الميكانيكية.
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                     تدريبات في التصميم                                                         

 (623415( )2المتطلب السابق : تصميم آلت )(  620436رمز المادة: )

 وصف المادة:

 . 2+9مواضيع عملية تتعلق بعناوين في الهندسة الميكانيكية وتصميم آالت 

 

 (    2ميكانيكا موائع )

 ) (3المتطلرررررب السرررررابق: ميكانيكرررررا موائرررررع )( 620428رمرررررز المرررررادة: )

623123) 

 ف المادة:وص

ف األساسدية، اإلجهداد علدى نقطدة، أساسديات تحليدل السدريان، يمراجعة التعار

سدددددتوكس، التدددددردد -معدددددادالت السدددددريان الموائدددددع اللزجدددددة، معادلدددددة نيفيدددددر

واالصدددطالحات المسدددتخدمة لوصدددفه، ضدددغوط رينولددددز، التمثيدددل الرياضدددي 

مقدمددة للتددردد، السددريان غيددر اللددزج، قددانون االسددتمرارية، الطبقددة الحديددة، 

 لآلالت التربينية.

 

 (     3انتقال حرارة )

( 3المتطلرررررب السرررررابق: ديناميكرررررا حراريرررررة )( 620420رمرررررز المرررررادة: )

(623121) 

 وصف المادة:

طرق انتقال الحرارة، انتقال الحرارة بالتوصيل في الحالة المستقرة لبعد 

ية واحد، التوصيل الحراري في الحالة الغير مستقرة، نظام السعة الحرار

المكتملة، انتقال الحرارة بالحمل،العالقات التجريبية والعملية النتقال الحرارة 

بالحمل، انتقال الحرارة بالحمل الحر، التكثيف والتبخير، مقدمة إلى المبادالت 

 الحرارية، مقدمة إلى انتقال الحرارة باإلشعاع .

 

 (  2انتقال حرارة )

 623425) المتطلب السابق:(  620426رمز المادة: )

 وصف المادة:

خواص اإلشعاع الحراري وتبادله بين السطوح، التوصيل الحراري في حالة 

االستقرار لبعدين، التوصيل الحراري في الحالة الغير مستقرة،  مواضيع 

مختارة في انتقال الحرارة بالحمل القسري، مواضيع خاصة في انتقال 

 راري وغيرها.الحرارة مثل : التجمد والذوبان واألنبوب الح

 

 مختبر حراريات                                                                                 

( 2المتطلب السابق: انتقال حرارة )(  620427رمز المادة : )

(623426)* 

 وصف المادة:

 (.9+2تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق انتقال حرارة )

 

                                                                                         تحكم آلي    

المتطلرررب  : 623144قياسرررات هندسرررية *))( 623441رمرررز المرررادة: )

 السابق

 وصف المادة: 

صيغة األنظمة، اشتقاق الدالة المحولة، تحليل رد الفعل العابر، االتزان، 

مسار الجذر، رد الفعل بداللة  (Routh-Hurwitz)مقياس روث وهروتز 

البيانية، تصميم  (Nyquist & Bode)الذبذبة، رسومات نايكوست وبودي 

ومواصفات االنظمة، تحليل االنحراف والتعديل مقدمة في التحكم الرقمي 

 .(Z)وداللة 
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                مختبرقياس وتحكم                                                               

 (623441المتطلب السابق:تحكم آلي  *)(  620444رمز المادة: )

 وصف المادة:

 قياسات هندسية والتحكم .                                                                     تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق 

 

                                                        (                         3عمليات تصنيع )

 (623171المتطلب السابق: )   (620474رمز المادة: )

 وصف المادة:

عمليات الصب، تشكيل مسحوق المعادن، التعامل مع عمليات التبريد 

والتسخين، عمليات اآلالت المألوفة وغير المألوفة، عمليات السباكة واللحام، 

 إلنهاء البالستيكية .عمليات ا

 

 اهتزازات ميكانيكية                                                                                 

المتطلررررب السررررابق: اسررررس التحليررررل الهندسرررري (  620414رمررررز المررررادة: )

(653361) 

 وصف المادة:

كمة، خواص الحركة االهتزازية، اشتقاق المعادالت التفاضلية الحا

المخمدة،  الحركة التناسقية المثارة، عدم التوازن  االهتزازات الحرة و

الدوراني والترددي،  حركة المحامل،  عزل االهتزازات، االهتزازات 

االنتقالية، االهتزازات الحرة والمجبرة بدرجات حرية متعددة، األنظمة 

 المستمرة .

 

                                                  مختبر اهتزازات ميكانيكية                    

 (623434المتطلب السابق: )(  620415رمز المادة: )

 وصف المادة:

 تجارب تتعلق بالمادة المغطاة في مساق اهتزازات ميكانيكية.

 

         آلت هيدروليكية                                                                           

 (623123( )3المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )( 620528رمز المادة: )

 وصف المادة:

يتم في هذه المادة تعريف الطالب بنظريات علم السوائل الهيدروليكيدة وأندواع 

ومبدددادئ عمدددل الكثيدددر مدددن أجدددزاء األنظمدددة الهيدروليكيدددة، تصدددميم األنظمدددة 

 الهيدروليكية وكيفية صيانتها.

 نظمة صحية                                                                               تصميم أ

 (623123( )3المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )( 620523رمز المادة: )

 وصف المادة:

تعاريف أساسية، المواد المستعملة في التمديدات، الوحدات الصحية، 

بسات، صمامات الجريان العكسي، التصريف المصائد، مداخل التنظيف، الحا

غير المباشر والفضالت الخاصة، تصميم تمديدات تزويد المياه الساخنة 

والباردة، تصميم تمديدات التصريف الصحي، تهوية تمديدات التصريف، 

 تصميم تمديدات تصريف مياه المطر، شبكات إطفاء الحريق .

 

 

 قوى هيدروليكية     

 (623123( )3المتطلب السابق: ميكانيكا موائع )( 620524رمز المادة: )

 وصف المادة:

القوى الهيدروليكية، موائع وأجزاء ودوائر وكيفية تجميعها للحصول  ئمباد

على أنظمة صناعية وأنظمة قوى هيدروليكية متنقلة، استخدام السوائل 

 ألغراض نقل القوى والتحكم.
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                                                           آلت احتراق داخلي                      

( 2المتطلرررررب السرررررابق: ديناميكرررررا حراريرررررة )( 620529رمرررررز المرررررادة: )

(623124) 

 وصف المادة:

دورات القوى الغازية، أنواع آالت االحتراق الداخلي، الترددية الرئيسية، 

، الوقود، بالضغطاآلالت ذات االشتعال بالشرارة، اآلالت ذات االشتعال 

االحتراق، تقييم أداء محركات آالت االحتراق الداخلي، تبريد وتشحيم 

 .المحركات، التوربينان ذات االحتراق الداخلي، تلوث الهواء

 

 (3تكييف )

 (623425المتطلب السابق: )( 620522رمز المادة: )

 وصف المادة:

رة، مخلوط الهواء مراجعة األساسيات، الديناميكا الحرارية، الشغل والحرا

الجاف وبخار الماء، قواعد وعمليات السيكرومترية، الراحة الحرارية 

وعمليات الميتابلزم، أساسيات انتقال الحرارة، حساب حمل التدفئة، حساب 

ماء ساخن، بخار، هواء ساخن، التدفئة  -حمل التبريد، تصميم أنظمة التدفئة 

 .باستخدام األسطح اإلسمنتية، مشروع تدفئة 

 

 تصميم أنظمة حرارية                                                                              

 (623426( )2المتطلب السابق: انتقال حرارة )( 620527رمز المادة: )

 وصف المادة:

تصميم أجهزة حرارية، تطوير فلسفة التصميم الحراري، التعريف بالطرق 

مثل طريقة الجرانج، البرمجة الديناميكية، البرمجة الشكلية، األساسية لألمثلة 

البرمجة الخطية وحساب المتغيرات، تعريف الطالب بخطوات التصميم 

دراسة  ،للنظم واألجهزة الحرارية التي يتعامل معها المهندس الميكانيكي

 حاالت مختلفة لبعض التطبيقات الحرارية في مجاالت مختلفة.

 

 راق                                                                         مختبر محركات احت

 *المتطلرررررب السرررررابق: آلت احترررررراق داخلررررري( 620520رمرررررز المرررررادة: )

(623521) 

 وصف المادة:

 .آالت احتراق داخليتجار تتعلق بالمادة المغطاة في مساق 

 

                                                 محطات طاقة حرارية                              

( 2المتطلرررررررب السرررررررابق:ديناميكا حراريرررررررة )( 620526رمرررررررز المرررررررادة: )

(623124) 

 وصف المادة:

الدورات الحرارية، مولدات البخار، ومكثفات البخار، تربينات بخارية توابع 

 محطات القوى، معالجات الحمل، اقتصاديات محطات القوى.

 

 الهندسية                                                                                    الريادية

 ----المتطلب السابق:ـــ( 610550رمز المادة: )

 وصف المادة:

مبادئ أساسية في اإلدارة ونظرية التنظيمات الصناعية، القيمة الحالية للزمن، 

تحليدددل اسدددتهالك القيمدددة وحسدددابات  التضدددخم، التحليدددل االقتصدددادي للبددددائل،

 الضرائب.

 

 (     2مشروع هندسي )

 المتطلب السابق:ــ( 620553رمز المادة: )
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 وصف المادة:

يقوم الطالب بتنفيذ الشق النظري من المشروع الذي تم تحديدده مدن قبدل القسدم 

وعلددى ضددوء النتددائج التددي توصددل إليهددا فددي المرحلددة األولددى وتقددديم شددرح 

 عملة.ايضاحي لخطة 

 

 (     1مشروع هندسي )

المتطلب السابق: مشروع هندسي ( 626554رمز المادة: )

(2()623551) 

 وصف المادة:

يقوم الطالب بتنفيذ المشروع الذي تم تحديده من قبل القسم وعلى ضوء النتائج 

 التي توصل إليها في المرحلة األولى وتقديم شرح ايضاحي لخطة عملة.

 

 ندسة الميكانيكية                                                         موضوعات خاصة في اله

 المتطلب السابق: موافقة القسم (620555رمز المادة: )

 وصف المادة:

مواضيع حديثة في حقل الهندسة الميكانيكية يتم اختيارها من قبل مجلس 

 القسم.

 

                                                        الهندسة العكسية                         

( 3المتطلب السابق: مشروع هندسي )( 623417رمز المادة: )

623153 

 وصف المادة:

جمددع المعلومات,التحليددل البعدي,رؤيددة المسددتهلك للمنتج,التصددميم والتصددميم 

ذجدة العكسي , منهجية الهندسة العكسيه, التفكيك والتركيب, نحديدد النظام,النم

قيداس  والتماثل لألنظمة, النموذج األصلي السريع التصنيع, النماذج الوظيفيدة

المدددخالت والمخرجددات لألنظمددة, تصددميم التجددارب, اإلبداعيددة التكنولوجيددة, 

 .التحليل المالي

 

 تدريب هندسي

 ساعات معتمدة  13المتطلب السابق:(  620455رمز المادة: )

 وصف المادة:

ساعات بنجاح 996ر اسابيع غير نقطعة بعد اتمامة يتدرب الطالب لمدة عش

 .للكسابة المهارات العملية االزمة

 

 قسم الهندسة المعمارية  -7

 

ز الطالب القسم درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية بعد إجتيا يمنح

الخطة كافة المجاالت المعمارية والهندسية  تغطي . ( ساعة معتمدة965)

وأخالقياً. ركزت الخطة الدراسية في  الطلبة علمياً ومهنياً القادرة على تأهيل 

الخصائص المعمارية  القسم على تطوير القدرة المهنية للطالب إلستيعاب

للنواحي الجمالية  تطوير القدرة العلمية والفنية -المحلية والعالمية من خالل:

صية الخصو والحسية واإلنسانية، تطوير المستوى النوعي للتصميم، إبراز

 .والمهنية للمواقع ذات القيم الحضارية، اإلستغالل األمثل للعوامل البيئية

 

 هداف القسمأ

 

وتأهيلهم لممارسة التصميم وتطبيق المعرفة  القسم الى تعليم الطلبة يهدف

المجتمع، ويرى القسم ان يقوم على تدريس  المتقدمة في هندسة العمارة لمنفعة

وطني واالقليمي، ويقدم خدمة علمية ومهنية هندسة العمارة على المستوى ال

 :خالقة من خالل مايلي
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 .الطلبة وتأهيلهم للمارسة المهنة تعليم -

الدارسين بالمهارات العصرية للتصميم المعماري وتعريف  تزويد -

المهنية الخاصة والعامة، وتهيئته  الطالب بمختلف الممارسات

 .للدراسات العليا

التي تتيح وعة من المواد المتنوعة برنامج متوازن من مجم تقديم -

 .ت وخبرات متنوعة.اراللطالب الفرصة الكتساب مه

مهددارات التحليددل والتركيددب والحقددول المعرفيددة وأهميتهددا  كتسددابإ -

وتكنولوجيا البناء واإلنشاء، والتصميم  للعمارة المرئية منها والحسية،

ائية والديناميكيدددة اإلنشددد المعمددداري والنظريدددات والتددداريخ والنقدددد،

 والتخطيط، والتخطيط الحضري، وتنسيق المواقع ووسائل االتصدال

 .المختلفة

الطالب بالتدريب المناسب المؤسس على مفهوم هندسة  تزويد  -

 .وانساني العمارة كنظام مهني علمي

مهندسين معماريين قادرين على متابعة متطلبات متغيرات  تخريج -

التكنولوجية والرؤية  المهنية والمهارة القدرة المهنة، واستعمال

واتصال وتقديم  الشخصية، واحترام أخالقيات المهنة من تعاون

  .الخدمات للمجتمع وقيادته وتوجيهه

علمية أو الكاديمية أو األتخريج المهندس المؤهل على كافة األصعدة    -

 .القطاع الصناعي بهذه الكفاءات رفدتطبيقية، ومن ثم ال

البحث العلمي وتشجيعها لدى العمل على تطوير وتنمية روح   -

أعضاء هيئة التدريس، و فتح قنوات االتصال مع الجامعات 

  .والمؤسسات العلمية

اإلسهام في تطويرالصناعة المحلية عن طريق فتح قنوات اتصال مع  

 الصناعة واإلسهام في حل مشاكلها وتطويرها.

 

 المعماريةهندسة الالخطة الدراسية لقسم 

 ( ساعة معتمدة331سم التخصصية والمساندة:)متطلبات القأولً: 

 ( ساعة معتمدة99)التخصص الجبارية:  متطلبات . أ

 

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق 
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6666956 (9التصميم المعماري ) - 4

 6666959 (2التصميم المعماري ) 6666956 4

 6666969 الرسم المعماري  6626939 3

 6666962 سم الحرالر - 2

 6666963 اإلظهار المعماري والمنظور 6666962 3

 6666252 (3التصميم المعماري ) 6666959 4

 6666253 (4التصميم المعماري )  6666252 4

 6666264 (9الرسم بالحاسوب ) 6666969 2

2 
6666264 

6666963 
 6666265 (2الرسم بالحاسوب )

 6666223 (9إنشاء المباني ) 6666969 3

 6666224 (2إنشاء المباني ) 6666223 3

3 
6666959 

6936969 
 6666299 (9تاريخ العمارة )
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الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق 
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6666292 (2تاريخ العمارة ) 6666299 3

4 
6666253 

6666224 
 6666354 (5التصميم المعماري )

 6666355 (6التصميم المعماري ) 6666354 4

 6666351 التصميمات التنفيذية  6666224 4

 6666393 العمارة االسالمية 6666292 3

3 
6666292 

6936962 
 6666394 (9العمارة المعاصرة ) نظريات

3 
6666253 

6936962 
 6666339 تخطيط مدن

 6666332 تصميم المواقع 6666339 3

4 
6666355 

6666339 
 6666456 ( 7التصميم المعماري )

 6666457 ( 9التصميم المعماري ) 6666456 4

 6666437 التصميم الحضري  6666332 3

 6666495 السلوكية في العمارة 6666433 3

 6666219 التحكم البيئي 6299964 3

6 
ساعة  16

 معتمدة 
 6666479 التدريب الهندسي )*(

3 

ساعة  926

 معتمدة

6666456 

 6666599 (9)مشروع هندسي 

 6666592 (2مشروع هندسي ) 6666599 4

 

 .معتمدة ساعة( 32: )اإلجبارية ةالمساند المتطلبات. ب

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب

 السابق
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 6666442 مواصفات البناء وتشريعات المهنة  6666351 3

 6676395 ميكانيكا اإلنشاء واإلنشاءات التحليلية 6299964 3

 6676496 اإلنشاءات الخراسانية والمعدنية 6676395 3

 6626321 نظمة الميكانيكية للعمارةاأل 6256969 3

 

  معتمدة ساعات( 1) الطالب يختار: الختيارية التخصص متطلبات. ج
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة المتطلب السابق

 رقم

 المادة

3 

 

6936962 
 6916333 دراسات فنية باللغة االنجليزية 

3 
6299964 

 المساحة للعمارة 
6676265 

 6666467 ات المتقدمة في الحاسوبالتطبيق 6666265 3

3 
6666393 

 (2نظريات العمارة المعاصرة )
6666496 

3 
6299964 

 الصوتيات واإلضاءة
6666512 

3 
 موافقة القسم

 موضوعات خاصة في العمارة
6666597 

 

 

 

 :الهندسة المعماريةوصف مساقات تخصص 
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 الرسم المعماري

 (623313)المتطلب السابق: ( 663363) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تعنددى هددذه المددادة بالتدددريب علددى تقنيددات الرسددم المعمدداري  و توضدديح كافددة 

عناصر الرسم المعمداري الالزمدة إلظهدار كافدة الرسدومات المعماريدة بحيدث 

تكددون مقددروءة وتتضددمن المددادة التعريددف بددانواع الخطددوط المسددتعملة بالرسددم 

ي الرسددم المعمدداري ، باإلضددافة المعمدداري ودالالتهددا ، والرمددوز المسددتعملة فدد

بعدداد ورسددم الواجهددات ألشددكال اإلددى تعلددم تقنيددات إسددقاط خطددوط ثنائيددة واأل

والمقددداطع الهندسدددية والرسدددم ثالثدددي األبعددداد) االيزومتدددرى واالكسدددنومترى( 

 والكتابة بالخط الهندسي.

 

 الرسم الحر  

 المتطلب السابق: ل يوجد (663362)رمز المادة:

 وصف المادة:

م مهارات الرسدم ثندائي األبعداد والمنظدوري والمجسدمات بشدكل منفدرد أو تعلي

متجمع وكذلك االبنية والمناظر الطبيعية يدوياً دون استعمال األدوات الهندسية 

وباسدتعمال مختلدف مددواد الرسدم كدأقالم الرصدداص والحبدر واأللدوان الخشددبية 

 والمائية.

 

 اإلظهار المعماري والمنظور 

 (663362)( المتطلب السابق:  663361)رمز المادة:

 وصف المادة:

تمثيدل الفراغددات المعماريدة و تقنيددات رسدم المنظوروإسددقاط الظدل والظددالل ، 

والتميددددز بددددين التكوينددددات ثالثيددددة اإلبعدددداد األساسددددية ) التكعيبيددددة، الكرويددددة، 

المخروطية، واالسطوانية( وعالقتها بالضوء توضح المادة الوسدائل والطدرق 

ظهددار والتعبيددر المعمدداري، باسددتعمال تقنيددات اإلظهددار التقليديددة المختلفددة لإل

)الحبددر أو المددائي ، الخشددب أو الباسددتيل( بحيددث يسددتطيع الطالددب فددي نهايددة 

المساق إظهار مشروع هندسي متكامل من موقع عدام ومسداقط أفقيدة ومقداطع 

 وواجهات معمارية ورسومات ثالثية األبعاد باستخدام إحدى التقنيات.

 

  (3م بالحاسوب )الرس

 (663363)( المتطلب السابق: 663264)رمز المادة: 

 وصف المادة:

  وتغطدي  تتضمن هذه المادة مقدمة في الرسم المعماري باستخدام الحاسوب ،

أساليب الرسدم ثندائي األبعداد واسدتخدام الطبقدات والبلوكدات باسدتخدام برندامج 

الفوتوشدب كوسديلة لإلظهدار األوتوكاد و تعريف الطلبة على استخدام برندامج 

المعمداري. تهددف المدادة الدى تمكددين  الطالدب مدن اسدتخدام األوامدر األساسددية 

إلعدداد المخططدات المعماريددة ثنائيدة األبعدداد وإظهارهدا والقدددرة علدى إخددراج 

 وطباعة مشروع هندسي متكامل .

 

 (2الرسم بالحاسوب )

  ( 663361+663264) المتطلب السابق: (663265) رمز المادة:

 وصف المادة:

باسدتخدام برندامج تتضمن هذه المادة الرسدم ثالثدي األبعداد بواسدطة الحاسدوب 

، باإلضددافة الددى تطبيددق إعدددادات اإلضدداءة والخلفيددات وغيرهددا مددن األوتوكدداد

مساندات الرسم ثالثي األبعاد باستخدام البرامج المعمارية الخاصدة بدذلك مثدل 

3D MAX,4D cinema  . 
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 (3عماري )التصميم الم
 ( المتطلب السابق: ل يوجد 666956) رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسة المبادئ األساسية للتصميم المعماري وعناصر التصميم المعماري مدن 

خددالل التشددكيالت والتكوينددات المجددردة ذات البعدددين وذات ثددالث أبعدداد مددع 

 اد. التركيز على النسب والمقاييس واأللوان باستخدام مختلف المو

 

 (2التصميم المعماري )
 (663353)المتطلب السابق:  (663353) رمز المادة:

 وصف المادة:

التدريب على عمل التكوينات المعمارية والقددرة علدى إدراك العالقدة مدا بدين  

الفراغ والشدكل والوظيفدة مدع التركيدز علدى تطدوير قددرة الطلبدة علدى  قدراءة 

فدي التصدميم ويدتم ذلدك مدن خدالل تصدميم المعايير التصميمية وكيفية تطبيقها 

مشاريع وظيفية بسيطة وعلى مواقع حقيقية والتركيدز علدى تكامدل المبندى مدع 

 المحيط.

 

 (1التصميم المعماري )

 (663353) ( المتطلب السابق: 663252) رمز المادة:

 وصف المادة:

م تعددد هددذه المددادة بدايددة التحددول مددن المبددادئ األساسددية للتصددميم إلددى التصددمي

حقيقدة ،حيدث تعندى بتصدميم   المعماري ويتم ذلدك مدن خدالل تصدميم مشداريع

مشروع هندسي متكامدل مدن حيدث الشدكل والوظيفدة وذلدك مدن خدالل تصدميم 

بتجربددة الطالددب الحياتيددة وتكددون أحاديددة الوظيفددة   لهددا عالقددة مباشددرة مبددان  

كددده وذلدددك لسدددهولة إدرا ،كالسدددكن أو الترفيددده أو الخددددمات التجاريدددة البسددديطة

 لعناصرها ولعالقة هذه العناصر ببعضها البعض.

 

 (4التصميم المعماري )

 (663252) :المتطلب السابق (663251)  رمز المادة: 

 وصف المادة:

 

ذات عالقة غير مباشرة بتجربة الطالدب الحياتيدة والتركيدز علدى  تصميم مبان  

مراكدددز العالقدددات الوظيفيدددة المركبدددة، مثدددل المبددداني الخدماتيدددة )مستوصدددف، 

أمومددة، مركددز شددرطة،المباني التجاريددة والمبدداني التعليميددة( و بحيددث يكددون 

تصميم المشاريع مبنيا علدى الدراسدات التأسيسدية والبدرامج المتكاملدة وضدمن 

منظومة المواصفات التدي تحكدم النشداط أو األنشدطة التدي تمدارس فدي المبندى 

 مراد تصميمه.المراد تصميمه وأحكام البناء الخاصة بمكان المبنى ال

 

 (5التصميم المعماري )

 (663224+663251) المتطلب السابق:  ( 663254) رمز المادة: 

 وصف المادة:

لمتداحف مدع التركيدز مثدل المسدارح واتخصصدة تصميم مباني ذات وظائف م

اعتمدداد المعددايير الهندسددية فددي أسدداليب التصددميم مددن النددواحي علددى التعامددل و

 ية واإلنارة.اإلنشائية والبصرية والصوت

 

 ( 6التصميم المعماري )
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 (663154: )ق(  المتطلب الساب663255) رمز المادة: 

 وصف المادة:

 

تصددميم مبدداني متعددددة الوظددائف مثددل المراكددز التجاريددة والمراكددز الثقافيددة 

واالندية الرياضية مع التركيز على محددات الموقدع الحضدرية والمواقدع ذات 

 األنظمة اإلنشائية ومواد البناء والتشطيبات.الطبيعة المنحدرة واختيار 

 

 ( 7التصميم المعماري )

 (663113+663155)المتطلب السابق: (  663456)رمز المادة: 

 وصف المادة:

المكاتدب  ذات وظدائف مركبدة متعدددة الطوابدق مثدل مبداني عامة تصميم مبان  

نشدائية علددى والفندادق اوالمستشدفيات مدع التركيدز علددى األنظمدة الهندسدية واإل

تطبيق تشريعات تنظيم البناء وشروط الصحة العامة والدفاع المددني والحفداظ 

 على البيئة. 

 

 (8التصميم المعماري )

 (663456 ) المتطلب السابق: ( 663457) رمز المادة:

 وصف المادة:

تصميم التجمعات الحضرية مثدل قريدة سدياحية او اإلسدكان او مديندة طبيدة أو 

التركيددز علددى تصددميم األبنيددة والمواقددع الخارجيددة اسددتناداً حددرم جددامعي، مددع 

 لنظريات التصميم الحضري وتنسيق الحدائق..

 

 (3باني )الم إنشاء

 (663363) المتطلب السابق: (663221) رمز المادة:

 وصف المادة:

، أسدداليب تنفيددذ البندداء وأنظمددة اإلنشدداء الهيكلدديالطلبددة ب تعنددى المددادة بتعريددف

قواعددد واألساسددات بأنواعهددا واألعمدددة والجسددور الئية مددن والعناصددر اإلنشددا

واألسقف واألسطح والجدران، كما وتشمل التعرف على مواد البناء واإلنشداء 

 بالطوب واإلسمنت والمعدن والخشب .

 

 (2إنشاء المباني )

 (663221 ) المتطلب السابق: ( 663224) رمز المادة:

 وصف المادة:

المعمارية وبحيث تشمل تفاصيل الحجر و دراسة التراكيب والتفاصيل 

الواجهات الزجاجية والواجهات المعدنية واألدراج وتفاصيل األبواب و 

 الشبابيك ومواد التشطيبات المختلفة.

 

 

 التصميمات التنفيذية

 (663224 ) ( المتطلب السابق: 663151) رمز المادة:

 وصف المادة:

ططددات والمواصددفات وحسدداب تعنددي المددادة بتمكددين الطالددب مددن انجدداز المخ

الكميات لمشروع متكامل. تشمل المخططات على التعريف بدالرموز والموقدع 
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العددام والمسدداقط األفقيددة )المقاسددات والفددرش والمرجعيددة وأسددقف ....الددخ (و 

 والتفاصيل وجداول الشبابيك واألبواب.الواجهات والمقاطع 

 

 مواصفات البناء وتشريعات المهنة 

 (663151 ) المتطلب السابق:( 663442)رمز المادة:

 وصف المادة:

حيدث تشدمل دراسدة  ،تعنى المادة بممارسة المهنة وتنفيذ المشاريع فدي األردن

قددوانين وتشددريعات ممارسددة المهنددة فدددي القددانون المدددني ونقابددة المهندسدددين 

األردنيددين. كمددا وتشددمل دراسددة تشددريعات تنظدديم األبنيددة الضددرورية إلتمددام 

ان يددتمكن الطالددب مددن إعددداد وثددائق  وتهدددف إلددىاألبنيددة. معددامالت تددرخيص 

تنفيددذ المشددروع والتددي تشددمل الشددروط العامددة المسددتندة علددى عقددد المقاولددة 

األردنددي )الفيددديك( والشددروط الخاصددة والمواصددفات الفنيددة العامددة والخاصددة 

وإعداد جداول المواصفات والكميات باالستناد إلى كودات البناء األردنية. كما 

 م تعريف الطالب على كيفية إعداد برامج تقدم العمل بشكل موجز.يت

 

 (3تاريخ العمارة )
 (313333+663353 ) (   المتطلب السابق:663233) رمز المادة:

 وصف المادة:

النيل   دراسة عمارة العصور القديمة والتي تبدأ من الحضارات القديمة لوادي

ة اليونانية  والرومانية  مع التركيز وبالد ما بين النهرين و العصور الكالسيكي

 على الخصائص المعمارية ألهم المباني في تلك الحضارات.

 

 

 ( 2تاريخ العمارة )

 (663233)المتطلب السابق:  (663232)رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسدة تطدور العمددارة مدن فجدر المسدديحية  والعصدور البزنطينيدة  والعصددور 

مددع التركيددز علددى  اء بالبدداروك والركوكددوالوسددطى وعصددر النهضددة واالنتهدد

 الخصائص المعمارية ألهم المباني في تلك الحضارات.

 العمارة اإلسالمية

 (663232 ) المتطلب السابق:  (  663131) رمز المادة:

 وصف المادة:

تغطدددي هدددذه المدددادة أهدددم الخصدددائص والمفددداهيم األساسدددية لعمدددارة الحضدددارة 

منذ بداية اإلسالم وحتى بداية القرن العشدرين ، اإلسالمية خالل الفترة الممتدة 

مع دراسة وتحليل ألبرز األمثلة من الفتدرات األموية،والعباسدية ، والفاطميدة، 

 واأليوبية،والمملوكية، والفارسية والصفوية،والمغولية،والعثمانية.

 (3نظريات العمارة المعاصرة )

 (313332+663232)المتطلب السابق:  (663134) رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسدة تطدور العمدارة العالميدة مندذ الثدورة الصدناعية وحتدى الوقدت الددراهن . 

تهددددف هدددذه المدددادة إلدددى تطدددوير إدراك الطالدددب لتدددأثير المعطيدددات التاريخيدددة 

 واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية على النمط المعماري. 

 

 (2) نظريات العمارة المعاصرة

 (663131) المتطلب السابق:(  663436) دة:رمز الما
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 وصف المادة:

تتناول العمارة التراثية والمحليدة والمعاصدرة فدي االردن والعدالم العربدي مندذ 

بداية القرن العشرين وحتى الوقت الراهن. بحيدث يدتم التمييدز مدا بدين المبداني 

اريي التاريخيددة والمبدداني التراثيددة. كمددا تشددمل التعددرف علددى أهددم وابددرز معمدد

األردن والعالم العربي ومعرفدة تدأثير الواقدع التداريخي والثقدافي واالجتمداعي 

 والسياسي واالقتصادي والتكنولوجي على التغير في النمط المعماري.

 

 السلوكية في العمارة

 (663417 ) ( المتطلب السابق: 663435) رمز المادة:

 وصف المادة:

 السدلوك كنتداج لمدؤثرات ذاتيدة وبيئيدةبحث تأثر وتأثير البيئدة العمرانيدة علدى 

لى النطاق الخاص والعام. وذلك من خالل دراسة نظريات السلوك وعالقتها ع

 بنظريات التصميم المعماري والعمراني.

 

 تخطيط مدن

 (313332+663251 ) المتطلب السابق:  (663113) رمز المادة:

 وصف المادة:

التخطدديط والمفارقددة بددين مقدمددة عامددة فددي مفهددوم تخطدديط المدددن ومسددتويات 

منهجيات التخطيط مثل التخطديط االسدتراتيجي والتخطديط الشدمولي وتخطديط 

المجددداورات والتشدددريعات و الحفددداظ التددداريخي مدددع التركيدددز علدددى مواضددديع 

اسددددتعماالت األراضددددي وشددددبكات النقددددل والمواصددددالت وإصددددالح وتطددددوير 

ام والعشددوائيات المجتمعددات. كمددا تشددمل المددادة تندداول مفدداهيم التطددور المسددتد

 وتدهور النسيج العمراني وإعادة التأهيل.

  تصميم المواقع

 (663113)المتطلب السابق:  (  666437)رمز المادة:

 وصف المادة:

تتضدددمن هدددذه المدددادة التعريدددف بمبدددادئ تصدددميم المواقدددع واألسدددس الفلسدددفية 

يددل والوظيفيدة والتطددور التداريخي لهددا كمدا وتشددمل المدادة التعريددف بكيفيدة تحل

الموقع وعناصر التصميم وأنواع النباتات ومواد البناء وأنظمة الري وأساليب 

 اإلظهار.

 

 التصميم الحضري

 (663112) (  المتطلب السابق:3663411) رمز المادة:

 وصف المادة:

دراسددة اسدداليب تطددوير هيكددل المدينددة وتصددميم المواقددع الحضددرية مددن خددالل 

وتصميم الحدائق والتخطيط الحضري توظيف القدرة على التصميم المعماري 

وإدراك متطلبددات البنيددة التحتيددة. وتهدددف المددادة كددذلك إلددى إبددراز دور تفاعددل 

العوامل الحسية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية في تشدكيل وتغيدر المددن 

 عبر الزمن.

 

 التحكم البيئي  

 (233334) ( المتطلب السابق: 663213)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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تأثير المجداالت المناخيدة المختلفدة علدى التصدميم المعمداري  هذه المادة ناولتت

وذلددك مددن خددالل دراسددة فيزيدداء المددواد وحسدداب االنتقاليددة الحراريددة طبقدداً 

لمتطلبددات كددودة تددوفير الطاقددة األردنيددة ، والتعددرف علددى الطددرق التقليديددة 

شديد اسدتخدم المداء فدي والمتطورة واألساليب التقنية لتوفير البيئة الصحية وتر

          المبدداني، ويمكدددن االسدددتعانة ببدددرامج الحاسدددوب الخاصدددة بدددذلك مثدددل برندددامج

 (Ecotech .) 

 

 الصوتيات واإلضاءة

 (233334) ( المتطلب السابق: 663512)رمز المادة: 

 وصف المادة:

التعددرف علددى اإلضدداءة الطبيعيددة واالصددطناعية فددي المبدداني و دراسددة مبددادئ 

، والعزل الصوتي، والتطبيقات العملية عن طريدق اسدتخدام أجهدزة الصوتيات

 القياس في مجال اإلضاءة والصوتيات.

 

 موضوعات خاصة في العمارة

 ( المتطلب السابق: موافقة القسم  666597) رمز المادة:

 وصف المادة:

يقددوم القسددم بطددرح احددد المواضدديع المعماريددة أو الحضددرية وبمددا يتناسددب مددع 

 لطلبة في ذلك الوقت.احتياجات ا

 (3مشروع هندسي )

سرراعة  323+663456 ) ( المتطلررب السررابق: 663589) رمررز المررادة: 

 معتمدة(

 وصف المادة:

عدداد دراسدة بحثيدة وتحليليدة مفصدلة عدن مشدروع التخدرج إتشمل هذه المدادة 

الذي اختاره الطالب وتتضمن تجميع كافدة المعلومدات والبياندات الالزمدة عدن 

مشددروع، مددع دراسددة وتحليددل أمثلددة مشددابهة مددن االردن والدددول متطلبددات ال

االخدددرى، وتقدددديمها بتقريدددر مطبدددوع مجلدددد فيددده كافدددة الرسدددومات والصدددور 

 التوضيحية الالزمة.

  (2مشروع هندسي )

 (663583) (  المتطلب السابق: 663582):رمز المادة

 وصف المادة:

تحليددل المشددروع ( والتددي مهدددت لدراسددة و9امتددداد لمددادة مشددروع هندسددي )

الهندسي الذي اختاره الطالب بالتنسيق مع اسداتذة المدادة. يقدوم الطالدب بإعدداد 

التصدداميم المعماريددة لمشددروعه ويقدددمها فددي النهايددة كمجموعددة متكاملددة مددن 

التصاميم والرسومات الهندسية والنماذج المجسمة والمنداظر الالزمدة وبدأعلى 

 ى لجنة تحكيم خاصة.المستويات االحترافية،وذلك لعرضها عل

 

 التدريب الهندسي 

 ساعة معتمدة 13( المتطلب السابق: 3663473) رمز المادة:

 وصف المادة:
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التدريب في مكتب هندسي معتمد من قسدم هندسدة العمدارة لمددة ثمانيدة أسدابيع 

متصددلة وبحسددب التعليمددات المبينددة فددي دليددل الطالددب والمعمددول بهددا فددي كليددة 

مل تقديم تقرير من المكتب الهندسي، وان يقدوم الطالدب الهندسة. والتدريب يش

 بإعداد تقرير عن تدريبه واألعمال التي قام بانجازها أو المشاركة بها.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 كلية تكنولوجيا المعلومات
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 مقدمة :

 

 م من2666/2669تأسست كلية تكنولوجيا المعلومات في العام الدراسي      

خالل أربعة أقسام أكاديمية لمواكبة حاجات سوق العمل المحلي والعالمي. وتم 

اعداد الخطط الدراسية بعناية كاملة لتحقيق المستوى العلمي الرفيع، وبما 

 (. ACM, IEEEيتالءم مع توصيات المنظمات العالمية المتخصصة مثل )

هارات تهدف الكلية إلى تخريج كوادر متخصصة ومجهزة بالعلم والم

المطلوبة لمواكبة التطور المتصاعد في نظم وتكنولوجيا المعلومات والتي 

أصبحت تلعب دوراً فاعالً في حياتنا اليومية، حيث تواجه المجتمعات 

المتقدمة التغيرات السريعة في إنتاج البرمجيات والتي تعتبر وسيلة مهمة 

عد على إنتاج أو للنشاط االجتماعي في البيت وفي العمل وأن الطلب المتصا

تحديث البرمجيات أصبح مطلوباً لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص 

 وذلك لتقليص الفجوة الرقمية.

 

تضم الكلية األقسام التالية باإلضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل مركز 

 الحاسوب في الجامعة:

      هندسة البرمجياتSoftware Engineering  

 رية   نظم المعلومات اإلداManagement Information 

System    

  علم الحاسوبComputer Science   

   أنظمة المعلومات الحاسوبيةSystem Information 

Computer 

 

حيث تمنح الكلية درجة البكالوريوس في جميع األقسام. وقد تم قبول      

داث . وتم استح2666/2669الدفعة األولى لطلبة الكلية في العام الجامعي 

درجة الماجستير في علم الحاسوب وقد تم قبول الدفعة األولى في العام 

تم تحديث البنية  2699/2692. وفي العام الجامعي 2665/2666الجامعي 

التحتية والتي تشمل مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والمختبرات ومدرج 

ة الغراض الحلقات الدراسي Smart Roomsالكلية واستحداث قاعتين  

 واالجتماعات. 
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ض اغروتم استقطاب عدد المتخصصين من أعضاء الهيئة التدريسية أل     

مستوى األكاديمي وتلبية متطلبات االعتماد والتناسب مع أعداد الطلبة لارفع 

( عضو هيئة تدريس موزعين على األقسام 21المقبولين، وتضم الكلية )

المجاالت المتنوعة المختلفة، وتغطي تخصصات أعضاء هيئة التدريس 

 للخطط الدراسية لجميع األقسام.

 

 لكلية تكنولوجيا المعلومات الخطة الدراسية

 

 ساعة معتمدة(     24متطلبات الكلية ) -أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102

 0750114 3 لشيئية   *برمجة المفاهيم ا 0721220

 0731110 3 أخالقيات الحوسبة 0721240

0731110 
مقدمة في نظم وتكنولوجيا 

 المعلومات
3 --- 

0731213 
مقدمة في برمجة المواقع 

 االلكترونية
3 0750114 

 --- 3 (     *9أساسيات البرمجة ) 0750113

 0750113 3 (     *2أساسيات البرمجة ) 0750114

0761220 
لبرمجة المرئية               ا

* 
3 0721220 

 

 قسـم علـم الحاسـوب .3

يعنى هذا التخصص باعداد اخصائيين قادرين على االسهام ومواكبة 

التطورات في المجاالت األكاديمية والبحثية والصناعية. ويعد هذا التخصص 

الركن األساس لمفهوم تكنولوجيا المعلومات، ويتطلب التعمق في مجاالت 

رياضيات الحاسوبية، ونظرية الحسابات وتحليل وتصميم الخوارزميات، ال

 ونظام التشغيل، ومعمارية الحاسوب والبرمجيات.

 

كأحد  2663تأسس قسم علم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات سنة 

األقسام الرائدة في األردن والتي تمنح درجة البكالوريوس في علم الحاسوب. 

حاصل في سوق العمل والتوجه إلى توظيف تكنولوجيا ونتيجة التطور ال

المعلومات فقد تقرر فتح قسم علم الحاسوب لسد الحاجة المتنامية لتحقيق 

التكامل بين الجانب النظري وتطبيقات األعمال لغرض توسيع قدرات 

المؤسسات المختلفة من خالل إنتاج برمجي تنافسي على المستوى المحلي 

 والعالمي.

 

 علـم الحاسـوب دراسية لقسمالخطة ال

 ساعة معتمدة (  83متطلبات التخصص ) 

 ساعة معتمدة(. 61أ. متطلبات التخصص اإلجبارية ) 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 0250104 3 نظرية الحسابات 0750223

 --- 3 تصميم دوائر المنطق 0750231

0750233 
تصميم وتنظيم 

 سباتالحا
3 0750231 

 0250101 3 التحليل العددي 0750272
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+0750114 

 0721221 3 مفاهيم لغات البرمجة 0750321

0750322 
تصميم  وتحليل 

 الخوارزميات
3 0750272+0721221 

 0750223 3 بناء المترجمات 0750324

 0750233+0731110 3 معمارية الحاسوب 0750332

 0750332 3 مبادئ نظم التشغيل 0750333

 0250231+0721221 3 األنظمة الذكية 0750350

0750362 
برمجة تطبيقات قواعد 

 البيانات   *
3 0761235 

 0 التدريب العملي 0750399
 16موافقة القسم + 

 ساعة

0750413 
البرمجة المتزامنة 

 والموزعة       *
3 0761220 

 0750333 3 نظم التشغيل المتقدمة 0750434

0750444 
اية المعلومات حم

 وشبكات الحاسوب
3 0761340 

 0750272 3 النمذجة والمحاكاة 0750472

 1 *    9مشروع بحث  0750497
 16موافقة القسم + 

 ساعة

 0750497 2 *     2مشروع بحث   0750498

 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات التخصص اإلختيارية ) . ب

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 السابق المتطلب

 موافقة القسم 3 موضوعات خاصه 0750460

 0750322 3 معالجة الصور  الرقمية 0750474

 0761235 3 استرجاع المعلومات 0761430

 0761235 3 التنقيب عن البيانات    * 0761434

 

 ساعة معتمدة( 27ج. متطلبات التخصص المساندة واإلجبارية )

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 معتمدةال
 المتطلب السابق

 - 3 (9تفاضل وتكامل ) 0250101

 --- 3 الهياكل المتقطعة 0250104

0250231 
مبادئ اإلحصاء 

 واالحتماالت
3 --- 

0721110 
مقدمة في هندسة 

 البرمجيات
3 

0750113+ 

0731110 

0721221 
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 والمتنقلة

 

 وصف مواد قسم علم الحاسوب

 

 معالجة الصور الرقمية

تصميم وتحليل  3753122المتطلب السابق  (  3753474)  رمز المادة:

 الخوارزميات

  وصف المادة:

هو أن يكتسب الطلبة المهارات الالزمة للتواصل الهدف الرئيسي لهذه المادة   

لتعرف على أساسيات معالجة الصور الرقمية المستخدمة في مختلدف لتهيئتهم 

التطبيقددات وكيفيددة اسددتخراج المعلومددات األساسددية مددن الصددور والتددي تسدداعد 

 على إجراء أي معالجات مطلوبة عليها.

 

 تصميم دوائر المنطق

 ( 3753213)  رمز المادة:

 وصف المادة:

وتنفيددذ الدددوائر الرقميددة ويشددمل المواضدديع  تعتبددر هددذه المددادة مدددخالً لتصددميم

 تحليل وتصميم الدوائر المركبة والمتواليدة ، طدرق االسدتغالل المثلدى :التالية

استخدام بوابات، محلل الشيفرة، المسجالت، العدادات لتنظيم الدوائر الرقمية ب

فددي التجددارب المخبريددة  هددذه المددادة سددتخدمتة. ومعنونددات المنطددق المبرمجدد

المفداهيم النظريدة التددي تنداقش خدالل المحاضددرات وتتضدمن تجددارب  لتعميدق

يكون التركيز على استخدام العدد  حيث الدوائر الرقمية المختبر تصميم وتنفيذ

 .والمحاكاة وفحص الدوائر المنطقية المساعدة في التصميم البرمجية

 

 لغـات البرمجــة مفاهيـم 

تراكيب البيانات  3723223المتطلب السابق :   (0750321) رمز المادة:

 .الشيئية 

 وصف المادة:
الطالب بالجوانب العامة للغدات البرمجدة حيدث يدتم دائمدا بنداء  هذه المادةزود ت

مدا  وغالبداً  .ولكن القليل منها يتم استخدامه بصورة كبيدرةجديدة،  لغات برمجة

 ، و كمتخصدص(URMLلتطبيقدات خاصدة )مثدل  تكون هذه اللغات مصدممة

الضرورة يجب أن تكون له القددرة علدى  في علم الحاسوب، فإن الطالب وعند

 هالطالدب مدن خلفيدة فدي هدذ تعلدم لغدات برمجدة جديددة ، وأن مدا يحصدل عليده

اسددتطاعته  هددذه المهمددة سددهلة المندال. وأخيددرا فسدديكون فددي تجعددل مثددل المدادة

إعطداء  هدو ه المدادةاختيار اللغة المالئمة لمشروع معين. والهدف النهدائي لهدذ

 الطالب الخلفية الجيدة في دراسة لغات البرمجة لكدي تتديح لده الددفاع وبقناعدة

 عددن سددبب  اختيددار لغددة برمجددة مددا لتكددون مالئمددة )أو غيددر مالئمددة( لمشددكلة

 .معينة

 

 وتحليل الخوارزميات  تصميم 

تراكيرب البيانرات  3723223السرابق :  ( المتطلب0750322)رمز المادة: 

  3753272الشيئية + 

 وصف المادة:

مددخالً للتقنيدات الشدكلية المعتمددة التدي تسداعد علدى تصددميم  تعتبدر هدذه المدادة

لددي وذلددك الخوارزميددات مددع التركيددز علددى الجددانبين النظددري والعم وتحليددل

الخوارزميدات. يدتم كدذلك دراسدة درجدة تعقيدد الخوارزميدات ،  لدراسة فعاليدة

  .واالستراتيجيات المستعملة في تصميم الخوارزميات تقنيات التحليل

 

 نظم التشغيل المتقدمة  
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مبررادئ نظررم   3753111:   ق( المتطلررب السرراب0750434) رمررز المررادة:

 التشغيل 

 وصف المادة:
إلددى دراسددة وتعلددم وفهددم المبددادئ الرئيسددية لددنظم التشددغيل  ةهددذه المددادهدددف ت

المتقدمة )مثل، نظم المعالجة المتوازية، النظم الموزعة، نظم الزمن الحقيقدي، 

، (Open Sources)نظم تشدغيل الشدبكات، ونظدم تشدغيل المدوارد المفتوحدة 

 وكذلك دراسة خصائص البرمجيات والماديات التي تدعم هذه النظم.

 

 يب العمليالتدر  

 ساعة 13موافقة القسم +  (  المتطلب السابق :0750399) رمز المادة:

  وصف المادة:

هو أن يتدرب الطالب في مؤسسات أو شركات  ه المادةالهدف الرئيسي من هذ

صناعية أو تجارية أو إدارية مختلفة، حيث يطبق الطالب، في العالم الحقيقدي، 

 المدادةهددف تمن دراسته فدي الجامعدة. و ما تعلمه خالل الثالث سنوات األولى

 أيضاً إلى تعليم الطلبة الثقة بالنفس عند مواجهة مشاكل في حياتهم العملية.

 

 بناء المترجمات  

 نظرية الحسابات 3753221 ( المتطلب السابق :0750324) رمز المادة:

 وصف المادة:
لثاني هو توضح إلى تحقيق هدفين: األول هو ترجمة اللغة وا هذه المادة رميت

هددذه عددرض تكيفيددة تطبيددق النظريددات لبندداء مترجمددات ومولدددات مترجمددات. 

باسدتعمال أو بددون اسدتعمال للمولددات المتدرجم،  كيفية بناء المترجمات المادة

تشدمل ومع التركيدز وتبيدان الخطدوات األساسدية فدي عمليدة بنداء المترجمدات. 

غدوي، جدداول الرمدوز، إدارة تصميم المترجم، التحليل الل المادة علىمواضيع 

مبسدطة هدو  عملية بناء مترجم للغة ،التخزين، توليد البرنامج وتقنيات األمثلية

المهدارات األساسدية  ايكتسب الطالدب مدن خاللهد هذه المادةعنصر أساسي في 

 المترجمات. لبناء

 

 األنظمة الذكية 

مبررررادئ    3253213المتطلررررب السررررابق :   (3753153رمررررز المررررادة: )

 تراكيب البيانات الشيئية  3723223 -حصاء والحتمالت اإل

 وصف المادة:
األساسية للدذكاء االصدطناعي المفاهيم  ةبهو إعطاء الطل هذه المادةالهدف من 

علدى  ةبدالطلالمنهجيات، التقنيات، واألدوات التي يستعملها. يستعمل ث من حي

من  ةبالطليتعلم و ،(Lisp Prolog)لغات الذكاء االصطناعي األقل واحدة من

النظريددة والمفدداهيم الخاصددة بهددذا التخصددص،  األساسدديات هددذه المددادةخددالل 

أدوات الدددذكاء االصدددطناعي والدددنظم الخبيدددرة عدددن طريدددق  وكيفيدددة اسدددتعمال

تفاعل الذكاء االصدطناعي  يتم كذلك استكشافو،  ةبالطلالوظائف التي تعطى 

 مع التخصصات األخرى .

 

 نظرية الحسابات

الهياكرررررل  3253334( المتطلرررررب السرررررابق :  0750223) دة:رمرررررز المرررررا

 وصف المادة: المتقطعة

إلى نظرية الحسابات من خالل مجموعة من الطدرق  مدخالً  هذه المادة تضمن

كونها نماذج لمكائن احتساب محددة آلية، وماكندة تورندك  المجردة والتي تخدم

لك التطدرق إلدى كدذ ، هدذه اآلالت واللغدات الرسدمية مدع فحدص العالقدات بدين

ضدمنها المكدائن التأكديدة مدن اآلليدة و مواضيع إضافية خدارج إطدار المجداميع

السددياق وعدددم التأكديددة،  ةيددوغيددر التأكديددة والتعددابير النظاميددة، وقواعددد حر

 . والقرارات
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 موضوعات خاصة

  )( المتطلب السابق : )موافقة القسم0750460) رمز المادة:

 وصف المادة:
أي موضوع حديث في مجال علم الحاسوب  ه المادةي هذيمكن أن يعرض ف

 يختاره القسم وقد يختلف االختيار من فصل دراسي إلى آخر.

 

 معمارية الحاسوب

وتنظريم  تصرميم 3753211( المتطلرب السرابق : 0750332) رمرز المرادة:

 مقدمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات   3713333 -الحاسبات 

 وصف المادة:
التالي : مقدمة في هيكلية نظدم الحاسدوب الحديثدة والتأكيدد علدى  ةالمادتضمن ت

العالقدددة بدددين المكوندددات المختلفدددة ، تطدددور نظدددم الحاسدددوب الحديثدددة ، تنظددديم 

 ةالددذاكرة، األجهددزة الملحقددة وتوصدديالتها ، مجموعددة اإليعددازات ، هيكددل وحددد

المركزيدددة ووحددددة الحسددداب ، تنظددديم وحددددة السددديطرة وعملهدددا ،  ةجدددالمعال

 اريات حواسيب بديلة .معم

 

 مبادئ نظم التشغيل

معماريررررة   3753112( المتطلررررب السررررابق:  0750333) رمررررز المررررادة:

 الحاسوب  

 وصف المادة:
مقدمددة فددي المبددادئ الرئيسددة لددنظم التشددغيل لتوضدديح كيفيددة  المددادة هّدم هددذتقدد

السدديطرة علددى أجهددزة الحاسددوب مددن خددالل برنددامج فددي واجهددة البرمجيددات / 

قدددم أيضددداً وظددائف إدارة المددوارد: الدددذاكرة والملفددات وأجهدددزة ت. واألجهددزة 

 ,Unixتوضديح   ،اإلدخدال / اإلخدراج ، إدارة العمليدة وحمايدة نظدم التشدغيل

Linux, Windows .كأمثلة عن نظم التشغيل 

 

 حماية المعلومات وشبكات الحاسوب

أساسيات شبكات  3763143المتطلب السابق  (0750444) رمز المادة:

 لحاسوبا

 وصف المادة:

بمبدادئ أمدن  درايدة كافيدةسوف يكون الطالدب عندد اكمدال المداده بنجداح علدى 

الشبكات وتنفيذها ، بمدا فدي ذلدك التقنيدات المسدتخدمة و المبدادئ التدي تنطدوي 

عليهددا فددي خلددق بيئددة آمنددة لشددبكات الحاسددوبية ؛ والتوثيددق ، وأنددواع الهجمددات 

مكددن اسددتخدامها ضددد شددبكة الحاسددوب, لمخربدده التددي ياالمختلفددة والشدديفرات 

والتهديدددددات والتدددددابير المضددددادة للبريددددد اإللكترونددددي ، تطبيقددددات الويددددب ، 

والوصددددول عددددن بعددددد، والملفددددات وخدددددمات الطباعددددة ؛ طبولوجيددددا األمددددن؛ 

،  ةمندالتكنولوجيات والمفداهيم المسدتخدمة لتدوفير وتدأمين قندوات االتصدال اآل

ف االختدراق ، جددران الحمايدة، واألمدن وأجهزة أمنه لإلنترنت، و أنظمة كشد

المدددادي ؛ المفددداهيم والسياسدددات األمنيدددة والتعدددافي مدددن الكدددوارث ، وعلدددوم 

 .الحاسوب ، والمهام اليومية العاملة في مجال إدارة التقنيات األمنية

 

  3مشروع بحث 

 ساعة 13 )موافقة القسم (( المتطلب السابق 3753417) رمز المادة:

 وصف المادة:

لى تدريب الطالب على كيفية انجاز مشروع في وقت إ المادة ههذ هدفت

محدد، وتحديد مايحتاجه المشروع واستعمال مايستجد من مهارات الكمال 

وتوظيف المشروع، ولتطبيق مهارات التصميم والهندسة النجاز مهمة معينة 

يقوم الطالب بتحضير مشروع للتخرج  المعارف المكتسبة من جميع المساقات

 .أهمية بالنسبة لتخصصه وله قيمة علمية يستفيد منها الطالب يموضوع ذ في

في األول يسجل الطالب  .ويكون العمل في المشروع  خالل فصلين دراسيين
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لتحضير  مادة المشروع ومع نهاية الفصل يقوم الطالب بتقديم تقرير  ةساع

التي عمال األ لمشروعه موضحاً  كامالً  مبدئي عن مشروعه ويقدم وصفاً 

 أنجزها والمخطط انجازها في الفصل الثاني .

 

   2مشروع بحث 

  3مشروع بحث 0750497  ( المتطلب السابق 3753418) رمز المادة:

 وصف المادة:
يستكمل الطالب العمل في المشروع وقد يتطلب ذلك ان يقدم عرضا شهريا 

رضا ن يقدم عأمع نهاية الفصل على الطالب  .عن مدى التقدم في مشروعه

شفهيا وتقريرا كامال ومفصال عن اإلعمال التي أنجزها خالل فصلي 

المشروع.ويجب ان يظهر من خالل التقرير ان الطالب متفهم للموضوعات 

جهزة او أالتي درسها واالعمال التي قام بها.واذا قام الطالب بتطوير 

تقدير الدرجة التي يحصل يتم برمجيات فيجب وصفها في التقرير بدقة و

التقرير و ليها بناء على اهتمامه بموضوع المشروع ومواظبته على انجازهع

 ي يقدمه عن المشروع .ذالنهائي والعرض الشفهي ال

 

 التحليل العددي 

أساسرررريات  3753334المتطلررررب السررررابق   (3753272) رمررررز المررررادة:

 ( 3تفاضل وتكامل )  3253333+  2البرمجة 

 وصف المادة:
كيفيدة معرفة عميقة فدي  و اً واضح اً فهم منح الطالب وه  المادة ههذ الهدف من

 الرياضديةالمشاكل  التعامل مع المشاكل المرتبطة بالحياة العملية والتي تشمل 

و التي يجب ان يتم حلها و التعامل معها بشكل حدديث و الهندسية والفيزيائية و

عقدد و على عكس األساليب التقليدية التي تتعامل مدع المشداكل بشدكل م متطور

للتعامل مع هدذه  هذه المادة ستعرض أسلوباً جديداً على نطاق ضيق . حيث ان 

  المشاكل باستخدام الحاسب و الطرق العددية   .

 

 برمجة تطبيقات قواعد البيانات

أساسررريات  3763215المتطلرررب السرررابق     (3753162) رمرررز المرررادة:

 قواعد البيانات

 وصف المادة:
مدن خدالل  زيز معرفة الطالب بمفاهيم قواعد البيانداتإلى تعلمادة ا ههذ  هدفت

التعليمدات البرمجيدة  كيفيدة كتابدة ومعرفدة عمليدا PL  /SQL و SQL تطبيق

الجديددة  بعض المفاهيم الطالب أيضا إلى إعطاء هدفتو هذه اللغات. باستخدام

معالجدة البياندات و لغدة البياندات ، و لغدة تعريدف مثدل قواعد البياناتب المتعلقة

وظدددائف لغدددة الدددتحكم بالبياندددات باالضدددافة الدددى تعلددديم الطالدددب كيفيدددة كتابدددة ال

 افإنهدد وأخيددراوالمؤشددرات، والجمددل التكراريددة و كددذلك الجمددل المشددروطة. 

 بمدا فيهدا  99القدرة على التعامل مدع مختلدف تطبيقدات اوراكدل  الطالب عطيت

 .والرسومات التقارير 

 

 تصميم وتنظيم الحاسبات

تصررميم دوائررر  3753213المتطلررب السررابق   (3753211) رمررز المررادة:

 المنطق 

 وصف المادة:
حيدث يدتم التركيدز  ،مكونات الحاسوب عرض تنظيم هو المادةهذه  الهدف من

 المكوندات التاليدة :علدى تعزيدز معرفدة الطالدب  فدي المجداالت  المدادة هفي هدذ

بيانات سدواء و عمليات نقل الالحاسوب تصميم تنظيم و المستخدمة في الرقمية

تصددميم التوقيددت  والإشددارات المعلومددات ووتدددفق  متسلسددل بشددكل متددوازي أو

 .المعالجة المركزية وحدة وتنظيم و هيكلة للحاسوباألساسي 
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 النمذجة والمحاكاة

 التحليل العددي   3753272المتطلب السابق    (3753472)رمز المادة: 

 وصف المادة:
المحاكاة الحاسوبية ذات  هجيات المستخدمة فيالمن إلى تقديم هذه المادة هدفت

للحصول على النتائج المتوقعة للظواهر الطبيعية او  الطبيعة المنفصلة

من  المعقدة لغرض تطور االنظمة الخاصة بالظواهر المختبرية التجارب

باستخدام بعض  عمليةال تطبيقاتالمحاكاة لل التحليل نتائج خالل ومناقشة

 .البرمجيات الخاصة

 

 مهارات حاسوب

 ((9761111 رمز المادة:

 وصف المادة:
حددول  إلددى طددرح مواضدديع متقدمددة فددي مهددارات الحاسددوب ه المددادةهدددف هددذت

، وقواعدددد (MS-Excel 2003)الجدددداول اإللكترونيدددة باسدددتخدام برندددامج 

وأخيرا تصدميم صدفحات  ،(MS-Access 2003)برنامج  باستخدام البيانات

 (.FrontPage 2003الويب باستخدام برنامج )

 قســم هندســة البرمجيــات .2

يزود القسم الطالب باطار تعليمي واسع في مختلف تقنيات هندسة البرمجيات 

 الحديثة )التحليل، التصميم والتطبيق(.

يطمح القسم إلى تعريف الطلبة بالقيم والمبادئ والمغزى والرؤى التي تؤهلهم 

حياتهم والقابليات على التعامل مع  إلى اكتساب الخبرات التعليمية لطول فترة

اعداد  وكذلك طيف واسع من المواضيع األخالقية والقانونية واالقتصادية،

خريجي القسم لمواصلة تحصيلهم العلمي العالي في مختلف مجاالت هندسة 

التواصل مع مجال هندسة البرمجيات المتنامي بسرعة  ،البرمجيات

تميز فيه من خالل المحافظة وباستمرار واالستمرار باستدامة االسبقيات وال

 على تجديد البرامج.

 هندســة البرمجيــاتالخطة الدراسية لقسم 

 ساعة معتمدة( 83متطلبات التخصص)

 ساعة معتمدة(45أ.متطلبات التخصص اإلجبارية)

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

مقدمة في هندسة  6729996

 البرمجيات

3 6739996+6756993 

تراكيب البيانات  6729229

 الشيئية*

3 6256964+6729226 

 6729996 3 نمذجة البرمجيات 6729222

 6729996 3 متطلبات البرمجة 6729236

 6729222 3 معمارية البرمجة 6729326

 6729236+6729326 3 تصميم البرمجيات 6729322

برمجة المفاهيم  6729324

 مة*الشيئية المتقد

3 6729226 

 6729222 3 إنتاج البرمجيات 6729336

إدارة مشاريع  6729339

 البرمجيات

3 6729336 

بناء البرمجيات  6729426

 وتطويرها

3 6729324+6729322 

 6729426 3الهندسة العكسية  6729429



 249 

 للبرمجيات

هندسة برمجيات  6729422

 المواقع االلكترونية

3 6739293+6729426 

تصميم واجهات  6729423

المستخدم 

 الجرافيكية*

3 6769226+6729326 

 6729322 3 اختبار البرمجيات 6729436

 ساعة+موافقة القسم16 6 التدريب العملي 6729439

 ساعة +موافقة القسم16 9 (*9مشروع البحث) 6729449

مشروع البحث  6729441

(2*) 

2 6729449 

 

 معتمدة( ساعات6ب.متطلبات التخصص الختيارية )

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

6729431 
موضوعات خاصة في هندسة 

 البرمجيات
3 6729322 

 3 تصميم برمجيات االتصاالت 6729443
6769346+

6729322 

6729445 
بناء األدوات المساندة لهندسة 

 البرمجيات
3 6729426 

 6729426 3 اتالنمذجه المتقدمة للبرمجي 6729447

 

 ساعة معتمدة(13ج.متطلبات التخصص المساندة )

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 .... 3 (9تفاضل وتكامل) 6256969

 ..... 3 الهياكل المتقطعة 6256964

 ..... 3 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 6256239

 6739996 3 تصميم دوائر المنطق 6256239

 3 التحليل العددي 6756272
6756994+

6256969 

 3 تصميم وتحليل الخوارزميات 6756322
6256239+

6729229 

 6756239 3 معمارية الحاسوب 6756332

 6756332 3 مبادئ نظم التشغيل 6756333

 6729226 3 أساسيات قواعد البيانات* 6769235

 6729229 3 أساسيات شبكات الحاسوب * 6769346
 % عملي.25مواد التخصص تحتوى على األقل  *

 

 هندســة البرمجيــات وصف مواد قسم

 

 مقدمة في هندسة البرمجيات

 3753331+3713333: المتطلب السابق( 3723333رمز المادة: )

 وصف المادة: 

قدم المبادئ الرئيسية ومفاهيم هندسة تحيث ة محوري المادة هعتبر هذت

في هذا  لمواد متقدمه اخرى ةواساسي ةمهم دةالما هعتبر هذتوالبرمجيات 

. المجال.ويغطى المقرر أهم التعريفات والمفاهيم في هندسة البرمجيات 

الموضوعات التالية: مبادئ هندسة البرمجيات: األدوات،  المادةتضمن تو
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الطرق العملية، نماذج دورات حياة تطوير البرمجيات ومراحلها الرئيسية، 

والسيطرة. التقنيات المساندة: المفاهيم الشيئية، قواعد التقدير، والتخطيط 

بيانات البرمجيات، البرمجة المتوازية والموزعة. تحديد المتطلبات، التصميم، 

التطبيق، طرق التكاملية واالختبار، التقييم النوعي، صيانة البرمجيات، اعادة 

لواقعية االستخدام. ولزيادة االيضاح سيتم عرض بعض االمثلة البسيطة وا

 .المادة ههذخالل 

 

 تراكيب البيانات الشيئية

 3723223+3253334:  المتطلب السابق( 3723223رمز المادة: )

 وصف المادة:

مبادئ تراكيب البيانات والخوارزميات الشيئية التوجه، و  هذه المادةتضمن ت

 لكل حيث أنها مهمةفي مجال علوم الحاسوب  الموادمن اهم  هذه المادةعتبر ت

مع عدة اشكال  هذه المادةتعامل ت  شخص يرغب في اتقان  مفهوم البرمجه.

للبيانات المجردة، المصفوفات وخيوط الرمزية، القوائم، الكدس، الطوابير، 

( ، االستدعاء الذاتي، القوائم المترابطه الهياكل Hashingاآلشجار، النحت )

رزميات الثنائية والشجرية،الجداول واسترجاع المعلومات, خوا

(  Insertion sort, Shellsort, Heap sort, Quicksort) الترتيب:

حيث يمكن  لهذه المادةتم اختيار لغة الجافا و وتحليل بسيط للخوارزميات .

أمثلة مختلفةو   تطبيق لغات اخرى حديثة. وكذلك تم طرح العديد من 

 تطبيقات عملية.

 نمذجة البرمجيات

 3723333:  لب السابقالمتط( 3723222رمز المادة: )

 وصف المادة:

في ت صبحأتجزأ من كل علوم الهندسة ، لذلك ال ي اً جزءذه المادة عتبر  هت

عباره عن دراسة علمية وعملية حول األسس ذه المادة ه  .هندسة البرمجيات

البرمجيات وتصميمها ، النماذج المستخدمه، القواعد   المستخدمه في بناء

حليلها، القواعد األساسية لتكوين النمذجة وبمستويات والنظريات المستخدمة، ت

مختلفة. تهتم  النمذجة في انتاج البرمجيات، وعمليات البرامج و وكذلك في 

 هدف  تالمشاريع وتدخل في كيفية سير االعمال للمنظمات وكذلك 

لتعريف بمفهوم النمذجة ، ودوافعه والمنافع، وتعرف والتعامل مع ذه المادة ه

ن النماذج في هندسة البرمجيات، وتوفير تطبيقات جيدة من خالل العديد م

 .امثلة لتطبيقات علمية وواقعية

  

 متطلبات البرمجة

 3723333:  المتطلب السابق( 3723213رمز المادة: )

 وصف المادة:

عبارة عن دراسة علمية وعملية حول الطرق المتبعة في كتابة  هذه المادة

ل تقنيات اكتشاف واستنباط المتطلبات, أساليب احتياجات البرمجيات من خال

استنباط المعلومات من المستخدم,  جميع المتطلبات, وصف أهمية 

االحتياجات و المتطلبات، مستوى محيط االستخدام، مستوى النظام، تقنيات 

التحليل والتحقق من الصحة، بما في ذلك الحاجة، والهدف، واستخدام تحليل 

الجداول،   استخدام تخدمة في وصف البيانات،الحالة.األساليب المس

 ةالرسومات،أساليب وصف الوظائف ، وصف بناء النظام، جودة النظام، دق

النظام، دورة تشغيل النظام ، متطلبات اإلدارة: التعامل مع تغيير االحتياجات, 

 .IEEEتهيئة الوثيقة النهائية معيارية  

 معمارية البرمجة

 3723222:  لمتطلب السابقا( 3723123رمز المادة: )

 وصف المادة:

نظم البرمجيات،   األفكار األساسية لتصميم هذه المادةيدرس الطالب في 

وصف وتقييم النظم من اجل ب المادة ههتم هذتأساليب ووسائل التصميم. كما 
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التصميم من أجل األداء والسالمة واألمن وإعادة  ة،إنشاء معماريات مجرد

 ،ثوقية ، الخ. قياس الصفات الداخلية وتعقيد البرمجياتاالستخدامية ، والمو

أساسيات تطور البرمجيات ، وإعادة الهيكلة ،  ،تقييم وتطوير التصاميم

مقدمة في عمارة وتصميم   المادة هعرض هذت. كما والهندسة العكسية

تطور البرمجيات ومرونتها مدخل إلى أنماط التصميم نماذج نظم  البرمجيات,

 .زبون والطبقات المتعددة الخادم وال

نظم ية التي  تحتاج لتقييم هيكليات لبتنمية  المهارات والخلف هذه المادةهتم تو

 قائمة، كذلك تصميم نظم جديدة بإستخدام طرق ومبادئ النماذج المعمارية.

 

 تصميم البرمجيات

 3723213+3723123:  المتطلب السابق( 3723122رمز المادة: )

 وصف المادة:

دراسة تفصيلية لتصميم البرمجيات وهذه تتضمن: طرق  هذه المادةقدم ت

نماذج التصميم، تصميم المكونات البرمجية، تصميم الواجهات   التصميم،

 البينية، أدوات دعم التصميم، تقييم التصميم.

الدددى اكتمدددال المعرفدددة لددددى الطالدددب مدددن اجدددل تصدددميم  هدددذه المدددادةهددددف وت

 استخدام، متانة، والمرونة(.البرمجيات من حيث  )صحة، إعادة 

هدف هذا المساق ايضا الى التعريف والتفصيل للعوامل والممارسات كما ت

 التي تؤدي  الى انتاج التصاميم  الجيدة وبرامج  ذات الجودة.

 

 برمجة المفاهيم الشيئية المتقدمة

 3723223:  المتطلب السابق( 3723124رمز المادة: )

 وصف المادة:

ف الطالب بالبرمجة الشيئية: التصميم الشيئي، يلى تعرإ ةهذه الماد هدفت

الكبسلة واخفاء المعلومات، عزل التطبيق والسلوك، الفئات والفئات الجزئية، 

الوراثة، تعددية االستخدام، اساسيات البرمجة المعتمدة على االحداث، 

كيز على كتابة البرامج الشيئية مع التر، استخدام بيئة البرمجة المرئية الحديثة

 ،إعادة استعمال العناصر في بناء واجهات االستخدام الحديثة للبرامج التفاعلية

التعرف والتعامل مع أنواع البيانات المجردة و اخفاء المعلومات، الشئ و 

،  Encapsulationوإعادة االستخدام والتغليف   األصناف وإعادة الهندسة

بتصاميم  الطالب هو تزويدمادة ال من هذه الهدفالتوارث وتعددية األشكال. 

تعريف أو شرح مبادئ  ،الشيئية البرمجة نماذج البرمجة في وتقنيات متقدمة

تصميم نموذج لحلول مشكلة وأعراب قواعد التوارث وتكوين العالقات بين 

الطبقات ، واستخدام أنماط التصميم األساسي لحلول المشاكل، لتصميم وتنفيذ 

 .يب في لغة البرمجة الشيئيةواستخدام الطبقات واألسال

 

 إنتاج البرمجيات

 3723222:  المتطلب السابق( 3723113رمز المادة: )

 وصف المادة:

إلى تزويد الطلبة بالمعرفة حول  وصف البرامج بإستخدام  ه المادةهدف هذت

كما  . نماذج دورة الحياة للنظام وما هي اهم المعايير العملية المتفق عليها

لى تعزيز المعرفة لدى الطالب من حيث القدره على تعرف ا المادةهدف ت

الوضوح والتنفيذ والقياس ، واإلدارة ، وتغيير وتحسين عمل البرمجيات  

وكذلك  استخدام عملية محددة لتنفيذ األنشطة الفنية واإلدارية الالزمة لتطوير 

 البرمجيات والصيانة.

 إدارة مشاريع البرمجيات

 3723113:  المتطلب السابق( 3723113رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهتم بإدارة مشاريع البرمجيات مع  دراسة موضوعاتتهدف هذه المادة إلى 

لنظم المعرفة حول التخطيط والتنظيم، ورصد جميع مراحل دورة حياة 
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بإالدارة لضمان ما يلي : تماسك  المادةهتم ت.وكذلك المعلومات وإدارتها

مناسبة للمؤسسة ، ويتم تنسيق العمل في مشاريع تطوير البرمجيات ال

القيام بإصدار البرامج، وتئهيتها ، وجود الموارد   الوحدات التنظيمية المختلفة,

م العمل في المشروع، على نحو مالئم، ياو المصادر عند الضرورة,  وتقس

 .مما يسهل االتصال ، وتحديد التقدم بدقة

 

 بناء البرمجيات وتطويرها

 3723122+3723124:  المتطلب السابق( 3723423رمز المادة: )

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة المبادئ العامة و العلوم والتقنيات الالزمة من اجل برمجة 

النظم على مستوى منخفض لترميز البرمجيات : عملة توصيل من مرحلة 

التصميم الى مرحلة البرمجه وكيفية اختيار لغة البرمجة المناسبة لتطبيقات 

لبرمجية وكيفية التعامل وتجنب األخطاء، وتطوير تقنيات برمجية لحل ا

المشاكل وكذلك عرض مقدمة لكيفية اختبار البرمجيات وويهدف هذا المساق 

 الى تطوير كتابة البرامج باستخدام الطرق المتوازية و الموزعه .
 

 الهندسة العكسية للبرمجيات

 3723423:  المتطلب السابق( 3723423رمز المادة: )

 وصف المادة:

تتناول هذه المدادة األفكدار األساسدية فدى مجدال صديانة البرمجيدات وتطويرهدا 

باستخدام الهندسة العكسية، األساليب المساندة بالحاسوب السدتعادة المعلومدات 

 من أنظمة سابقة، تحويالت البرامج، الهندسة الشيئية العكسية.

 

 هندسة برمجيات المواقع اللكترونية

 3723423+3713231:  المتطلب السابق( 3723422المادة: ) رمز

 وصف المادة:

تتناول هذه المادة دراسة موضوعات حديثة تهدف الى تطبيق عمليدات هندسدة 

قدم طرق منهجية تسدتخدم jالبرمجيات مع تطبيقات الويب وتطويرها، وكذلك 

 في هندسة البرمجيات لتطوير مشاريع الويب.

 

 دم الجرافيكيةتصميم واجهات المستخ

 3723123+3763223:  المتطلب السابق( 3723421رمز المادة: )

 وصف المادة:

أمور تخص االنسان: مقدمة عن نظريات عديدة، أطر ادراكية وطرق لتفاعدل 

( . تمثيددل المعرفددة وتنظيمهددا، النمدداذج الذهنيددة، HCIاالنسددان مددع الحاسددوب )

نصددية، مفددردات لواجهددات ، مفددردات  HCIاسددتخدامات النمدداذج الذهنيددة فددي 

افتراضدددية، تصدددنيف مفدددردات الواجهدددات للتطبيقدددات نمددداذج ادراكيدددة، أمدددور 

التكنولوجا: تقديم عدد من أجهزة االدخال/االخراج وطرق التفاعل مع مناقشدة 

قضدددايا ذات مسدددتوى عدددال تخدددص تصدددميم الدددنظم. التصدددميم: مناقشدددة طدددرق 

صميم المتوفرة لجعدل تصدميم التصميم والتقييم األكثر رواجا وأدوات اسناد الت

HCI  مركددز علددى المسددتخدم، وهددذا يتضددمن مبددادئ وطددرق تصددميم مددن هددذا

الندددوع، تحديدددد المتطلبدددات، تحليدددل المهمدددة والتصدددميم المهيكدددل للتفاعدددل بدددين 

االنسان والحاسوب. تصدميم الشاشدة: دراسدة موضدوع متقددم يغطدي النمدوذخ 

لوسدائط المتعدددة و الويدب: النظري السناد تصميم الشاشة. النص الهدايبري، ا

لتغطيددة أمددور بحثيددة فددي هددذا المجددال. برمجددة واجهددات المسددتخدم الجرافيكيددة 

 . Javaباستخدام 

 

 اختبار البرمجيات

 3723122:  المتطلب السابق( 3723413رمز المادة: )

 وصف المادة:
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ختبددارات صددحة البرمجيددات، قيدداس االددى دراسددة أهميددة  هددذه المددادةهدددف ت

حيدث يتضدمن المسداق مقدمدة عدن ات الصحة، المعايير المعتمددة.  الجودة، إثب

التأكددد والتحقيددق فددي البرمجيددات إدارة عمليددة االختبددار  اختبددار البرمجيددات,

تقدددددددارير  :تطدددددددوير خطدددددددط االختبدددددددار,نص االختبار,حددددددداالت االختبدددددددار,

اختبددار  االختبار,اختبددار الوحدددة البرمجيددة واختبددار الوظيفددة واختبددار القبددول,

التعقيد  اختبار المسار, التقسيم المكافئ, ق األسود والصندوق األبيض,الصندو

االختبدار فدي  اختبدار الواجهدة,، اختبار التكامل اختبار اإلعادة السيكلوماتيكى,

إدارة بيئددة تطددوير السددريعة ,أتمتدددة االختبددارات ,أدوات اختبددار البرمجيدددات ,

 .المسؤولية والمخاطر

 

 التدريب العملي 

 موافقة القسم + ساعة13:  المتطلب السابق( 3723418) رمز المادة:

 وصف المادة:

الدددى تددددريب الطلبدددة فدددي شدددركات ومؤسسدددات صدددناعية،  هدددذه المدددادةهددددف ت

وتجارية، وادارية. وبهدذا يمكدن للطلبدة أن يطبقدوا فدي الواقدع مداتعلموه خدالل 

 ايضدا الدى المدادةهددف تالسنوات الدثالث االولدى مدن دراسدتهم فدي الجامعدة. و

حتى يتسدنى  ،تعليم الطلبة الثقة بالنفس عند مواجهة المشاكل في الحياة العملية

للطالب الذي يقوم بالتدرب بتطبيق ما اكتسبه من معلومات من شأنها االرتقداء 

بمهارته العملية و تطويرها من خالل هذا التدريب علدى كدل التقنيدات الحديثدة 

 في مجال هندسة البرمجيات ، في سوق العمل .

 

 (3شروع البحث)م

 موافقة القسم + ساعة13:  المتطلب السابق( 3723448رمز المادة: )

 وصف المادة:

الى تدريب الطالب على كيفية انجاز مشروع في وقت  هذه المادةهدف ت

محدد، وتحديد مايحتاجه المشروع واستعمال مايستجد من مهارات الكمال 

وتوظيف النجاز مهمة معينة  المشروع، ولتطبيق مهارات التصميم والهندسة

 .المعارف المكتسبة من جميع المساقات

أهميدددة بالنسدددبة  ييقدددوم الطالدددب بتحضدددير مشدددروع للتخدددرج فدددي موضدددوع ذ

لتخصصه وله قيمة علميدة يسدتفيد منهدا الطالدب, ويكدون العمدل فدي المشدروع  

خدددالل فصدددلين دراسددديين, فدددي األول يسدددجل الطالدددب سددداعه لتحضدددير  مدددادة 

نهاية الفصدل يقدوم الطالدب بتقدديم تقريدر مبددئي عدن مشدروعه المشروع ومع 

عمدددال التدددي أنجزهدددا والمخطدددط ألويقددددم وصدددفا كدددامال لمشدددروعه موضدددحا ا

 النجازها في الفصل الثاني.

 

 (2مشروع البحث )

 3723448:  المتطلب السابق( 3723441رمز المادة: )

 وصف المادة:

لدك ان يقددم عرضدا شدهريا يستكمل الطالب العمل في المشدروع وقدد يتطلدب ذ

ن يقددم عرضدا اعن مدى التقدم في مشدروعه مدع نهايدة الفصدل علدى الطالدب 

شدددفهيا وتقريدددرا كدددامال ومفصدددال عدددن اإلعمدددال التدددي أنجزهدددا خدددالل فصدددلي 

المشروع.ويجب ان يظهر من خدالل التقريدر ان الطالدب مدتفهم للموضدوعات 

بتطدددوير اجهدددزة او  التدددي درسدددها واالعمدددال التدددي قدددام بهدددا.واذا قدددام الطالدددب

برمجيات فيجب وصفها في التقريدر بدقدة وتقددير الدرجدة التدي يحصدل عليهدا 

 نبناء على اهتمامه بموضدوع المشدروع ومواظبتده علدى انجازهدا  وكدذلك عد

 التقرير النهائي والعرض الشفهي الي يقدمه عن المشروع.

 

 ساعات معتمدة(6ب.متطلبات التخصص الختيارية)
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 ي هندسة البرمجياتموضوعات خاصة ف

 3723122:  المتطلب السابق( 3723411رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدددف هددذه المددادة إلددى إدخددال موضددوعات متقدمددة فددي أحددد فددروع هندسددة 

تقديم موضدوعات إضدافية ذات  ،البرمجيات وتطبيقاته وتكنولوجيا المعلومات

الدراسدي، حيدث فدي هندسدة البرمجيدات لدم تدرد فدي بقيدة أجدزاء المدنهج   قيمة

قسم هندسة البرمجيات باختيار موضوعات في هندسة البرمجيدات غيدر   يقوم

 لمواكبه التطور الدائم.  موجودة في الخطة الدراسية ، وذلك

 

 تصميم برمجيات التصالت

 3723122+3763143:  المتطلب السابق( 3723441رمز المادة: )

 وصف المادة:

ت حديثة حدول األفكدار والطدرق واألدوات دراسة موضوعا هذه المادةتناول ت

 المستخدمة فى تصميم خدمات اإلتصاالت المتقدمة وبروتوكوالت اإلتصاالت

معالجددة قضددايا هندسددة البرمجيددات فددي سددياق مجددال هددذه المددادة إلددى هدددف تو 

االتصداالت السددلكية والالسدلكية.واألدوات التددي تسدتخدم حاليددا لتصدميم وتنفيددذ 

روتوكوالت االتصاالت، وخدمات االتصاالت السدلكية برامج االتصاالت ، وب

شتمل على دراسة واستعراض التكنولوجيدات ت وكذلكوالالسلكية والتطبيقات. 

 الحالية لشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية.

 بناء األدوات المساندة لهندسة البرمجيات

 3723423:  المتطلب السابق( 3723445رمز المادة: )

 وصف المادة:

تطوير األدوات و الطرق  التدى يمكدن اسدتخدامها فدى مجدال  هذه المادةتناول ت

هندسدددددة البرمجيدددددات المسددددداندة بالحاسدددددوب: أدوات التحليدددددل، أدوات إدارة 

 المشاريع، أدوات توليد البرامج.. الخ

 

 النمذجه المتقدمة للبرمجيات

 3723423:  المتطلب السابق( 3723447رمز المادة: )

 وصف المادة:

بالنمذجة كحقل أساسي فدي هندسدة  دراسة موضوعات تهتم  هذه المادةناول تت

لمعالجدددة المسدددائل المتقدمدددة فدددي نمذجدددة  هدددذه المدددادةهددددف تالبرمجيدددات .و

حيث سديتم التعامدل مدع المواضديع المتقدمدة التدي تعتبدر مكمدالت  ،البرمجيات

 (.729222متقدمة لمادة نمذجة البرمجيات )

 

 اخالقيات الحوسبة  

 (3713333) :(  المتطلب السابق3723243) المادة:  رمز

 وصف المادة:

الى إعطاء الطالب معرفة ودراية بالقضايا الرئيسية للمبادئ  هذه المادةهدف ت

المهنية والمسؤلية في تصميم وتطبيق واستخدام الحاسوب ونظم المعلومات. 

ن الطالب ساعد ايضا في تمييز مشاكل المبادئ المهنية عند حدوثها ويمكتو

تضمن وتمن ان يتعامل بكفاءة مع القضايا المهنية اآلن وفي مستقبله الوظيفي. 

ن يمايلي: مشاكل صنع القرار، المجتمعات المهنة وتجاربها، المهني المادة

حاالت للدراسة: وصف الخطوات لحل المسألة الحالية،  ،والسلوك المهني

اء األساس النجاح بن ،تحضير سياسات وستراتيجيات لمنع التكرارات

وحقوق النسخ،  IPRالمستقبل الوظيفي، العقود من وجهة نظر االعمال، 

 سوء استخدام الحاسوب والقانون، حماية البيانات.

  ة المفاهيم الشيئيةجبرم

 ( 3753334) :المتطلب السابق    (3723223)رمز المادة: 
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 وصف المادة:

ألساسية لمبادئ.البرمجة إلى إعطاء الطالب المعرفة ا هذه المادةهدف ت

الشيئية: التصميم الشيئي، وذلك لتوفير القدرة للعمل و بناء الجملة وبناء 

هو مساعدة  هذه المادةالقدرة على فهم القواعد العامه للغه . والهدف من 

على اكتساب المعرفة في المفاهيم األساسية للبرمجة الشيئية، وبناء  ةالطلب

 Cرامج الحاسوب الحديثة باستخدام لغة     #المهارات الالزمة لتطوير ب

على أساسيات البرمجة الشيئية  نحو هدف وتنفيذ برامج  ةوبذلك يتعرف الطلب

لغة البرمجة وإطار  NETمايكروسوفت.  #Cموجهة نحو الكائن باستخدام 

NET. 

 

 . قسم نظم المعلومات اإلدارية3

لوماتية المحوسدبة التدي يشير تخصص نظم المعلومات االدارية إلى النظم المع

تساعد اإلداريين في تنظيم وتصميم وإدارة وتسديير وتطدوير عمدل مؤسسداتهم 

بشكل فعال وناجح من خالل توفير المعلومات المناسبة التي تسداعد فدي اتخداذ 

القدددرارات مدددن خدددالل تدددوفير البرمجيدددات المناسدددبة وبنددداء نظدددم المعلومدددات 

افسددددة وكسددددب التفددددوق المتخصصددددة التددددي تدددددعم المؤسسددددات لغددددرض المن

 االستراتيجي.

 

الددنظم المعلوماتيددة المتكاملددة  ىيركددز التخصددص علددى تخطدديط وتطددوير بندد

الخاصة بالمؤسسات، ويشمل مختلف العناصر المعلوماتيدة التدي تشدكل نظامدا 

ن نظدم أمعلوماتيا متكامالً يخدم األهداف االقتصادية للمؤسسة. وجدير بالدذكر 

راً أساسدياً فدي تطدوير المؤسسدات اإلداريدة حيدث المعلومات اإلدارية تلعب دو

تدددوفر كافدددة المعلومدددات المناسدددبة والدقيقدددة المطلوبدددة فدددي الوقدددت المناسدددب، 

وبالصددورة المناسددبة لمختلددف المسددتويات اإلداريددة، وذلددك لدددعم جميددع المهددام 

والوظددائف اإلداريددة، باإلضددافة إلددى تحسددين وتطددوير حركددة االتصددال وتدددفق 

 ع المستويات اإلدارية في المؤسسة.المعلومات بين جمي

 

 نظم المعلومات اإلداريةالخطة الدراسية لقسم 

 

     ساعة معتمدة( 83ثالثاً: متطلبات التخصص )   

 ساعة معتمدة(  63متطلبات التخصص اإلجبارية ) . أ
رقم 
 المادة

 اسم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

0731220 
مقدمة في تراكيب البيانات 

 والخوارزميات              
3 0721220 

 0331110+ 0731110 3 إدارة نظم المعلومات 0731214

 0721220 3 أساسيات قواعد البيانات    *      0761235

 3 مبادىء التجارة اإللكترونية 0731240
0731214 + 

0731213 

 3 نظم الوسائط المتعددة     * 0761250
0731110 + 

0731213 

 0761235 3 تحليل وتصميم النظم   0731321

 0731321 3 تحليل متطلبات االعمال 0731324

 ساعة+موافقة القسم81    3 التدريب العملي             ** 0731370

 0761235 3 تطبيقات قواعد البيانات    *       0731360

 0731240 3 التسويق االلكتروني 0731343



 249 

 0731214 3 المعلوماتادارة مشروعات نظم  0731316

 3 نظم دعم القرارات 0731330
0731324 + 

0731316 

 0731220 3 اساسيات شبكات الحاسوب   * 0761340

 3 نمذجة نظم المعلومات   * 0731464
0731321 + 

0721220 

 0250231+0250105 3 بحوث العمليات لألعمال 0731415

 0731360 3 التنقيب عن البيانات 0731423

 3 أمن نظم المعلومات 0731443
0761235 +  

0761340 

 0731324 3 ادارة المعرفة 0731433

0731465 
تطوير تطبيقات التجارة االلكترونية   

* 
3 

0761220 + 

0731240 

 ساعة+موافقة القسم90    1 (   *1مشروع بحث ) 0731480

 0731480 2 (   *2مشروع بحث ) 0731482

 

  ساعات معتمدة(  6ارية )متطلبات التخصص الختي . ب
رقم 

 المادة
 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 0731240 + 0311110 3 نظم المعلومات المحاسبية   * 0731466

0731434 
موضوعات خاصة في نظم 

 المعلومات االدارية
 القسم موافقة 3

 0761235 3 استرجاع المعلومات 0761430

 0731214 3 المؤسساتنظم معلومات  0731314

 

  ساعة معتمدة( 35ج. متطلبات التخصص االمساندة )
رقم 

 المادة
 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 (/إنجليزي1مبادي محاسبة )  0311110
3 0130101 

 0130101 3 مقدمة في اإلدارة/ انجليزي 0331110

 رياضيات االعمال 0250105
3 

--------- 

 مباديء االحصاء واالحتماالت 0250231
3 

--------- 

0731450 
 قانون التجارة االلكترونية

3 0731240 + 0731343 

  

 نظم المعلومات اإلداريةوصف المواد قسم 

 

 مقدمة في برمجة المواقع اللكترونية

 (3713231) رمز المادة:

 وصف المادة:

ت اإلنترنددت تهدددف هددذه المددادة إلددى إكسدداب الطالددب مهددارات تصددميم صددفحا

. و تتضددددمن المددددادة المواضدددديع  PHPوتنسدددديقها باسددددتخدام لغددددة البرمجددددة 

، برمجددددة HTMLالتاليددددة:خوادم الويددددب، تصددددميم النمدددداذج باسددددتخدام لغددددة 

 PHPالمددزودات، مقدمددة فددي برمجددة المددزودات )السدديرفرات( باسددتخدام لغددة 
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ة، والتعددرف علددى كيفيددة تعريددف المتغيددرات والمعددامالت الحسددابية والمنطقيدد

التعامددل مددع النصددوص، السالسددل الرمزيددة، المصددفوفات وعمددل إجددراءات 

مددع قاعدددة البيانددات  PHPربددط لغددة  ،والتعامددل مددع جمددل الددتحكم والتكددرار

Mysql  .بحيددث يددتم إضددافة، حددذف، تعددديل و اسددتعالم بيانددات مددن القاعدددة

 والتحقق من نوعية وشكل البيانات المدخلة عن طريق المستخدم.

 وتكنولوجيا المعلومات مقدمة في نظم

 (3713333) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى  تقديم بعض المفاهيم في نظم المعلومات و بعض 

تطبيقاتها في األعمال وإدارة المنظمات، كما توضح المادة األدوار األساسية 

الدور و المهمة التي تلعبها تكنولوجيا المعلومات في بيئة العمل العالمية و 

االستراتيجي لنظم المعلومات في المنظمات الحديثة . و تتضمن المادة 

المواضيع التالية: مفاهيم نظم و تكنولوجيا المعلومات، تطبيقات نظم 

المعلومات في اإلدارة و في إكساب منظمات األعمال المعاصرة للتفوق 

تكنولوجيا االستراتيجي، نظم المعلومات اإلدارية، نظم معلومات المؤسسات، 

المعلومات و أجهزة و برمجيات الحاسوب، إدارة تنظيم البيانات و 

 المعلومات، االتصاالت و شبكات الحاسوب، منهجيات بناء نظم المعلومات.

 

 قانون التجارة اللكترونية

 (3713453) رمز المادة:

 وصف المادة:

األعمدال و  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفاهيم القدانون التجداري فدي

اإلدارة و التجارة االلكترونيدة. و تتضدمن المدادة المواضديع التاليدة: تعريدف و 

نشأة قانون التجارة االلكترونية ، اإلجدراءات التجاريدة االلكترونيدة، المخدازن 

االلكترونية، التسجيل التجداري االلكتروندي،  المواثيدق التجاريدة االلكترونيدة، 

يدة، قدانون معدامالت التجدارة االلكترونيدة، قدانون الوكاالت التجارية االلكترون

المعددامالت االلكترونددي األردنددي، الجددرائم االلكترونيددة،  الدددليل و اإلثبددات و 

التوقيددع االلكترونددي، المقاضدداة االلكترونيددة، الخددداع واالحتيددال االلكترونددي، 

 حاالت دراسية على االنترنت و التجارة االلكترونية.

 

 يانات و الخوارزميات مقدمة في تراكيب الب

 (3713223) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى استخدام الشيئيات الموجهة الحقيقية للتركيز على تدريس 

هيكلية البياندات بددال عدن مفداهيم لغدات البرمجدة الشديئية. يدتم تعريدف الطالدب 

جددددة بأسدددداليب هيكليددددة البيانددددات، إضددددافة إلددددى تحليددددل الخوارزميددددات و معال

المتسلسدددددالت و التكراريددددددة و تقنيدددددات معالجددددددة الملفدددددات و مدددددددخل إلددددددى 

الخوارزميدددات. و تتضدددمن المدددادة المواضددديع التاليدددة: المصدددفوفات و خيدددوط 

الرمزيدددددة، القدددددوائم المترابطدددددة، الكددددددس، الطدددددوابير، األشدددددجار، النحدددددت 

(Hashing و خوارزميدددات الترتيدددب و التددددوير والفدددرز. وتسدددتخدم لغدددة ،)

 لتطبيق الجانب العملي من المادة. (++C)وجهة للكائنات البرمجة الم

 

 بحوث العمليات لألعمال 

 (3713435) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تقديم مفاهيم بحوث العمليات في مختلف التطبيقات 

اإلدارية والتجارية و في مؤسسات األعمال. و تتضمن المادة المواضيع 

ي بحوث العمليات،أهميته، استخداماته، أدواته و مراحله، التالية: مقدمة ف

طرق النمذجة الرياضية، البرمجة الخطية، تحليل الحساسية، المشاكل 

المحلولة بالبرمجة الخطية، نماذج الشبكات، نماذج النقل، نماذج التعيين . 



 256 

إضافة إلى نظرية المنفعة و اتخاذ القرارات متعددة األهداف و طرق البرمجة 

 لخطية غير الخطية، نماذج التخزين و اتخاذ القرار في حالة الشك.ا

 

 

 

 إدارة نظم المعلومات 

 (3713234) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باستراتيجيات و طرق تخطيط نظم 

المعلومات و إلى إدارة نظم المعلومات في منظمات األعمال.  و تتضمن 

اضيع التالية:  مفاهيم و أهمية و أطر إدارة نظم المعلومات، دور المادة المو

نظم المعلومات في منظمات األعمال، إدارة و تنظيم المعلومات، إدارة 

البرمجيات، إدارة األجهزة والشبكات، إدارة تطوير نظم المعلومات، األنظمة 

ذلك التعريف القديمة، إدارة العمليات، إدارة العاملين في نظم المعلومات. و ك

بالعناصر األساسية لمنظومات االتصاالت و مراقبة ضبط الجودة في نظم 

 المعلومات.

 

 التسويق اللكتروني 

 (3713141) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بجميع الجوانب الخاصة بالتسويق من 

الستراتيجيات و خالل االنترنت و تحليل ظروف العمل عليها و تطوير ا

تطبيقها.  و تتضمن المادة المواضيع التالية: عمليات التسويق االلكتروني، 

استراتيجيات التسويق االلكتروني، قواعد التسويق االلكتروني، طرق و 

اداوات التسويق االلكتروني، تكنولوجيا التسويق االلكتروني، اإلعالن عبر 

تطبيق برمجية  و إدارة عالقات االنترنت، سلوك المستهلك على االنترنت، 

 .CRM Express Software Toolالزبائن 

 

 

 

 تطبيقات قواعد البيانات 

 (3713163) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تقديم إدارة منظومات قواعد البيانات و تطبيقاتها في 

. و تتضمن (Oracle)األعمال و اإلدارة باستخدام نظام إدارة قواعد البيانات 

المادة المواضيع التالية: التعريف بتقنيات تنفيذ المنظومات و مخازن البيانات 

و تمثيل عناصر  البيانات و تقنيات استعادة البيانات و أمن قواعد البيانات و 

التخويالت لها و التطبيقات المتقدمة لقواعد البيانات و تطوير نماذج البيانات 

د البيانات المؤقتة و المستنتجة وتقنيات قواعد للتطبيقات المتقدمة و قواع

البيانات لدعم اتخاذ القرارات و قواعد البيانات الموزعة و تقنيات إنشاء 

، معالجة البيانات (DDL)قواعد البيانات و تطبيقاتها وتعريف البيانات 

(DML) االستعالم عن البيانات ،(SQL)  و التحكم بالبيانات(DCL). 

 

 النظم تحليل و تصميم 

 (3713123) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تقديم كيفية تحليل، هيكلة وتطوير نظم المعلومات في 

منظمات األعمال، و تتضمن المادة المواضيع التالية:  تعريف مفهوم تحليل و 

تصميم النظم و دور محلل النظم و دورة حياة تطوير المنظومات. التعريف 

ظم، تحديد متطلبات النظم و المستخدمين وإعداد دراسات الجدوى و بتحليل الن
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دراسة النظم و تصميمها و عمليات البرمجة و السيطرة على عمليات 

التطوير، مخططات انسياب البيانات و تحديد العملية و تصميم واجهات 

المستخدم الجرافيكية إضافة إلى األدوات الخاصة بالتحليل و التصميم 

(UML). 

 

 مذجة نظم المعلومات ن

 (3713464) رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة كيفية نمذجة نظم المعلومات و استخداماتها في تطوير نظم 

المعلومات و إدارة المعلومات. و تتضمن المادة المواضيع التالية: طرق، 

أدوات و تقنيات النمذجة، األسس الفلسفية لنمذجة المعلومات الموجهة 

مقارنة ألساليب نمذجة المعلومات الهيكلية  (OO Modeling)كائنات لل

(Structured Modeling) و تقييم جودة نمذجة نظم المعلومات و ممارسة

نمذجة المعلومات و عمليات تصميم نموذج المعلومات و نمذجة بيانات 

 ,Class/ State/ Activity)، (Use Case)المؤسسات باستخدام 

Sequence Diagrams) و استخدام إحدى برمجيات النمذجــــــــة

(Rational Rose/ Visio). 

 

 مبادئ التجارة اللكترونية 

 (3713243) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأساسيات التجارة االلكترونية و أدواتها 

ماذج و تصنيفات و تطبيقاتها. و تتضمن المادة المواضيع التالية:  تعريف و ن

التجارة االلكترونية، بيع التجزئة على االنترنت، الحكومة االلكترونية و التعلم 

-e) االلكتروني، طرق الدفع االلكتروني، بناء متاجر الكترونية باستخدام )

Com pro و(OSCommerce) المعماريات المعتمدة و الخوادم التجارية ،

ة و منظومات الدفع و الجوانب و الحلول التي تضعها الشركات المطور

 األمنية و تقنيات المزادات و أمن التجارة االلكترونية.

 

 

 نظم دعم القرارات 

 (3713113) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باستراتيجيات اتخاذ القرارات و النظم 

و أنواع و استخدامات الداعمة لها. و تتضمن المادة المواضيع التالية: تعريف 

نظم دعم القرارات في منظمات اإلعمال، معمارية ومكونات نظم دعم اتخاذ 

القرارات و أنماط متخذي القرار، أنواع القرارات، نظم دعم القرارات 

، حلقات اتخاذ القرارات، نمذجة القرارات في حاالت (GDSS)الجماعية 

ات في اتخاذ القرارات، ، اليقين و الشك و المخاطرة، تطبيق بحوث العملي

القرارات متعددة االتجاهات، القرار و عمليات البحث و استخدام برمجية 

iDecid pro .لنمذجة و حل مشكالت اتخاذ القرارات 

 

 التدريب العملي 

 (3713173) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تدريب الطلبة في شركات و مؤسسات صناعية و 

إدارية. و بهذا يمكن للطلبة أن يطبقوا في الواقع ما تعلموه خالل تجارية و 

السنوات الثالث األولى من دراستهم في الجامعة. هذا الموضوع يسمح 

للطالب بان تكون له ممارسة عملية في مؤسسات العمل، و المؤسسات 

التجارية و الشركات المختلفة. إن ذلك يسمح للطالب بتطبيق ما تعلمه في 
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عة و ذلك من خالل التعلم حول كيفية مواجهة المشاكل في ظروف الجام

العمل الفعلية و أهمية االعتماد على النفس في تلك الظروف. ال يحق للطالب 

ساعة معتمدة إذا سجل على مادة التدريب العملي.  95التسجيل على أكثر من 

ييم الجهة والطالب المتدرب يقيمه احد أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى تق

المدربة. و على الطالب أن يقدم تقريرا إلى لجنة التدريب العملي عند انتهائه 

 من التدريب.

 

 إدارة مشروعات نظم المعلومات 

 (3713136) رمز المادة:

 وصف المادة:

و طرق و منهجيات و برمجيات تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفاهيم 

مقدمة تتضمن المادة المواضيع التالية:  و إدارة مشروعات نظم المعلومات.

إلى طبيعة و خصائص مشاريع نظم المعلومات، مفاهيم إدارة المشروعات، 

مراحل دورة حياة مشروعات نظم المعلومات، التخطيط إلدارة المشروع، 

، ميزانية PERT, CPMجدولة المشاريع، تنظيم المشروعات باستخدام 

وى مشاريع النظم، استخدام برمجية مشروعات النظم، دراسة مخاطر و جد

Microsoft Project. 

 

 التنقيب عن البيانات 

 (3713421) رمز المادة:

 وصف المادة:

مستودعات البيانات والتنقيب تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمفاهيم 

مفاهيم مستودعات البيانات و تتضمن المادة المواضيع التالية: عن البيانات.  

عن البيانات و كيفية تطبيقها ضمن بيئة نظم مستودعات البيانات. والتنقيب 

نماذج التنقيب عن البيانات و األساليب و التقنيات المتبعة إضافة إلى تغطية 

تتضمن هذه المادة استخدام برمجية والجوانب التشغيلية المتعارف عليها. 

Weka .في جانبها العملي 

 

 

 أمن نظم المعلومات 

 (3713441) رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة للطالب مفاهيم أمن و حماية نظم المعلومات و التقنيات و 

األدوات و الممارسات المطبقة في هذا الجانب. و تتضمن المادة المواضيع 

التالية مكونات أمن النظم و المبادئ و المشاكل و أنواع التهديدات المتضمنة 

الفيروسات و الكوارث الطبيعية و السرقات و  االختراقات الغير مخول بها و

فلسفة امن المعلومات و الطرق و النماذج و التقنيات و عمليات السيطرة. 

كذلك تحليل المخاطر و استخدام كلمات المرور و البطاقات الذكية و المراقبة 

و أمن المعلومات للتطبيقات المختلفة و امن االنترنت و المسائل القانونية و 

القية و جرائم الحاسوب و إدارة امن المعلومات و إدارة و امن االنترنت األخ

 و مستقبل امن نظم المعلومات.

 

 نظم معلومات المؤسسات 

 (3713134) رمز المادة:

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة للطالب مدى مساهمة نظم المعلومات في دعم مهام و وظائف 

ين مختلف الوحدات اإلدارية و لجميع منظمات اإلعمال و تنسيقها و تكاملها ب

أفراد المنظمة والتي تشتمل على إدارة شؤون األفراد، المخزون، المبيعات، 

المشتريات، المحاسبة، المالية، دعم الزبائن، التسويق، التصنيع، 

اإلنتاج...الخ. و تتضمن المادة المواضيع التالية دور نظم المعلومات في بناء 
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ظمات األعمال الميزة اإلستراتيجية التنافسية، األسس االقتصاد و إكساب من

لنظم المعلومات المالية، تطبيق للبرمجيات و التقنيات المستخدمة، برمجيات 

و قواعد بيانات البنوك و األسواق المالية، نظم المعلومات الوظائفية. و 

 لتغطية الجانب العملي في المادة. (Blue ERP)تستخدم برمجية 

 

 صة في نظم المعلومات اإلدارية موضوعات خا

 (3713414) رمز المادة:

 وصف المادة:

نتيجة للتطور الهائل و المتسارع في علوم نظم و تكنولوجيا المعلومات فان 

القسم يطرح في هذه المادة أي موضوع حديث و مستجد في نظم المعلومات 

 اإلدارية تحديدا كمحتوى لهذه المادة.

 

 ة نظم المعلومات المحاسبي

 (3713466) رمز المادة:

 وصف المادة:

تعريدددف الطالدددب بددددور نظدددم المعلومدددات المحاسدددبية  تهددددف هدددذه المدددادة إلدددى

ووظائفها في مجال األعمال. و تمكن الطالب على تطوير مهارات الحاسدوب 

فهم  آلية توظيف نظدم المعلومدات  ،في تطبيقات المحاسبة لجميع التخصصات

 .ألهداف اإلستراتيجية والتشدغيلية داخدل المنظمدةالمحاسبية في تسهيل إنجاز ا

و تتضددمن المددادة المواضدديع التاليددة المفدداهيم األساسددية المسددتخدمة فددي نظددم 

المعلومددات المحاسددبية، مفدداهيم قواعددد البيانددات، وتكنولوجيددا نظددم المعلومددات 

المحاسبية، واستخدام تكنولوجيا نظدم المعلومدات المحاسدبية، تطبيقدات الدنظم، 

المعلومدات  ة استخدام نظم المعلومدات المحاسدبية، دراسدة وتصدميم نظدموإدار

 خالل الفصل الدراسي.  AISو استخدام برمجيات  ،المحاسبية

 

 إدارة المعرفة 

 (3713411) رمز المادة:

 وصف المادة:

لى مفاهيم إدارة المعرفة من وجهات نظر إتهدف هذه المادة إلى التعرف 

مواضيع التالية:  أنواع المعرفة و أشكالها، عمليات مختلفة. و تتضمن المادة ال

المعرفة و دورة حياة إدارة المعرفة، استراتيجيات إدارة المعرفة، التعلم 

المؤسسي، نظم اكتشاف المعرفة، نظم امتالك المعرفة، نظم المشاركة 

بالمعرفة و نظم تطبيق المعرفة، تقييم آثار إدارة المعرفة على مؤسسات 

في  (KM Tools)يتم استخدام إحدى برمجيات إدارة المعرفة  األعمال. و

 الجانب العملي للمادة.

 

 تطوير تطبيقات التجارة اللكترونية 

 (3713465) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب مهارات البرمجة الالزمة لتصميم و بناء 

و تتضمن المادة المواضيع ب. تطبيقات التجارة االلكترونية في بيئة الوي

مفاهيم في البرمجة المتقدمة باألشياء الموجهة، تصميم واجهات التالية:  

المستخدم الجرافيكية، برمجة الوسائط المتعددة، الرسوميات، ربط قواعد 

 MySqlوقاعدة البيانات  PHPوتعتمد المادة على استخدام لغة  البيانات.

 ق العملي.في التطبي Dreamweaverوبرمجية 

 

 ( 3مشروع بحث )

 (3713483) رمز المادة:

 وصف المادة:
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تهدف هذه المادة إلى تدريب الطالب على كيفية البدء و اإلعداد للقيام بمشروع 

بحث في نظم المعلومات اإلدارية في هذه المرحلة والتي تتضمن: اختيار 

ات عنوان للمشروع، تحديد المشكلة، أهداف و أهمية المشروع، األدو

البرمجية الالزمة للمشروع، محددات المشروع، التخطيط لمتطلبات النظام، 

طرق جمع المتطلبات، دراسة الجدوى بأنواعها المختلفة االقتصادية، 

التشغيلية، الفنية...الخ. ثم القيام بمرحلة التحليل والتي تتضمن تحديد 

تحليل والنمذجة المتطلبات الالزمة لعمل النظام و مستخدميه، استخدام طرق ال

 .(Object-Oriented)أو الموجهة  (Structured)إما المهيكلة 

 

 ( 2مشروع بحث )

 (3713482) رمز المادة:

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تدريب الطالب على كيفية استكمال مشروع البحث الذي 

والتي بدأه في المادة السابقة، وفي هذه المرحلة يبدأ الطالب بمرحلة التصميم 

تتضمن قواعد البيانات و العالقات و الجداول و وصف البيانات و 

. وثم تصميم صفحات الويب و شاشات (ERD, Schema) المخططات 

الدخول إلى النظام باستخدام لغات تصميم الويب و الوسائط المتعددة. و من 

يجب ثم القيام بمرحلة البرمجة و االختبار لجميع المتطلبات و الوظائف التي 

إن يؤديه النظام لكل مستخدميه. و يقوم الطالب بعد ذلك بتسليم وثيقة 

من  (Software)والبرمجية المطورة  (Documentation)المشروع كاملة 

 .اجل المناقشة النهائية

 

 قســم أنظمـة المعلومـات الحاسوبيـة -4

 2663تأسس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة فيالدلفيا عام 

يهدف  .كس تزايد الحاجة للمتخصصين في هذا المجال الحيوي والمتطورليع

البرنامج إلى معالجة المهارات التحليلية والعملية المطلوبة للطلبة لتطوير 

برمجيات حاسوبية رصينة وذات كفاءة عالية في المجاالت كافة وبخاصة 

كانات كما ينمي لدى الطالب اإلم .تطبيقات األعمال والمالية واالنترنت

والخبرات الفردية والقدرة على العمل الجماعي ضمن فرق العمل، يغطي 

برنامج القسم العناصر األساسية إلنتاج وتطوير البرمجيات ضمن أحدث 

المعايير العالمية، ويشمل ذلك دورة حياة البرمجيات من دراسة وتحليل 

ام وتصميم وبرمجة واختبار وتقييم وصيانة وتطوير، إضافة إلى استخد

برنامجاً فريداً من خالل  CISالبرمجيات واألدوات الالزمة لذلك.يقدم قسم 

التنوع في المعرفة التي يتلقاها الطالب من أساسيات علم الحاسوب إلى النظم 

اإلدارية والمالية مع التركيز على كيفية االستفادة من الحاسوب وكيفية حوسبة 

 هذه األنظمة بالشكل المثالي والفعال.

 قســم أنظمـة المعلومـات الحاسوبيـةة الدراسية لالخط

 

   ساعة معتمدة( 83متطلبات التخصص  )

  ساعة معتمدة( 45متطلبات التخصص الجبارية ) . أ

 
رقم 
 المادة

 اسم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 0721220 3 أساسيات قواعد البيانات* 0761235

 0731110 + 0731213 3 نظم الوسائط المتعددة* 0761250

 0731213 3 تطبيقات في التجارة االلكترونية* 0761322

 0761322 3 تصميم  وإدارة عمليات األعمال* 0761331

 0721221 3 مبادئ نظم التشغيل 0761333

 0761235 3 استراتيجيات و إدارة واقتناء نظم المعلومات 0761336
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 0721221 3 اساسيات شبكات الحاسوب* 0761340

 0761322 3 إدارة مشاريع نظم االعمال 0761352

 0 التدريب العملي ** 0761379
ساعة +موافقة 09

 القسم

 0761322 3 تطوير تطبيقات الويب لألعمال* 0761423

 0761235 3 استرجاع المعلومات 0761430

 0761340 + 0761235 3 حماية المعلومات 0761432

 0731464 3 معلوماتإختبار وتقييم نظم ال 0761433

 0731360 3 التنقيب عن البيانات 0761434

 0761340 3 الشبكات الالسلكية والمتنقلة 0761441

 1 (1مشروع بحث ) 0761488
ساعة +موافقة  09

 القسم

 0761488 2 (2مشروع بحث ) 0761489

  

 

 

 

   ساعات معتمدة( 6متطلبات التخصص الختيارية : ) . ب

رقم 
 المادة

 دةاسم الما
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 3 معالجة الصور الرقمية 0750474
0750322 + 
0761250    

 3 قواعد البيانات الموزعة 0761445
0731360 + 
0761340   

 0761336 3 نظم تخطيط موارد المؤسسات 0761453

 موافقة القسم 3 موضوعات خاصة في نظم المعلومات 0761454

 

 ساعة معتمدة(13لتخصص المساندة )ج. متطلبات ا  
رقم 
 المادة

 اسم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ---- 3 (1تفاضل وتكامل ) 0250101

 ---- 3 الهياكل المتقطعة 0250104

 ---- 3 مبادئ اإلحصاء واالحتماالت 0250231

 0250104+ 0721220 3 تراكيب البيانات الشيئية* 0721221

 0731110+ 0750113 3 قدمة في هندسة البرمجياتم 0721110

 0761235 3 تطبيقات قواعد البيانات* 0731360

 0761235 3 تحليل وتصميم النظم 0731321

 0731321 3 نمذجة نظم المعلومات 0731464

 0731110 3 تصميم دوائر المنطق 0750231

 0721221 3 تصميم وتحليل الخوارزميات 0750322

 

 

 أنظمـة المعلومـات الحاسوبيـة اد قسموصف المو

 

 البرمجة المرئية

 (763223 )رمز المادة: 

 وصف المادة:

 Visualو بيئددددة  NET Platformبيئددددة  ،مايكروسددددوفتمقدمددددة فددددي 

Studio.NET  ,ومقدمة في لغة السي شارب ,  مفاهيم في البرمجة الشديئية ،
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، خاصددية  ADO.NETبرمجددة النوافددذ ، الرسددومات والوسددائط المتعددددة ، 

برمجددددددة صددددددفحات ، شددددددبكات,  و مسددددددارات التنفيددددددذ المتعددددددددةتعدددددددد أو 

 .ASP.NETويب

 

 ظم الوسائط المتعددةن

 (761250رمز المادة: )

 وصف المادة:

مقدمة فدي الوسدائط المتعدددة : المفداهيم األساسدية ، وتطبيقدات )الفيدديو حسدب 

، والترفيه ، واأللعاب، الطلب ، عقد المؤتمرات بالفيديو ، والتعلم االفتراضية 

والمحاكددداة ، والواقدددع االفتراضدددي( ،  أجهدددزة  والوسدددائط المتعدددددة ، أدوات  

برمجيات الوسائط المتعددة )لمحة عامة عن األدوات المتاحة الحاليدة(، النشدر 

وسائط الرسومات واألشكال والصور الثابتة   :المكتبي ، والرسومات ، صور

هة المستخدم و الرسدومات :عناصدر الرسدم ...( ،  تصميم واجJPEGوشكل )

مثدل )الخلفيدات   و عناصر واجهات المستخدم  باالظافة إلى عناصر التصدميم

 البحددددوث ،واألزرار وعناصددددر العددددرض( ، وتخطدددديط اإلنتدددداج والتصددددميم )

واقتندداء المحتددوى,  إدارة فريددق الوسددائط المتعددددة  تدددفق او تتددابع المحتددوى ، 

لمشدداريع ، واعتبددارات الميزانيددة ، العنصددر وقددوائم باسددتخدام برنددامج إدارة ا

، الفيددديو  (1) )انلددوج( المددوارد( ، الصددوت والصددوت ، الفيددديو التناظريددة

تأليف:   :الوسائط النشطة( ، الرسوم المتحركة ، والتأليف ، تأليف 2الرقمية )

نظرة  :الوسائط المتعددة القائمة على الويب ، و طرق ضغط الوسائط المتعددة

 .ومعايرها الضغط امة على تقنياتع

 

  أساسيات قواعد البيانات

 (760215)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة فدي قاعددة بياندات ونظدم إدارة قواعدد البياندات ، نمداذج قاعددة بياندات ، 

الجبر العالئقدي, التفاضدل )قواعد البيانات العالئقية  تصميم قواعد البيانات ، و

؛ تكامدل قاعددة  تسوية قاعدة البيانات( ؛ SQLستعالم )( ؛ لغات االاالرتباطى

اختزال ؛ اسددتعالم األمثددل)وتقنيددات الفهرسدده المتخصصددة البيانددات واألمددن ، 

 ( ، قاعدة البيانات الموزعة ، قاعدة البيانات الشيئية.االستعالم

 

  التدريب العملي

 (761379رمز المادة: )

 وصف المادة:

. بعد إن يكون قد اجتاز تسعين سداعة جامعيدةدة ه المالطالب التسجيل هذليحق 

بسدوق العمدل عدن   إلدى اتاحدة الفرصدة للطالدب باالحتكداكه المدادة هذهدف تو

بهدددف اكتسددابه مهددارات  الحيدداة طريددق تدربدده فددي إحدددى الشددركات المحليددة 

 والعمل.

 

  أساسيات شبكات الحاسوب

 (761340رمز المادة: )

 وصف المادة:

مددة للمفدداهيم األساسددية لشددبكات الحاسددوب واالتصدداالت تغطددي هددذه المددادة مقد

وأهميتها في العصر الحالي، المكونات الماديدة للشدبكات، المكوندات البرمجيدة 

 للشبكات، بروتوكوالت الشبكات، وأنواع الشبكات.

 

 

  تطبيقات في التجارة اإللكترونية

 (761322رمز المادة: )

 وصف المادة:
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لطالدب بمفداهيم ومبدادئ  التجدارة اإللكترونيدة ، الى تعريف ا المادة ذههدف هت

نمددداذج األعمدددال والمفددداهيم التجدددارة اإللكترونيدددة ؛ البنيدددة التحتيدددة  لتجدددارة 

اإللكترونية: اإلنترنت وشبكة ويب العالمية، تصميم الموقع ، جافا سدكريبت ، 

معلومدددات خدددادم االنترنندددت ؛ خدددادم الويدددب الشخصدددية ؛ مقدمدددة  فدددي بنددداء  

وبندداء موقددع فددي  التجددارة اإللكترونيددة ، نظددم الدددفع فددي التجددارة الصددفحات ، 

اإللكترونيدددة ، تقنيدددات التسدددويق فدددي التجدددارة اإللكترونيدددة ؛ بنددداء كتالوجدددات  

المنجددات ؛ أنددواع البحددث فددي الكتالوجددات البضددائع ، وشددبكة العنكبددوت وكيددل 

لكترونيدة ؛ البحث ؛ اخالقيات ، والقضايا السياسية و االحتماية في التجدارة اإل

  XMLاالتصال بشبكة اإلنترنت ، ونظم المعدامالت ؛ عربدات التسدوق ، لفدة 

، والمسدتهلك إلدى  (B2C) الدى المسدتهلكين ؛ تطبيقات التجارة قطاع األعمدال

و؛ الحكومدة  (B2B) إلدى قطداع األعمدال ، قطداع األعمدال (c2c)المسدتهلك 

 .ر واألمن ويبالرقمية ، واألسواق ، والمجتمعات ؛ األمن والتشفي

 

  حماية المعلومات

 (760432رمز المادة: )

 وصف المادة:

الددى تعريددف الطالددب باساسدديات حمايددة المعلومددات حيددث  المددادة ذههدددف هددت

( : 9تشدفير االبتدائيدة ) يتطرق هذا المساق الدى مقدمدة فدي امدن الحواسديب و 

تشدفير الحديثدة ، التقنيدات ال : (2التقنيات التشفير التقليدية ؛ عناصدر التشدفير )

وبرنددامج األمددن : بددرامج اآلمنددة ، برنددامج األخطدداء غيددر ضددار ، وبرنددامج 

األمدن: رمددز الضدارة ؛ وصددول الدتحكم للغددرض العامدة فددي أنظمدة التشددغيل ، 

السياسات األمنية ، ونمداذج مدن األمدن ؛  مفهدوم  : ونظم التشغيل الموثوق بها

( : متطلبددات 9البيانددات األمددن ) المفتدداح العددام  األمددن البروتوكددوالت ؛ قاعدددة

( 2األمن ومصداقيتها ونزاهتها ، والبيانات الحساسة ؛ قاعدة البياندات األمدن )

: االستدالل ، قواعد بيانات متعددة المستويات ، مقترحات متعدددة المسدتويات 

، وأدوات األمددن ؛ شددبكة األمددن : التهديدددات فددي الشددبكات ؛ شددبكة األمددان : 

، وأدوات األمدددن ؛ أمدددان الشدددبكة : أنظمدددة كشدددف التسدددلل ،  الجددددران الناريدددة

وأدوات األمددددن ؛ االدارة األمددددن : التخطدددديط األمنددددي ، تحليددددل المخدددداطر ؛ 

 في قضايا امن الحاسبات.الخصوصية ، واألخالقية 

 

 التنقيب عن البيانات

 (761434رمز المادة: )

 وصف المادة:

طددرق األساسددية إلدارة و هددو ان الطالددب  سدديفهم ال المددادة ذههددالغددرض مددن 

تطبيقات مستودعات البيانات، ودراسة كيفيدة عمدل معالجدة استرداد الوثائق و 

للبيانات ومن ثم دراسة تطبيقات تنقيب البيانات مثل ايجاد العالقات المترابطة 

 والعناقيد والتصنيف.

 

 ( 3) مشروع بحث  

 (761488رمز المادة: )

 وصف المادة:

ار فكرة المشروع وجمع المعلومات عن المشروع كما اختي المادة ذههيتم في 

 عمل تحليل مفصل لكل اجزاء المشروع.ها يتم في

 

(2) مشروع بحث  

 (761481رمز المادة: )

 وصف المادة:

يتم في هذا المساق تكملة المشروع حيث يتم عمل خطوة التصميم ثم التنفيذ ثم 

 خطوة التحقق.

 .لنقاش الطالب برأسة المشرف يتم تشكيل لجنة المادة ذههوفي نهاية 
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 تطوير تطبيقات الويب لألعمال 

 (761423رمز المادة: )

 وصف المادة:

مقدمدة فدي الشدبكات ؛  الى تعريف الطالب بموضدوعات مثدل المادة ذههدف هت

اسدددترجاع المعلومدددات ، ونمدددوذج خدمدددة العمدددالء ، واالعتبدددارات القانونيدددة 

المواقع الكبيرة على شدبكة اإلنترندت  واألخالقية في  التطبيقات ويب ؛ تصميم

على نطاق واسع ؛ تصميم صفحة ديناميكية مع البرمجدة ، البرمجدة الشديئية ؛ 

الهيكليدددة وبنددداء الجملدددة فدددي الغدددة ؛ البرمجدددة األحدددداث معالجدددات األحدددداث ، 

المفاهيم و المالحة ، وتطبيقات للبرمجدة فدي الرسدوم المتحركدة ، التحقدق مدن 

اعل مع المستخدم ؛ الوسائط المتعددة المتزامنة وجزءا ال صحة البيانات ، وتف

يتجزأ مع النصوص والصور والفيديو والصوت ، والنظر حاليدا ؛ أكدس أم أل 

يددتم  .XMLيدددا ، وثددائق قانونيددة,  عناصددر توصدديف ج،  AML: توصدديف 

 .PHPتدريس هذا المساق بإستخام 

 

 الشبكات اللسلكية والمتنقلة

 (761441رمز المادة: )

 وصف المادة:

التقنيدات الالسدلكية ، إلدى تعريدف الطالدب بمفداهيم ومبدادئ   المدادة ذههدف هدت

وبروتوكددول اإلنترنددت للنقددال ، برنددامج التعدداون الفنددي جوالددة ، األمددن النقالددة 

والالسددلكية ، ونظددام التشددغيل المحمددول ، نمدداذج الحوسددبة المتنقلددة ، تطددوير 

 نقلة, مسائل التنظيم واجهة المستخدم.التطبيقات لموبايل ، والبيانات المت

  

  نظم استرجاع المعلومات

 (761423رمز المادة: )

 وصف المادة:

إلدددى تدددوفير مقدمدددة علدددى النظدددرة االقترانيدددة السدددترجاع  المدددادة ذههددددف هدددت

نظم استرجاع المعلومات، الجواندب المختلفدة لتصدميم نظدم  المعلومات، انواع

اء علدددى الكلمددات المفتاحيدددة، هياكدددل بنددد اسددترجاع المعلومدددات) االسددترجاع

وخوارزميدات اسدترجاع  الملفدات، بنداء قداموس المفدردات، وغيرهدا(، بياندات

المرتبطدة،  المعلومات )التحليدل المعجمدي، كلمدات الوقدف، االوزان، الفهرسدة

العمليددات البوليددة، طددرق البحددث والمقارندده للنصددوص، وغيرهددا( المالحظددات 

 .ومسائل االستعالمات، تطبيقات وتعديل

 

 أختبار وتقييم نظم المعلومات

 (761433رمز المادة: )

 وصف المادة:

الدددى تعريدددف الطالدددب بمفددداهيم ومبدددادئ  ضدددمان الجدددودة  المدددادة ذههددددف هدددت

واالختبار : أغراض والعمليات والتحقق من صحة المفاهيم التحقق / إنجازهدا 

روع ، إدارة فعالدة ، وفرق ؛ إدارة المشاريع لالختبار : نهج نظام إلدارة المشد

اختبددددار البرمجيددددات الممارسددددات ؛ اختبددددار مراحددددل اإلدارة ، ودور رجددددال 

األعمال من المحللين في عملية االختبار ، واختبار استراتيجية التنمية ؛ نظرة 

اختبدار نظدام )وحددة ، والتكامدل( ،  : عامة على مستويات وأنواع االختبارات

داء ، تحميدل / اختبددار اإلجهداد ، واختبددار اختبدار قبدول المسددتخدم ، اختبدار األ

اختبار قبول المسدتخدم : مواصدفات حالدة  : األمن ، واجهة المستخدم االختبار

اختبار الخطط ؛ تقنيات االختبدار : ثابدت /  :اختبار ، قبول المستخدم االختبار 

اختبار دينامية ، مربع أسود ، مربدع رمدادي ، وتقنيدات االختبدار : المددخالت 

مخرجددات االختبددار ، سددلبية مقابددل إيجابيددة االختبددارات ؛ الهندسددة بيانددات وال

( ، والتحقق : ومراجعات عمليدات 2( ؛ الهندسة بيانات االختبار )9االختبار )
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( ، واختبددار تقيدديم النتددائج 2( ، واختبددار التنفيددذ )9التفتدديش ، واختبددار التنفيددذ )

 .؛ اختبار أدوات المختبر والتفسيرات ؛ إدارة المخاطر المتصلة االختبار

 

  موضوعات خاصة في نظم المعلومات

 (761454رمز المادة: )

 وصف المادة:

، فأن القسم سيقوم باختيدار  موضدوعات عصدرية لتغطيدة   المادةبالنسبة لهذه 

 .هذا المساق في فصل محدد

 

 إدارة مشاريع نظم األعمال

 (761352رمز المادة: )

 وصف المادة:

ة إلددى التعريددف بددإدارة المشدداريع مددع التركيددز علددى مشدداريع تهدددف هددذه المدداد

تكنولوجيا المعلومات. تتناول المادة المهام المختلفدة لمددراء المشداريع ويشدمل 

ذلك جدولة المهام، إدارة الموارد، إدارة المخاطر، وإدارة الجودة وغيرها مدن 

 مواضيع إدارة المشاريع.

 

 قواعد البيانات الموزعة

 (761445)رمز المادة: 

 وصف المادة:

إلى التعريدف بماهيدة نظدم المعلومدات الموزعدة ودورهدا فدي  المادة ذههدف هت

مكونددات الددنظم الموزعددة وهياكلهددا وطددرق بنائهددا  المددادةشددمل تالمنظمددات. و

فيهدا. كمدا يشدمل الجواندب الخاصدة  وقواعد البيانات الموزعدة ودور الشدبكات

 .بإدارة هذه النظم وأمنها

 

موارد المؤسساتنظم تخطيط   

 (761453رمز المادة: )

 وصف المادة:

تسددتهدف مناقشددة أهميددة تددوافر إدارة رشدديدة لمددوارد المعلومددات والمعرفددةو 

تتضدددمن المدددادة التعريدددف بأهميدددة ومفددداهيم إدارة المدددوارد البشدددرية وشدددرح 

لوظائفها األساسية ابتداء بدراسة الحاجة للعاملين وتعييدنهم فدي المنظمدة حتدى 

ا، مع التركيز على الجوانب اإلنسانية في إدارة األفراد في المنظمة.، تركهم له

كذلك األساليب التي يسدتوجب إتباعهدا كعمليدات إجرائيدة مسدتهدف أدائهدا مدن 

قبددل تلددك الددنظم لتددوافر خدددمات المعلوماتيددة حسددب الحاجددة والطلددب، إضددافة 

تخداذ القدرار للممارسات العمليدة التطبيقيدة السدتثمار المعرفدة ومسداندة ودعدم ا

 المناسب، وذلك من خالل عرضها وتحليلها.

 

 استراتيجيات وإدارة وإقتناء نظم المعلومات

 (761336رمز المادة: )

 وصف المادة:

تهدددف هددذه المددادة إلددى دراسددة تددأثير تكنولوجيددا المعلومددات علددى مؤسسددات 

األعمدددال بشدددكل عدددام، والهياكدددل التنظيميدددة الجديددددة لهدددذه المؤسسدددات، دور 

نولوجيا في إدارة عملية التغيير المؤسسي وتأثيرها على التخطيط واإلدارة التك

أالسددتراتيجيه وعالقتهددا بالكفدداءة اإلداريددة، الدددور القيددادي للعدداملين فددي دائددرة 

 .وماهي االستراتيجيات إلقتناء نظام معلومات تكنولوجيا المعلومات

 

 مبادئ نظم التشغيل

 (761333رمز المادة: )

 وصف المادة:
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عدن مقدمددة للمفداهيم األساسدية فدي نظدم تشدغيل الحاسددوب،  هدذه المدادة عبدارة

نظدم التشدغيل، العمليدات المتتاليدة   ووظدائف النظدام الرئيسدية، مفداهيم  مدوارد

، المشدداركة فددي الددزمن multiprogramming :والمتزامنددة، إدارة المعددالج

 .والجدولة، إدارة الذاكرة
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 تمريضكلية ال

 

 
 

 

 مقدمة:

تمنح كليدة التمدريض درجدة البكدالوريوس فدي علدوم التمدريض بعدد أن يجتداز 

( سدداعة معتمدددة بنجدداح. ويهدددف البرنددامج الددذي 932) هالطالددب مددا مجموعدد

عدداد الطلبدة اعدداداً متميدزاً وتدأهيلهم تدأهيالً عاليداً مدن أجدل إتقدمه الكليدة إلدى 

واء كدان علدى المسدتوى المحلدي أو العمل في المؤسسات الصدحية المختلفدة سد

ومن أجل تحقيق هذا الهدف فان الكلية تسدعى لتكدون مركدزاً متميدزاً  .قليمياإل

وقد سدعت جامعدة  .جراء األبحاث العلميةإمجال التعليم التمريضي ومجال  في

فيالدلفيددا إلددى تددوفير الظددروف العلميددة والتعليميددة المناسددبة واختيددار أفضددل 

تبددداع أحددددث الوسدددائل التعليميدددة مدددن النددداحيتين النظريدددة الكفددداءات العلميدددة وا

 والعلمية.

تقدم كلية التمريض في جامعة فيالدلفيا برنامجاً  يؤهل الطالب للحصول على  

شهادة البكالوريوس في التمريض، ويهيئ إلعداد ممرضات وممرضين 

كي يلبوا  ،محترفين يستطيعون العمل مع فرق صحية متعددة التخصصات

على تحسين نوعية الرعاية الصحية  يعملواو ،مريض الصحيةحاجة ال

 .واالرتقاء بها

 

 :فلسفة الكلية
 

جامعة فيالدلفيا، وتركز  ورسالةإن فلسفة كلية التمريض متماشية مع أهداف 

 على طبيعة الشخص، البيئة، الصحة، والتمريض. 

 

 -تؤمن الكلية بأن:
 

مر، وأن كل انسان يمتلك الحق فرد متكامل فريد يتطور بشكل مست -: اإلنسان

للمشاركة فى اتخاذ القرارات التي تؤثر على صحته وقبول أو رفض الرعاية 

 الصحية ضمن سياق األمان للمجتمع.
 

وتشمل كل الظروف المحيطة التي تؤثر على صحة الفرد واألسرة  -:البيئة

 والمجتمع.
 

تمر فى الشخص، هى حالة ديناميكية تنشأ عن عملية التغيير المس -:الصحة

 وهي مسئولية مشتركة بين الشخص ومقدمي الرعاية الصحية.
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علم وفن يتطلب من الممرضين أن يستكشفوا ويبحثوا في هذا  -التمريض:

العلم ومناطق المعرفة العلمية التي تتعلق به وأن يطوروا ويختبروا نظريات 

صحية. التمريض لتحسين ممارسة مهنة التمريض ورفع مستوى الرعاية ال

وتتطلب علوم التمريض أن يستعمل الممرضون المعرفة التي اكتسبت من 

العلوم اإلنسانية كقاعدة أساسية لقبول وتقدير قيم المرضى، وتتطلب العناية 

التمريضية حساسية باإلضافة إلى القدرة على التفكير التحليلي المنطقي 

 ية.الدقيق، إلحداث التغيير في المرضى ونظام الرعاية الصح

 

الشخصي والمهني المستمرين.  الكلية بأن العملية التربوية تسهل النمو وتؤمن

وتركز البرامج التربوية األكاديمية على مشاركة المتعلم الفعالة في عملية 

التعلم، وأن التعليم عملية مهمة دائمة ومستمرة تقوم على التزام المتعلم 

 بتأسيس أنماط معينة لتحقيق التطور المستمر.
 

 

 األهداف التربوية للبرنامج  

 

تخاذ القرارات ارف والمهارات التي تساعدهم على اد الطلبة بالمعيزوت -9

بهدف المحافظة على الصحة والوقاية  التطورات وحل المشكالت ومتابعة

 .الرعاية الصحية من األمراض وعالجها على جميع مستويات

شكالت مما ينعكس ر مهاراِت الطلبة في التفكير العلمي وحل الميطوت -2

على إنتاج ممرضين  محترفين لديهم القدرة على الربط بين النظريات 

 واألبحاث العلمية مع الممارسة العملية مما يؤدى إلى تطوير المهنة. 

وتطوير المهارات التي تمكنهم من تمييز  الذاتيع الطلبة على التعلم يشجت -3

خصي والمهني وااللتزام احتياجاتهم التعليمية واالندماج في التطوير الش

لتعامل مع مجتمع اليوم والغد الذي يتميز لمما يؤهلهم  بالتعلم مدى الحياة

 السريع .ور بالتغير المستمر والتط

ن الطلبة من تطوير قدراتهم على التعامل مع المعطيات المختلفة يمكت -4

للرعاية الصحية المتغيرة باستمرار في جميع مناطق الرعاية السريرية 

 طاعات طوعية وخاصة وعامة.من ق

ل الممرضين المحترفين الذين يتحملون المسئولية عن ممارساتهم، يهتأ -5

ويمكنهم من أن يصبحوا إيجابيين في التغيير والقيادة حتى يساهموا في 

التطوير واالرتقاء بالرعاية التمريضية في القرن الحادي والعشرين 

 الرعاية المقدمة للمريض. لضمان نوعية

المفاهيم األساسية في علوم التمريض المبنية على العناية بالفرد  تطوير -6

 واألسرة والمجتمع وتوفير العناية والرعاية والعالج للمرضى.

على الممارسة المهنية القائمة على أساس البحث العلمي، والقدرة  التأكيد -7

من خالل تطوير مهاراتهم  اً أكاديمي الطلبةوتطوير ، اتخاذ القرارعلى 

مع أفراد المجتمع خالل الدورة  في التفاعل لية والحركية واإلنسانية العق

 الحياتية الكاملة.

 

 الخطة الدراسية لكلية التمريض

 

 ساعة معتمدة(:  24متطلبات الكلية ) -أ

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

 6936969 3 (2مهارات اللغة االنجليزية ) 6936962
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 --- 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت 6296239

 --- 3 (9الكيمياء العامة ) 6292969

 --- 3 (9البيولوجيا العامة ) 6246969

 6246969 3 علم االحياء الدقيقة للتمريض 6246294

 6292969 2 الكيمياء الحيوية للتمريض 6246241

 6246969 3 علم التشريح واألنسجة 6599942

6599945 
األعضاء علم وظائف 

 للتمريض
3 6246969 

 9 علم التشريح واألنسجة /عملي 6599947
6599942 

 متزامن

 

 

 ساعة معتمدة(:  83ب. متطلبات التخصص )

 ساعة معتمدة(: 32أ. مواد العلوم التمريضية األساسية النظرية )

 

 

 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعات 

 معتمدة
 المتطلب السابق

619622

9 
 -- 2 نساننمو وتطور اال

619624

5 

مهارات االتصال والتثقيف 

 الصحي
3 6936962 

619632

4 
 -- 2 التغذية السريرية

619634

9 

اتجاهات وأخالقيات مهنة 

 التمريض
2 6199296 

619644

9 
 6296239 3 أساليب البحث العلمي

 

 ساعة  61ب. مواد العلوم التمريضية الساسية ذات الشق العملي  )

 معتمدة(:

 المتطلب السابقساعات  اسم المادة 

قم المادةر  معتمدة 

6199296 
أساسيات التمريض 

 نظري
3 6599945 
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6199295 
أساسيات 

 التمريض/عملي
 6199296متزامن مع  3

 6599269 3 التقييم السريري 6199292

6199299 
التقييم 

 السريري/عملي
 199292متزامن مع  2

 6199296+6536279 3 تمريض بالغين 6199291

6199296 
تمريض بالغين/ 

 عملي
 6199291متزامن مع  3

6196327 
تمريض صحة 

 األمومة
3 6199291 

6196323 
تمريض صحة 

 األمومة/ عملي
 6196327متزامن مع  3

 3 تمريض األطفال 6196325
    6199292 + 

  6199291 

6196326 
تمريض 

 األطفال/عملي
 6196325متزامن مع  3

6196342 
الصحة تمريض 

 النفسية
3 6196245  

6196343 
تمريض الصحة 

 النفسية/ عملي
 6196342متزامن مع   3

6199499 
تمريض االسعافات 

 االولية والكوارث
2 6199291 

6199492 

تمريض االسعافات 

االولية 

 والكوارث/عملي

9 
 متزامن مع

6199499 

6199496 
تمريض العناية 

 الحثيثة
3 6199291 

6199494 
العناية تمريض 

 الحثيثة/عملي
 6199496متزامن مع   3

 ساعات 996 4 التدريب الميداني 6199495

 6199291 3 تمريض المسنين 6196439

6196432 
تمريض 

 المسنين/عملي
2 

 متزامن مع 

6196439 

 ساعة 16 2 اإلدارة في التمريض 6196433

6196434 
اإلدارة في 

 التمريض/عملي
2 

 متزامن مع 

6196433 

6196435 
تمريض صحة 

 المجتمع
3 6196327+6196325   
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6196436 
تمريض صحة 

 المجتمع/عملي
 6196435متزامن مع    3

 

 ساعة معتمدة(: 6ج. المواد المساندة )

  

 اسم المادة رقم المادة
ساعات 

 معتمدة

المتطلب 

 السابق

 6599945 3 علم األمراض الوظيفي للتمريض 6599269

 6246241 3 للتمريض علم األدوية 6536279

 

 التمريضوصف مواد كلية 

 

 ( 3البيولوجيا العامة )

 ( 3243333)رمز المادة: 

 وصف المادة:

تغطي هذه المادة المعلومات األساسية في مجاالت: البيولوجيا الجزيئية 

وبيولوجيا الخلية والكائنات الحية وبيولوجيا السكان ، وهذه تغطي دراسة 

وتركيبة الخاليا النباتية والحيوانية والوظائف  ناتهاالخاليا الحية ومكو

المبادئ األساسية للمورثات المندلية  غطيتالمختلفة التي تقوم بها، كما 

غطي مملكتي النبات والحيوان توعملية التحكم والسيطرة في هذه العمليات، و

 البيئة. وخصائص كل مملكة والتنوع والمبادئ األساسية لدراسة

 

 عامةلاكيمياء ال

 ( 3232333) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تعد هذه المادة مقدمة أساسية إلى المفاهيم الكيميائية وتطوير المبادئ 

الكيميائية، وتزود الطالب بمخزون أساسي في مادة الكيمياء باإلضافة إلى 

المعلومات الكاملة لفهم المادة النظرية. وتركز المادة على فهم وتطوير 

يات والحقائق المالحظة وتعليم الطالب التركيب اإللكتروني وتفسير النظر

 وااللتصاق الكيميائي، وتركز على طبيعة العناصر.

 

 علم وظائف األعضاء للتمريض

 ( 3533345) رمز المادة: 

 وصف المادة:

جسم اإلنسان من الداخل والخارج، بحيث لتدرس مادة علم التشريح واألنسجة 

أجهزة تتم دراسة األعضاء المكونة لها والتكوين  يقسم جسم اإلنسان إلى عدة

النسيجي لهذه األعضاء مع بيان العالقة بين تركيبة العضووالوظيفة التي 

يلعبها. وتعطي المادة للطالب فكرة عن التركيبة الطبيعية للجسم،  وبمعرفة 

ذلك سيتمكن الطالب من استيعاب أسباب حدوث المرض وفهم وسيلة العالج؛ 

طالب المصطلحات الطبية التي تستخدم في التطبيق العملي، مثل: يتعلم ال

أسماء العظام، تقسيمات بطن اإلنسان، الوقفة التشريحية، ... الخ.وتسعى 

المادة إلى تمكين الطالب من وصف تركيبة أعضاء الجسم المختلفة، وفهم 

رق تأقلم جسم اإلنسان مع المحيط والبيئة الخارجية، إضافة إلى تعلم بعض ط

 الفحوصات الطبية المستخدمة في المستشفيات. 

 

 علم األمراض الوظيفي للتمريض

 (  3533263) رمز المادة: 

 وصف المادة:
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تقدم هذه المادة وصفاً تفصيلياً لعناصر وأنماط األمراض الوظيفية، التي 

وتهتم  .تصيب اإلنسان بسبب الخلل الحاصل في الوظيفة الطبيعية للجسم

 التغيرات الحاصلة في جسم اإلنسان )سواء كان السبب داخلياً  المادة بدراسة

( وانعكاسها على وظائف الجسم وما تسببه لإلنسان من أعراض أوخارجياً 

مرضية مختلفة بحسب العضوأوالجهاز المصاب. وتمكن المادة الطالب من 

استيعاب كيفية عالج هذا المرض ومحاولة تجنبه. كما تمكنه من المقارنة بين 

وظيفة الطبيعية والشكل التشريحي الطبيعي للجسم مع التغيرات الحاصلة ال

على الوظيفة والشكل التي تسبب المرض. وتتناول المادة األمراض التي 

تصيب األجهزة المختلفة في جسم اإلنسان مثل: الجهاز البولي، جهاز الدورة 

 ... الخ.  الدموية، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، جهاز الغدد الصماء،

 

 علم األدوية للتمريض

 ( 3513273) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تتحدث هذه المادة عن استخدام األدوية في المجاالت الطبية ألسباب عالجية . 

كما تناقش أهم المجموعات الدوائية التي تستخدم للمرضى داخل وخارج 

خداماته، المستشفى من حيث طريقة عمل الدواء، أعراضه الجانبية، است

محاذير االستخدام، استخدام الدواء في فترة الحمل والوالدة مع التركيز على 

دور الممرض في متابعة تأثير الدواء على المريض.كما يتم تقديم وصف 

وأيضا سيتعلم  .لمبادئ حركية الدواء في الجسم وكيفية تعامل الجسم مع الدواء

حسب األمر الصادر عن الطالب كيفية حساب جرعات الدواء المختلفة ب

الطبيب المسئول. يبنى علم األدوية على المعلومات التي اكتسبها الطالب في 

المواد السابقة وهى: علم التشريح واألنسجة ، علم وظائف األعضاء ، وعلم 

األمراض الوظيفي. بنهاية هذه المادة يتوقع أن يكون الطالب قادراً على 

 على المريض بأفضل النتائج المرجوة. استخدام الدواء بطريقة آمنة تعود

 

 مبادئ الحصاء والحتمالت

 ( 3233213) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعليم الطلبة المفاهيم األساسية في اإلحصاء 

واالحتماالت، فهو يضم موضوعات أساسية مثل: العينة، المتغير العشوائي، 

ضافة إلى معالجة الكثير من الموضوعات مثل المتوسط الحسابي.....الخ. باإل

الرتباط او الرتداد ، االوصفي اإلحصاء، التخطيطية الطرق  جمع البياناِت، :

 االحتمال.أساسيات و

 

 الكيمياء الحيوية للتمريض

  (3243241) رمز المادة: 

 وصف المادة:

الجزئي،  تمكن هذه المادة الطلبة من فهم كيفية عمل الخلية الحية في المستوى 

 تركيب جزيئات الخلية واالتصال بين الجزيئات المختلفة.

 

 علم التشريح واألنسجة: نظري

 ( 3533347) رمز المادة:  ( وعملي3533342) رمز المادة: 

 وصف المادة:

إلعطاء الطالب المبادئ األساسية ألنسجة وأعضاء  تم تصميم هاتين المادتين

األعضاء. يدرس الطالب في المادتين جسم اإلنسان، ويرتكز على األنسجة و

جميع أجزاء جسم اإلنسان مع الوظائف الطبيعية لهذه األجزاء، ويتضمن ذلك 

دراسة مواقعها، األجزاء الداخلية والخارجية للعضو. وفي نهاية المادة سوف 

يتمكن الطالب من تغطية مواضع األنسجة، الهيكل العظمي، الجهاز العصبي، 

موية، الجهاز التنفسي، الجهاز العضلي والغدد الصماء القلب واألوعية الد
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وغيرها من األجهزة بما يؤدي إلى أن يتمكن الطالب من معلومات التشريح 

 األساسية ومصطلحات التشريح التي تساعد الطالب في عمله كممرض.

 

 للتمريض دقيقةالحياء علم األ

 (3243234رمز المادة: )

 وصف المادة:

باألحياء الدقيقة  مفاهيِم الرئيسية ذات العالقةالطلبة بالتزود  ةتمهيدي مادة

والجراثيم. وتمكن المادة الطلبة من مناقشة اإلصابات واألمراض الجرثومية 

الخاصة بالمستشفيات الناتجة عن البكتريا والفيروسات والفطريات المختلفة. 

ى العالقة  كما تقدم الخصائص األساسية للكائنات الحية المجهرية باإلضافة إل

بين الجراثيم والبشر وبيئتهم. وتؤكد المادة على تطبيق المفاهيم األساسية في 

تشخيص األمراض المعدية ومنعها ومعالجتها،كما تتضمن مواضيع مختارة 

 في علم األحياء الدقيقة.

 

 وصف مواد متطلبات التخصص اإلجبارية

 

 أساسيات التمريض نظري

 (3133233رمز المادة: )

 مادة:وصف ال

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية في التمريض، 

والتعرف على العملية التمريضية وأهميتها في تلبية الحاجات الضرورية 

واألساسية للفرد مع االستفادة من العلوم األساسية لمعرفة العوامل ذات 

أكيد على العالقة بالمرض وتداخلها في الصحة والمرض. وكذلك يتم الت

استخدام العناية التمريضية الشاملة للوقاية وتعزيز المريض وإعادته إلى 

المستوى األمثل من الصحة. ويتعرف الطلبة إلى القضايا األخالقية في 

ممارسة التمريض، وكذلك أهمية البحث العلمي وعملية االتصال والتواصل 

واألسرة  وحاجات النموالشخصي والوعي الذاتي للنهوض بصحة الفرد

 والمجتمع.

 

 أساسيات التمريض عملي 

 ( 3133235)رمز المادة: 

 وصف المادة:

جتياز السنوات الالكافية  بالمهارات عداد طلبة مزودينإ إلى المادة هذههدف ت

ساسياته العملية . أكاديمية الالحقة وتجهيزهم لتجربة العمل التمريضي بكل ألا

ثناء تقديم الرعاية أمنة والفعالة تصال اآلدخال مهارات االإركز على وت

تركز هذه كذلك  .التمريضية للمرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية

نطالق ولية التي تساعد الطالب على االألوا  ساسيةألا المهارات على المادة 

دراكية والحسية شمل للعملية التمريضية من كافة جوانبها اإلألللفهم ا

 يةساسيات التمريض النظرأمادة ل ادة اإلطار العلميوتمثل هذه الموالتطبيقية. 

قابل للتطبيق مما يسهل الربط بين الجوانب النظرية والعملية  بشكل

 لالستراتيجيات التمريضية.

 

 مهارات التصال والتثقيف الصحي

 ( 3133245) رمز المادة: 

 وصف المادة:

المطلوبددة فددي تهدددف هددده المددادة إلددى تزويددد الطالددب بالمعلومددات والمهددارات 

لك فددي مجددال التثقيددف الصددحي مددع التركيددز علددى المبددادىء ذاالتصددال، وكدد

والمفاهيم االساسية فدي عمليدة االتصدال والتعلديم والدتعلم المسدتخدمة فدي رفدع 

الوعي الصحي للمرضدى ومسدتخدمي الرعايدة وتمكيدنهم مدن تغييدر سدلوكهم. 

ال وللتعلديم والدتعلم، ويتم استكشاف االستراتيجيات الهامدة والفعالدة فدي االتصد
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وذلدددك لمسددداعدة الطلبدددة فدددي التعدددرف علدددى الحاجدددات التعليميدددة لمرضددداهم 

وزبددائنهم، وكددذلك للمباشددرة فددي عمليددة ذات طددابع تشدداركي للتعلدديم والددتعلم، 

وتحضدددير خطدددة للتثقيدددف الصدددحي. ويدددتم التركيدددز علدددى دراسدددة الحاجدددات 

الفدرد والعائلدة  والتخطيط وتطوير وتقييم برنامج تثقيف صدحي وتطبيقده علدى

والمجموعددات والمجتمددع فددي حدداالت الصددحة والمددرض، لتحسددين معلومدداتهم 

 ومواقفهم وسلوكهم في مجال الصحة. 

  

 نظري التقييم السريري

 (3133232رمز المادة:  )

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة األسس النظرية لمهارات التقييم الصحي كجزء من خطة 

علم الطلبة طرق وأساليب إجراء المقابالت مع الرعاية التمريضية، حيث يت

المرضى وجمع المعلومات عن التاريخ الصحي للمرضى وفحص المريض 

سريريا، باإلضافة إلى التوثيق؛ كما تركز المادة على ترجمة المعلومات 

الخاصة بالمريض كاملة، ثم استخدام مهارات التفكير التحليلي في تحديد 

إلى التركيز على المشاكل الصحية لمختلف مشاكل المريض،  باإلضافة 

 أجهزة الجسم. 

 عملي التقييم السريري

 ( 3133238) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تقدم هذه المادة األساسيات العمـلية والمهارات المتعلقة بالتقييم الصحـي 

والفحـص السريري واإلجراءات التشخيصية والخبرة السريرية لتطبيق 

كذلك صممت المادة إلتقان التقنيات المختلفة للفحص المعرفة عملياً. 

الـسريري مع التـركيز على كيفيـة أخذ السيـرة المرضية والفحص الجسماني 

وتفسير النتائج وتدقيق المعلومات وتحديد اإلجراءات التشخيصية المستخدمة، 

اعتماداً على األسلوب التحليلي الستنباط المشاكل التمريضية والمشاكل 

 تركة.المش

 

 ينظرتمريض بالغين 

  ( 3133231) رمز المادة: 

 وصف المادة:

بحيث يوفر للطالب المعارف والمفاهيم   المادة هصمم المحتوى النظري لهذ

األساسية للعناية التمريضية للمرضى البالغين الذين يعانون من أمراض حادة 

ل أومزمنة مع توضيح العوامل التي تؤثر على المرضى مثل: العوام

االجتماعية والنفسية والروحانية. تساعد هذه المادة الطالب على تنمية 

مهارات التفكير الصحيح واتخاذ القرار لتنفيذ العناية التمريضية للمرضى 

 .الذين يعانون من أمراض مختلفة

 

 يعملبالغين  التمريض 

 ( 3133236) رمز المادة: 

 وصف المادة:

لعلمية لرعاية مرضى الباطنية والجراحية تقدم هذه المادة للطالب الخبرات ا

الذين يعانون من أمراض حادة أومزمنة. ويهدف المحتوى إلى اكتساب 

توفير  خبرات عملية أساسية توفر االحتياجات الفسيولوجية والنفسية وأيضاً 

تعليمية مختلفة مع استخدام  األمان للمرضى. هذه المادة تكسب الطالب فرصاً 

اكتساب  ية اتخاذ القرار والتفكير الصحيح وأيضاً أحدث التقنيات وتنم

المهارات العملية الضرورية إلعطاء عناية كاملة في أماكن التدريب العملي 

 .المختلفة

 

 ينظر التغذية السريرية 
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 ( 3133124)رمز المادة: 

 وصف المادة:

مقدمة عن العالقة بين التغذية والطعام والبيئة وتأثيرها على تمثل المادة 

على العوامل المتعددة التي تؤثر على تناول  ويجري التركيزحالة الصحية. ال

الصحة ورقيها خالل مراحل الحياة  تحسن  دور ووظيفة األطعمة في، الطعام

 ة الحمل والرضاعة ومرحلة الطفولة(.لالمختلفة ) مرح

 

 نظري تمريض صحة األمومة

 ( 3133127) رمز المادة: 

 وصف المادة:

إلمداد الطلبة بالمفاهيم  األساسية المتعلقة بالصحة اإلنجابية تهدف المادة 

والعناية باألم أثناء فترة الحمل والوالدة وبعد الوالدة، وكيفية دراسة تمريض 

حاالت الحمل الحرجة والمضاعفات التي تحدث أثناء الوالدة وبعد الوالدة 

ية األولية ومفهوم المشورة في مجال تنظيم األسرة وأهمية الرعاية الصح

الالزمة لألم والوليد، وكذلك التركيز على دراسة المشاكل الصحية التي 

 تصيب المرأة أثناء مرحلة سن الخصوبة وسن اليأس. 

 يعمل تمريض صحة األمومة

 ( 3133121) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف المادة إلمداد الطلبة بالخبرات السريرية في مجال الصحة اإلنجابية 

اية باألم أثناء فترة الحمل والوالدة وبعد الوالدة، كيفية تمريض حاالت والعن

الحمل الحرجة والمضاعفات التي تحدث أثناء الوالدة وبعد الوالدة وكيفية 

التحكم في العدوى وتقديم المشورة في مجال تنظيم األسرة، وتطبيق أسس 

قيف الصحي في الرعاية التمريضية في المجاالت السابق ذكرها، وتقديم التث

جميع مجاالت الصحة اإلنجابية للمرأة، وكذلك توفير البيئة التعليمية والعملية 

المالئمة لتنمية مهارات الطلبة في التفكير الناطق من خالل التدريب في 

مختبرات األمومة ومراكز رعاية األمومة والطفولة وفي المستشفيات بالنسبة 

 لإلناث.

 

 كوارث نظريوالسعافات األولية إلتمريض ا

 (3133433) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تركز المادة على إكساب الطلبة المعلومات النظرية الضرورية المصممة 

إلعطائهم الفرصة الكتساب فهم عميق لطبيعة تمريض اإلسعافات األولية 

والطوارئ للقيام بالدور التمريضي بالنسبة إلى كافة االحتياجات المختلفة 

األحوال الصحية الطارئة واإلصابات المختلفة. وتركز المادة للمرضى في 

على كيفية التقييم السريع لحالة المصاب باإلصابات المختلفة والحاالت 

الصحية الطارئة  وتحديد األولويات التمريضية وكذلك  كيفية التعامل في 

 حالة الكوارث.

 

 الكوارث عمليتمريض اإلسعافات األولية و

 ( 3133432) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف المادة إلى تدريب الطلبة على المهارات الضرورية للقيام بالدور 

التمريضي  بالنسبة إلى كافة االحتياجات المختلفة للمرضى في األحوال 

وتركز المادة على كيفية التقييم السريع الصحية الطارئة واإلصابات المختلفة. 

والحاالت الصحية الطارئة  وتحديد  لحالة المصاب باإلصابات المختلفة

 األولويات التمريضية، وكذلك  كيفية التعامل في حالة الكوارث.

 

 نظري  تمريض األطفال
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 ( 3133125)رمز المادة: 

 وصف المادة:

من تطوير الطالب  بأسس توظيف المعرفة العلمية التي تمكن تعنى هذه المادة

لى سن البلوغ( إ)من سن المدرسة  لالمعرفة النظرية والسريرية للعناية بالطف

على تقديم العناية  ة. كما تركز المادةحالة المرض والصح يوالعائلة ف

مراض ألالمحافظة على الصحة ومنع اوالتمريضية الشاملة للطفل وعائلته 

مراض الشائعة ألمراض المزمنة واألابالطالب  وتعرف المادةوالحوادث . 

طفال وطرق معالجتها والوقاية منها، ألعند ا كثر حدوثاً ألمراض المعدية األوا

ماكن أطفال وتطبيقها في ألودراسة المعلومات العلمية الخاصة بتمريض ا

طار تطبيق العملية التمريضية ونظريات النمو إ يالمختلفة  ف يالتدريب العمل

 المادةشجع تو .تجاهات الحديثة في مجال العناية بالطفل والعائلةالوالتطور وا

بداعي واستنباط وبرمجة المعلومات والقدرة إللب على استخدام التفكير االطا

 على حل المشاكل من خالل تقديم العناية  المتطورة.

 

 عملي تمريض األطفال

 ( 3133126) رمز المادة: 

 وصف المادة:

على صحة الطفل لتقديم مستوى عال من الكفاءة للعناية  المادةركز ت

تطبيق عدة مفاهيم تتعلق ب كما يقوم الطلبة ،مالتمريضية باألطفال وأسره

بنمووتطور الطفل من الميالد حتى البلوغ والخطة التمريضية في إطار علمي 

 المادةطلبة تدريب لتوفير الرعاية الشاملة للطفل في الصحة والمرض. ويتم 

الرعاية المركزة للطفل و المراكز الصحيةتتضمن  في أماكن تدريبية مختلفة 

الخداج والمستشفيات المختلفة، وذلك لتعزيز دورهم في تعلم الدور وحدات و

تخاذ القرار وحل المشاكل االوقائي والمحافظة على صحة األطفال وكيفية 

 الصحية المختلفة لألطفال.

 

 تمريض الصحة النفسية نظري

 ( 3133142) رمز المادة: 

 وصف المادة:

االضطرابات االنفعالية والعقلية  ريتفسلتزود المادة الطالب بالمعرفة الالزمة 

حدوث هذه االضطرابات، إضافة إلى  اتالنظريات التي تفسر مسببو

والمرض النفسي والتي  الصحةالتغيرات التي تؤدي إلى اضطراب في ميزان 

من النظريات التي لها  المادة بعدد تعرفيظهر تأثيرها على سلوك الفرد. كما 

ة والمرض النفسي في مجال الصحة النفسية تأثير على ميزان العافية النفسي

لألفراد. وتوضح المادة مفهوم العملية التمريضية في تفسير مسائل الصحة 

لى النظريات والطرق التي تستخدم إالنفسية واالضطرابات العقلية والتعرف 

من قبل األفراد للتكيف مع ضغوطات الحياة بطريقة صحية بناءة. وتهتم 

بموضوع مهارات االتصال ومدى تأثيرها على عملية  راً كبي المادة اهتماماً 

التفاعل ما بين الطلبة والمرضى وبقية الفريق الصحي في مراكز رعاية 

 الصحة النفسية.

 

 تمريض الصحة النفسية عملي

 ( 3133141) رمز المادة: 

 وصف المادة:

ن م مباشر مع المستفيدين الذين يعانونالتتيح المادة للطالب فرصة التعامل 

اضطرابات انفعالية وعقلية في مراكز الرعاية النفسية، حيث يقوم الطلبة 

بتقييم هذه الحاالت والسلوك الناتج عن هذه االضطرابات، وذلك باستخدام 

العملية التمريضية في الرعاية النفسية ووضع خطة الرعاية التمريضية 

ة في العلوم الحياتية لهؤالء األفراد اعتماداً على المعرفة التي اكتسبها الطلب

 واإلنسانية واالجتماعية وعلوم التمريض.
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ويقوم الطلبة بالتعامل مع هؤالء األشخاص وذلك بتطبيق أعلى مهارات 

االتصال بشكل فردي أوضمن مجموعات والمساعدة في توفير بيئة عالجية 

 لهم والعمل معهم من أجل اختيار أفضل وسائل التكيف مع ضغوطات الحياة.

 

 وتطور اإلنساننمو 

 ( 3133228) رمز المادة: 

 وصف المادة:

نسان ومراحل النموعبر مراحل العمر نظريات نمووتطور اإل تتناول المادة

جتماعية، البعاد الجسمية والنفسية واألا من ناحيةلى النمو إالمختلفة، وتتطرق 

امات ستخداخالقيات. كما تناقش المادة ألالعاطفية والجوفية، وتطور اللغة وا

 طفال والبالغين وكبار السنألالنمووالتطور في رعاية ا

. 

 اتجاهات وأخالقيات مهنة التمريض

 ( 3133143) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تجاهات والقضايا التي تؤثر وتتأثر الاب لتعريف الطلبة  هذه المادةهدف ت

ناقش مواضيع مختارة في قضايا معاصرة في التعليم تبالتمريض، و

ركز على نظريات تو ،ارسة والبحث العلمي والخدمات الرعويةوالمم

ع القرار في قضايا أخالقيات ماألخالقيات وتطبيقها على المواقف المختلفة 

 المهنة.

 

 أساليب البحث العلمي نظري 

 ( 3133443)رمز المادة: 

 وصف المادة:

، وأساليبهالطلبة على مفردات البحث العلمي واستخداماته  تعرف المادة

 ،ومراحله وكيفية تنفيذها وتطبيقها ف الطالب على خطوات البحثعرويت

 رعاية التمريضية.من نتائج البحوث في ال وكيفية االستفادة

 

 المسنينتمريض 

   (3133413) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تعددرض هددذه المددادة معلومددات عددن التغيددرات الجسددمية والنفسددية واالجتماعيددة 

لسدن وحاجداتهم علدى جميدع هدذه المسدويات، وذلدك نظدراً واالقتصادية لكبدار ا

لتزايد عدد المسنين في جميدع دول العدالم.  كمدا تركدز هدذه المدادة علدى الواقدع 

في االردن وخدمات وبرامج الرعايدة الصدحية فيده لفئدة المسدنين وكدذلك رفدع 

وعددي الطالددب حددول المشدداكل االجتماعيددة والتحددديات التددي تواجدده المسددنين 

رعايدة الصدحية لهدذه الفئدة. وتتضدمن المدادة بدرامج تعزيدز الصدحة ومقدمي ال

والوقايدددة مدددن األمدددراض، وبعدددض القضدددايا القانونيدددة واألخالقيدددة لتلدددك الفئدددة 

 العمرية.

 

 

 نظري تمريض صحة المجتمع

 ( 3133415) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تمريض  حولكتساب نظرة شمولية ا لمساعدة الطلبة على المادة تصمم

وتطبيق المفاهيم المتعددة لتمريض صحة المجتمع مثل:  ،المجتمع صحة

الطلبة بالممارسات المادة  عرف وتالمجال.  ذاتطبيق العملية التمريضية في ه

المثلى في مجال صحة المجتمع والتركيز على العائلة كوحدة في المجتمع في 

عزيز ت مستخدمين استراتيجيات  ،المتعددة  الصحة والمرض في البيئات
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الصحة والوقاية من األمراض في مجاالت الرعاية الصحية األولية والرعاية 

هيلية في أالمنزلية ورعاية المسنين في دور رعاية المسنين والرعاية الت

مفاهيم علم األوبئة ل تتعرض المادة كذلك ،هيليةأمؤسسات الرعاية الت

 .والعالجي مراض السارية في المجالين الوقائيألحصاء الحيوي واواإل

 

  يمجتمع عملالتمريض صحة 

 (  3133416)رمز المادة: 

 وصف المادة:

على جميع التخصصات التمريضية المشمولة  الطالبلتعريف  صممت المادة

المجال لبناء نظرة شمولية لتمريض صحة المجتمع على مستوى  هذاداخل 

ت المكتسبة في الفرد والعائلة والمجتمع. يتم تطبيق جميع المعلومات والمهارا

لى مفاهيم إ مراض استناداً ألالسنوات السابقة لتعزيز الصحة والوقاية من ا

 الذاتعتماد على الالرعاية الصحية األولية وا لمث ،تمريض صحة المجتمع

 من خاللطار المنزل إالرعاية في هذه في مجال الرعاية الصحية وديمومة 

 التمريضية في   عمليةحل المشاكل عن طريق تطبيق السلوب أاستخدام 

الصناعية  آت المجتمعية المختلفة كالمدرسة والمركز الصحي والمنش األطر 

 .هيلأودور المسنين ومراكز الت

 

 نظري التمريض يدارة فاإل

 ( 3133411) رمز المادة: 

 وصف المادة:

تقوم المادة بتهيئة الطالب ليتحمل دوراً قيادياً وإدارياً في التمريض، مع 

ز على التفاعالت مع أعضاء الفريق الصحي في أطر العمل المستقبلية. التركي

كما يتعرف الطالب على نظريات اإلدارة ونظريات السلوك للموارد البشرية 

داخل المؤسسات، وأنماط القيادة المتعلقة باإلدارة التمريضية في المؤسسات 

اتيجيات إدارة الصحية. وتستكشف المادة عناصر العملية اإلدارية وكذلك استر

التغيير وتطبيقاتها. كذلك تسعى المادة إلى تنمية مهارات القيادة لدى الطلبة مع 

الحفاظ على الممارسات األفضل ومعايير الجودة في الرعاية الصحية، 

وتستعمل وحدات العالج في المستشفيات كإطار لتطبيق النظريات 

 والمعلومات المكتسبة في هذه المادة.

 

 التمريض عملياإلدارة في 

 ( 3133414) رمز المادة: 

 وصف المادة:

مواهب الطالب للنهوض بدور قيادي وإداري في  تهدف المادة إلى صقل

التمريض في األردن  مع التركيز على التفاعالت مع أعضاء الفريق الصحي 

يشمل التفويض لبعض المهام وحل المشاكل وطر العمل المستقبلية، أفي 

إلى نظريات السلوك للموارد البشرية داخل استناداً ل والصراعات في العم

المؤسسات، وأنماط القيادة المتعلقة باإلدارة التمريضية في المؤسسات 

ستراتيجيات إلدارة اويقوم الطالب بتحضير جداول للمناوبات، و .الصحية

 المادةرتكز تبذلك على المعايير الدولية للجودة. و اً التغيير وتطبيقاتها مستند

لى دراسة حاالت وتقنيات تمثيل األدوار وحل المشاكل بطريقة نقدية لتنمية ع

مهارات القيادة لدى الطلبة مع الحفاظ على الممارسات األفضل ومعايير 

الجودة في الرعاية الصحية. تستعمل وحدات العالج في المستشفيات كأطر 

 .هذه المادةلتطبيق النظريات والمعلومات المكتسبة في 

 

 يالعناية الحثيثة نظر تمريض

 ( 3133433)رمز المادة: 

 وصف المادة:
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تركز المادة على إكساب الطلبة المعلومات المتقدمة للقيام بالعناية التمريضية 

الشاملة للمرضى بأقسام العناية الحثيثة المختلفة، كما تركز المادة على كيفية 

التكنولوجيا الطبية لتقييم  ستخداماالمراقبة المستمرة، وو التقييم السريع والدقيق

وكيفية تحديد األولويات بالنسبة للعناية التمريضية الشاملة   ،الحالة الصحية

ساليب الرعاية التمريضية الخاصة بالمرضى أمع التعرف على  للمرضى 

  .المصابين بتغيرات حرجة في حالتهم الصحية

 

 تمريض العناية الحثيثة/عملي

 ( 3133434)  رمز المادة: 

 وصف المادة:

تهدف المادة إلى إكساب الطلبة المهارات الضرورية الخاصة بالعناية الشاملة 

باإلضافة إلى التركيز على المشاكل الصحية  للمرضى بوحدات العناية الحثيثة

خطط وتدخالت وتطبيق  ،والتكنولوجيا الطبية  لمختلف أجهزة الجسم

 تهم الصحية. يمارستمريضية للمرضى المصابين بتغيرات حرجة في حال

ستخدام االمراقبة المستمرة، وك :دوار التمريضأيضا أ المادة هفي هذالطلبة 

على كيفية  كما تركز المادةالتكنولوجيا الطبية لتقييم حالة المريض الصحية. 

ولويات عند وضع التشخيصات التمريضية ألتخاذ القرارات وعملية تحديد اا

وعند  ها على حالة المريض الصحيةوالتعامل معها حسب خطورتها وأثر

 تقديم الرعاية التمريضية.

 

 التدريب الميداني

 ( 3133435) رمز المادة: 

 وصف المادة:

لى رفع مستوى أداء وخبرة الطلبة بالنسبة إلى المهارات إ المادة تهدف

في  ىوالعناية بالمرضالتمريضية الشاملة  الرعايةالتمريضية من خالل تقديم 

ويتوقع من الطالب توظيف المعلومات . المختلفة تخصصاتالاألقسام و

لممارسة  المكتسبة خالل دراسته في الكلية  والخبرات والمهارات التمريضية

أيضا التدريب العملي الالزم  المادةوفر ت. التمريض بكفاءة واستقاللية

 عمليةالتخطيط والتطبيق لوضع المرضى في المجاالت الو التقييم ةلممارس

رتقاء بالصحة والمحافظة لفة، كذلك تطبيق المهارات التمريضية لالالمخت

لب الفرصة امما يعطي الط منع األمراض، وتقديم العالج للمرضى، وعليها

 قبل التخرج.  ولئالمسؤولية كممرض مسلتحمل 
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 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
 

 

 مقدمة: 

 

نشاطات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة فيالدلفيدا عدام  بدأت

مدن خدالل وضددع التعليمدات واألنظمددة الخاصدة بتنظدديم شدؤون البحددث  9115

العلمي ودعمه وتشجيعه كخطوة أولدى للتأسديس، كمدا أقدرت الجامعدة ميزانيدة 

 خاصة من ميزانيتها السنوية لدعم البحث العلمي وتطويره. 

( دينددار 666,75( خصصددت الجامعددة مبلددغ )15/16/9117وام )ففددي األعدد

لددعم البحددث العلمدي تددوزع علدى دعددم مشداريع األبحدداث ونشدرها ودعددم نشددر 

الكتب وحضدور المدؤتمرات والنددوات، كمدا تدّم تشدكيل مجلدس خداص للبحدث 

العلمي والدراسات العليا علدى مسدتوى الجامعدة مدن أعضداء الهيئدة التدريسدية 

ويتلخص عمدل هدذا المجلدس  .9117لجامعة المختلفة في عام يمثلون  كليات ا

فددي اإلشددراف علددى البحددث العلمددي فددي الجامعددة ومتابعتدده ودعمدده وتشددجيعه.  

مدن خدالل تأسديس عمددادة  9119تطدور البحدث  العلمدي بشدكل فعدال فددي عدام 

مسددتقلة بددذاتها تحمددل إسددم "عمددادة البحددث العلمددي" فددي الجامعددة وتددم زيددادة 

( دينار كميزانية سدنوية ثدم عملدت 666,956علمي إلى )مخصصات البحث ال

%( مددن ميزانيددة الجامعددة تخصددص كميزانيددة 3الجامعددة علددى تحديددد نسددبة )

في أما . 2669/2662سنوية لعمادة البحث العلمي  والدراسات العليا منذ عام 

( فقد بلغت ميزانيدة البحدث العلمدي والدراسدات 2661/2696) العام الجامعي

( دينددار ومددن ضددمنها المبددالغ المخصصددة لكليددات الجامعددة 666,456) الُعليددا

المختلفة تصرف على األنشدطة العلميدة والبحثيدة وعقدد النددوات والمدؤتمرات 

 المتخصصة لكل كلية . 

 

 

تجدددر اإلشددارة هنددا أن العمددادة تحولددت بقددرار مددن مجلددس العمددداء الددى عمددادة 

.  وفي عدام 2669/2662ي البحث العلمي والدراسات العليا  في العام الجامع

تم فصل مجلس البحث العلمي والدراسدات العليدا إلدى مجلسدين  2667/2669

 للدراسات العليا .  واآلخرأحدهما  للبحث العلمي 
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وحالياً يدتم تقدديم برندامجين للدراسدات العليدا فدي تخصصدي اللغدة االنجليزيدة  

تنشدديط البحددث وآدابهددا وعلددم الحاسددوب، ونأمددل أن تسدداهم الدراسددات العليددا ب

 العلمي في الجامعة مستقبالً.

 

 أهداف ومهام عمادة البحث العلمي والدراسات العليا: 

تهدف عمادة البحث العلمي والدراسدات العليدا إلدى تشدجيع اإلنتداج العلمدي  .9

ألعضاء هيئة التدريس في المجداالت العلميدة كافدة علدى نحدو متواصدل 

ليددة الجامعددة فددي خدمددة مددن خددالل دعددم هددذا اإلنتدداج ممددا يزيددد مددن فعا

 المجتمع.

وضددع السياسددة العامددة للبحددث العلمددي فددي الجامعددة ووسددائل تنفيددذها مددن  .2

خالل إعداد التعليمات الالزمدة لتنظديم شدؤون البحدث العلمدي وتشدجيعه 

 وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.

 .اً وعالمي وإقليمياً  دعم حضور المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها محلياً  .3

عقدددد المدددؤتمرات والنددددوات العلميدددة المتخصصدددة والتدددي تحقدددق أهدددداف  .4

 الجامعة وتزيد من تفاعلها مع المجتمع المحلي وخدمة نشر وقائعها.

دعم تأليف الكتب القيمة ونشدرها وتحكديم الكتدب المؤلفدة سدابقا إلعتمادهدا  .5

 كمقررات دراسية.

ثين المتعلقدة وضع األسس والشروط الالزمة لحفظ حقوق الجامعدة والبداح .6

بدددالبحوث العلميدددة ونتائجهدددا بمدددا ال يتعدددارض مدددع بدددراءات اإلختدددراع 

 والتأليف والنشر المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.

وضع التعليمات واألنظمة الخاصة بالدراسات العليا والعمل على تحدديثها  .7

 بشكل متواصل في الجامعة.

 سات العليا . تقييم مقترحات انشاء برامج جديدة للدرا .9

إدارة بددرامج الدراسددات العليددا مددن كافددة النددواحي وبالتنسدديق مددع األقسددام  .1

 المعنية. 

تطددددوير األنظمددددة والتعليمددددات واللددددوائح الخاصددددة بالبحددددث العلمددددي  .96

 والدراسات العليا في الجامعة.

 الدراسات العليا: 

قامت جامعة فيالدلفيا بمباشرة التدريس في برامج الماجستير في 

 ات التالية:التخصص

 علم الحاسوب. .9

 اللغة اإلنجليزية وآدابها. .2

فدددي   2661/2696حيدددث بلدددغ عددددد الطلبدددة المسدددجلين للعدددام الجدددامعي 

( طالباً 25( طالباً في ماجستير اللغة اإلنجليزية، و)36برنامجي  الماجستير )

في ماجستير علم الحاسوب ، وقدد تمدت المباشدرة فدي هدذه البدرامج  مندذ بدايدة 

، ويشدددكل عددددد الطلبدددة الدددذين 2665/2666ول للعدددام الجدددامعي الفصدددل األ

اختاروا مسار الرسالة في قسم علدم الحاسدوب نسدبة عظمدى ممدا يُبّشدر بإنتداج 

 بحثي علمي خالل السنوات القادمة. 

  تمت  مناقشة رسائل طلبة الماجستير في قسمي علم الحاسوب وقسم اللغدة

( طالدب 95حيدث تخدرج ) 2661/2696اإلنجليزية وآدابهدا خدالل العدام 

( 93( مسددار رسددالة و)2ماجسددتير فددي  اللغددة اإلنجليزيددة وآدابهددا  مددنهم )

مسددار االمتحددان الشددامل بينمددا وصددل عدددد الخددريجين فددي ماجسددتير علددم 

( طالدب  مسددار رسدالة. ويتوقدع تخددريج نسدبة أكبدر مددن 9الحاسدوب إلدى )

فدي  الحاسدوب طلبة  الماجسدتير فدي اللغدة اإلنجليزيدة وآدابهدا وكدذلك علدم

 . 2661/2696 العام الجامعي
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 شؤون الطلبةعمادة 
 

 مقدمة :

 

تعد عمادة شؤون الطلبة أحد أهم مكونات اإلدارة الجامعية وأكثرها قرباً من 

الطلبة، حيث تضطلع بمهمة إعداد البرامج الخاصة بصقل شخصية الطالب 

به وميوله واتجاهاته على نحو الثقافية والرياضية والنفسية، وكذلك تنمية مواه

يغني تجربته الجامعية. وتسعى عمادة شؤون الطلبة من خالل برامجها إلى 

 تحقيق األهداف التالية: 

تهيئة وإعداد البرامج الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية التي تلبي  .9

 حاجات الطلبة.

ات مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في  التكيف مع متطلب .2

 الحياة الجامعية.

إتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل وعيهم الفكري والوطني  .3

 والديمقراطي عبر الهيئات واألندية واللجان الطالبية.

متابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة  .4

 ومساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

مجتمع المحلي والتعرف إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في ال .5

 المؤسسات والهيئات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

التركيز على الطلبة المتفوقين علميا وثقافياً وفنياً ورياضياً وريادياً  .6

 ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج. 

 

 : "صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية"مكتب التأهيل الوظيفي 

 

 

 

ى توجيهات جاللة الملك عبد ا الثاني ابدن الحسدين المعظدم تدم انشداء بناء عل

 مكاتب التأهيل الوظيفي في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية 

والخاصة من أجل تقديم االرشاد المهني والمشورة الفنية في مجاالت مهارات 

سويقية االتصال وطرق الحصول على فرص العمل وبما يعزز من الفرص الت

لخريجددي الجامعددات ولتكددون هددذه المكاتددب حلقددة مددن حلقددات التواصددل بددين 

المجتمع الطالبي ومؤسسات القطداع الخداص وهيئدات المجتمدع المددني محليداً 

 واقليمياً وعالمياً.
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ويهدددف مكتددب التأهيددل الددوظيفي فددي الجامعددة إلددى تددوفير قاعدددة بيانددات عددن 

ولتحقيدق المواءمدة بدين مخرجدات  احتياجات سوق العمل من الموارد البشدرية

النظدددام التعليمدددي ومددددخالت سدددوق العمدددل وصدددوالً إلدددى ترسددديخ قددديم  العمدددل 

وسلوكياته ومساعدة الطلبة في تأمين فرص عمل دائمة بعد التخدرج أو مؤقتدة 

خالل مرحلة تعليمهم الجامعي باإلضافة إلى فتح قنوات االتصال بين المجتمع 

ت القطدداع الخدداص وهيئددات المجتمددع المدددني. الطالبددي فددي الجامعددات وفعاليددا

ويقدددم مكتددب التأهيددل الددوظيفي أيضدداً خدددمات تدددريب الطلبددة علددى مهددارات 

االتصال والبحدث عدن فدرص عمدل وإعدداد السديرة الذاتيدة وإجدراء المقدابالت 

عند التقدم للوظائف وتوفير المعلومات الخاصة باحتياجات سوق العمل بشدكل 

ير قدراتهم الذاتية بما ينسدجم مدع المتطلبدات الحقيقيدة دائم. كما يعمل على تطو

ألسددواق العمددل. ويشددرف مكتددب التأهيددل الددوظيفي علددى الدددورات وورشددات 

العمدددل التدددي تدددنظم للطلبدددة بالتعددداون مدددع مؤسسدددات إنجددداز لتهيئدددة الفدددرص 

االقتصددادية فددي مجددال القيددادة ومهددارات النجدداح، مشددروع العمددر، الشددراكة 

تي يعقدها المكتب للطلبة خدالل العدام الدراسدي. ويقدوم وغيرها من الدورات ال

المكتب بإشراك الطلبة في المعسكرات والدورات التي يقيمها المجلس األعلدى 

للشباب، ويساعد الراغبين منهم بااللتحاق ببرامج العمدل التطدوعي ونشداطات 

 الخدمة العامة بالتعاون مع المجتمع المحلي.

 

 

 شؤون الطالباتمساعدة عميد شؤون الطلبة ل

 

لقددد تددم  اسددتحداث هددذا المنصددب فددي عمددادة شددؤون الطلبددة حددديثاً وبتوجيهددات 

علددى المشدداركة فددي  نمعددالي الددرئيس وذلددك لمتابعددة شددؤون الطالبددات وحددثه

النشاطات الالمنهجية )الرياضية، الثقافيدة، الفنيدة والعمدل التطدوعي( إلن هدذه 

بكدل أوقداتهن عمل على مدلء األنشطة تنمي ميولهن واهتماماتهن الشخصية وت

مدا هدو مفيدد وتسدداعد علدى صدقل شخصددياتهن ألن الحيداة الجامعيدة ال تقتصددر 

على مدا يعطدى مدن محاضدرات بدل تتعدداها لتشدمل ممارسدة الهوايدات وتنميدة 

 المواهب لديهن .

 

 ومن المهام التي يقوم بها مكتب مساعدة عميد شؤون الطلبة لشؤون الطالبات:

 داخل الحرم الجامعي. تفعيل دور الطالبات -9

 االستماع الى قضايا الطالبات وإيجاد الحلول المناسبة لها . -2

 مرافقة الطالبات في األنشطة الخارجية. -3

تشدددجيع الطالبدددات علدددى المشددداركة فدددي النشددداطات الثقافيدددة والفنيدددة  -4

والرياضية بالتعاون مع المختصدين بهدذه األنشدطة فدي عمدادة شدؤون 

 الطلبة.

 ة الممارسة من قبل الطالبات واإلشراف عليها.متابعة كافة األنشط -5

 

 دائرة الخدمات والنشاطات الثقافية:

 

تحاول دائرة الخدمات والنشداطات الثقافيدة االرتقداء دومداً إلدى مسدتوى 

تلبيددة احتياجددات الطلبددة علددى المسددتوى الخدددماتي والثقددافي. وتضددطلع الدددائرة 

 بتقديم الخدمات التالية:

 

ت المقدمة وإجراء ما يلزم لضدمان وصدول متابعة جودة الخدما   .9

 هذه الخدمات للطالب بالشكل الصحيح.

اسددتقبال الطلبدددات المقدمددة مدددن الطلبدددة لالسددتفادة مدددن صدددندوق  .2

 الطالب وصندوق تشغيل الطلبة وصندوق الكفالة التعليمية.
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إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك وفقداً لألسدس والتعليمدات  .3

 تأجيل خدمة العلم.المتبعة و متابعة معامالت 

 يه.واإلشراف عل إعداد دليل الطالب .4

إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن مدن الطلبدة لممارسدة هوايداتهم  .5

الثقافية والفنية وصقل مواهبهم في مجاالت:  الشدعر ، القصدة ، 

المقالدددددددة ، النقدددددددد األدبدددددددي ، كتابدددددددة الخددددددداطرة، التحقيدددددددق 

ة فددددي الصددددحفي،العزف والغندددداء، المسددددرح، الرسم.والمشددددارك

المعددارض والمهرجانددات داخددل وخددارج الجامعددة فضددال عدددن 

 توفير خدمة اإلشراف على أجهزة الصوت في الجامعة.

اإلشددراف علددى فرقددة جوالددة فيالدلفيددا التددي تسدداهم فددي إعددداد  .6

الطالددب الجددامعي وتعمددل علددى بندداء شخصدديته واالعتمدداد علددى 

نفسدددده وإكسددددابه القدددددرة علددددى تحمددددل المسددددؤولية والتنظدددديم و 

 شاركة في المعسكرات ومخيمات الكشافة والمرشدات.الم

المشدداركة الفاعلددة فددي بددرامج جددائزة الحسددن للشددباب )السددابلة(  .7

والتددي تتدديح للطلبددة الفرصددة لالنخددراط فددي بددرامج هادفددة تقددوي 

 صفات التحدي ومعاني الوالء واالنتماء.

إصددددار تصددداريح دخدددول الحدددرم الجدددامعي للسددديارات الخاصدددة  .9

 بالطلبة.

 ولياء أمور الطلبة بسيرة أبنائهم الدراسية والسلوكية.تزويد أ .1

تددأجير الخددزائن للطلبددة لحفددظ أوراقهددم وأغراضددهم الشخصددية  .96

 واستالم المفقودات واإلعالن عنها وتسليمها ألصحابها.

 إصدار البطاقات الجامعية للطلبة المستجدين والقدامى. .99

اسددددتقبال ومتابعددددة الطلبددددات المقدمددددة مددددن الطلبددددة بخصددددوص  .92

لألطفدال  في شهر رمضدان حالت وإقامة مأدبة إفطار سنويةالر

 الفقراء من أبناء المجتمع المحلي.

 

 

 دائرة النشاطات الرياضية:

 

مكن الطالب والطالبة المشاركة في األنشطة الرياضية والترويحيدة المتنوعدة ت

مددن خددالل برنددامج النشدداط الحددر فددي أوقددات الفددراغ او االنضددمام الددى فددرق 

ياضددية التددي تتنددافس فددي البطددوالت الرياضددية داخددل الجامعددة، أو الكليددات الر

االنضمام الى منتخبات الجامعة الرياضدية التدي تتندافس فدي مسدابقات االتحداد 

 الرياضي للجامعات األردنية او غيرها.

األلعاب الرياضية والترويحية التي يمكن للطلبدة ممارسدتها فدي الجامعدة هدي:  

اليد، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة،  كرة القدم، كرة السلة، كرة

التايكواندددو، الكاراتيدده، الجددودو، المبددارزة، الكيددك بوكسددنج، الشددطرنج،العاب 

التلددي مدداتش ، مسددابقة الدددايثلون، و القددوة  مسددابقاتالقوى،سددباق الضدداحية، 

 واللياقة البدنية.

هدا ملعدب كدرة قددم من المالعب والصداالت الرياضدية ومن اً تضم الجامعة عدد

( شدخص، وصدالة فيالدلفيدا الرياضدية التدي  5666الذي تتسدع مدرجاتده الدى)

( شخص، إضافة الى عدد من الصداالت األخدرى 9466تتسع مدرجاتها الى )

 المخصصة للنشاطات الرياضية والترويحية.

جامعة فيالدلفيا مدن الجامعدات األردنيدة الرائددة فدي تقدديم مدنح التفدوق وتعتبر 

علددى المسددتوى الددوطني او  اضددي للطلبددة المسددتجدين المتميددزين رياضددياً الري

الدولي، حيث يتم تقديم المنح للطلبة  المتفوقين وفق تعليمدات تضدعها الجامعدة 

 لهذا الغرض.
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  قسم الطلبة الخريجين والوافدين :

 

/  99/  93يحرص مكتب متابعة الخريجين الذي تدم اسدتحداثه بتداريخ 

وتوثيددق التواصددل بددين الجامعددة وخريجيهددا فددي مختلددف  علددى إدامددة 9111

جوانددب الحيدداة. وقددد تددم تنظدديم بيانددات الطلبددة الخددريجين إلكترونيدداً ،  و يمكددن 

للخريجين االطالع على العديد من األمور الخاصدة بهدم ) كالكتداب السدنوي ، 

أعداد الخريجين ، مواقع التوظيدف، وغيرهدا مدن األمدور ( مدن خدالل الموقدع 

بمكتب الخريجين ضمن موقدع الجامعدة اإللكتروندي. ويسدعى المكتدب  الخاص

من خالل التعاون مع الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة إليجاد فدرص 

عمل للخريجين ، فضال عن تعاونه مع لجان ضدبط النوعيدة والجدودة للكليدات 

 األكاديمية في الجامعة. 

اسدتحداثه بتدداريخ  كمدا يحدرص مكتدب متابعدة الطلبددة الوافددين الدذي تدم

علددى رعايددة الطلبددة الوافدددين وإرشددادهم  وتسددهيل أمددور  2664/  96/ 96

التحاقهم بالجامعة ومتابعتهم وتوفير الخدمات والرعاية الالزمة لهدم  وخاصدة 

) حصولهم على اإلقامة السنوية وتجديدها للحاصلين عليها ، وتأشيرة الدخول 

يق مع الجهات المعنية ، وتأمين حصولهم إلى المملكة األردنية الهاشمية بالتنس

على االستثناءات من وزارة التعليم العدالي والبحدث العلمدي (، وتدأمين السدكن 

 والمواصالت بسعر مناسب. 

 

 

 مكتب الرشاد السلوكي

 

تعددد األعمددال التددي يقددوم بهددا مكتددب االرشدداد السددلوكي المسددتحدث فددي عمددادة 

قددوم المكتددب بتزويددد المسددؤولين شددؤون الطلبددة ضددرورية جددداً للطلبددة حيددث ي

إرشدداد وتعددديل السددلوك وأعضدداء الهيئددة التدريسددية بالمعلومددات المتعقلددة فددي 

مسداعدة أعضداء الهيئدة التدريسدية فدي علدى المكتدب  يعمدلكما . لبعض الطلبة

التعددرف علددى الطلبددة مددن أصددحاب السددلوك المشددكل وكيفيددة التعامددل معهددم 

 ية.خالقيات ومعايير السرأوضمن قوانين و

إن مهمة مكتب االرشاد والتوجيه هي داعمة ومشتقة من مهمة الجامعة والتدي 

المهدارات والقددرات األكاديميدة والمهنيدة مدن بساس تزويدد الطلبدة أتبنى على 

ناجحدددة  وتحصددديل أكددداديمي متتدددابع والتغلدددب علدددى كافدددة  يدددةأجدددل حيددداة عمل

الدراسدة الجامعيدة ن يقابلها الطلبدة خدالل فتدرة أالصعوبات والمشاكل المتوقع 

 وحتى التخرج.
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 عمـادة التعلــم عـن بُعــد

 

 المقدمة:

، لتكدون بدذلك مدن 2663استحدثت جامعة فيالدلفيا عمادة الدتعلم عدن بُعدد عدام 

أوائل الجامعات األردنية الرائدة في التعليم اإللكتروني علدى المسدتوى الدوطني 

منذ تأسيسها على نشر ثقافة التعلم عن بُعدد مدن خدالل واإلقليمي، حيث عملت و

عقددد الدددورات التدريبيددة ألعضدداء الهيئددة التدريسددية إلنشدداء وتطددويرا لمددواد 

 اإللكترونية باستخدام أحدث التقنيات  لدعم ومساندة التعليم التقليدي.

تددم اختيددار جامعددة فيالدلفيددا فددي األردن وذلددك لسددمعتها األكاديميددة المرموقددة 

اء مركز ابن سينا للدتعلم اإللكتروندي مدن قبدل منظمدة اليونسدكو واإلتحداد إلنش

األوروبدي فدي إطددار مشدروع جامعددة ابدن سددينا اإلفتراضدية الددذي تشدارك فيدده 

( دولة حوض متوسطية. لقد سداعد إنشداء المركدز فدي أن يكدون 95أكثر من )

 ونية.مدخال ألعضاء الهيئة التدريسية إلعداد المناهج التدريسية اإللكتر

عملدددت عمدددادة الدددتعلم عدددن بُعدددد ومندددذ تأسيسدددها علدددى ترسددديخ مفهدددوم الدددتعلم 

اإللكتروني مدن خدالل عقدد دورات ونددوات ألعضداء هيئدة التددريس والطلبدة 

إلكسددابهم المهددارات والتقنيددات الحديثددة فددي تقددديم المحتددوى التعليمددي بطريقددة 

إللكتروندي مدن فاعلة مدن خدالل الخصدائص اإليجابيدة التدي يتميدز بهدا الدتعلم ا

تددوفير للوقددت والجهددد باإلضددافة إلددى تددوفير بيئددة أكاديميددة  لكددل مددن الطلبددة 

 وأعضاء الهيئة التدريسية.

إن عمددادة الددتعلم عددن بُعددد تقدددم رؤيددة متينددة تسددتهدف  التركيددز علددى الددتعلم 

لكترونيددة إاإللكترونددي، حيددث تعمددل العمددادة ومنددذ تأسيسددها علددى إنشدداء مددواد 

 سائل والتقنيات الحديثة لدعم ومساندة التعليم التقليدي.حدث الوأباستخدام 

تستخدم اإلنترنت كوسيلة اتصال فدي عمليدة التعلديم اإللكتروندي حيدث يدتمكن  

 غالبية الطلبة على المستوى الوطني واإلقليمي من االستفادة من المواد 

 

سدات اإللكترونية في الوقت والمكان المناسدبين باإلضدافة إلدى إمكانيدة عقدد جل

 صفية عبر الفيديو لتقليد البيئة األكاديمية.

 

 الرسالة والرؤية

 



 299 

 

تعمل عمادة التعلم عن بُعدد علدى النهدوض بدالتعليم والدتعلم اإللكتروندي المدرن 

والسددهل للوصددول إلددى الطلبددة كافددة مددع الحفدداظ علددى نوعيددة التعلدديم. وتدددعم 

جميدع المسدتويات:  العمادة السمات الرئيسية في عملية التعلم اإللكتروني علدى

لتعلمددي وطددرق التقيدديم والددربط اأعضدداء الهيئددة التدريسددية والطلبددة والمحتددوى 

 االلكتروني.

 

 :الوظائف والمهام

 

 

 .نشر ثقافة التعلم عن بُعد وتعزيزها 

  .عقد دورات تدريبية متخصصـــــة في التعلم اإللكتروني 

 ثدددددددة إنشددددددداء مدددددددواد الكترونيدددددددة جديددددددددة بالوسدددددددائل والتقنيدددددددات الحدي

 لمواكبــة التطورات التكنولوجية في أساليب التدريس.

  تدددددددددريب كددددددددوادر مؤهلددددددددة إلنتدددددددداج المددددددددواد اإللكترونيددددددددة علددددددددى

المسددددددتوى الدددددددوطني واإلقليمدددددددي مدددددددن خددددددالل مركدددددددز ابدددددددن سدددددددينا 

 االفتراضي.

 .المراقبة والتقييم للمواد اإللكترونية المنتجة 

 

 

 مركز ابن سينا للتعلم اللكتروني

  

 

ابددن سددينا للددتعلم االلكترونددي اسددتجابة للتوجيهددات والمتابعددة تددم إنشدداء مركددز 

الحثيثة من إدارة الجامعة لددعم الدتعلم االلكتروندي، بهددف تعزيدز العالقدة بدين 

، وذلك في إطار مشروع جامعدة ودولياً  الجامعة والمؤسسات األكاديمية عربياً 

 دولددة مددن دول حددوض البحددر 95ابددن سددينا االفتراضددية الددذي تشددارك فيدده 

المتوسددط. يقددوم المركددز بإعددداد الكددوادر األكاديميددة المؤهلددة إلنتدداج المددواد 

 االلكترونية.

 

المركددددددز مجهددددددز بأحدددددددث التقنيددددددات واألجهددددددزة الالزمددددددة مددددددن خددددددوادم  

((Servers .كدداميرات وألددواح الكترونيددة خاصددة بإنتدداج المددواد االلكترونيددة,

موقدع االلكتروندي لمزيد من المعلومات عن مركدز ابدن سديناء، يمكدن زيدارة ال

   االلكتروني للجامعة. الموقعللمركز على 
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المكتبة 

 
 رسالة المكتبة

 

تساهم مكتبة الجامعة بمقتنياتها وخدماتها فدي تحقيدق أهدداف الجامعدة 

الرئيسددة مددن تدددريس وبحددث علمددي وخدمددة مجتمددع، وتلعددب المكتبددة 

ن في الوصول إلدى الدور االساس في تسهيل مهمة الباحثين والدارسي

كما تساعد المكتبدة أعضداء الهيئدة التدريسدية  .المعلومات ومصادرها

على تحسين أنماط التعليم فدي الجامعدة، وذلدك بإتاحدة المجدال أمدامهم 

لالطددالع علددى أحدددث االتجاهددات العلميددة فددي مجدداالت تخصصددهم 

 والتعليم الجامعي. 

 

 وظائف المكتبة

 

وعيددة المعلومددات التددي لهددا عالقددة تعمددل المكتبددة علددى جمددع واقتندداء أ

بالتخصصدددات المختلفدددة التدددي تدرسدددها الجامعدددة إضدددافة إلدددى الكتدددب 

 وإلكترونيداً  المرجعية والثقافية العامة، وتقوم بتنظيمها ومعالجتها فنياً 

واإلعدددالم عنهدددا ورقيددداً وإلكترونيدددا عدددن طريدددق إصددددار النشدددرات 

مدددن مصدددادر  اإلعالميدددة والبدددث االنتقدددائي، ومدددن ثدددم تسدددهيل اإلفدددادة

 المعلومات هذه سواء داخل المكتبة أو خارجها.

 

ولتحقيق تلك الوظائف واألهداف بكفاءة وفاعلية عالية، فقد تم اعتماد 

 هيكل تنظيمي للمكتبة، تم من خالله توزيع المهام المنوطة بالمكتبة 

 

 

على األقسام المختلفة، كما تم تحديد مسميات الوظائف التدي تحتاجهدا 

مكتبة المختلفة ووضدع وصدف وظيفدي لكدل منهدا، بحيدث يدتم أقسام ال

 تحديثها وفقا لالحتياجات المتطورة.

 

 

 مقتنيات المكتبة وتنظيمها 
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توفر المكتبة جميع أشكال أوعية المعلومات الالزمة للدراسة والبحدث 

 2696/2699والثقافددة، وبلغددت مقتنياتهددا فددي مطلددع العددام الدراسددي 

مادة من غير الكتب  3996ة من ضمنها مادة مكتبي 995199حوالي 

رطة الفيديو، وهي مثل األقراص المدمجة واألشرطة والشفافيات وأش

. ويبلغ عدد عناوين الدوريات الجاريدة التدي تشدترك اً في تزايد مستمر

باللغتين العربيدة واالنجليزيدة، تغطدي كافدة  ( عنواناً 415بها المكتبة )

إلضدددافة إلدددى المجدددالت التخصصدددات التدددي تددددرس فدددي الجامعدددة، با

 والصحف العامة. 

 

 المكتبةمبنى 

 

مدن  بدارزاً  حضدارياً  يعتبر مبنى مكتبة جامعدة فيالدلفيدا الجديدد معلمداً 

معالم الجامعة، وقد تم افتتاحه رسميا في األول من تشرين األول لعام 

9119. 

 

والمبندددى مصدددمم وفدددق أحددددث التصددداميم المعماريدددة المسدددتوحاة مدددن 

اإلسالمي والمنسجم مع معمار بقية مباني الجامعدة  الطراز المعماري

التي يتوسدطها. ويتكدون المبندى مدن أربعدة طوابدق، بمسداحة إجماليدة 

مسددتخدما.  2945، وبطاقددة اسددتيعابية ل مربعدداً  متددراً  7234قدددرها 

 ويضم المبنى:

 

المددددخل الدددذي يحتدددوي علدددى لوحدددة فسيفسدددائية رائعدددة لنهدددر  .9

ن وهدي نسدخة عدن تلدك األردن واألراضي المقدسدة وفلسدطي

الموجددودة فددي إحدددى الكنددائس فددي مادبددا. كمددا يضددم المدددخل 

 .مساحات للمعارض وخزانات عرض للكتب التي ترد حديثاً 

 

الطابق األول ويضم قاعدة إحسدان عبداس للكتدب العربيدة فدي  .2

موضددددوعات اآلداب واإلنسددددانيات، وقاعددددة أخددددرى للكتددددب 

والعلدددوم  ةــدددـوم االجتماعيـدددـالعربيدددة فدددي موضدددوعات العل

األساسية والتكنولوجيدا. كمدا يضدم هدذا الطدابق قسدم اإلعدارة 

واإلرجددداع، وقسدددم تنظددديم أوعيدددة المعرفدددة، وقسدددم التزويدددد، 

 للتعلم عن بعد، باإلضافة إلى ردهة الفهارس اآللية. ومختبراً 

الطددابق الثدداني ويضددم قاعددة الكتددب األجنبيددة ومكاتددب إدارة  .3

 المكتبة.

المراجع العربية واألجنبية، وقاعة الطابق الثالث ويضم قاعة  .4

الدددوريات الجاريددة ومجلدددات األعددداد السددابقة منهددا، وقاعددة 

 تدريس.

الطددددابق الرابددددع ويضددددم قسددددم قواعددددد البيانددددات والمكتبددددة  .5

جهداز حاسدوب موصدولة مدع  46اإللكترونية المدزودة بــدـ   

شبكة االنترنت وقواعد البيانات التي تشترك بها المكتبة. كما 

 الطددابق قسددم علددم المكتبددات والمعلومددات، وغرفدداً  يضددم هددذا

 القسم باإلضافة إلى قاعة للندوات. بةصفية لطل

 

 (MINISIS/M2L)نظام معلومات المكتبة     

  

 MINISIS-M2Lتسدددتخدم المكتبدددة نظدددام معلومدددات متكدددامال هدددو 

ألتمتددة جميددع وظائفهددا وخدددماتها وأنشددطتها بمددا فددي ذلددك الفهرسددة 
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، وأعمدددال الددددوريات، والتزويدددد، وبرندددامج والتصدددنيف، واإلعدددارة

 خدمات المعلومات والخدمات الببليوغرافية.

ويسددهل النظددام الوصددول إلددى قاعدددة بيانددات المكتبددة سددواء مددن داخددل 

الحددددددرم الجددددددامعي أو مددددددن خارجدددددده باسددددددتخدام الموقددددددع التددددددالي: 

delphia.edu.johttp://library.phila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( M2L on line catalogues) الفهارس اآللية 

 

 المكتبة اللكترونية وقواعد البيانات

 

( جهددداز 46قامدددت المكتبدددة بإنشددداء مكتبدددة الكترونيدددة مدددزودة بـــدددـ )

حاسددوب، مرتبطددة بشددبكة االنترنددت لتددوفير إمكانيددة الوصددول إلددى  

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة فدي  قواعد البيانات العالمية.  ويعتمد

الجامعدددة بشدددكل كبيدددر علدددى هدددذه المكتبدددة للقيدددام بعمليدددات البحدددث 

جهدزة أواستخراج البحوث وطباعتهدا واسدتخدام االنترندت مدن خدالل 

مكانيدددة الدددربط مدددع شدددبكة إالمكتبدددة اإللكترونيدددة، كمدددا تدددوفر المكتبدددة 

 .( من مواقع مختلفة فيهاWirelessاالنترنت السلكياً )

 

والتددي تضددم أكثددر مددن  Dialogوتشددترك المكتبددة فددي قواعددد بيانددات 

كمدا تشدترك  قاعددة بياندات فرعيدة تغطدي موضدوعات متعدددة. 666

والتددي تددؤمن الوصددول  EBSCOفددي قواعددد بيانددات  المكتبددة أيضدداً 

 دورية في مختلف فروع المعرفة. 939666االلكتروني إلى أكثر 

ة التدريسية، العاملين، والبداحثين وهذه القواعد متوافرة ألعضاء الهيئ

والطلبدددددددة فدددددددي الجامعدددددددة مدددددددن خدددددددالل الموقدددددددع االلكتروندددددددي: 

http://search.epnet.com 

 

 

 

المكتبة باألرقام
)*(
 

 

             

 المكتبة باألرقام

The Library in Figures 

 2m 7234 The Total Area المساحة الكلية

 Numbers of Employees 22 عدد العاملين

 Number of  PCs 963 عدد أجهزة الحاسوب

 Number of Seats 2945 عدد المقاعد

                                                 
*()
 .2010 تشرين اولبتاريخ    

http://library.philadelphia.edu.jo/
http://library.philadelphia.edu.jo/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/


 295 

 Number of Carrels 927 عدد الخلوات الدراسية

 مرافق أخرى

 قاعة ندوات -

 قاعة تدريس صفية -

مختبر تعليمي  -

 محوسب

قواعد البيانات  -

 اإللكترونية

  قواعد بيانات

EBSCOhost 

  قاعدة بياناتDialog 

 

9 

3 

3 

 

 

Other Facilities 

- Seminar Room 

- Classroom  

- Computerized 

- Teaching Lab 

- Databases:  

 EBSCOhost 

 Dialog 

 المقتنيات :

 عدد الكتب -

عدد الدوريات  -

 )الجارية( 

 الدوريات الورقية     ■

 )باإلضافةالى 

المجالت والصحف         

 العامة(

 لدوريات اإللكترونيةا  ■  

 

 المواد األخرى :

 اشرطة الكاسيت -

 اشرطة الفيديو -

 األقراص المدمجة -

 

992739 

 

415 

 

52 

 

 

945 

42 

2776 

223 

Collections : 

- Books 

- Periodicals ( 

Current Titles ) : 

■ Print 

“Including  

magazines  

    & 

newspapers”                                                      

■ Electronic 

(Online) 

 

Other Materials : 

- Cassettes 

 Video Tapes - األفراص المرنة -

- CDs 

- Disks 
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 المراكز العلمية

 مركز التطوير والتدريب األكاديمي -3

 

ة رفع كفاءوير والتدريب األكاديمي في يتمثل الهدف العام لمركز التط  

تحسين نوعية التعليم في جامعة فيالدلفيا، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، ل

إلى تقديم برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة 

في مجاالت تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم. وذلك من  لتطوير قدراتهم

 خالل:  

  دى االتصددال لددالتخطدديط والتدددريس والتقددويم والبحددث وتطددوير مهددارات

 أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومشرفي المختبرات في الجامعة. 

  .تطوير استخدام الوسائط المتعددة في عملية التعليم 

  توفير المصادر التعلمية والبرمجيات والخدمات المساندة الالزمة

أجهزة الحاسوب والعرض في القاعات الصفية والمختبرات، كللتدريس 

 مع عمداء الكليات وإدارة الجامعة.      وذلك بالتعاون 

  تطوير مهارات التعليم كنشاط تفاعلي، وتشجيع الحوار حول عملية

 التعليم والتعلم بين العاملين في الجامعة. 

  .تطوير استخدام تقنيات الوسائط المتعددة في عملية التعليم 

 معة.المساهمة بتطوير القدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجا 

 

 :كما يتولى المركز المهام والواجبات التالية

  تنظدديم ورشددات عمددل ومحاضددرات لتحسددين نوعيددة أداء أعضدداء هيئددة

 التدريس في الجامعة على مدار العام.

 .تنظيم برامج تأهيل تربوي ألعضاء هيئة التدريس المستجدين 
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 فدي  التدريب على الوسائل التعليميدة الحديثدة ألعضداء هيئدة التددريس بمدا

 التعليم بواسطة الحاسوب والتعليم عن بعد . ذلك

  تنظدديم ورشددات عمددل حسددب طلددب الكليددات وبمددا يتناسددب واحتياجددات

 أعضاء هيئة التدريس في كل كلية.

  عقد دورات تدريبيدة ألعضداء هيئدة التددريس والعداملين فدي الجامعدة فدي

 الجودة وفي مجاالت اإلحصاء واستخدام الحاسوب وتقييم الطلبة. 

 إلشراف على تنظيم الدراسة في البرامج التدريبية التي ينظمها المركز.ا 

 

 

 

 أسس تقويم األداء: 

 

 – 2662قددام مركددز التطددوير والتدددريب األكدداديمي خددالل األعددوام الجامعيددة 

بتطوير أربعدة نمداذج لتقدويم أداء أعضداء هيئدة التددريس، وذلدك علدى  2696

 النحو اآلتي:

 عضو هيئة  التدريس. نموذج تقويم العميد ألداء .9

 نموذج تقويم القسم األكاديمي ألداء عضو هيئة التدريس. .2

منهما نموذجين يختصان في تقييم الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسية 

   :هما

 نموذج تقويم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس. -

 نموذج تقويم الطلبة المتوقع تخرجهم ألداء عضو هيئة التدريس. -

س تددم وضددعها للوصددول إلددى أكبددر قدددر ممكددن مددن وذلددك وفددق أسدد

 المصداقية والشفافية في اإلجابة على بنود التقييم منها: والموضوعية، 

ينتدب مدن مركدز التطدوير  يجري التقييم بإشراف عضو هيئة تدريس .9

 والتدريب األكاديمي أو الكلية ودون تواجد المدرس صاحب العالقة.

م فددي قاعددة الصددف )المختبددر( يراعددى المحافظددة علددى الهدددوء والنظددا .2

 أثناء تعبئة االستمارات.

يقوم المشرف بتوضيح طريقة تعبئة اسم عضو هيئة التدريس والكلية  .3

 والفصل والعام الجامعي والمساق خطوة خطوة.

يقددوم المشددرف بقددراءة كددل بنددد ثددم يطلددب مددن الطلبددة تعبئددة التقدددير  .4

واألدندى هدو  (4المناسب مع إبدراز مالحظدة أن التقددير األعلدى هدو )

(1.) 

 يراعى االلتزام بالموضوعية وعدم اإليحاء باإلجابة. .5

 

 اً وضع نظام 2667 -2662علماً بأن مركز التطوير في األعوام من     

الستخراج نتائج التقويم واإلحصائيات المتعلقة بها باستخدام  اً خاص اً حاسوبي

رك حوالي (. وقد شاScoring Machineآلة التصحيح                  )

( طالب في تقييم أعضاء هيئة التدريس في الكليات السبع في 3666)

م. ووزعت نتائج 2663-2662الجامعة، وذلك خالل الفصل الثاني من العام 

التقييم على مختلف الكليات لدراستها كمؤشرات أداء. واعتمدت نتائج التقييم 

-2662الجامعي  كجزء من معايير انتخاب عضو هيئة التدريس المميز للعام

 م. 2663

لكتروني إمن خالل برنامج  2667كما تم تطوير عملية التقييم تلك في عام 

حاسوبي لنماذج تقييم الطلبة والخريجين من خالل قيام الطلبة بالدخول إلى 

هذا البرنامج عن طريق أرقامهم الجامعية، كما يتم استخراج النتائج بدقة أكبر 

 ج السابق . ووقت أقصر مقارنة بالبرنام
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كما قام المركز بإعداد العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجدال اللغدة 

 االنجليزية والحاسوب وفق أسس خاصة منها : 

 

يتم تحديد أعضاء هيئة التدريس الذين يحتاجون لدورات تدريبية في  .9

مجال اللغة اإلنجليزية على أساس إعفاء خريجي الدول الناطقة باللغة 

اإلنجليزية أو الجامعات التي تعتمد اللغة اإلنجليزية للتدريس فيها أو 

 باللغة اإلنجليزية. ينالمتخصص

يتم تحديد أعضاء هيئة التدريس الذين يحتاجون لدورات تدريبية في  .2

مجال الحاسوب على أساس إعفاء المتخصصين في مجال علم 

الدولية الحاسوب أو هندسة الحاسوب أو الحاصلين على الشهادة 

 (.ICDLلسياقة الحاسوب )

تقدم الجامعة دورات تدريبية مجانية ألعضاء هيئة التدريس في  .3

( ومهارات TOEFLمجالي اللغة اإلنجليزية   )بمستوى امتحان 

 (.ICDLشهادة الدولية لسياقة الحاسوب  الالحاسوب )بمستوى 

حد يقوم كل قسم أكاديمي بتفريغ ساعة واحدة في البرنامج )أيام األ .4

والثالثاء والخميس( أو ساعة ونصف )كل اثنين وأربعاء( لتقديم 

 دورات تدريبية فيها.

يستفيد من يلتحق بدورة اللغة اإلنجليزية من الترتيبات التي توفرها  .5

الجامعة لاللتحاق بدورات تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية في 

ن( وبدعم من بريطانيا خالل العطلة الصيفية )أو العطلة بين الفصلي

 الجامعة.

 

 

 

 مركز اللغات -2
 

 مقدمة

 

م ، وهدو مركدز 9119تأسس مركز اللغات فدي جامعدة فيالدلفيدا سدنة 

علمي يرتبط برئاسة الجامعدة ويتدولى مسدؤولية تصدميم وتنفيدذ مسداقات اللغدة 

رفددع كفايددة الطلبددة اللغويددة ،  إلددى هدددفياإلنجليزيددة كمتطلددب جامعددة إجبدداري 

باإلضدددافة إلدددى إعدددداد وإدراة  962و  969و  611  وهدددذه المسددداقات هدددي :

فحص المستوى في اللغة اإلنجليزية لجميع الطلبدة المسدتجدين الدذين يلتحقدون 

كمددا يقددوم المركددز بتصددميم وتنفيددذ مسدداقات  .بالجامعددة فددي كددل سددنة أكاديميددة 

 اللغات األجنبية المختلفة مثل : الفرنسية واإليطالية والعبرية وغيرها . 

 

ك المركز في تصميم وتنفيذ دورات اللغة اإلنجليزية لطلبة ويشار

الجامعة والعاملين فيها وأبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع مركز 

 اإلستشارات وخدمة المجتمع . 

 

 ويشرف المركز أيضاً على مختبرات اللغة في الجامعة . 

 

 التي يطرحها  المركز: المواد 

 

  اللغة اإلنجليزية موادأولً : 

 

 ( 3313311) –المساق اإلستدراكي  . أ
الطلبة الذين لم يجتازوا امتحان المسدتوى باللغدة  هذه المادة لتخدم تصمم

اإلنجليزيدة ، حيددث يتددرب الطلبددة علدى مهددارات اللغدة اإلنجليزيددة األساسددية : 
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اإلسدددتماع والمحادثدددة والقدددراءة واإلسدددتيعاب وأسدددس الكتابدددة باإلضدددافة إلدددى 

كل مكثف لمعالجة نقداط الضدعف لدديهم . ويكدون تقدويم المفردات والقواعد بش

الطلبددة فددي النهايددة علددى أسدداس ندداجح /راسددب، ومددن يجتددز اإلمتحددان يسددتطع 

 (.6936969رقم )( 9بعدها تسجيل مساق مهارات اللغة اإلنجليزية )

 

 

 س.م ( 1( )3313333( )3مهارات اللغة اإلنجليزية ) . ب
 

للغويددة األربعددة :اإلسددتماع، يهدددف هددذا المسدداق إلددى تدددريس المهددارات ا

المحادثددة، القددراءة والكتابددة بشددكل أكبددر وأعمددق ، حيددث يتدددرب الطلبددة علددى 

استعمال التراكيب اللغويدة اإلنجليزيدة مدن خدالل قدراءة نصدوص فدي مختلدف 

المجاالت تنتهي بتمارين لغوية مختلفة وأنشطة تتعلق بالتدريب على المحادثدة 

القواعددد. أمددا تمددارين اإلسددتماع فهددي تمددارين والكتابددة واسددتعمال المفددرادات و

مكملددة للمسدداق. حيددث يسددتخدم المددرس آلددة التسددجيل أو مختبددر اللغددة ليعددّرض 

 الطلبة ألصحاب اللغة. 

 

 س .م ( 1( )3313332()2ج. مهارات اللغة اإلنجليزية )

 

( ففيه 9استمرارية لمساق مهارات اللغة اإلنجليزية ) تعتبر هذه المادة

ة إلى نصوص في القراءة واإلسدتماع أطدول وأرقدى فدي مختلدف يعّرض الطلب

المواضيع  . أما مهارة الكتابة فتتطلدب كتابدة مواضديع علدى مسدتوى الفقدرات 

 الجيدة . 

 

 

 د. امتحان المستوى في اللغة اإلنجليزية : 

 

يقوم مركز اللغات بإعداد وإدراة هذا اإلمتحان ، ويحتوي اإلمتحدان ثالثدة 

قواعد والمفردات والقدراءة، ويعقدد اإلمتحدان مدرتين : األولدى أجزاء وهي : ال

فددي بدايددة الفصددل الدراسددي األول ، والثانيددة فددي نهايددة الفصددل نفسدده ويصددنف 

 الطلبة حسب عالماتهم في اإلمتحان إلى ثالثة أقسام: 

 

 

 ( : 3المجموعة ) 

 

(% ، 56وهددي التددي حصددل طلبتهددا علددى عالمددة أقددل مددن )

( وعلددديهم 6936611مسددداق اإلسدددتدراكي )وهدددؤالء يسدددجلون فدددي ال

اجتيدداز هددذا المسدداق كددي يتمكنددوا مددن تسددجيل مسدداق مهددارات اللغددة 

 رقم( 9اإلنجليزية )

 

 (2المجموعة )     

 

-56وهددي التددي حصددل طلبتهددا علددى عالمددة تتددراح بددين ) 

( ذات 9(% وهددؤالء يسددجلون مسدداق مهددارات اللغددة اإلنجليزيددة )61

( رقم 2مهارات اللغة اإلنجليزية ) ( ومن ثم مساق6936969الرقم )

(6936962 .) 

 

 (1المجموعة )     

 

(% فما فدوق حيدث 76وهي التي حصل طلبتها على عالمة )

 ( فوراً . 6936962( )2يكافأون بتسجيل مهارات اللغة اإلنجليزية )
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ويجري امتحان تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزيدة بطريقدة 

On-Line  الحصددول علددى نتددائجهم فددور إنهدداء ويددتمكن  الطلبددة مددن

 اإلمتحان. 

 

 اللغة الفرنسية :  موادثانياً : 

 

 س.م ( 1( )3343333( )3مهارات اللغة الفرنسية ) . أ

 

المهارات األساسية فدي اللغدة الفرنسدية، حيدث تحتدوي  تقدم هذه المادة

المدادة التعليميدة علدى أساسديات فدي تعلدم اللغدة واسدتعمال المفدردات وتراكيدب 

 ة أساسية وقطع قصيرة معدة للقراءة والتدريبات. لغوي

 

 س.م ( 1()3343332( )2مهارات اللغة الفرنسية ) . ب

 

( 9مهدارات اللغدة الفرنسدية ) مادةعلى تعزيز وتكملة  تقوم هذه المادة

ببعض التوسع في األنشطة ونصوص أطول للقدراءة وأنشدطة سدمعية بصدرية 

ويعتبددر المسدداقان المددذكوران فددي يمارسددها الطلبددة  فددي مختبددرات اللغددة . هددذا 

 اللغة الفرنسية مساقين اختياريين لطلبة الجامعة . 

 

 اللغة اإليطالية  موادثالثاً :  

 

 س.م (1( )3343334( )3لغة أجنبية / إيطالي ) . أ

 

المهدارات األساسدية فدي اللغدة اإليطاليدة حيدث تحتدوى  تقدم هذه المادة

للغدة واسدتعمال المفدردات وتراكيدب المدادة التعليميدة علدى أساسديات فدي تعلدم ا

 لغوية أساسية ونصوص قصيرة معدة للقراءة والتدريبات. 

 

 س.م ( 1()3343334()2لغة أجنبية / إيطالي ) . ب

 

( 9علدى تعزيدز وتكملدة مسداق لغدة أجنبيدة / إيطدالي ) تقوم هذه المادة

ببعض التوسع في األنشطة ونصوص أطول للقدراءة وأنشدطة سدمعية بصدرية 

 الطلبة في مختبرات اللغة. يمارسها 

لطلبة  مادتين اختياريينفي اللغة اإليطالية  وتعتبر المادتان المذكورتانهذا ، 

 الجامعة . 

 

 اللغة العبرية :  موادرابعاً : 

 

 س.م ( 1( )3343336( )3لغة أجنبية /عبري ) . أ

 

المهارات األساسية في اللغة العبرية، حيدث تحتدوي المدادة  تقدم هذه المادة

لتعليمية علدى أساسديات فدي تعلدم اللغدة واسدتعمال المفدردات وتراكيدب لغويدة ا

 أساسية ونصوص قصيرة معدة للقراءة والتدريبات . 

 

 س.م (  1( )3343337( )2لغة أجنبية/عبري ) . ب

 

( بدبعض 9لغدة أجنبيدة/عبري ) مدادةعلدى تعزيدز وتكملدة  تقوم هذه المدادة

أنشطة سمعية بصرية يمارسها التوسع في األنشطة ونصوص أطول للقراءة و

 الطلبة في مختبرات اللغة . 



 219 

لطلبة  مادتين اختياريتينفي اللغة العبرية  وتعتبر المادتان المذكورتانهذا ، 

 الجامعة . 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية  

 

يعمدددل حاليددداً فدددي مركدددز اللغدددات خمسدددة عشدددر عضدددواً كمحاضدددرين 

رنسددية واإليطاليددة ، وجمدديعهم متفددرغين فددي تدددريس اللغددة : اإلنجليزيددة والف

أعضاء مؤهلون مدن خريجدي الجامعدات األردنيدة أو األمريكيدة أو البريطانيدة 

ومددن ذوي أو الفرنسددية أو اإليطاليددة ، وهددم مددن حملددة الدددكتوراه والماجسددتير 

في تدريس اللغات األجنبية . كما يستعين المركز بعدد من المحاضرين  الخبرة

 اللغات ولغات أجنبية أخرى وخاصة العبرية .  غير المتفرغين لتدريس هذه

 

 مختبرات اللغة 

 

يوجد في الجامعة مختبران لغويان يفتحان أبوابهما من الساعة الثامنة 

صددباحاً حتددى الرابعددة مسدداًء يددديرهما مشددرف أو مشددرفة قددديرة للتأكددد مددن أن 

ن الخدمة ستصل إلى كل طالب يحتداج إلدى اسدتعمال المختبدر . وفدي العدادة فدإ

( ومهدارات 2+9طلبة قسم اللغة اإلنجليزية وطلبة مهارات اللغدة اإلنجليزيدة )

( هددددم زوار دائمددددون لهددددذين المختبددددرين 2+9اللغددددة الفرنسددددية واإليطاليددددة )

يستعملون أشرطة اإلستماع أو الفيديو أو بعض المسرحيات والمدواد التعليميدة 

ن قبل طلبة قسم اللغة الالزمة . باإلضافة إلى أن هذين المختبرين يستخدمان م

اإلنجليزيددة وآدابهددا وخاصددة فددي مسدداقات اإلسددتماع والمحادثددة والصددوتيات 

والمناظرة والحوار باإلضافة إلى عرض المسرحيات والروايات على أجهدزة 

 التلفاز . 

 

 مركز المياا والبيئة ودراسات البحر الميت -1

 رؤيتنا

لميت في حل مشاكل المياه ان يساهم مركز المياه والبيئة ودراسات البحر ا

والبيئة في االردن  انطالقا من رسالة الجامعة التي تهدف الى المساهمة في 

تنمية المجتمع االردني والمشاركة في النهضة العلمية والتكنولوجية في البالد 

من خالل االستفادة من امكانات الجامعة في حل المشكالت التنموية، حيث 

هم التحديات التي تواجه االردن على االطالق تعتبر مشكلة المياه من ا

 وستستمر كذلك لعدة عقود. 

 رسالتنا

تددوفير مركددز متخصددص لدراسددات الميدداه و البيئددة و البحددر الميددت يقددوم علددى 

أسددس اكاديميددة ومنهجيددة مسددتقرة  يسدداهم فددي تقددديم حلددول َخالقددة لمجابهددة 

 التحديات في مجال المياه والبيئة.

 أهداف المركز 

 يلي : دراسات البحر الميت الى ماالمياه والبيئة و ركزيهدف م

  تجميع الوثائق العلمية والمعلوماتية المتعلقة بالبحر الميت

 . لكترونياً إوحوسبتها وأرشفتها 

 نشاء قاعدة بيانات حول البحر الميت على ضوء الدراسات إ

واألبحاث ورصد المتغيرات البيئية والكيماوية والجيولوجية 

 جية التى تطرأ على البحر الميت.وااليكولو

 . مراجعة وتقييم المواد العلمية المتعلقة بالمياه والبيئة وتحديثها 
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  متابعة البحوث التطبيقية المتعلقة باستغالل امكانات البحر الميت

 واألماكن المشابهة في العالم .

 . تطوير النماذج الريادية لوسائل االستخالص الصناعي لألمالح 

 دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع البحر الميت .المساهمة ب 

 . المساهمة بتطوير التكنولوجيات الخاصة بالبحر الميت 

 

 مجالت اهتمام المركز

 هي:  المجاالت الرئيسية الهتمام المركز 

 ستغالل الثروات المعدنية إ 

 نتاج الطاقة المتجددةإ 

 الدراسات الجيولوجية 

 الدراسات الجيوكيمائية 

 جيوفيزيائيةالدراسات ال 

 الدراسات البيئية 

  الدراسات البيولوجية للكائنات األولية 

 مراقبة النشاط الزلزالي 

 الدراسات المتعلقة بالسياحة العالجية 

 الدراسات المتعلقة بالمركز

 دراسات حوض الزرقاء وسد الملك طالل 

 

ستشمل هذه الدراسات على نوعية المياه المغذية لسد الملك طالل من 

حيتها للزراعة لقياس نسبة التلوث والملوحة فيها وكيفية حيث صال

 فضل السبل لتحسين نوعيتها.أاستخدام 

لقد اصبحت أودية المياه المغذية لسد الملك طالل من وادي الزرقاء 

ووادي جرش واألودية األخرى مصدر قلق بالغ لما تحمله من تلوث 

دراسات على بيولوجي وكيميائي كمياه عادمة . والبد من اجراء ال

فضل السبل لعالجه والتخفيف من أمصادر هذا التلوث لحصره ووضع 

 أضراره .

إن مياه سد الملك طالل التى تستعمل لري األغوار أصبحت مصدر 

ملوحة عالية ألراضي أغوار األردن ومصدر خطر لتصحر زراعات 

 وادي األردن.

 

  دراسات التصحر وانجراف التربة 

 ألراضي المحيطة بالجامعة , فان هناك فقداناً بسبب الطبيعة الجبلية ل

على كفاءة سد الملك  عالياً  رسوبياً  كبيرا للتربة مما يشكل خطراً  سنوياً 

قاحلة .  طالل , باإلضافة الى تعرية األراضي الجبلية وتحولها الراض  

لذا البد من اجراء الدراسات حول أفضل السبل لتكسيتها بالغراس 

والمزروعات الكنتورية وإقامة الجدران االستنادية واألشجار االقتصادية 

للمحافظة على التربة والمياه  واقتصادياً  لتنمية المنطقة زراعيا وسياحياً 

 الجوفية فيها .

 

 مركز الستشارات العلمية -4

 رؤيتنا

للتدريب والتطوير منبراً سامياً و  أن يصبح مركز االستشارات العلمية  

التدريب و االستشارات و الدراسات و خدمة المجتمع  متميزاً في تقديم خدمات

المصداقية العلمية والمعرفية  األردني و العربي و العالمي، يعتمد على
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بلغتيها  العربية  لجميع التخصصات العلمية في مختلف المجاالت  والقانونية

ة على أمتنا العربي تعود بالفائدة  واإلنجليزية ، من أجل تحقيق مشاريع تنموية

أرقى  ، والعمل على إعداد مجتمع قوي ومتمكن يسعى إلى تحقيق واإلسالمية

 .الطموحات

 

  رسالتنا 

 وتطوير حلول خالقة وإبداعية لمجابهة الجودة عالية تقديم خدمات منافسة

والتدريب  والدراسات في مجال االستشارات والخدمات الفنية التحديات 

خدمي يفوق توقعات متلقي الخدمة وتوفير جو  باتباع المنهجية العلمية،

المميزة من  والكفاءات بشبكة متكاملة من الخبرات والمعارف باالستعانة

 وتعزيز التنافسية أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعة وخارجها

والخدمية المختلفة في األردن وسائر البالد  االيجابية للقطاعات اإلنتاجية

 العربية.

 أهداف المركز

 

يهدف المركز إلى تحقيق أهداف جامعة فيالدلفيا في خدمة المجتمع األردني 

 بصورة خاصة والمجتمع العربي و العالمي بصورة عامة.

 

 مجالت عمل المركز

 ينحصر عمل المركز في نوعين من البرامج، هي:

 :برامج تدريب مركزية  

التي تقوم تصمم هذه البرامج بناًء على نتائج عملية التقييم المستمرة 

بها إدارة المركز من أجل تحديد الحاجات التدريبية للمجتمع 

األردني، ولتعزيز المعرفة وتطوير المهارات في المجاالت اإلدارية 

 والفنية والهندسية.

 تدريب تعاقدية: برامج 

تصمم هذه البرامج خصيصاً لتلبية احتياجات تدريبية لمؤسسة بعينها 

ليها والتحديات المستقبلية التي في ضوء األهداف التي تسعى إ

تواجهها، كمجاالت الصناعة والتجارة، والبيئة، واإلدارة، وخدمات 

 المجتمع المختلفة.

 

 مركز الدراسات المستقبلية  -5

تابع مركز الدرسات المستقبلية أعماله من خالل المشاركة في لقاءات وندوات 

لندوات حول قضدايا معاصدرة تتناول الدراسات المستقبلية وتم عقد العديد من ا

مثل : ندوة مستقبل العالقات العربية العربية وشارك فيها العديد من قادة الفكر 

والفعاليات الوطنية الهامة، وقد وضع المركز خطدة مدروسدة لعقدد العديدد مدن 

 الندوات والمؤتمرات في المستقبل القريب.
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 مركز البداع الردني -6

  حاضنة العمال التكنولوجية

 تأسيسه

تم تأسيس هدذا المركدز مدن خدالل المبدادرة المشدتركة مدا بدين جامعدة فيالدلفيدا 

. JUMPوبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية  EJADAومؤسسة 

وقد تم إنشاؤه من اجل توفير بيئة مناسبة للمبدعين وأصحاب األفكار الرياديدة 

 السوق. لتطوير أفكارهم والخروج بمشاريع ناجحة ودائمة في

 مفهوم الحاضنة:

هي مكان في الجامعة يحتوي على جميع التسهيالت اإلدارية والتكنولوجية 

والفنية التي تساعد المبتكرين أو المبدعين على تطوير أفكارهم ومشاريعهم 

الريادية وتحويلها من فكرة إلى مشروع تجاري قابل لالنتاج والتسويق. فهي 

تشارات والمساعدات العلمية في عمليات تقدم لهم الخدمات والدعم واالس

 تطوير المنتج والتمويل واالدارة والتنظيم والتسويق.

 رسالة الحاضنة

المساعدة في تطوير األفكدار الرياديدة وتحويلهدا إلدى مؤسسدات أعمدال ناجحدة 

ودائمة في السوق تحقق ألصدحابها الددخل ، عدن طريدق دعدم الريداديين للبددء 

أعمالهم الجديددة. ودعدم المؤسسدات القائمدة لتطدوير بإنشاء مؤسساتهم لتسويق 

منتجات/خددمات ذات قيمدة مضددافة عاليدة تمكنهدا مددن التعدرف علدى الوصددول 

إلى أسواق جديدة وخلق فدرص عمدل جديددة ومدن ثدم مسداعدتها لالرتقداء إلدى 

 مرحلة االستقالل واالستدامة.

 اهداف الحاضنات

يدة من نموذجها تطوير مشاريع التخرج ذات الطابع العملي الج .9

المخبري الى مرحلة االنتاج ومن ثم تسويقها الى السوق عن طريق 

تفعيل الشراكات مع القطاع الصناعي بهدف تطوير افكار هذا النموذج 

 المخبري ليصبح منتجا ويسوق الى السوق االردني. 

توليد فرص عمل حقيقية للطلبة، وخاصة خريجي الجامعات  .2

 بعدالتدرب في الحاضنة.

وير أفكدددار جديددددة لخلدددق وإيجددداد مشدددروعات إبداعيدددة جديددددة أو تطددد .3

 المساعدة في توسعة مشروعات قائمة حالية.

تدددوفير الددددعم والتمويدددل والخددددمات اإلرشدددادية والتسدددهيالت المتاحدددة  .4

 للمبدعين والمبتكرين في الحاضنات .

 خدمات الحاضنة:

لخدمات الفنية تقدم الحاضنة الخدمات المكتبية وخدمات األعمال اضافة إلى ا

 والتدريب والدعم االستشاري للمحتضنين.
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 مركز الحاسوب -7
 

 مقدمة 

 

رسالة المركز: يعتبر التوجه العام لمركز الحاسوب هو: توظيف 

تكنولوجيا المعلومات لدعم األنشطة المختلفة  داخل الجامعة وتسهيل عملية 

 تبادل المعلومات من خالل توفير خدمات مختلفة أهمها:

 ة الشبكة العنكبوتية ألعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبةخدم 

 خدمة البريد االلكتروني 

 التسجيل االلكتروني ومعاينة النتائج للطلبة 

 اإلرشاد االلكتروني ألعضاء الهيئة التدريسية 

 االمتحان المحوسب 

من خالل شبكات حاسوبية متطورة ومختلفة تستخدم تقنية األلياف 

 نية الشبكات الالسلكية.البصرية وتق

كما يقوم المركز بصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها وتوفير البرامج   

الداعمة بغرض المساهمة في تحقيق مكانة عالية للجامعة بين المؤسسات 

 التعليمية.

 

وتكيفاً مع توجهات الجامعة وانسجاماً مع التقدم المستمر لتكنولوجيا 

 ركز الحاسوب كما يلي:المعلومات يمكن تلخيص أهداف م

تقديم الخدمات الحاسوبية لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين: األكاديمية  -9

واإلدارية وذلك من خالل توفير االجهزة وتطوير البرامج ولوازم 

 التشغيل المختلفة وصيانتها.

تقديم الخدمات الحاسوبية للباحثين في الجامعة بتوفير االجهزة  -2

ريب على استخدامها خدمةً للبحث العلمي والبرمجيات الالزمة والتد

 والدارسات العليا.

تقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسوب في العملية االدارية في  -3

 كليات الجامعة ومراكزها ودوائرها.

توفير فرص التدريب على تطبيقات الحاسوب واستعماالته لألفراد  -4

 داخل الجامعة وخارجها.

باستخدام الحاسوب  ذات الصلة امةتقديم االستشارات والخدمات الع -5

للمؤسسات العامة والخاصة, وتنظيم هذه الخدمات وإدارتها وتنفيذها 

 ومتابعتها.

االشراف ومتابعة جميع المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات  -6

 التي تتعاقد الجامعة مع جهات لتنفيذها.

 ت.تنظيم وتطوير موقع الجامعة على شبكة االنترن االشراف على -7

المساهمة في خدمة المجتمع عن طريق التدريب وبناء الشبكات  -9

 المحلية.

المساهمة في تطوير التعليم االلكتروني من خالل دعم مركز التعلم  -1

 عن بعد بالتقنيات الضرورية.

 

 

 نشاطات مركز الحاسوب

 

 تتلخص أعمال وانجازات ونشاطات المركز في ما يلي:

 

 أ. التسجيل اللكتروني:
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ر وتعديل نظام التسجيل بحيث يستطيع الطالب عبر الشبكة الداخلية تم تطوي

)االنترنت( التسجيل والسحب واإلضافة واإلطالع على عالماته من خالل 

مختبرات الجامعة باالستعانة برقم سّري لكل طالب, وكذلك ارشاد الطلبة من 

 مكاتب اعضاء هيئة التدريس.

 

 مستودع البياناتب. 

على بناء نظام معلوماتي  -مريكيةأمع شركة عالمية  -بيعمل مركز الحاسو

ويعمل  .داريةاإلوكاديمية األ القسامامتكامل للجامعة يغطي نشاطات مختلف 

هذا النظام على مبدأ عمل مستودع بيانات ضخم يتم من خالله ربط وتجميع 

اذ ويعتبر هذا النظام وسيلة فعالة ومساندة في اتخ .كافة قواعد بيانات الجامعة

 دعم  القرارات.

 

 جـ . الوسائل التعليمية والدورات التدريبية:

( التي تصدرها ICDLالرخصة الدولية الستخدام الحاسوب ) .9

الجامعة بالتعاون مع منظمة اليونسكو, وهي تثبت صحة معرفة 

 صاحبها بمهارات الحاسوب.

 ( :CISCO Networkingكاديمية سيسكو لشبكات الحاسوب )أ .2

معة فيالدلفيا مركزاً معتمداً, يُمّكن المنتسب لهذه االكاديمية من تعتبر جا     

 بناء وتطوير الشبكات الكبيرة والصغيرة.

تدريب الطلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم على متابعة  .3

البحوث التطبيقية وتوثيق المعلومات وتأهيلهم بعد التخرج النجاز 

 االعمال في مجال تخصصهم.

رات التي يعقدها مركز الحاسوب ويعلن عنها في كل فصل الدو .4

 دراسي, وهي: 

 (Rationalهندسة حزمة البرمجيات ) -

- SQL Training Course (ORACLE) 

- CISCO Networking 

- UNIX 

- ICDL 

( : يتم تدريب الطلبة Microsoftاكاديمية مايكروسوفت ) -

والموظفين على برمجيات مايكروسوفت للحصول على 

 مدة من اكاديمية مايكروسوفت.شهادات معت

 

 د. صيانة الحواسب والبرامج:

بصيانة جميع االجهزة والشبكات في الجامعة وإعداد  الحاسوبيقوم مركز 

 مواصفات شراء االجهزة والمعدات الالزمة لمختبرات وكليات الجامعة.

 هـ. توفير خدمة البريد اللكتروني:

م تالجامعة, حيث  serverجامعة على تم توفير وسيلة البريد االلكتروني في ال

عضاء هيئة التدريس والطبة وكافة الدوائر والكليات بخدمة البريد أتزويد 

 االلكتروني.

 

 

( ORACLEو. إعداد األنظمة المحوسبة التي استخدمت قواعد البيانات )

 في تصميمها:

 . نظام المستودعات واللوازم: 9  

لعهد والمشتريات, وتم تزويد النظام مور المستودعات وحفظ اأتنظيم       

 بتقارير خاصة بالُعهد والمستودعات والمشتريات.
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 . نظام الرواتب:2

صدار الكشوف إمور الرواتب لدى الدائرة المالية, كما يعمل على أمتابعة  

وجميع االحصائيات المطلوبة, ويتم ارسال كشوف الرواتب الى البنوك 

 باالنترنت.

 

 املين:. نظام شؤون الع3

 تنظيم ملفات العاملين بالجامعة واحتساب االجازات والمغادرات. 

 

 . نظام المواصالت: 4

عداد الكشوف والتقارير إربط قطع الغيار وحركة الباصات يومياً و

 واالحصائيات الالزمة لدائرة النقل.

 

 نظام الخريجين: .5

ريجين تخزين جميع المعلومات المتعلقة بالطلبة الخريجين ونادي الخ  

صدار الكشوف واالحصائيات والتقارير لمتابعة الخريجين بعد التخرج من إو

 الجامعة.

 

 نظام العيادة الطبية: .6

 برمجة وتصميم نظام العيادة.

 

 نظام الموازنة التقديرية: .7

 برمجة وتصميم الموازنة التقديرية.      

 

 ز. الصفحة االلكترونية للجامعة:

 

تحديث المعلومات والبيانات على موقع يقوم المركز بإنشاء وتطوير و

الجامعة الرسمي من خالل استقبال الرسائل والتفاعالت حول الموقع 

من أقسام ودوائر الجامعة المختلفة. كما تم تصميم موقع الكتروني 

من خالله تحميل معلوماتهم يتم خاص بأعضاء الهيئة التدريسية 

 الذاتية. المتعلقة بموادهم التدريسية وأبحاثهم وسيرهم
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 المركز الصحي
 " مركز فيالدلفيا الصحي الشامل "

 

 المقدمة:أولً:  

، تقريبداً حيدث يشدمل 2م366يوجد المركز الصحي على مساحة مقددارها      

 هذا المركز على:

   وحدة اإلسعاف والطوارئEmergency Unit  

 ثيثة وحدة العناية الحI.C.U  

 وحدة العيادات العالجية وعددها ثالثة 

 الصيدلية 

 وحدة عيادة األسنان 

 المختبرات الطبية للتحاليل/ تحت التأسيس 

 غرفة الممرضين 

 غرفة الممرضات 

 مستودعات المركز 

 اإلدارة 

 السكرتاريا 

 سيارة اإلسعاف 

 

لتعقديم وتم تجهيز هذه األقسام بأحدث األجهزة والمعدات، واألسدرة، وأجهدزة ل

الحديث، وكرسي أسنان وملحقاته، وقد تدم إضدافة طبيبدة األسدنان ومسداعدتها 

إلدددى الكدددادر الدددوظيفي للمركدددز الصدددحي، وكدددذلك الصددديدلية حيدددث تدددم تعيدددين 
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صيدالنية ومساعدتها وإضافتهما إلى الكادر أيضداً. كمدا وتدم تجهيدز الصديدلية 

 قدم المركز وتزويدها بجميع األدوية المطلوبة وعلى أعلى مستوى. وي

 

الصدددحي الخددددمات الصدددحية للطلبدددة والمدددوظفين و الرعايدددة الصدددحية لغيدددر 

المؤمنين من العمدال لمختلدف الشدركات المتعهددة داخدل الحدرم الجدامعي، كمدا 

ويتم تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمجتمع المحلي المحيط بالجامعة وعابري 

 السبيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط الجودةمكتب العتماد وضب
 

 مقدمة :

 2663حزيدران  9باشر مكتب االعتماد وضبط الجودة عمله في الجامعة منذ 

من أجل ضدمان نوعيدة مددخالت ومخرجدات البدرامج األكاديميدة فدي الجامعدة 

حسب معايير الجودة العالمية المعتمدة، ويتضمن ذلك ضبط األساليب المختلفة 

ليميدة إضدافة إلدى متابعتهدا مدن خدالل والمتبعة في تحسين البيئدة التعلميدة والتع

مدع األخدذ بعدين  مدا يسدمى بالخطدة االسدتراتيجية، أو الخطدة التطويريدةوضع 

ن الجودة في التعليم عملية اسدتراتيجية إاالعتبار البعد االستراتيجي لها، حيث 

 خريجي " الدارسين " وتوقعات ورغبات احتياجات ترجمة علىإدارية تركز 

 ومعايير خصائص إلى الجامعات في التعليم لنظام جاتبوصفها مخر الجامعة

التدي  المسدتمر التطوير مع لتصميم البرامج أساساً  وتكون الخريج،  في محددة

تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكريدة فدي 

مختلدددف مسدددتويات التنظددديم علدددى نحدددو إبدددداعي لتحقيدددق الجدددودة والتحسدددين 

وتددددوفير الجددددو المناسددددب للعمليددددة التدريسددددية بكافددددة  للمؤسسددددة،المسددددتمرين 

 وفى مراحل العمل كافة وعلى نحو متواصل.   عناصرها

 

 المهام والواجبات 

 

التنسيق مع األقسام األكاديمية والدوائر المعنية لمتابعة تطبيق معدايير  •

 االعتماد العام والخاص.

 وى الجامعة.متابعة االعتماد الخاص لكافة التخصصات على مست •
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إعداد التقرير الخاص برفع الطاقة االستيعابية لعددد مدن التخصصدات  •

 األكاديمية. 

•  

 

التعددداون مدددع وزارة التعلددديم العدددالي والبحدددث العلمدددي وهيئدددة اعتمددداد  •

مؤسسدددات التعلددديم العدددالي فيمدددا يتعلدددق باسدددتحداث البدددرامج الجديددددة 

البدرامج  واعتمادها، ومراجعة اعتمادها كل سدنتين، والمصدادقة علدى

القائمددة وفقددا للقددوانين واللددوائح واألنظمددة والمعددايير التددي وضددعتها  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمدي وهيئدة اعتمداد مؤسسدات التعلديم 

 العالي.

االستمرار في متابعة تطبيق أجندة ضدبط الجدودة األسدبوعية الفصدلية  •

 اً. في كافة الكليات واألقسام األكاديمية ومتابعتها أسبوعي

تعددديل جميددع اإلجددراءات وفقددا لمعددايير الجددودة، وبعددض اإلجددراءات  •

 ، وبخاصة تلك المتصلة بنوعية التدريس. االجديدة التي تم إنشاؤه

االتصددال مددع الدددوائر األكاديميددة وغيددر األكاديميددة فددي الجامعددة فيمددا  •

 يتعلق بالمشاركة، ونشر الممارسات الجيدة.

دادها للمراجعدة الداخليدة والخارجيدة مساعدة األقسام األكاديمية في إع •

 وعمليات المراجعة.

دعدم األقسدام األكاديميدة فدي التحضدير لالعتمداد الدداخلي والخدارجي،  •

ومراجعة العمليات، مدن أجدل تحسدين البدرامج وتنفيدذها وتقييمهدا فدي 

ضددوء المراجعددة الخارجيددة وتنفيددذ متطلبددات ضددمان الجددودة وتعزيددز 

 جميع اآلليات ذات الصلة. 

وير المهدددارات الرسدددمية وغيدددر الرسدددمية للمدددوظفين األكددداديميين تطددد •

واإلداريدددين فدددي الجامعدددة بالتعددداون مدددع مركدددز التطدددوير والتددددريب 

 األكاديمي.

ترتيب وتسهيل زيارات فرق المراجعة الخارجية، وذلك بالتنسيق مدع  •

إدارات الجامعددة ذات الصددلة وهيئددة اعتمدداد مؤسسددات التعلدديم العددالي 

 لإلبداع والتفوق.وصندوق الحسين 

تقديم المساعدة في مجدال اإلعدداد والتحقدق مدن غرفدة البياندات بشدكل  •

 منتظم. 

تقديم التقارير عن األعمال المنجزة إلى اللجنة العليدا لضدبط الجدودة،   •

واالتصددال، حسددب الحاجددة، مددع اللجددان األخددرى المعنيددة مددع إدارة 

 الجودة.

االعتمداد وضدبط  حضور ندوات و ورش عمل محليدة تتعلدق بمعدايير •

ربددط دراسددة التقيدديم الددذاتي الجددودة ومنهددا )إجددراءات التقيدديم الددذاتي، 

 وتوقعات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، بمعايير ضمان الجودة

 محاور ومعايير تصنيف مؤسسات التعليم العالي األردنية.(

 عقد ورش عمل لكافة أعضاء هيئة التدريس في ضبط الجودة. •

 

 

 

 
 

 

 
 


