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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
  المكاتب وأتمتة إدارة: التخصص اسم
 96: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 والسكرتاريا المكاتب أعمال 1 2 3 والسكرتاريا المكاتب أعمال
 ( انجليزي)

0   

   0 المناسبات إدارة   0 االنجليزية باللغة طباعةال
 2 1 3 المكاتب أتمتة   0 العربية باللغة طباعةال
 0 1 0 االنجليزية باللغة طباعةال 3 0 3 تقتااداال
 0 1 0 العربية باللغة طباعةال 3 0 3 دارةاإل

 0 2 2 1عملي تدريب 3 0 3 عامةال عالتقاتال مبادئ
 2 2 0 (Excel) – 1 برمجية تطبيقات   0 البنوك إدارة

 2 1 3 صحاا اإل مبادئ 3 0 3  رياضيات
 2 1 3  مصحاسبة   0 االنجليزية اللغة
 3 0 3 االنجليزية اللغة 1 2 3 الصحاسوب في مقدمة

 18    16   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

   0 المهنة أخالتقيات   0 واالجتماعات الوتقت إدارة
 2 1 3 اإلدارية المعلومات ةنظمأ 3 0 3 التنظيمي السلوك

 0 1 2 العربية باللغة طباعةال 1 1 2 االنجليزية باللغة المراسالت
   2 االنجليزية باللغة طباعةال   2 2 – عملي تدريب
 Access 2 2 0)) – 2 برمجية تطبيقات 3 0 3 البشرية الموارد إدارة
 3 0 3 فني تجاري انجليزي 0 1 0 االنجليزية باللغة طباعةال
 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات   0 العربية باللغة طباعةال

 3 0 3 العربي الوطن في التنمية   0 فني تجاري انجليزي
دارةو  تصحليل 3 0 3 العربية اللغة    0 الاغيرة المشاريع ا 

 والنشر الطباعة على تطبيقات 1 1 2 العربية باللغة المراسالت
 المكتبي

2 2  

   0 الرياضي النشاط    
 15    20   

 
 المساقات وصف
 الحاسوب استخدام في مقدمة
 مع وعالتقتها منها كل ووظائف المختلفة ووصحداته( والبرمجية المادية) األساسية الصحاسوب مكونات على التعرف المساق هذا يتضمن
جرا  أخر إلى عددي نظام من األرتقام تصحويل إلى إضافة .البعض بعضها  دراسة كذلك. الثنائي النظام على الصحسابية العمليات وا 
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دارة وتشغيل البرمجة للغات العامة والمفاهيم التشغيل نظم وخاائص الصحاسوب برمجيات  االنترنت شبكة على والدخول الصحاسوب وا 
 .االلكتروني والبريد البصحث مصحركات واستخدام

 
 1 برمجية تطبيقات
 الحاسوب في مقدمة: السابق المتطلب
 استخدام إلى إضافة ،Ms-Excel االلكترونية واللوصحات ،MS-word الناوص معالجة برنامج استخدام المساق هذا يتضمن
 .ميزاته بجميع Ms-Power Point التقديمية العروض

 
 2 برمجية تطبيقات
 الصحاسوب في مقدمة: السابق المتطلب
 التعبييرات اسيتخدام وكيفيية المختلفية، وتنسييقاتها والملفيات األوراق ميع والتعاميل MS-Excel لبرنيامج األساسيية المفاهيم المادة تتضمن
 الجيداول، ضيمن والعميل البيانات تقواعد أسس ومعرفة البيانية، والرسومات التخطيطات مع والتعامل البيانات، وتصحليل الرياضية والدوال
 .المصحاسبية البرامج مع التعامل وكيفية

 
 االقتصاد

 : تقسمين ويشمل. والمدارس االتقتاادية والموارد االتقتااد علم في عامة مقدمة المساق يشمل
 أنيييوا  كييذلك التييوازن، ونقطيية التعييادل نقطييية وتصحديييد بأنواعهييا والتكيياليف والطلييب العيييرض نظرييية ويتضييمن: جزئييي اتقتايياد .أ

 .األسواق
 ميين العامية الماليية أيضيا ويتضيمن الكليي، والطليب واالدخيار واالسيتثمار واالسيتهالك القيومي اليدخل ويتضيمن: كليي اتقتاياد .ب

 .المدفوعات وميزان نظريات من الخارجي القطا  كذلك .والنقدية المالية السياسة واستخدام عامة وماروفات إيرادات
 

 (1) النصوص ومعالجة الطباعة
 ايف صحيروف مين بيد ا الايصحيصحة الطباعية فيي األساسييات عليى التعيرف .اللوصحية وأجيزا  الكمبييوتر مفياتي  لوصحة مخطط على التعرف
  .له المخااة الصحروف إابع كل يطبع وان الصحروف كافة طباعة ثم االرتكاز
 العمييل اييفصحة فييت  كيفيية وأيضييا Start تقائميية ومصحتوييات الرئيسييية الشاشيية عنااير علييى التعييرف وكيذلك Word برنييامج تشييغيل إتقيان

غالتقها  .واسترجاعها وا 
 

(2) النصوص ومعالجة الطباعة  
عيداد الهيوام  وتصحدييد تغييير يشيمل وذلك الفقرات تنسيق وطرق أساليب على التعرف تقيان للفقيرات البادئية المسيافات وا   اختييار مهيارة وا 
 مهارة على والتعرف األسطر بين المسافات تغيير .المرتقومة الفقرات باستخدام الفقرات تنسيق ثم األول السطر من البادئة المسافة اتجاه

 .للفقرات صحدود إضافة مهارة على التعرف وأيضا اإلمالئي والتدتقيق األخطا  تاصحي 
 األاييول ميين الناييوص وطباعيية تقييرا ة مهييارة ,األدوات شييريط طريييق عيين الملييف وصحفييظ والنسيي  والنقييل والصحييذف اليينص إدراج مهييارة

نشيا  للايفصحات أرتقيام إدراج مهيارة إتقيان ,التاصحي  إشارات مع والتعامل االختاارات فك ذلك ويشمل والمخطوطة المطبوعة  رؤوس وا 
 .الطباعة تقبل بمعاينته االهتمام مع عرضي أو طولى بشكل الورق على المستند طباعة ثم ومن لها وتذييالت

 
 (3) النصوص ومعالجة الطباعة
 األساسيية والمهارات المعلومات المتدرب يعطي المساق هذا. الصحاسوب جهاز على الناوص معالجة برامج استخدام فن تعلم ويتضمن

 فيي تعمقيا أكثير وبشكل الناوص مجال في متقدمة خاائص على الطالبات تدريب ويتم. المكتبية والوثائق الناوص مع التعامل في
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 المهييارات ميين وغيرهييا االجتماعييات ووثييائق والمييذكرات بأنواعهييا والجييداول بأنواعهييا الرسييائل مثييل شيييوعا األكثيير المكتبييية الوثييائق إنتيياج
 .الدراسة نهاية في الطالبات إليه ستتقدم الذي الشامل لالمتصحان أيضا والمطلوبة المساق لهذا المطلوبة

 
 المكتبي والنشر الطباعة على تطبيقات
 إايدار فيي Power Pointو Word, Excel مين المختلفية بتطبيقاتيه والصحاسيوب الطباعية مهيارتي بيين ما الدمج المساق هذا يتضمن
 .مختلفة ودراسات تقارير

 
 والسكرتاريا المكاتب أعمال
 المسياعدة والعواميل المكتبيية األعمال وعناار للمكتب شامال عرضا ويتضمن. اإلدارية العملية وعناار اإلدارة ومعنى مفهوم ويتناول

 .وأسياليبها طرتقهيا فيي والخارجيية الداخلية االتااالت ويفضل وأنواعها المكاتب شكالأو  هيكلية ويتضمن كما المكتبي العمل انتشار في
 كافية ميع التعاميل كيفيية إليى التعيرض إليى باإلضيافة بمهامهيا يقيوم بمين المنوطية والمهيام السكرتارية ألعمال كامال تفايال ويشمل كما

 العيالي التعليم وزارة سياسة مع وتمشيا الصحاضر العار في المكتبية التقنيات أهمية إلى إضافة الثانوية منها األولية المكتبية المتطلبات
 فيييه تييتم واسييما صحقيال المكاتييب هييذه تمثييل صحييث .التجارييية المهيين لمييواد المدرسية الكليييات بكافيية ملصحقيية تجاريية مكاتييب إلصحيياق وجييوب فيي

 .النظرية للنواصحي المااصحبة العمليات التطبيقات
 

 فني إنجليزي
The course attempts to develop the student’s four language skills and help him/her build up a 
repertoire of the functional vocabulary, expressions, structures and topics used in business contexts. 
It uses a range of realistic, student centered and communicative tasks, activities and exercises 
which are challenging and creative so that the student would be able to use English language in 
his/her future career with accuracy, fluency and confidence. 

 
 اإلدارية المعلومات أنظمة
 دراسية فيي( السينوي) النظميي األسلوب استخدام وأهمية اإلدارية المعلومات نظم لتطوير األساسية والمفاهيم المبادئ المساق هذا يتناول
 التخطيييط فييي اإلدارييية المعلومييات نظييم دور يتضييمن كمييا شييمولي، إطييار فييي اإلدارييية المشييكالت ودراسيية األعمييال منظمييات وتصحليييل
 معالجية نظيم مين ابتيدا  الثالثية اإلداريية المسيتويات فيي اإلداريية المعلوميات نظيم أنيوا  إلى التعرف خالل من. القرارات واتخاذ والرتقابة
 المستخدمة المختلفة والمنهجيات لألساليب تفايال المساق يتضمن لذلك إضافة الخبيرة، والنظم القرارات مساندة بنظم وانتها  العمليات
 .اإلدارية المعلومات نظم تطوير مشروعات ومتابعة لتخطيط

 
 التنظيمي السلوك
 السيلوك مين وافتراضاتها اإلدارة بنظريات ربطه مع تطويره في ساهمت التي والعلوم وطبيعته التنظيمي بالسلوك التعريف المادة تتضمن
 الجماعيات ومفهيوم والقييم واالتجاهيات واإلدراك والدافعيية الشخايية مين التنظيميي السيلوك لمصحيددات يتطيرق كيذلك والتنظيمي اإلنساني
دارة واالتااالت التنظيمي والمناخ  .المنظمات في اإلبدا  وتنمية التنظيمي والتطوير والتغيير الارا  وا 

 
  اإلحصاء مبادئ
 النزعية مقياييس يشيمل كيذلك البيانيات، وعيرض وتاينيف جميع وطيرق تعريفيه صحييث مين اإلصحايا  عليم صحيول مقدمة المساق هذا يشمل

 السالسييل وتصحليييل وسييبيرمان بيرسييون ومعيياملي واالرتبيياط االنصحييدار وصحييدة علييى ويصحتييوي والنسييبي، العييادي التشييتت ومقيياييس المركزييية
 .والصحيوية السكانية اإلصحاائيات صحول شامال فاال يصحتوي وأخيرا االصحتماالت مبادئ صحول أولي فال على يصحتوي كما الزمنية،
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 والمؤسسات األفراد إدارة

 القييو  إدارة تؤديهييا التييي اإلدارييية الوظيائف لكافيية تصحليييل مييع أنواعهيا اخييتالف علييى للمشييروعات األفيراد إدارة أهمييية المسيياق هييذا يتنياول
 القيو  تخطييط األدا ، هيذا لتقيييم عملية مقاييس ووضع البشري العنار أدا  تصحليل للوظائف، وواف تصحليل من المنظمة في البشرية

 مييين الداخليييية المايييادر مييين الوظيييائف ميييل  إجيييرا ات الخارجيييية، المايييادر مييين وخااييية البشيييري العناييير اختييييار خطيييوات البشيييرية،
 .المنظمة في العاملين إنتاجية على وتأثيرها واألجور الصحوافز ألنظمة توضي  وأخيرا للعاملين، التدريب أهمية المنظمة،

 
 المكاتب أتمتة
 األنظميية تصحليييل خييالل ميين معالجتهييا وكيفييية المعلومييات موضييو  موضييصحا" المكاتييب وأتمتيية المكتييب" مفهييوم تعريييف المسيياق هييذا يتنيياول

 أتمتيية فييي والمسيتخدمة الصحديثيية الجيياهزة البرمجييات أهييم أيضييا يتنياول كمييا .صحاسييوبيا تنفييذها بغييرض لهييا الالزمية والتايياميم المعلوماتيية
 كافية عليى التعيرف وأخييرا .الايناعية واألتقميار االتاياالت فيي كميا تشيغيلها وأنظمية كأنواعهيا الشيبكات موضيو  إليى إضيافة .المكاتب
 المكتييب أسيياس تعييد والتييي الرتقمييية الكيياميرات بأنواعهييا، الطابعييات الضييوئي، الماسيي  الفيياكس، التاييوير، آالت ميين المكتبييية التقنيييات
 .المؤتمت

 
 اإلدارة مبادئ
 ظهيرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن

 .ورتقابية توجييه تنظييم، تخطييط، مين وعناايرها اإلداريية بالعمليية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ
 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

 
 العامة العالقات
 العالتقات تنظيم طريقة إلى إضافة مسؤولياتنا وتوضي  لها التاريخي والتطور العامة العالتقات مفهوم على التعرف المساق هذا يتضمن
 .المؤسسة بإدارات وعالتقاتنا التنظيمي الهيكل في وموتقعها العامة
 المواد إنتاج وكيفية المختلفة اإلعالم وسائل مع العمل وطرق العامة للعالتقات التخطيط عملية على التعرف أيضا   يتضمن كما

ادارها الدعائية  .العامة العالتقات مجال في العاملون طبيعة على التعرف إلى إضافة وا 
 

 البنوك إدارة
 اإلسيالمية، التجاريية، – المختلفية المايارف ألنيوا  وبييان يفالماير  والجهياز الميالي الجهياز مفهيوم عليى التعرف المساق هذا يتضمن

 فييي اإلدارييية األتقسييام علييى التعييرف إلييى إضييافة التييوفير وصحسييابات ألجييل صحسييابات الجارييية، الصحسييابات أنييوا  إلييى إضييافة المتخاايية
 .أنواعها اختالف على البنوك
 واسييتخدامات ومواردهييا وأهييدافها اإلسييالمية للبنييوك تعريييف وأخيييرا. معهييا التعامييل وطييرق وأنواعهييا للشيييكات تعريييف أيضييا يتضييمن كمييا

 . اإلسالمية البنوك تطرصحها التي الخيارات/والبدائل البنوك هذه عمل تواجه التي والاعوبات منها، األموال
 

Office Practice and Secretarial Duties 
In this course students are introduced to business organizations, their structures, functions of various 
departments, duties and responsibilities of executive personnel, and the duties and skills that a 
secretary should possess, and what a secretary should know about the office environment. 
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In this course, the student is introduced to the various effective skills of a competent secretary and 
how to apply the secretarial role, in respect of reception duties, communication, filing systems, 
meetings arrangement. 
In addition to the basic technical skills of word processing and various computer software, special 
Technical English language, special emphasis is given on the following secretarial skills: 
Reception duties 
Telephone skills 
Keeping diaries 
Scheduling appointments 
Greeting visitors 
Arranging meetings 
Maintaining files and records 
Making travel and accommodation arrangements. 

  
  محاسبة
 وعناايره المصحاسيبي بالنظيام التعرييف وتشيمل األخير ، بيالعلوم وعالتقتهيا وفروعهيا وأهميتهيا المصحاسيبة بعلم التعريف المادة هذه تتضمن

 اليدفاتر عليى التعيرف ذليك ويشمل وتانيفها وتسجيلها المالية العمليات لتصحليل كأساس المزدوج القيد نظرية على والتعرف وخاائاه،
 البضيياعة وعمليييات والمييدفوعات للمقبوضييات المصحاسييبية المعالجيية علييى والتييدرب المباشييرة، وغييير المباشييرة دالقيييو  وماييادر المصحاسييبية
عيداده وأنواعيه أهميته المراجعة ميزان على التعرف أيضا وتشمل .التجارية واألوراق بأنواعه والخام  الصحسيابات إعيداد إليى باإلضيافة وا 
 (.الميزانية) المالي المركز وتقائمة الختامية
 األوراق – كالبضاعة المتداولة لألاول والجرد والمااريف اإليرادات – الوهمية لألاول الجرد بعمليات التعريف ذلك ويتضمن
 اإلضافة المصحاسبية ومعالجة اصحتسابه وطرق وعوامله االستهالك على بالتعرف الثابتة األموال وجرد.. .والمدينون القبض وأوراق المالية
.الصحاسوب باستخدام المصحاسبية البرامج اصحد على التدرب إلى باإلضافة تاصحيصحها وطرق أسبابها الدفترية األخطا  على التعرف إلى  

 
 (االنجليزية باللغة) التجارية المراسالت

The course is targeted for second year Management and Office Automation, a three credit hour 
course.  
The course covers different topic such as layout of the letter American and British style, writing and 
responding to inquiries, quotations and offers in addition to dealing with sales letters, business 
advertisement conducting order letters and invoice. Further it also includes delivery note, credit note 
cheques, letter of complaints. 
Finally the course address goodwill letters and letters of application. 

 
 (العربية باللغة) التجارية المراسالت

 علييى ويصحتييوي الرسييمية، الصحكومييية المراسييالت وبييين بينهييا والفييرق تعريفهييا، صحيييث ميين التجارييية المراسييالت موضييو  المسيياق هييذا يتنيياول
 العواميل المسياق يتنياول كميا وضيوابطه والموضيو  اإلشيارة ورتقيم والتياري  كالترويسة جز  كل ومادة وأجزائها، التجارية، الرسالة تفاايل

 ميين جييز  لكييل نميياذج المسيياق ويقييدم موضييوعاتها وتعييدد نجاصحهييا، ومقومييات فعاليية، اتاييال وسيييلة التجارييية الرسييالة ميين تجعييل التييي
 . الرسائل
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 اإلسالمي الفكر في دراسات
 القيرآن، ترتييب إليى إضيافة التفكير ومنهجية الكريم القرآن اإلسالمي، الفكر وأسس الفكر تعريف: منها مواضيع عدة المساق هذا يتناول

 واهيم االتقتاادي النظام الساعة، وعالمات اإليمان أركان الصحديث، وماطلصحات تعريفها السنة ويتضمن كما .وأنواعه القرآني اإلعجاز
 الصحاكم وشروط أسسه: الصحكم نظام التشريع، وماادر مفهومها مقاادها الشريعة أسسه،

 
 الرياضية التربية
 والمتمثل المادة من العملي الجانب تطبيق إلى إضافة الرياضية التربية لمفاهيم النظرية بالخلفية الطالبات تزويد إلى المساق هذا يهدف
 تيينس الطييائرة، الريشيية الطييائرة، كييرة لعييب الترمبييولين، والخلفييية، األمامييية الييدصحرجات العييالي، الوثييب الطويييل، الوثييب مهييارة الجييري، فييي

 .السلة كرة الطاولة،
 

 العربية اللغة
 بالمسيتويات الايلة ذات القضيايا بعيض ميع واليداللي، والكتيابي والبياني والنصحوي والارفي الاوتي: اللغوية المستويات المساق يتناول
 .الترتقيم عالمات وتوظيف الهمزة كتابة وتقواعد الشائعة اللغوية واألخطا  المعاجم مثل
 عيين فضييال .طوتقييان فييدو  وشييعر المتنبييي وسيييفيات زهييير كمعلقيية والصحديثيية القديميية العاييور تمثييل أدبييية ناييوص تصحليييل يتنيياول كمييا

 .العربي والخط والسيرة كالقاة النثرية الفنون ببعض التعريف
 

 العربي الوطن في التنمية
 التكنولوجييا جنيون صحييث بأسيره، العيالم تجتيا  التنميية فكيرة أايبصحت صحييث الهامة، المساتقات من العربي الوطن في التنمية مساق يعتبر

 األميور مين وغيرهيا والفقير البطالية مثل المشاكل من العديد وتفشي والنامية، المتقدمة الدول بين الواسعة والفجوة والمنافسة والمعلومات،
 .التنمية لعملية رئيسية دوافع تعتبر التي

 
 المهنة أخالقيات
 فييي العمييل تقطاعييات مختلييف فييي العيياملين لسييلوك الضييابط األسيياس ومعرفيية المهنيية ألخالتقيييات األساسييية المفيياهيم المييادة هييذه تتضييمن
 أسياليب ومعرفية .العمليية صحياتيه فيي مسيتقبال الطاليب لهيا يتعيرض أن ممكين التي والمشاكل معينة صحاالت مع التارف وكيفية المجتمع
 القانونييية المسييؤولية بييين الفييرق معرفيية المييادة وتتضييمن كمييا .الطييالب لييد  األخالتقييي السييلوك تنمييية وكييذلك .العمييل فييي والتقييويم الرتقابيية

 . األخالتقية والمسؤولية
 

 الوقت إدارة
 الوتقت مفهوم المساق هذا يتناول صحيث. الوتقت إلدارة الالزمة والمهارات بالمعارف اإللمام على المتدرب تدريب يتم المساق هذا يف

 على التأثير في الفرد يواجها التي الضغوط ودور مضيعاته، أبرز على والتعرف وتنظيمه وتوزيعه وتخطيطه وتصحليله وتسجيله وخاائاه
 . الوتقت

 
دارة الريادة  :الصغيرة المشاريع وا 
 جاهزيته من ترفع مختلفة بمهارات وتزويده الاغير مشروعه إنشا  نصحو الطالب عند ايجابي اتجاه بنا  إلى المساق هذا يهدف

 الذات، إدارة مهارات المؤسسات، أنوا  الريادة، معنى: منها عدة، مواضيع إلى المساق يتطرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
 تنظيم األفكار، ماادر رياديا، أاب  كيف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز

 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 األعمال دارةإ :التخصص اسم
 99: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 3 0 3 المالية اإلدارة أساسيات 1 3 3 ووسائله واالتاال الطباعة
 3 0 3  التسويق 2 2 3 اإلصحاا  مبادئ

 3 0 3 (2) المصحاسبة 3 0 3 االتقتااد
 3 0 3 العربية اللغة 3 0 3 اإلدارة

 5 0 3 (2) االنجليزية اللغة 3 0 3 (1) المصحاسبة
 2 0 2 اإلنتاجية العمليات إدارة 2 2 3 الصحاسوب استخدام في مقدمة
 0 2 0 الرياضي النشاط 5 0 0 (1) االنجليزية اللغة

 ICDL (Windows + Word) 0 4 0 0 4 0 الصحاسوب باستخدام الطباعة
 1 1 0 العلمي البصحث 2 0 0 االتاال مهارات

        
   17 المجمو    11 المجمو 

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 3 0 3 المبيعات إدارة 2 2 3 التجارية المراسالت

 3 0 3 والسكرتاريا المكاتب أعمال 3 0 3 والتخزين الشرا  إدارة
 3 0 3 التنظيمي السلوك 3 0 3 الماارف إدارة

 3 0 3 البشرية الموارد إدارة 3 0 3 العربي الوطن في التنمية
 0 6 2 (2) ميداني تدريب 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
دارة تصحليل  0 4 0 صحاسوبية تطبيقات 2 0 0 الاغيرة المشاريع وا 

 4 0 0 (2) فني تجاري انجليزي 4 0 0 (1) فني تجاري انجليزي
ICDL (Excel) 0 4 0 4 0 0 العامة العالتقات إدارة 
 ICDL (Access + Internet) 0 6 0 0 6 2 (1) ميداني تدريب

   14 المجمو    17 المجمو 
 

 المساقات وصف
  Production Management اإلنتاجية العمليات إدارة مساق

كما يشمل  .يشمل هذا المساق مزيجا لمفاهيم من الهندسة الاناعية، مصحاسبة التكاليف، اإلدارة بشكل عام، الطرق الكمية، واإلصحاا 
هذا المقرر مقدمة في إدارة العمليات، تصحليل العمليات، التنبؤ، تصحديد الطاتقة اإلنتاجية للمؤسسات الاناعية، تصحديد الطاتقة اإلنتاجية 

 .للمؤسسات الخدمية، تخطيط موتقع التسهيالت، الترتيب الداخلي للمانع، تاميم نظام العمل، الرتقابة على الجودة
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  والسكرتاريا المكاتب أعمال
 المسياعدة والعواميل المكتبيية األعمال وعناار للمكتب شامال عرضا ويتضمن. اإلدارية العملية وعناار اإلدارة ومعنى مفهوم ويتناول

 .وأسياليبها طرتقهيا فيي والخارجيية الداخلية االتااالت ويفضل وأنواعها المكاتب شكالأو  هيكلية ويتضمن كما المكتبي العمل انتشار في
تفايال كامال ألعمال السكرتارية والمهيام المنوطية بمين يقيوم بمهامهيا باالضيافة إليى التعيرض إليى كيفيية التعاميل ميع كافية ويشمل  كما

 العيالي التعليم وزارة سياسة مع وتمشيا الصحاضر العار في المكتبية التقنيات أهمية إلى إضافة الثانوية منها األولية المكتبية المتطلبات
 فيييه تييتم اعواسيي صحقيال المكاتييب هييذه تمثييل صحييث .التجارييية المهيين لمييواد المدرسية الكليييات بكافيية ملصحقيية تجاريية بمكاتيي إلصحيياق وجييوب فيي

 .النظرية للنواصحي المااصحبة ةالعملي التطبيقات

  المالية اإلدارة أساسيات
 معتميدين الميالي، التصحلييل فيي الماليية النسيب واسيتخدام ووظائفهيا، وتطورها المالية اإلدارة بمفهوم الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف
 وفوائييده هأهدافيي وبيييان المييالي التخطيييط علييى التعييرف ثييم وميين للنقييود، الزمنييية القيميية وبيييان المختلفيية التمويييل ماييادر علييى ذلييك فييي

 .هوأساليب

 ( 2)و( 1) الفنية اإلنجليزية اللغة
The course attempts to develop the student's four language skills and help him/her build up a 
repertoire of the functional vocabulary, expressions, structures and topics used in business contexts. 
It uses a range of realistic, student centered and communicative tasks, activities and exercises 
which are challenging and creative so that the student would be able to use English language in 
his/her future career with accuracy, fluency and confidence. 

  العربية باللغة/التجارية المراسالت
 علييى ويصحتييوي الرسييمية، الصحكومييية المراسييالت وبييين بينهييا والفييرق تعريفهييا، صحيييث ميين التجارييية المراسييالت موضييو  المسيياق هييذا يتنيياول
 العواميل المسياق يتنياول كميا وضيوابطه والموضيو  اإلشيارة ورتقيم والتياري  كالترويسة جز  كل ومادة وأجزائها، التجارية، الرسالة تفاايل

 ميين جييز  لكييل نميياذج المسيياق ويقييدم موضييوعاتها وتعييدد نجاصحهييا، ومقومييات فعاليية، اتاييال وسيييلة التجارييية الرسييالة ميين تجعييل التييي
 . الرسائل

  العربية اللغة
 بالمسيتويات الايلة ذات القضيايا بعيض ميع واليداللي، والكتيابي والبياني والنصحوي والارفي الاوتي: اللغوية المستويات المساق يتناول
 العايور تمثيل أدبيية نايوص تصحليل يتناول كما. الترتقيم عالمات وتوظيف الهمزة كتابة وتقواعد الشائعة اللغوية واألخطا  المعاجم مثل

 والخيط والسييرة كالقاية النثريية الفنيون ببعض التعريف عن فضال .طوتقان فدو  وشعر المتنبي وسيفيات زهير كمعلقة والصحديثة القديمة
 .العربي

  Marketing التسويق
 الطاليب عليى تعيرض أن بعيد .العمليية صحياتيه فيي التسيويق في األولية المفاهيم استخدام على الطالب مقدرة بنا  إلى المساق هذا يهدف
 السيوق فيي الشيرا  سلوك التسويق، بصحوث التسويق، في البيئة :منها التسويق في عدة مواضيع إلى المساق يتطرق ،التسويق في مقدمة

 مؤسسييات التوزيييع، تقنييوات التسييعير، وسياسييات أهييداف الجديييدة، السييلعة تطييوير السييلعة، وتقييرارات سياسييات السييوق، تقسيييم الاييناعي،
 .الشخاي البيع الترويج، المادي، التوزيع التسويق،
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  Programming Applications برمجية تطبيقات
 باإلضيافة البيانيية، الرسيوم وعميل ،إكسييل برنيامج ميع والتعاميل التخاايية الوظيائف عليى الطاليب يتعيرف أن إليى المسياق هذا يهدف
 فيييي واسيييتخدامه السييييناريوهات عميييل كيفيييية عليييى التعيييرف و المصحاسيييبية، النمييياذج صحيييل طرييييق عييين المصحاسيييبة فيييي إكسييييل برنيييامج إليييى

 برنيامج عليى الطاليب يتيدرب أن إلى البرنامج يهدف ذلك إلى إضافة. استخدامه وطرق الماكرو عمل تعلم إلى يهدف كذلك التطبيقات،
 .تطبيقاته بكافة جاهز مصحاسبي

  العربي الوطن في التنمية
 التكنولوجييا جنيون صحييث بأسيره، العيالم تجتيا  التنميية فكيرة أايبصحت صحييث الهامة، المساتقات من العربي الوطن في التنمية مساق يعتبر

 األميور مين وغيرهيا والفقير البطالية مثل المشاكل من العديد وتفشي والنامية، المتقدمة الدول بين الواسعة والفجوة والمنافسة والمعلومات،
 .التنمية لعملية رئيسية دوافع تعتبر التي

  اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 القيرآن، ترتييب إليى إضيافة التفكير ومنهجية الكريم القرآن اإلسالمي، الفكر وأسس الفكر تعريف: منها مواضيع عدة المساق هذا يتناول

 واهيم االتقتاادي النظام الساعة، وعالمات اإليمان أركان الصحديث، وماطلصحات تعريفها السنة ويتضمن كما .وأنواعه القرآني اإلعجاز
 .الصحاكم وشروط أسسه: الصحكم نظام التشريع، وماادر مفهومها مقاادها الشريعة أسسه،

  الرياضية النشاطات/األنشطة
 والمتمثل المادة من العملي الجانب تطبيق إلى إضافة الرياضية التربية لمفاهيم النظرية بالخلفية الطالبات تزويد إلى المساق هذا يهدف
 تيينس الطييائرة، الريشيية الطييائرة، كييرة لعييب الترمبييولين، والخلفييية، األمامييية الييدصحرجات العييالي، الوثييب الطويييل، الوثييب مهييارة الجييري، فييي

 .السلة كرة الطاولة،

 ( 1) المحاسبة
 وعناايره المصحاسيبي بالنظيام التعرييف وتشيمل األخير ، بيالعلوم وعالتقتهيا وفروعهيا وأهميتهيا المصحاسيبة بعلم التعريف المادة هذه تتضمن

 اليدفاتر عليى التعيرف ذليك ويشمل وتانيفها وتسجيلها المالية العمليات لتصحليل كأساس المزدوج القيد ةرينظ على والتعرف وخاائاه،
 البضيياعة وعمليييات والمييدفوعات للمقبوضييات المصحاسييبية المعالجيية علييى والتييدرب المباشييرة، وغييير المباشييرة دالقيييو  وماييادر المصحاسييبية
عيداده وأنواعيه أهميته المراجعة ميزان على التعرف أيضا وتشمل .التجارية واألوراق بأنواعه والخام  الصحسيابات إعيداد إليى باإلضيافة وا 
 (.الميزانية) المالي المركز وتقائمة الختامية

 ( 2) المحاسبة
 – الوهميية لألايول الجيرد بعملييات التعرييف ذليك ويتضيمن .الصحسيابات عليى دائرةكي وأهميتيه الجيرد بمعنى التعريف المادة هذه تتضمن

 بالتعرف الثابتة األموال وجرد.. .والمدينون القبض وأوراق المالية األوراق – كالبضاعة المتداولة لألاول والجرد والمااريف اإليرادات
 تايصحيصحها وطيرق أسيبابها الدفتريية األخطيا  عليى فالتعير  إليى اإلضيافة المصحاسيبية ومعالجية اصحتسيابه وطيرق وعوامليه االسيتهالك على

 .الصحاسوب باستخدام المصحاسبية البرامج اصحد على التدرب إلى باإلضافة

  العامة العالقات إدارة
 العالتقيات تنظييم طريقة إلى إضافة مسؤولياتنا وتوضي  لها التاريخي والتطور العامة العالتقات مفهوم على التعرف المساق هذا يتضمن
 العاميية للعالتقييات التخطييط عملييية عليى التعييرف يضيياا يتضيمن كمييا. المؤسسية بييإدارات وعالتقاتنييا التنظيميي الهيكييل فيي وموتقعهييا العامية
ايدارها الدعائيية الميواد إنتاج وكيفية المختلفة اإلعالم وسائل مع العمل وطرق  مجيال فيي العياملون طبيعية عليى التعيرف إليى إضيافة وا 

 .العامة العالتقات
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  اإلدارة
 ظهيرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن

 .ورتقابية توجييه تنظييم، تخطييط، مين وعناايرها اإلداريية بالعمليية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ
 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

  اإلحصاء مبادئ
 النزعية مقياييس يشيمل كيذلك البيانيات، وعيرض وتاينيف جميع وطيرق تعريفيه صحييث مين اإلصحايا  عليم صحيول مقدمة المساق هذا يشمل

 السالسييل وتصحليييل وسييبيرمان بيرسييون ومعيياملي واالرتبيياط االنصحييدار وصحييدة علييى ويصحتييوي والنسييبي، العييادي التشييتت ومقيياييس المركزييية
 .والصحيوية السكانية اإلصحاائيات صحول شامال فال يصحتوي وأخيرا االصحتماالت مبادئ صحول أولي فال على يصحتوي كما الزمنية،

  األفراد إدارة
 القييو  إدارة تؤديهييا التييي اإلدارييية الوظيائف لكافيية تصحليييل مييع أنواعهيا اخييتالف علييى للمشييروعات األفيراد إدارة أهمييية المسيياق هييذا يتنياول
 القيو  تخطييط األدا ، هيذا لتقيييم عملية مقاييس ووضع البشري العنار أدا  تصحليل للوظائف، وواف تصحليل من المنظمة في البشرية

 مييين الداخليييية المايييادر مييين الوظيييائف ميييل  إجيييرا ات الخارجيييية، المايييادر مييين وخااييية البشيييري العناييير اختييييار خطيييوات البشيييرية،
 .المنظمة في العاملين إنتاجية على وتأثيرها واألجور الصحوافز ألنظمة توضي  وأخيرا للعاملين، التدريب أهمية المنظمة،

  التنظيمي السلوك
 السيلوك مين وافتراضاتها اإلدارة بنظريات ربطه مع تطويره في ساهمت التي والعلوم وطبيعته التنظيمي بالسلوك التعريف المادة تتضمن
 الجماعيات ومفهيوم والقييم واالتجاهيات واإلدراك والدافعيية الشخايية مين التنظيميي السيلوك لمصحيددات يتطيرق كيذلك والتنظيمي اإلنساني
دارة واالتااالت التنظيمي والمناخ  .المنظمات في االبتدا  وتنمية التنظيمي والتطوير والتغيير الارا  وا 

  المصارف إدارة
، المركيزي بالبنيك وعالتقتهيا وأنواعهيا المايارف خايائص واليى ،ومصحلييا عالمييا وتطورهيا البنيوك نشيأة توضيي  إليى المسياق هذا يتطرق
. التجيياري للبنييك اإلداري التنظيييم علييى واالطييال  واسييتخداماتها األمييوال ماييادر تصحديييد و الماييارف فييي النقييود خلييق آلييية إلييى وكييذلك
 ،كمبييياالت ،ودائييع ميين المختلفيية البنييك أتقسييام فييي العمييل آلييية والييى المييال، ورأس الماييرفية األخطييار بييين العالتقيية إلييى أيضييا ويتطييرق
 .المختلفة المصحاسبية القيود إجرا  موضو  المساق هذا يعالج كذلك. وتسهيالت اعتمادات كفاالت،

  المبيعات إدارة
 للمبيعييات االسيتراتيجي التخطييط والتسيويق، البييع بيين العالتقية واليى ووظائفهيا وتطورهيا المبيعيات إدارة مفهيوم: إليى المسياق هيذا يتطيرق
 البيعيية القيو  دور عليهيا، المؤثرة والعوامل البيع نقاط إنشا  عملية أسس البيع نقاط واختيار تاميم للمبيعات، المالئمة الخطط ووضع

 نشيأته، الشخايي، البييع مفهيوم التدريب، فعالية وتقياس معينة برامج ضمن البيعية القو  وتصحفيز بتدري األعمال، صحياة دورة مراصحل في
, المبيعيات ميزانيية مفهيوم بالمبيعيات، التنبيؤ وطيرق أبعياده األهميية، المفهيوم، بالمبيعيات، التنبيؤ المبيعيات، بيإدارة وعالتقته أبعاده تطوره،
 .المبيعات ميزانية وأنوا  فيها المؤثرة العوامل

دارة الريادة   الصغيرة المشاريع وا 
 جاهزيتييه ميين ترفييع مختلفيية بمهييارات وتزويييده الاييغير مشييروعه إنشييا  نصحييو الطالييب عنييد ايجييابي اتجيياه بنييا  إلييى المسيياق هييذا يهييدف

 اليذات، إدارة مهيارات المؤسسيات، أنيوا  الرييادة، معنيى: منهيا عيدة، مواضييع إليى المسياق يتطيرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
 تنظييم األفكيار، مايادر ريادييا، أايب  كييف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز

 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،
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  والتخزين الشراء إدارة
 واختييار الصحاجية مين التصحقيق فيي ودورهيا أشيكالها، بمختليف المنشيات فيي هامية ووظيفية كنشياط الشيرا  وظيفية إليى المسياق هيذا يتطيرق
 .الخيارجيين والميوردين األخير  بالدوائر المشتريات دائرة عالتقة لتصحديد إضافة الرب ، لتصحقيق األسعار ودراسة المناسبة التوريد ماادر
 الوتقييت فييي األسييعار بأنسييب والشييرا  الشييرا  طييرق ،السييعر مييع وعالتقتهييا عليهييا والرتقابيية المشييتريات لجييودة المسيياق هييذا يتطييرق كييذلك

 موضيو  المسياق هيذا يعيالج أيضيا .مسيتعملة أو جدييدة كانيت سيوا  الرأسيمالية التجهييزات شيرا  الخايومات، مين واالسيتفادة المناسيب
 اسييتالم لعمليية المسياق هييذا يتطيرق كيذلك. للشييرا  األمثيل والصحجيم المخزونية والمييواد المشيتريات بيين والعالتقيية السيليم والتخيزين المخيزون
 .الفروتقات ومعالجة المخازن وجرد البضاعة وارف

  Economics االقتصاد
 والعرض الطلب لقو  العام التوازن صحالة تصحديد خالل من االتقتاادية المشكلة وماهية االتقتااد علم بمعنى الطلبة تعريف إلى يهدف

 القومي الناتج فهم إلى االنتقال ثم ومن المستهلك سلوك وتصحديد المختلفة بعنااره اإلنتاج معنى وفهم(. العرض ونظرية الطلب نظرية)
 الوطني، االتقتااد في واالنكما  التوسع وصحاالت والبنوك والنقود الخارجية والتجارة والبطالة التضخم مشاكل ومعالجة القومي والدخل

 .الصحكومي واإلنفاق والمالية النقدية السياسات فهم جانب إلى
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 والمصرفية المالية اإلدارة: التخصص اسم
 33: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 3 0 3 المالية اإلدارة مبادئ 2 2 3 اإلصحاا  مبادئ
 3 0 3 (2) المصحاسبة 3 0 3 االتقتااد
 3 0 3 التسويق 3 0 3 اإلدارة

 5 0 3 (2) االنجليزية اللغة 3 0 3 (1) المصحاسبة
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 2 2 3 الصحاسوب استخدام في مقدمة
 0 6 2 (1) ميداني تدريب 3  0 3 العربية اللغة
 0 4 1 االنجليزية باللغة طباعةال 5 0 0 (1) االنجليزية اللغة

 ICDL (Windows + Word) 0 4 0 0 2 0 الرياضي النشاط
 2 0 0 االتاال مهارات 0 4 1  العربية باللغة الطباعة

   11 المجمو    19 المجمو 
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 3 0 3 (2) الماارف إدارة 2 0 3 اإلسالم في المالية المعامالت
 3 0 3 االستثمار مبادئ 3 0 3 (1) الماارف إدارة

 3 0 3 المالية الرياضيات 3 0 3 العامة المالية
 2 0 2 التجاري القانون 3 0 3 المساهمة الشركات في المالية
 0 5 2 برمجية تطبيقات 3 0 3 التأمين إدارة

 العربي الفكر في دراسات 4 0 3  فني تجاري انجليزي
 اإلسالمي

3 0 3 

ICDL (Excel) 0 4 0 0 6 2 (2) ميداني تدريب 
دارة تصحليل  4 0 0  فني تجاري انجليزي 2 0 0 الاغيرة المشاريع وا 
 ICDL (Access + Internet) 0 6 0 1 1 0 العلمي البصحث

   11 المجمو    18 المجمو 
 

 المساقات وصف
 ( 1) المصارف إدارة
 في مدخل المساق يقدم ان بعد. البنك أتقسام من الرئيسية المجموعة في العمل يتقن أن على القدرة الطالب اكساب إلى المساق يهدف

 تقسم الكمبياالت، تقسم الودائع، تقسم الخزينة، تقسم واستخداماتها، األموال ماادر: منها ،عدة مواضيع إلى المساق يتطرق الماارف،
 .األجنبية العمالت التجاري، الارف الصحواالت، التصحايل، بوالص تقسم المستندية، االعتمادات الكفاالت،
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(2) المصارف إدارة  

 ،عدة مواضيع إلى المساق يتطرق صحيث التجاري، البنك أتقسام جميع في العمل يتقن أن على القدرة الطالب اكساب إلى المساق يهدف
 المال رأس أسواق تطوير العلمي، المارفي التسويق والمقااة، المركزية البنوك المارفية، األخطا  ،المارفية التسهيالت: منها

 .المتخااة اإلتقراض مؤسسات العامل،

  Principles of Economics االقتصاد مبادئ
 والعرض الطلب لقو  العام التوازن صحالة تصحديد خالل من االتقتاادية المشكلة وماهية االتقتااد علم بمعنى الطلبة تعريف إلى يهدف

 القومي الناتج فهم إلى االنتقال ثم ومن المستهلك سلوك وتصحديد المختلفة بعنااره اإلنتاج معنى وفهم(. العرض ونظرية الطلب نظرية)
 الوطني، االتقتااد في واالنكما  التوسع وصحاالت والبنوك والنقود الخارجية والتجارة والبطالة التضخم مشاكل ومعالجة القومي والدخل

 .الصحكومي واإلنفاق والمالية النقدية السياسات فهم جانب إلى

  Accounting( 1) المحاسبة
 وعناايره المصحاسيبي بالنظيام التعرييف وتشيمل األخير ، بيالعلوم وعالتقتهيا وفروعهيا وأهميتهيا المصحاسيبة بعلم التعريف المادة هذه تتضمن

 اليدفاتر عليى التعيرف ذليك ويشمل وتانيفها وتسجيلها المالية العمليات لتصحليل كأساس المزدوج القيد ةرينظ على والتعرف وخاائاه،
 البضيياعة وعمليييات والمييدفوعات للمقبوضييات المصحاسييبية المعالجيية علييى والتييدرب المباشييرة، وغييير المباشييرة دالقيييو  وماييادر المصحاسييبية
عيداده وأنواعيه أهميته المراجعة ميزان على التعرف أيضا وتشمل .التجارية واألوراق بأنواعه والخام  الصحسيابات إعيداد إليى باإلضيافة وا 
 (.الميزانية) المالي المركز وتقائمة الختامية

  Accounting( 2) المحاسبة
 – الوهمييية لألايول الجيرد بعملييات التعرييف ذلييك ويتضيمن .الصحسيابات عليى دائيرة وأهميتيه الجييرد بمعنيى التعرييف الميادة هيذه تتضيمن
 بالتعرف الثابتة األموال وجرد.. .والمدينون القبض وأوراق المالية األوراق – كالبضاعة المتداولة لألاول والجرد والمااريف اإليرادات

 تايصحيصحها وطيرق أسيبابها الدفتريية األخطيا  عليى التعيرف إليى اإلضيافةب المصحاسيبية هومعالجي اصحتسابه وطرق وعوامله االستهالك على
 .الصحاسوب باستخدام المصحاسبية البرامج اصحد على التدرب إلى باإلضافة

  اإلحصاء مبادئ
 النزعية مقياييس يشيمل كيذلك البيانيات، وعيرض وتاينيف جميع وطيرق تعريفيه صحييث مين اإلصحايا  عليم صحيول مقدمة المساق هذا يشمل

 السالسييل وتصحليييل وسييبيرمان بيرسييون ومعيياملي واالرتبيياط االنصحييدار وصحييدة علييى ويصحتييوي والنسييبي، العييادي التشييتت ومقيياييس المركزييية
 .والصحيوية السكانية اإلصحاائيات صحول شامال فال يصحتوي وأخيرا تاالصحتماال مبادئ صحول أولي فال على يصحتوي كما الزمنية،

  Corporate Finance المساهمة الشركات في المالية
 لألسيواق باإلضافة أوال التشغيلية البيئة على التعرف صحيث من المساهمة الشركات في المالية القرارات اتخاذ كيفية على الطالب يتعرف
 إليى باإلضيافة التوسيع الروافيع، طرييق عين الربصحيية لتصحسيين والتخطييط والمخياطرة، العائيد بيين المبادلية ظيل فيي القيرارات واتخياذ المالية
دارة العامل المال رأس إدارة  . المال سرا تكاليف اصحتساب وكيفية الثابتة الموجودات وا 

  Financial Mathematics المالية الرياضيات
 البسييطة للفائيدة التطبيقيات إجيرا  مين سييتمكن خالليه مين التيي الرياضييات فيي األساسيية بالمهيارات الطالب تعريف إلى المساق يهدف

 إلييى (.والقييروض الودائييع) والماييرفية للمالييية األساسييية المهييارات ميين ذلييك فييي مسييتفيدا والبنييوك التصحويييل صحيياالت فييي خاايية والمركبيية
 .للفائدة والصحقيقي االسمي المعدل الجارية، والصحسابات واستبدالها الديون تسوية كيفية على التعرف ذلك جانب



14 

 

  Insurance Managementالتأمين إدارة
يييراد التييأميني الييوعي وتنمييية للتييأمين، األساسييية المفيياهيم علييى واالطييال  التييأمين، بصحقييل الطلبيية تعريييف إلييى المسيياق هييذا يهييدف  فوائييد وا 
عداد التأمين، تقطا  في العمل تصحكم التي التشريعات معرفة وكذلك التأمين  التامية والمعرفية التيأمين، تقطيا  فيي بكفيا ة ليعميل الطالب وا 
 .الفلسطينية الوطنية السلطة في به المعمول االجتماعي الضمان بأهمية

  Public Financeالعامة المالية
 فييي التغيييرات ومناتقشيية المختلفيية الصحكومييية النفقييات لتمويييل البديليية والوسييائل بالتفايييل الصحكومييية النشيياطات دراسيية إلييى المسيياق يهييدف

 سياسيات تيأثير كيفيية وفهيم اإلييرادات عليى للصحايول المختلفية والبيدائل الصحكومية، وظيائف وتصحلييل للدولية، الموازنة وأساسيات الضرائب
 المسياق ويتطيرق .الخايوص بهيذا سياسياتها وتنفيذ وتخطيط ترسيم أن نفسيها للصحكومية يمكين وكييف الفيرد سيلوك عليى والضريبة اإلنفاق

 فييي صحقييه كامييل علييى الصحاييول ميين الفييرد يمكيين بصحيييث آخيير إلييى مجتمييع ميين مختلييف وهييو وتقدمييه تعملييه أن للصحكومييات يمكيين مييا إلييى
 . وتقدمه تعمله أن للصحكومات يمكن ماذا وتقرر تصحدد التي الدولة في القرارات انع في المشاركة

  Marketing التسويق
 الطاليب عليى تعيرض أن بعيد .العمليية صحياتيه فيي التسيويق في األولية المفاهيم استخدام على الطالب مقدرة بنا  إلى المساق هذا يهدف
 سييلوك التسييويق، ومعلومييات بصحييوث التسييويق، فييي البيئيية: منهييا التسييويق فييي عييدة مواضيييع إلييى المسيياق يتطييرق التسييويق، فييي مقدميية

 أهيييداف الجديييدة، السييلعة تطييوير السيييلعة، وتقييرارات سياسييات السييوق، تقسييييم الاييناعي، السييوق فييي الشيييرا  سييلوك النهييائي، المسييتهلك
 .الشخاي البيع الترويج، المادي، التوزيع التسويق، مؤسسات التوزيع، تقنوات التسعير، وسياسات

  Commercial Law التجاري القانون
 للطاليب توضي  أن بعيد .عمليه مجيال فيي التجاريية القانونيية المبيادئ ضيمن العمل مجال في الطالب مقدرة بنا  إلى المساق هذا يهدف
 أنيييوا  بيييين التميييييز التجارييية، اإلعميييال التجييياري، القييانون مايييادر: منهيييا عيييدة مواضيييع إليييى المسييياق يتطييرق التجييياري، القيييانون ماهييية

 العقيود التجياري، العنيوان التجياري، السيجل التجارية، الدفاتر تنظيم التجارية، الدفاتر القانونية، األهلية التجارة، والبصحرية، البرية األعمال
  .السندات والشيك، الكمبيالة السمسرة، التجارية، والوكالة النقل عقود التجاري، الرهن التجارية،

  Islamic Financial Transaction)) اإلسالم في المالية المعامالت
 المسياق يتطيرق اإلسيالمية األصحكيام ضيمن اإلسيالمية المالية المؤسسات في العمل على الطالب لد  مقدرة بنا  إلى المساق هذا يهدف
 فيييي الضييرائب ،المضييياربة ،العمييالت بيييع و ،الايييرف ،الييرهن ،البيييو  ،القيييروض ،الربييا ،اإلسييالم فيييي المييال: منهييا عيييدة مواضيييع إلييى

 .التامين اإلسالم في المارفية العامالت ،اإلسالم

  (Principal of Investment) االستثمار مبادئ
 أن بعييد. االسييتثماري القييرار بنييا  فييي االسييتثمارية والنظريييات المفيياهيم اسييتخدام مجييال فييي الطالييب مقييدرة بنييا  إلييى المسيياق هييذا يهييدف
 أسياليب و أركيان ،االسيتثمار مؤسسيات و أسيواق: ومنهيا عيدة مواضييع إليى المسياق يتطرق ،االستثمار في مقدمة الطالب على تعرض
 االسييتثمار ،أخطيياره و العائييد تصحليييل ،االسييتثمارية المصحييافظ تكييوين ،االسييتثمار و الفائييدة سييعر ،المييالي االسييتثمار األسييواق فييي التعامييل
 المفاضيلة أسياليب ،النقديية السيوق في االستثمار ،بأدوات التعامل ،التقييم من الهدف و المالية األوراق تقييم أسس ،السندات و باألسهم

 .االستثمار أوجه بين

  برمجية تطبيقات
 ،وورد) يهدف هذا المساق إلى بنا  مقدرة لد  الطالب على إتقان المهارات األساسية لصحزمة البرامج القياسية لشركة ميكروسوفت 

لد  الطالب على إتقان استخدام اصحد البرامج المصحاسبية الجاهزة بصحيث يكون  كما يهدف المساق إلى بنا  مقدرة .(أكسس  ،إكسيل
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و طبع  ،وتادير التقارير اإلجمالية ،و الترصحيل من دفتر اليومية إلى دفتر األستاذ ،عناار البرامج األساسيةتقادر على تصحديد 
 . الفواتير والتقارير

  االتصال مهارات
 ويتعرض العملية، هذه إنجا  على المساعدة لوالعوام االتاال وعملية وعنااره وأهدافه االتاال بمفهوم التعريف المساق هذا يتناول
 . باإلدارة االتاال اثر توضي  مع والتربوية االجتماعية بالعمليات االتاال وعالتقة ووسائله أنواعه على والوتقوف االتاال لنماذج

  اإلدارة مبادئ
 ظهيرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن

 .ورتقابية توجييه تنظييم، تخطييط، مين وعناايرها اإلداريية بالعمليية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ
 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

  العربية اللغة
 بالمسيتويات الايلة ذات القضيايا بعيض ميع واليداللي، والكتيابي والبياني والنصحوي والارفي الاوتي: اللغوية المستويات المساق يتناول
 العايور تمثيل أدبيية نايوص تصحليل يتناول كما. الترتقيم عالمات وتوظيف الهمزة كتابة وتقواعد الشائعة اللغوية واألخطا  المعاجم مثل

 والخيط والسييرة كالقاية النثريية الفنيون ببعض التعريف عن فضال .طوتقان فدو  وشعر المتنبي وسيفيات زهير كمعلقة والصحديثة القديمة
 .العربي

  العربي الوطن في التنمية
 التكنولوجييا جنيون صحييث بأسيره، العيالم تجتيا  التنميية فكيرة أايبصحت صحييث الهامة، المساتقات من العربي الوطن في التنمية مساق يعتبر

 األميور مين وغيرهيا والفقير البطالية مثل المشاكل من العديد وتفشي والنامية، المتقدمة الدول بين الواسعة والفجوة والمنافسة والمعلومات،
 .التنمية لعملية رئيسية دوافع تعتبر التي

  المالية اإلدارة مبادئ
 في معتمدين المالي، التصحليل في المالية النسب واستخدام ووظائفها، وتطورها المالية اإلدارة بمفهوم الطلبة تعريف إلى المساق يهدف
 .وأساليبه وفوائده أهدافه وبيان المالي التخطيط على التعرف ثم ومن للنقود، الزمنية القيمة وبيان المختلفة التمويل ماادر على ذلك

  اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 القيرآن، ترتييب إليى إضيافة التفكير ومنهجية الكريم القرآن اإلسالمي، الفكر وأسس الفكر تعريف: منها مواضيع عدة المساق هذا يتناول

 واهيم االتقتاادي النظام الساعة، وعالمات اإليمان أركان الصحديث، وماطلصحات تعريفها السنة ويتضمن كما .وأنواعه القرآني اإلعجاز
 .الصحاكم وشروط أسسه: الصحكم نظام التشريع، وماادر مفهومها مقاادها الشريعة أسسه،

 ( 2)و( 1) الفنية اإلنجليزية اللغة
The course attempts to develop the student's four language skills and help him/her build up 

a repertoire of the functional vocabulary, expressions, structures and topics used in business 
contexts. It uses a range of realistic, student centered and communicative tasks, activities and 
exercises which are challenging and creative so that the student would be able to use English 
language in his/her future career with accuracy, fluency and confidence. 

دارة الريادة   الصغيرة المشاريع وا 
 جاهزيته من ترفع مختلفة بمهارات وتزويده الاغير مشروعه إنشا  نصحو الطالب عند ايجابي اتجاه بنا  إلى المساق هذا يهدف
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 الذات، إدارة مهارات المؤسسات، أنوا  الريادة، معنى: منها عدة، مواضيع إلى المساق يتطرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
 تنظيم األفكار، ماادر رياديا، أاب  كيف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز

 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 التقنية المحاسبة: التخصص اسم
 65: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 2 2 3 المصحوسب اإلصحاا  مبادئ 3 0 3 االتقتااد
 2 2 3 (2) المصحاسبة 2 2 3 اإلدارة

 2 2 3 مالية إدارة أساسيات 2 2 3 (1) المصحاسبة
 5 0 3  نجليزيةاال لغةال 2 2 3  مالية رياضيات

 0 6 2 (1) ميداني تدريب 1 6 3 الصحاسوب في مقدمة
دارة الريادة 0 1 1 رياضيال نشاطال  2 0 0 اغيرة مشاريع وا 

ICDL (Windows + Wordl) 0 4 0 0 4 0 االنجليزية باللغة طباعةال 
 ICDL (Excel) 0 4 0 5 0 0  انجليزية لغة
     0 4 0 العربية باللغة طباعةال

   14 المجمو    16 المجمو 
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 بنوك) المالية المنشآت مصحاسبة
 (وتأمين

 غير ومنظمات صحكومية مصحاسبة 2 2 3
 ربصحية

3 2 2 

 2 2 3 التكاليف مصحاسبة 0 6 2 (1) مصحوسبة مصحاسبية تطبيقات
 0 6 2 (2) مصحوسبة مصحاسبية تطبيقات 2 2 3 الضريبة المصحاسبة
 2 2 3 الصحسابات ومراجعة التدتقيق 2 2 3 الشركات مصحاسبة
 5 0 2 فني تجاري انجليزي 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 3 0 3 العربية اللغة 3 0 3 العربي الوطن في التنمية
 0 6 2 (2) ميداني تدريب 5 0 0  فني تجاري انجليزي

   0 االتاال مهارات    
   11 المجمو    11 المجمو 

 

 المساقات وصف
  االقتصاد مبادئ
 والعرض الطلب لقو  العام التوازن صحالة تصحديد خالل من االتقتاادية المشكلة وماهية االتقتااد علم بمعنى الطلبة تعريف إلى يهدف

 القومي الناتج فهم إلى االنتقال ثم ومن المستهلك سلوك وتصحديد المختلفة بعنااره اإلنتاج معنى وفهم(. العرض ونظرية الطلب نظرية)
 الوطني، االتقتااد في واالنكما  التوسع وصحاالت والبنوك والنقود الخارجية والتجارة والبطالة التضخم مشاكل ومعالجة القومي والدخل

 .الصحكومي واإلنفاق والمالية النقدية السياسات فهم جانب إلى

  CORPORATE ACCOUNTING الشركات محاسبة
 عامه مساهمه) األموال وشركات( بسيطة وتواية تضامن األشخاص شركات)  بأنواعها الشركات إلى المساق هذا في الطالب يتعرف
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دارتها وخاائاها ماهيتها صحيث من وذلك( خاواية ومساهمه  هذه مستندات على والتعرف ،والمصحاسبية القانونية وأبعادها وا 
عداد الشركات  .الشركات لهذه والتافية الفس  لياتملع المصحاسبية المعالجة إلى باإلضافة ،العمومية والميزانية الختامية صحساباتها وا 

  Programming Applications in Accounting( 1) المحاسبة في محوسبة تطبيقات
 في اكسل برنامج توظيف إلى باإلضافة البيانية، الرسوم وعمل اكسل، برنامج مع والتعامل التخااية الوظائف على الطالب يتعرف

 الماكرو عمل كذلك ،التطبيقات في واستخدامه السيناريوهات عمل كيفية على والتعرف ،المصحاسبية النماذج صحل طريق عن المصحاسبة
 .تطبيقاته بكافة جاهز مصحاسبي برنامج على الطالب يتدرب ذلك إلى باإلضافة استخدامه وطرق

  Programming Applications in Accounting (2) المحاسبة في محوسبة تطبيقات
 المختلفة المصحاسبية العمليات مع التعامل وكيفية البرنامج بنود صحيث من الجاهزة المصحاسبية البرامج مع التعامل على الطالب يتعرف

 المالية والتقارير المصحاسبية التقارير استخراج كيفية على التعرف إلى باإلضافة.......( .المستندات ،المخزون ،المشتريات ،المبيعات)
 . الالزمة

  Auditingالحسابات ومراجعة التدقيق
 الدفاتر في والغ  الخطأ بين يميز كما،التدتقيق وأنوا  وأهميته وأهدافه التدتقيق علم مفهوم على المساق هذا في الطالب يتعرف

 بعض تدتقيق طرق على الطالب تعريف إلى باإلضافة معالجتها، وطرق األخطا  اكتشاف طرق ويعرف المصحاسبية والمستندات
 الوضعية والقوانين التدتقيق مهنة أخالتقيات إلى يتعرف كما ،الصحسابات مدتقق تقرير إعداد وكيفية المالية وتقوائمه المشرو  عمليات
 .المهنة بهذه المتعلقة

  مالية رياضيات
 البسيطة للفائدة التطبيقات إجرا  من سيتمكن خالله من التي الرياضيات في األساسية بالمهارات الطالب تعريف إلى المساق يهدف

 إلى(. والقروض الودائع) والمارفية لماليةا األساسية المهارات من ذلك في مستفيدا والبنوك التصحويل صحاالت في خااة والمركبة
 .للفائدة والصحقيقي االسمي المعدل الجارية، والصحسابات واستبدالها الديون تسوية كيفية على التعرف ذلك جانب

  العامة المالية
 في التغيرات ومناتقشة المختلفة الصحكومية النفقات لتمويل البديلة والوسائل بالتفايل الصحكومية النشاطات دراسة إلى المساق يهدف

 سياسات تأثير كيفية وفهم اإليرادات على للصحاول المختلفة والبدائل الصحكومة، وظائف وتصحليل للدولة، الموازنة وأساسيات الضرائب
 المساق ويتطرق. الخاوص بهذا سياساتها وتنفذ وتخطط ترسم أن نفسها للصحكومة يمكن وكيف الفرد سلوك على والضريبة اإلنفاق

 في صحقه كامل على الصحاول من الفرد يمكن بصحيث آخر إلى مجتمع من مختلف وهو وتقدمه تعمله أن للصحكومات يمكن ما إلى
 . وتقدمه تعمله أن للصحكومات يمكن ماذا وتقرر تصحدد التي الدولة في القرارات انع في المشاركة

  االتصال مهارات
 ويتعرض العملية، هذه إنجا  على المساعدة لوالعوام االتاال وعملية وعنااره وأهدافه االتاال بمفهوم التعريف المساق هذا يتناول
 . باإلدارة االتاال اثر توضي  مع والتربوية االجتماعية بالعمليات االتاال وعالتقة ووسائله أنواعه على والوتقوف االتاال لنماذج

  Principles of Accounting( 1) المحاسبة مبادئ
 وعنااره المصحاسبي بالنظام التعريف وتشمل األخر ، بالعلوم وعالتقتها وفروعها وأهميتها المصحاسبة بعلم التعريف المادة هذه تتضمن

 الدفاتر على التعرف ذلك ويشمل وتانيفها وتسجيلها المالية العمليات لتصحليل كأساس المزدوج القيد ةرينظ على والتعرف وخاائاه،
 البضاعة وعمليات والمدفوعات للمقبوضات المصحاسبية المعالجة على والتدرب المباشرة، وغير المباشرة القيود وماادر المصحاسبية
عداده وأنواعه أهميته المراجعة ميزان على التعرف أيضا وتشمل. التجارية واألوراق بأنواعه والخام  الصحسابات إعداد إلى باإلضافة وا 
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 (.الميزانية) المالي المركز وتقائمة الختامية

  Principles of Accounting( 2) المحاسبة مبادئ
 والمعالجة والمتداولة، والثابتة، الوهمية، األاول بجرد والمتعلقة المختلفة الجرد عمليات على المساق هذا في الطالب يتعرف

 المصحاسبية الدفاتر على ويتعرف ،المختلفة المصحاسبية بالطرق المصحاسبية العمليات إثبات إلى باإلضافة بها، المتعلقة المصحاسبية
 . اإلجمالية والصحسابات المساعدة

  المحوسب اإلحصاء مبادئ
 يتناول صحيث وتطبيقاتها، واالصحتمالية اإلصحاائية والمقاييس المفاهيم مع التعامل ومهارات معارف الطلبة إكساب إلى المساق يهدف
 التشتت ومقاييس المركزية النزعة مقاييس وصحساب اإلصحاائية االستمارات وتاميم وعرضها البيانات وجمع اإلصحاا  ماهية المساق
 االصحتماالت أنوا  وتصحديد اصحتها واختيار والكميات لألسعار القياسية األرتقام وصحساب واالنصحدار ومعدله االرتباط معامالت وايجاد

 جوبرنام Excel برنامج واستخدام الفرضيات واختبار اإلصحاائية المسائل صحل في المتالة االصحتمالية التوزيعات وتطبيق وصحسابها
SPSS إصحاائية لغايات. 

  المالية اإلدارة أساسيات
 في معتمدين المالي، التصحليل في المالية النسب واستخدام ووظائفها، وتطورها المالية اإلدارة بمفهوم الطلبة تعريف إلى المساق يهدف
 .وأساليبه وفوائده أهدافه وبيان المالي التخطيط على التعرف ثم ومن للنقود، الزمنية القيمة وبيان المختلفة التمويل ماادر على ذلك

  الضريبية المحاسبة
. اصحتسابها واليه المضافة القيمة وضريبة اصحتسابها والية الدخل وضريبة ،التاريخي وتطورها الضريبة مفهوم إلى المساق هذا يتطرق
 الدخل ضريبة شرائ  والى الضريبة من المعطى والدخل الخاضع الدخل صحيث من الضريبي الوعا  موضو  إلى المساق يتطرق كذلك

جرا ات التقدير وأنوا  الذاتي، التقدير كشف الدخل، ضريبة تقدير إجرا ات المساق هذا يعالج كذلك. واإلعفا ات  إلى إضافة الطعن وا 
جرا ات الضريبية الفاتورة ،المشتغلين أنوا   من الشهري الضريبي التصحاسب موضو  ذلك إلى اضف الافرية والفاتورة إاداراها وا 
 .والغرامات العقوبات واإلعادة الدفع ،الشهري الضريبة كشف تعبئة صحيث

  ربحية غير ومنظمات حكومية محاسبة
 يتطرق .وعمليات نظريا الربصحية غير المنظمات وبمصحاسبة وعمليا نظريا الصحكومية بالمصحاسبة الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
 والسجالت الدفاتر الصحكومية، المشتريات الداخلية، الرتقابة العامة، الموازنة الصحكومية، المصحاسبة: منها عدة مواضيع إلى المساق

  .الخيرية والجمعيات االندية الربصحية، غير المنظمات مصحاسبة المصحاسبية، القيود الصحكومية،

 ( وتأمين بنوك) المالية المنشآت محاسبة
 واإلجرا ات التامين وشركات اإلسالمية والماارف التجارية للبنوك المختلفة األنوا  على الطالب يتعرف أن إلى المساق هذا يهدف

 واإلسالمية، التجارية البنوك مصحاسبة منها عدة مواضيع إلى المساق يتطرق. بها المتعلقة المصحاسبية المعالجات وكذلك لها المنظمة
 مصحاسبة التصحايل، بوالص تقسم مصحاسبة المستندية، االعتمادات تقسم مصحاسبة المارفية، الكفاالت تقسم معالجة الخزينة، تقسم مصحاسبة

 التأمين، تقسط الصحياة، على التأمين التجاري، التأمين أنوا  للتأمين، القانونية التأمين،المبادئ مفهوم الخارجية، والعمليات الصحواالت تقسم
 .المالية والقوائم الختامية الصحسابات

دارة الريادة   الصغيرة المشاريع وا 
 جاهزيته من ترفع مختلفة بمهارات وتزويده الاغير مشروعه إنشا  نصحو الطالب عند ايجابي اتجاه بنا  إلى المساق هذا يهدف

 الذات، إدارة مهارات المؤسسات، أنوا  الريادة، معنى: منها عدة، مواضيع إلى المساق يتطرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
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 تنظيم األفكار، ماادر رياديا، أاب  كيف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز
 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،

  التكاليف محاسبة
 المنتجة الوصحدات تكلفة استخراج من يتمكن وان وأهميتها، التكاليف مصحاسبة مفهوم على الطالب يتعرف أن إلى المساق هذا يهدف
 أسس صحسب التكاليف عناار بين التمييز على القدرة الطالب يكسب أن إلى يهدف كما .المختلفة التكاليف تصحميل نظريات صحسب

 إلى أيضا المساق ويهدف. األعمال تقوائم إعداد إلى النتيجة في ليال المراتقبة وصحسابات التكاليف صحسابات إثبات وعلى تبويبها،
عداد التشغيل أوامر تكاليف كشوف تاوير على القدرة الطالب إكساب  .للمراصحل اإلنتاج تكاليف تقارير وا 

  اإلدارة مبادئ

 ظهيرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن
 .ورتقابية توجييه تنظييم، تخطييط، مين وعناايرها اإلداريية بالعمليية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ

 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

  العربية اللغة
 بالمسيتويات الايلة ذات القضيايا بعيض ميع واليداللي، والكتيابي والبياني والنصحوي والارفي الاوتي: اللغوية المستويات المساق يتناول
 العايور تمثيل أدبيية نايوص تصحليل يتناول كما. الترتقيم عالمات وتوظيف الهمزة كتابة وتقواعد الشائعة اللغوية واألخطا  المعاجم مثل

 والخيط والسييرة كالقاية النثريية الفنيون ببعض التعريف عن فضال .طوتقان فدو  وشعر المتنبي وسيفيات زهير كمعلقة والصحديثة القديمة
 .العربي

  العربي الوطن في التنمية
 التكنولوجييا جنيون صحييث بأسيره، العيالم تجتيا  التنميية فكيرة أايبصحت صحييث الهامة، المساتقات من العربي الوطن في التنمية مساق يعتبر

 األميور مين وغيرهيا والفقير البطالية مثل المشاكل من العديد وتفشي والنامية، المتقدمة الدول بين الواسعة والفجوة والمنافسة والمعلومات،
 .التنمية لعملية رئيسية دوافع تعتبر التي

  اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 القيرآن، ترتييب إليى إضيافة التفكير ومنهجية الكريم القرآن اإلسالمي، الفكر وأسس الفكر تعريف: منها مواضيع عدة المساق هذا يتناول

 واهيم االتقتاادي النظام الساعة، وعالمات اإليمان أركان الصحديث، وماطلصحات تعريفها السنة ويتضمن كما .وأنواعه القرآني اإلعجاز
 .الصحاكم وشروط أسسه: الصحكم نظام التشريع، وماادر مفهومها مقاادها الشريعة أسسه،

 
  تجاري إنجليزي

The course attempts to develop the student's four language skills and help them build up a 
repertoire of the functional vocabulary, expressions, structures and topics used in business contexts. 
It uses a range of realistic, student centered and communicative tasks, activities and exercises 
which are challenging and creative so that the student would be able to use English language in 
their future career with accuracy, fluency and confidence. 
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 البيانات وقواعد البرمجيات: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

   0  االنجليزية باللغة طباعة   0 العربية باللغة طباعة
 2 1 2 2 برمجية تطبيقات 2 1 3 البيانات تقواعد في مبادئ

   PC 0 ايانة 2 1 3 البرمجة ومبادئ الخوارزميات
Cisco 0   2 1 3 المرئية البرمجة 
 2 1 3 البيانات تقواعد معالجة 3 0 3 اإلدارة مبادئ
 2 1 3 متقدمة برمجة 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة
   Cisco 0 3 0 3 العربية اللغة
   0 2 االنجليزية اللغة 3 0 3 1 االنجليزية اللغة

 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات 0 3 2 1 برمجية تطبيقات
   0 رياضي نشاط    
   3 ميداني تدريب    
 20    11   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 2 1 3 الشيئية البرمجة 2 1 3 االنترنت تطبيقات
 2 1 3 التشغيل نظم 3 0 3 البرمجيات هندسة في مقدمة

 2 1 3 الصحاسوب شبكات مبادئ   0 مختارة مواضيع
 0 3 3 التخرج مشرو  2 1 3 متقدمة بيانات تقواعد
   Cisco Fundamentals 0 2 1 3 الويب افصحات وتاميم برمجة

Cisco 0   Cisco Network Academy 
Prog 

0   

   0  الفنية االنجليزية اللغة 3 0 3  الفنية االنجليزية اللغة
دارةو  تصحليل  2 1 3 التطبيقي اإلصحاا    0 الاغيرة المشاريع ا 
   0 االتاال مهارات 3 0 3 العربي الوطن في التنمية

 18    15   
 

 المساقات وصف
  "الويب برمجة"

نشا  تاميم من الطالب تمكين إلى المساق يهدف  Microsoft Visual الطالب يستخدم. ASP.Net باستخدام الويب تطبيقات وا 
Studio ولغة Visual Basic.Net  البيانات بقواعد االتاال تستطيع تفاعلية ويب مواتقع إلنشا. 
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 " المرئية البرمجة"
 برمجة لغة باستخدام ويندوز بيئة في تعمل Desktop Application مكتبية تطبيقات إنشا  من الطالب تمكين إلى المساق يهدف
 .Microsoft Visual Studio هي التطوير وبيئة Visual Basic.Net هي المستخدمة البرمجة لغة. مرئية

 
 " البرمجة ومبادئ الخوارزميات"

 المهمة المواضيع من الكثير يصحتوي صحيث ،أولى سنة لطالب البيانات وتقواعد البرمجيات تخاص في مهم ومدخل أساسي متطلب
 وأسلوب المنطقي التفكير تعلم طريقة في األساسية اللبنة يضع المساق هذا أن صحيث. تخااه فهم في تلزمه والتي البرمجة لطالب
 يتم لكي اللغة هذه أساسيات إعطا  يتم ولذلك ++c البرمجة لغة بواسطة المساق هذا يدرس .األفضل بالطريقة المشكالت صحل

 عمل خطوات إلى األفكار ترجمة على كبير بشكل يساعد والذي flow chart العمليات سير مخطط إلى باإلضافة هذا عليها التطبيق
   .البرمجة لغة على التطبيق يسهل لكي منطقية

 
 اإلدارة
 ظهرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن

 .ورتقابة توجيه تنظيم، تخطيط، من وعناارها اإلدارية بالعملية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ
 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

 
 االنترنت تطبيقات
 يتي  الذي و ،والتعليم التعلم بيئة وتاميم المادية المدخالت وأهم االنترنت عبر والتعليم التعلم وعناار ألهمية عرضا   المساق يتناول
 األساسية المهارات المادة هذه تقدم .االنترنت افصحات خالل من التفاعلية التعلمية البيئة تاميم وأسس خطوات على للتعرف الفراة

 استخدام وكذلك ،HTML، JAVA Script مثل متخااة برمجة لغات باستخدام اإلنترنت شبكة على ومواتقع افصحات تاميم في
 وبرمجتها اإلنترنت على الافصحات إنشا  في األساسية المهارات اكتساب ويتم ،Front Page مثل متخااة برمجية تطبيقات
 Google وخااة Web2 أدوات المساق يتناول كما .والكتابية الاوتية والصحركية الاورية الملفات مختلف مع التعامل وكيفية

Docs, Google+، ،الترجمة Calendar. 
 

  البرمجيات هندسة في مقدمة:  المساق اسم
 المتطلبات، النظام، صحياة دورة البرمجيات، هندسة منهجية في األساسية والنظريات بمبادئ الطالب تعريف الى المساق هذا يهدف
 .التنفيذ عملية إدارة التوثيق، الفصحص، طرق الترميز، التفايلي، التاميم األولي، التاميم المتطلبات، مواافات المتطلبات، تصحليل
 .الرابع الفال في وذلك السوق من صحقيقي نظام على ذكر ما جميع تطبيق صحيث من متكامل مشرو  عمل يتم
 

 متقدمة بيانات قواعد
 فيه يتم والذي( 2بيانات وتقواعد 1بيانات تقواعد) البيانات لقواعد السابقة المساتقات في الطالب درسه لما اامتداد المساق هذا يعد

 وعملياتها SQL البنيوية االستعالم لغة على وكذلك Oracle باستخدام وخاائاها العالتقات ومعرفة العالئقي النموذج على التركيز
 لقاعدة متكامل نظام وتاميم Oracle Reports و Oracle Forms على والتعرف وتصحديثها واسترجاعها البيانات تعريف من

 .Oracle خادم باستخدام البيانات وتادير استيراد آلية إلى باإلضافة بيانات
 

دارة الريادة  :الصغيرة المشاريع وا 
 جاهزيته من ترفع مختلفة بمهارات وتزويده الاغير مشروعه إنشا  نصحو الطالب عند ايجابي اتجاه بنا  إلى المساق هذا يهدف

 الذات، إدارة مهارات المؤسسات، أنوا  الريادة، معنى: منها عدة، مواضيع إلى المساق يتطرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
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 تنظيم األفكار، ماادر رياديا، أاب  كيف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز
 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،

 
 الطباعة
 إضافة الدتقيقة،/كلمة 25 عن تقل ال وبسرعة اللمس بطريقة واالنجليزية العربية باللغتين للطباعة الطلبة إتقان إلى المساق هذه يهدف
 .العربية باللغة والصحركات الهمزات طباعة إتقان إلى
 

  1برمجية تطبيقات
 :إلى المساق هذا يهدف
 الناوص معالجة استخدام إتقان MS-word. 
 االلكترونية اللوصحات برنامج استخدام إتقان MS-EXCEL. 
 التقديمية العروض برنامج استخدام إتقان MS-Power Point. 

 
 الحاسوب استخدام في مقدمة
 بعضها مع وعالتقتها منها كل ووظائف المختلفة ووصحداته( والبرمجية المادية) األساسية الصحاسوب مكونات على التعرف 

 .البعض
 جرا  آخر إلى عددي نظام من األرتقام تصحويل  .الثنائي النظام على الصحسابية العمليات وا 
 البرمجة ولغات التشغيل نظم خاائص على والتعرف الصحاسوب برمجيات دراسة. 
 المشاكل صحل في الخوارزميات ودور البرمجة للغة العامة بالمفاهيم اإللمام. 
 دارة تشغيل  .Windows التشغيل نظام باستخدام الصحاسوب وا 
 االلكتروني والبريد البصحث مصحركات واستخدام االنترنت شبكة على الدخول. 

 
 التطبيقي اإلحصاء

 المقاييس واستخدام وتبويبها اإلصحاائية البيانات جمع من اإلصحاا  لعلم األساسية بالمفاهيم الطالب لتعريف المساق هذا يهدف
 .SPSS مثل اإلصحاائية البرامج إصحد  على الطالب وتدريب( التشتت مقاييس المركزية، النزعة مقاييس) اإلصحاائية

 
 الشيئية البرمجة
 واألساليب ةجالبرم أساليب من األسلوب هذا بين والمقارنة الشيئية ةجالبرم مبادئ إلى التعرف من الطلبة تمكين إلى المساق يهدف
 .به الخااة الصحزمو  الجرافيكس واستخدام جافا تطبيقات تطوير من الطلبة تمكين إلى فدويه كما. األخر 

 
 2 برمجية تطبيقات
 .ميزاته بجميع Adobe Photoshop، Flash برامج على الطلبة تعريف إلى يهدف

 
 البيانات وتراسل شبكات
 .البيانات وتراسل الصحاسوب شبكات ومفاهيم مبادئ على الطلبة تعريف
 .ومساوئها ومصحاسنها للشبكات المختلفة الهيكليات على الطلبة تعريف
 .استخدامها وكيفية المختلفة الشبكات أجهزة وظائف على الطلبة تعريف. المختلفة البيانات نقل وسائط ومزايا أنوا  على الطلبة تعريف
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 1 بيانات قواعد
 .استخدامها ميزات والعناار، التركيب صحيث من البيانات لقواعد األساسية بالمفاهيم الطلبة تعريف
 .Microsoft Access برنامج استخدام الطلبة إتقان

 
 2 بيانات قواعد
 Object مثل هدفي توجه ذات أنظمة استخدام. التزامن بيئة ومفهوم والتكامل واألمن الضبط ومفهوم أهمية على التعرف إلى يهدف

Oriented، SQL، Automated Programming. 
 

 التشغيل نظم
 من نظامين تطبيق الطلبة يتقن أن. شكل كل ومزايا الصحديثة التشغيل لنظم المطبقة واألشكال التشغيل بنظام الطلبة تعريف إلى يهدف
 .(Windows, Linux) مثل تجاريا المنتشرة التشغيل أنظمة
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الغذائي والتصنيع اإلدارة: التخصص اسم
 39: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

دارةو  تصحليل 2 0 2 الطعام علم  2 0 2 الاغيرة المشاريع ا 
 Food Hygiene practices 2 0 2 2 0 2 الطعام كيميا 
 3 0 3 الطعام مايكروبيولوجيا 2 0 2 الدتقيقة األصحيا 
 2 1 3 اللصحوم تانيع 2 0 2 الغذائية المنتجات تسويق
 2 1 3 األلبان تكنولوجيا 3 0 3 الغذائي التانيع مبادئ
 2 1 3 الطعام وفصحص تصحليل 2 0 2 ومكمالتها التغذية مبادئ

 2 1 3 الصحاسوب استخدام في مقدمة 1 0 1 الزراعة علم أساسيات
ICDL 0   0 0 0 2 االنجليزية اللغة 
 0 1 1 2 الميداني التدريب 3 0 3 1 االنجليزية اللغة

   0 رياضي نشاط 0 1 1 الميداني التدريب
 11    20   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
دارة اإلنتاج  1 0 1 والتشريعات الغذا  وجودة سالمة 2 0 2 العمليات وا 
 2 0 2 اإلصحاائي الجودة ضبط 1 1 2 الطعام تصحضير تقنيات
 2 0 3 الشاملة الجودة إدارة 1 2 3 والفاكهة الخضار تانيع

 1 1 2 األغذية وتغليف تعبئة 2 1 2 الصحبوب تكنولوجيا
 3 0 3 الايانة إدارة 2 0 2 المنتجات تطوير
 2 1 3 التخرج مشرو  3 0 3 العربية اللغة
 2 0 2 لألغذية المضافة المواد  0 0 الفنية االنجليزية اللغة

 العربي الفكر في دراسات
 اإلسالمي

 0 1 1 4 الميداني التدريب 3 0 3

 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 0 1 1 3 الميداني التدريب
 18    20   
 

 المساقات وصف
 الغذائي التصنيع مبادئ
 مبادئ) بالتبريد الصحفظ عمليات. والتبخر والبسترة والتعقيم التعبئة مثل بالصحرارة الصحفظ عمليات .األغذية تانيع عمليات عن مقدمة
 .التركيز. التخمير. المايكرويف واستخدام الغذا  تشعيع. وتركيزه الغذا  تجفيف (.والتجميد التبريد
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 الغذائية والمكمالت التغذية مبادئ
 تغذية في وعالتقتها األساسية الغذا  مكونات. اإلنسان عند الطاتقة وموازنة اصحتياجات. التغذية علوم في مقدمة. اإلنسان واصحة التغذية
 .واستخداماته الغذا  تركيب .بالتغذية المتعلقة األمراض من صحالة دراسات. التغذية على تؤثر التي الريئسية العوامل. اإلنسان

 
 الغذائية المنتجات تسويق
 تقياس .الزبائن واصحتياج رغبات .التسويقية اإلنتاج خطة .السوق خيارات وتعريف تقييم .السوق تصحليل .التسويق وتوتقعات دراسة

 .األدا  مؤشرات
 

  الزراعة علم أساسيات
نتاج صحماية  .النبات علم. التربة علوم في مقدمة .النبات وا 

 
 الصغيرة المشاريع إدارة
 جاهزيته من ترفع مختلفة بمهارات وتزويده الاغير مشروعه إنشا  نصحو الطالب عند ايجابي اتجاه بنا  إلى المساق هذا يهدف

 الذات، إدارة مهارات المؤسسات، أنوا  الريادة، معنى: منها عدة، مواضيع إلى المساق يتطرق. فيه نجاصحه وفرص الريادي للمشرو 
 تنظيم األفكار، ماادر رياديا، أاب  كيف الرياديون، هم من الريادة، لم المخاطرة، القرارات، انع األهداف، تصحديد الريادي، الصحافز

 .المؤسسة وتشغيل المؤسسة،
 

 الغذاء صحة ممارسات
 .الغذائية السالمة بقانون العمل ااصحب التزام .الغذا  معالجة مسؤولية .الشخاية والعادات الشخاية الاصحة. الغذا  اصحة مبادئ

 .الشخاية الاصحة. الصحشرات مكافصحة .الجراثيم من والتطهير التنظيف
 

 الطعام ميكروبيولوجيا
.. .الغذا  مكونات ،المائي النشاط ،الصحموضة درجة)  الدتقيقة الكائنات ركيزة باعتباره الغذا  .الطعام ميكرويبيولوجيا في مقدمة
 التغيرات سبب .التلف سهولة على باالعتماد الغذائية المواد تانيف .الغذا  عن الناجم التلف. الغذا  تلوث ماادر (.وغيرها

 درجات استخدام العالية، الصحرارة درجات استخدام) :طريق عن الميكروبات من األغذية صحفظ مبادئ .الغذا  طريق عن الكيميائية
 المتعلقة األمراض. عليها المصحافظة وطريقة المختلفة األغذية وفساد تلوث .(المضافات باستخدام بالتجفيف، المنخفضة، الصحرارة
 .بالغذا 

 
 اللحوم تصنيع
 التي الجودة مقاييس .إنتاجها مكني التي المنتجات أنوا . اللصحوم تانيع في مستخدمة وتقنيات طرق .الخام المواد واستخدامات أنوا 
مكانية اللصحوم اناعة تواجه التي المشاكل .ضبطها يجب  .صحلها وا 

 
  األلبان تكنولوجيا

 التي الجودة مقاييس. إنتاجها يمكن التي المنتجات أنوا  .األلبان تانيع في مستخدمة وتقنيات طرق .واستخداماتها الخام المادة أنوا 
مكانية األلبان اناعة تواجه التي المشاكل .ضبطها يجب  .صحلها وا 
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 الطعام وفحص تحليل
 تصحديد طرق. وتصحليلها الما  معامالت .ومتطلباته الصحسي التقييم مبادئ .التقارير ودتقة نتائج ،العينات تصحضير ،العينات اخذ تقنيات
 .العضوي الغذا  مكونات ،هيدراتو الكرب

 
 والتشريعات الغذاء وجودة سالمة

. الجيدة التانيع ممارسات .الصحرجة النقاط وتصحديد المخاطر تصحليل .منه والوتقاية للغذا  الفيزيائي التلوث. الغذا  سالمة ماطلصحات
 .الفلسطينية الشهادات. العالمية المواافات وكذلك لألغذية المصحلية والقوانين والتشريعات المواافات معرفة

 
 اإلحصائي الجودة ضبط
 ،العمليات على الرتقابة ،العينات اخذ طريقة ،السهمي المخطط على الرتقابة ،االصحتمالية ،اإلصحاا  ،المعلومات تصحليل في مقدمة

 .المنتج مواافات
 

  الشاملة الجودة إدارة
 .العالمية الجودة إدارة أنظمة ،الشاملة الجودة إدارة ،الجودة تأكيد عن معرفة ،الجودة إدارة أتقسام وتنظيم مسؤولية، الجودة إدارة تعريف

 
 الصيانة إدارة
 .الوتقائية الايانة .الايانة نظام .الايانة تكاليف .الايانة خطة. الايانة أهمية. الايانة عن مقدمة

 
 األغذية وتغليف تعبئة
 .التعبئة فصحص. المواد تعبئة ومنافع أهداف. التعبئة ومواد العبوات أنوا . العبوات ووظائف متطلبات. الغذا  تعبئة في مقدمة

 .البيان وبطاتقة بالتعبئة تتعلق وتقوانين تشريعات. البيان بطاتقة متطلبات

 
 الدقيقة األحياء
. االستنساخ. االيض عمليات .ووظائفها الخلية تركيب. والفيروسات والطفيليات البكتيريا: خاواا الدتقيقة الصحية الكائنات بيولوجيا
 .باتو الميكر  تصحديد طرق

 
 لألغذية المضافة المواد
 المضافات استخدام من دفاله. الغذائية المضافات تعريفات .الغذائية المضافات نستخدم لماذا .الغذائية المضافات عن مقدمة
 .الغذائية للمضافات المعروفة األنوا  .الغذائية بالمضافات تتعلق تقوانين .الغذائية

 
 الطعام كيمياء

 والصحوامض األكسدة معادالت وصحل الايغة وكتابة الكيميائية الروابط تشمل التي األساسية عضويةال غير الكيميا  في مقدمة -
 .المعايرة وصحسابات والتفاعالت والقواعد

  وغيرها... .الدهنية األصحماض ،االميني الصحمض الكربوكسيلي، الصحمض الكيتونات،:  العضوية الكيميا  في مقدمة -
 .الغذا  في ودورها والفيزيا  الكيميا  موضو  مع الرئيسية الغذا  مكونات -
 .والدهون ،البروتين ،هيدراتو الكرب الما ، مثل الغذا  مكونات كل في الرئيسية التفاعالت -
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 الطعام علم
 .الطعام علم عن وتعريف مقدمة -
 .الغذا  في ودورهم والفيزيائي الكيميائي الجز  على والتركيز الرئيسية الغذا  مكونات معرفة -
 .والبروتينات والدهون هيدراتو والكرب الما  مثل الرئيسية الغذا  مكونات تفاعل -
 .الصحبوب علم في مقدمة ،والفواكه راالخض علوم في مقدمة ،األلبان علوم في مقدمة ،اللصحوم علوم في مقدمة -
 

دارة اإلنتاج  العمليات وا 
 .والعمليات اإلنتاج إدارة أهمية ىلع الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف
دارة التشغيل مدير دور .اإلنتاج نظام وتشغيل تاميم  لخط سهمي مخطط .اإلنتاج خطة .والعمليات اإلنتاج إدارة أهداف. العمليات وا 
 .تصحديدها وكيفية ،لإلنتاج التكاليف هي ما. اإلنتاج

 
 الطعام إعداد تقنيات
 على الطلبة تعريف إلى المساق هدا يهدف

 مختلفة أنوا  على الطهي وطرق أهمية .الطب  أدوات استخدام مهارات. مصحترفة باورة الطعام إعداد .األغذية إلعداد العامة المبادئ
 .الغذائية المنتجات من متنوعة مجموعة إنتاج. األغذية إعداد مبادئ تطبيق. األغذية من
 

 والفواكه الخضار تصنيع تكنولوجيا
 تلف أسباب (.تانيع) والفواكه الخضار صحفظ لطرق عملي تطبيق .والفواكه الخضار صحفظ طرق. والفواكه الخضار صحفظ من الهدف
 .الفساد أنوا  بين التفريق. والفواكه الخضار وفساد

 
  الحبوب تكنولوجيا

 .للدتقيق والكيميائية الطبيعية فاتالا .والمعجنات للخبز العملي التطبيق. الصحبوب طصحين اناعة .والكيميائي الظاهري الصحبوب تركيب
 . النشا تانيع .األرز تانيع تكنولوجيا .المعكرونة اناعة .الدتقيق اختبارات

 
  المنتجات تطوير
 تطوير أسس. المنتجات تطوير عملية خاائص .المنتجات تطوير أهداف .المنتجات تطوير مبررات .المنتجات تطوير تعريف

 .المنتجات تطوير تقييم .المنتجات
 

  الميداني التدريب
 .األغذية أنوا  لجميع للكلية العملي القسم في والتانيع التدريب -
 :خارجي تدريب -

 . المجاالت جميع في ابه والعمل كامل ليوم المتنوعة األغذية ماانع زيارة طريق عن
 .أغذية مانع في شهر لمدة األولى السنة بعد تدريبية دورة
 .أغذية مانع في شهر لمدة الثانية السنة بعد تدريبية دورة
 

 اللغة العربية
والارفي والنصحوي والبياني والكتيابي واليداللي، ميع بعيض القضيايا ذات الايلة بالمسيتويات الاوتي : يتناول المساق المستويات اللغوية

 .مثل المعاجم واألخطا  اللغوية الشائعة وتقواعد كتابة الهمزة وتوظيف عالمات الترتقيم
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فضييال عيين  .وتقييانكمييا يتنيياول تصحليييل ناييوص أدبييية تمثييل العاييور القديميية والصحديثيية كمعلقيية زهييير وسيييفيات المتنبييي وشييعر فييدو  ط
 .التعريف ببعض الفنون النثرية كالقاة والسيرة والخط العربي

 
 الحاسوب استخدام في مقدمة
 مع وعالتقتها منها كل ووظائف المختلفة ووصحداته( والبرمجية المادية) األساسية الصحاسوب مكونات على التعرف المساق هذا يتضمن
جرا  خرآ إلى عددي نظام من األرتقام تصحويل إلى إضافة .البعض بعضها  دراسة كذلك. الثنائي النظام على الصحسابية العمليات وا 

دارة وتشغيل البرمجة للغات العامة والمفاهيم التشغيل نظم وخاائص الصحاسوب برمجيات  االنترنت شبكة على والدخول الصحاسوب وا 
 .االلكتروني والبريد البصحث مصحركات واستخدام

 
 اإلسالمي الفكر في دراسات

تعريف الفكر وأسس الفكر اإلسالمي، القرآن الكريم ومنهجية التفكير إضيافة إليى ترتييب القيرآن، : يتناول هذا المساق عدة مواضيع منها
كما ويتضمن السنة تعريفها وماطلصحات الصحديث، أركان اإليمان وعالمات الساعة، النظام االتقتاادي واهيم  .اإلعجاز القرآني وأنواعه

 .أسسه وشروط الصحاكم: مقاادها مفهومها وماادر التشريع، نظام الصحكمأسسه، الشريعة 
 

 التخرج مشروع
 .الغذائية الاناعات اتصحاد في األعضا  األغذية ماانع من واصحد في عملي مشرو  -
 .اهلل برام المرأة مجتمع وكلية الغذائية الاناعات التصحاد يتبع المشرو  هذا -
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الفنادق إدارة: التخصص اسم
 96: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

   2  2 الطعام إعداد   0  التغذية
  2 2 2 الفندتقي التدبير 3 0 3 وسالمته الغذا  اصحة
   1 2 استقبال 1 0 1 الطعام إعداد
   0 الفنادق وتأثيث تاميم 2 1 2 1 الفندتقي التدبير
 2 0 2 السياصحة مبادئ 1 0 1 1 استقبال
   1 الميداني التدريب 1 0 1 الميداني التدريب
   0 والسالمة الاصحة 2 0 2 اإلدارة

   0 األولي اإلسعاف 2 0 1 مصحاسبة
 2 0 2 اجتماعي نفس علم 3 0 3 فرنسيةال لغةال
   0 فرنسيةال لغةال   3 عربيةال لغةال
 3 0 3 نجليزيةاال لغةال   0 نجليزيةاال لغةال

 1 2 3 الصحاسوب في مقدمة   0 صحاسوب
 17    16   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 2 0 2 الضيافة مبادئ  2 2 3 الطعام إعداد
 0 2 1 4 الطعام إعداد 1 1 2 والشراب الطعام خدمة
   0 والشراب الطعام خدمة  2 2 3 الفندتقي التدبير
 1 1 1 4 استقبال 1 0 1 3 استقبال
 0 1 1 الميداني التدريب 0 2 2 الميداني التدريب
دارةو  تصحليل 2 0 2 عامة عالتقات  1 0 1 اغيرةال مشاريعال ا 
 1 0 1 الفلسطيني العمل تقانون   0 الفنادق في الصحاسوب تطبيقات
 0 3 3 الفنادق في الصحاسوب تطبيقات   0 تسويق

   0  فنيةال نجليزيةاال لغةال 3 0 3 فنيةال نجليزيةاال لغةال
 3 0 3 فنيةال فرنسيةال لغةال   0 فنيةال فرنسيةال لغةال

 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 1 1 2 الفنادق تخطيط   0 الرياضي النشاط

 17    11   
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 المساقات وصف
 Accounting المحاسبة
 وعناايره المصحاسيبي بالنظيام التعرييف وتشيمل األخير ، بيالعلوم وعالتقتهيا وفروعهيا وأهميتهيا المصحاسيبة بعلم التعريف المادة هذه تتضمن

 الييدفاتر علييى التعييرف ذلييك ويشييمل وتايينيفها وتسييجيلها المالييية العمليييات لتصحليييل كأسيياس المييزدوج القيييد علييى والتعييرف وخاائاييه،
 البضيياعة وعمليييات والمييدفوعات للمقبوضييات المصحاسييبية المعالجيية علييى والتييدرب المباشييرة، وغييير المباشييرة دالقيييو  وماييادر المصحاسييبية
عيداده وأنواعيه أهميته المراجعة ميزان على التعرف أيضا وتشمل .التجارية واألوراق بأنواعه والخام  الصحسيابات إعيداد إليى باإلضيافة وا 
 (.الميزانية) المالي المركز وتقائمة الختامية

 
 اإلدارة
 ظهرت التي اإلدارية المدارس وأهم األخر ، بالعلوم عالتقتها مجاالتها، إليها، الصحاجة ومد  اإلدارة بماهية التعريف المادة هذه تتضمن

 .ورتقابة توجيه تنظيم، تخطيط، من وعناارها اإلدارية بالعملية التعريف أيضا المادة تشمل. اآلن وصحتى عشر التاسع القرن بداية منذ
 .العامة للعالتقات برنامج وتقييم وتنفيذ إعداد وكيفية وأهدافها العامة العالتقات مفهوم تصحديد على الوتقوف إلى باإلضافة

 
 األمامية والمكاتب االستقبال مساق
 وتانيفها الفنادق وأنوا  للفنادق التنظيمية والهياكل وتطورها مفهومها صحيث من الفندتقية الاناعة. 
 النزيل وصحقوق اإلتقامة وشروط الفندق في النزيل وتقبول الصحجز طلب صحيث من بالفنادق الخااة والتشريعات التعليمات 

  .الوفاة وصحاالت المفقودة واألشيا  العقد وفس  وواجباته
 المكالمات وعداد المقسم موظف ومهام وافات المكالمات وأنوا  وأنواعه المقسم. 
 المزدوج واالشغال األسرة واشغال الغرف الشغال المئوية النسب صحيث من الفندق في اليومية اإلصحاائيات. 
 المستخدمة واللوصحات والنماذج البريدية والخدمة فيه العاملون والمراسلون والموظفون القسم أهمية صحيث من االستعالمات تقسم 

 .القسم في الموجودة المعداتو  واألجهزة واألدلة والمراجع فيه
 تتال ومفاهيم الصحجز موظف وافات األخر  باألتقسام الصحجز تقسم وعالتقة أهميته من( النظري الجز ) الصحجز تقسم 

 في المستخدمة والسجالت والنماذج الصحجز ووسائل الغرف صحجز عند مراعاتها يتم التي واألمور هوماادر  هوأشكال بالصحجز
 .الغرف صحجز وأنظمة الصحجز عملية

 (الصحجز لقسم العملي الجز ) الصحجز تقسم 
 والعهدة الاندوق أمين وأعمال الاندوق أمين توافا األخر  باألتقسام الاندوق أمين عالتقة صحيث من الاندوق أمانة 

 .التغطية ورسالة النزال  مصحاسبة وطرق النقدية
 األمامية الدوائر في المستخدمة واللوصحات األجهزة. 
 ومختاراتها الفندتقي العمل مجال في المتداولة الماطلصحات. 

 
 الصغيرة المشاريع إدارة مساق
 بفكرة والتعريف الرياديين، إعداد وأساليب الريادي الشخص وافات التنمية، في ودورها الريادة بمفهوم التعريف المساق هذا يتضمن
 وأسباب وخاائاها االتقتاادية التنمية في ودورها الاغيرة بالمشروعات التعريف أيضا ويتضمن الفكرة، وتقييم وماادرها المشرو 
 الوتقوف ثم والمالية والفنية التسويقية الناصحية من الاغير المشرو  لجدو  دراسة إلى باإلضافة المشرو ، صحياة ودورة وفشلها نجاصحها
 .الاغير المشرو  إلنشا  القانونية الجوانب على
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 التسويق مبادئ مساق
 إلى إضافة التسويقي، للمزيج وتصحليل للخدمات التسويقي المزيج وعناار الفندتقية الخدمات تسويق مفهوم تعريف المساق هذا يتضمن
 لتجاوز والصحلول الفندتقية الاناعة في التسويقية المشكالت واهم القائمة، المؤسسات على وأثرها التسويقية الخرافات على التعرف

 التوزيع تقنوات في المستقبلية واالتجاهات التوزيع ومفهوم التسعيرة، مفهوم في أيضا يبصحث كما الفندتقية، الاناعة أدا  تصحسينو 
 .الفندتقية الاناعة في الترويجي المزيج وموازنة الترويج مفهوم على التعرف وأخيرا الفندتقي،

 
 وسالمته الغذاء مساق
 :التالية المواضيع وسالمته الغذا  اصحة مساق يتناول

 اختبارات في الصحسية الخواص ودور الجودة تصحدد التي والخواص والافات الجودة مراتقبة مفهوم صحيث من الغذا  جودة مراتقبة -1
 .الجودة

 .والتسويق والنقل التصحضيرية والعمليات األغذية تداول -2
 .لألغذية الاصحي والتداول المختلفة األغذية وتخزين التخزين على المؤثرة والعوامل التخزين وظائف صحيث من األغذية تخزين -3
 .لألغذية القياسية والمواافات المغشوشة واألغذية األغذية تقوية مفهوم صحيث من األغذية تقوية -4
 .صحدوثه على المساعدة والعوامل أنواعه األغذية فساد -5
 .ومكافصحته اإلنسان جسم إلى دخولها وطريقة أنواعها الغذا  أمراض -6
 .الاصحية التغذية -1
 .الفندتقية البيئة اصحة -1
 .المهنية والاصحة السالمة -9

 . الطعام خدمات اناعة في الضبط ونقاط الخاطر وتصحليل الهسب نظام -10
 

 عياالجتما النفس علم مساق
 العلوم من بغيره عالتقته و االجتماعي النفس علم أهداف يذكر كما تطوره، و ونشأته االجتماعي النفس علم مفهوم المساق يتناول

 .النفسية االتجاهات و الرئيسية المفاهيم بعض يوض  و األخر ،
 .فيه البصحث طرق و االجتماعي النفس علم نظريات بعض و االجتماعية المعايير المساق يتناول كما

 القائد افات و معايير و القيادة و النفسية الصحرب عن يتصحدث و ،الجماعات و لألفراد ضرورتها و النفسية المفاهيم بعض ويعرض
 .المشكالت صحل و االجتماعي التفاعل أسس و الناج 

 
 الفندقية اإلدارة مساق
 المستخدمة والمواد التصحضيرية الخطوات صحيث من الغسيل . 
 وسيئاته وصحسناته وطريقته الجاف التنظيف. 
 العامة والشروط المستخدمة المواد صحيث من البقع إزالة . 
 ،المالبس وتنشئة العامة والقواعد وأدواته فوائده الكي. 
 الفنادق في الموجودة الكبيرة األجهزة. 
 والصحضانة المفقودات وغرفة البياضات وغرفة الفندتقي التدبير. 
 األخر  باألتقسام وعالتقته الفندتقي التدبير تقسم من تادر التي المستندات . 
 بها الضرورية والمعدات فيها والعاملون التنظيمي الهيكل صحيث من المابغة . 
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 فيه والعاملون القسم مةظوان الفندق في واألمن السالمة تقسم. 
 الطاتقة إدارة على والسيطرة له التنظيمي والهيكل الايانة تقسم. 
 فيها توافرها الواجب والشروط وأنواعها والمخازن المشتريات تقسم. 

 

 مساق الغذاء والتغذية

الكربوهيدرات، الدهنيات، البروتينات، األمال  المعدنية، الفيتامينات، الما ، تعريفات غذائية، المجموعات الغذائية، لعناار غذائية، 
 .الغذا  المتوازن، األلياف الغذائية، السمنة والنصحافة واإلسهال واإلمساك

 
 مساق السياحة

الدعاية واإلعالن، النشرات،  داخلية وخارجية، أشكال السياصحة، العالجية، الرياضية، الثقافية،: تعريف السياصحة، السائ ، أتقسام السياصحة
 .أهمية السياصحة، معيقات السياصحة في فلسطين .الكتيبات، الكتب، الاور، الملاقات

 
 مساق تصميم الفنادق

مبادئ التاميم وعنااره، عناار التاميم الخامات المستخدمة في التاميم الداخلي، المواد العازلة، األرضيات والتاميم 
 .في غرف الفندق ومرافقه، التدفئة واإلنارةالدهانات، ترتيب األثاث و 

 
 مساق تخطيط الفنادق

معيقات الاناعة الفندتقية، أسلوب ترك  .اإلدارة الفندتقية، الفندق كنظام تقائم بذاته وسائل االتاال الشفهية والمكتوبة كالرسالة والمذكرة
 .العمل، الصحوافز والدوافع

 
 مساق االتكيت وأصول التعامل

ارف للطالبات، آداب تناول وتقديم األطعمة المختلفة، آداب الصحديث على تآداب المناسبات، آداب التدخين، آداب الآداب التصحدث، 
  .الهاتف

 
 الطعام إعدادمساق 

يهدف هذا المساق إلى التعرف على تجهيزات المطب  وتقواعد السالمة فيه، الهيكل التنظيمي للمطب ، والتدرب على اختيار السلع 
عداد الالاات والمواد ا عدادها و التعرف على عمليات الطهو األساسية، تصحضير الوجبات الشرتقية والغربية المعروفة وا  لغذائية وا 

والمقبالت والشوربات وتجهيز اللصحوم والدجاج واألسماك للعمل، وتعلم مهارات التزيين من الخضار والفواكه وعمل أنوا  الصحلويات و 
 .  والعشا إعداد بوفيهات اإلفطار والغدا

  .ولتعزيز هذه المفاهيم من الناصحية التطبيقية يتم التدريب على هذه المهارات بالقسم العملي إلدارة الفنادق والتدريب الميداني
 

 والشراب الطعام خدمة مساق
 عليها والتعرف المطعم وأدوات العمل ورديات وتنظيم المطعم في التنظيمي والهيكل المطاعم بأنوا  التعرف إلى المساق هذا يهدف
 وكذلك الضيف مع التعامل طرق وتعلم الخدمة طرق على والتعرف وأنواعها بأشكالها البوفيهات تجهيز وتنظيفها، صحفظها وطرق
 الطلب صحسب المائدة إعداد وكيفية المطعم وتجهيز والتنظيم اإلعداد
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Technical English  
Technical English is a two semester course in basis English for management trainees as a college 
requirement. The course is for students who have pre-intermediate English proficiency but who 
need sufficient language skills for employees in the hotel business. 
The course concentrates on listening and speaking, as these are basic skills needed by hotel 
employees. Topic-based and modular in nature, each self-contained unit covers a different area of 
hotel operations and focuses on the basic interaction patterns needed for students to function in 
these areas. A cassette containing conversation segments allow the students to practice listening 
skills which are a necessary integral part of the course.  
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 معمارية هندسة: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

   3 2 معماري رسم 0 2 2 (1) معماري رسم
 2 0 2 (2) مباني إنشا  0 2 2 الهندسي الرسم
 1 1 2 الكميات صحساب 2 0 2 (1) مباني إنشا 
 0 2 2 الفنية المهارات 0 2 2 هندسي مشغل
 1 0 1 الكهربائية والتمديدات اإلنارة 1 0 1 الهندسية المهن في مقدمة
 3 0 3 الرياضيات 2 0 2 العمارة تاري 
 2 0 2 المعماري التاميم مبادئ 0 2 2 والخطوط الصحر الرسم
   0 االنجليزية اللغة   0 االنجليزية اللغة

 استخدام في مقدمة – ICDL 3 0 3 العربي الوطن في التنمية
 الصحاسوب

3 3 0 

   0 الرياضي النشاط    
 16    11   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
   1 الاناعي والتنظيم اإلشراف 1 1 2 الاصحية والتمديدات التكييف
 0 2 2 (2) تنفيذية مخططات 2 0 2 1 مساصحة
 1 0 1 والتشريعات القوانين 0 1 1 عملي – 1 مساصحة

 0 3 3 (2) الرسم في الصحاسوب استخدام 0 2 2 (1) تنفيذية مخططات
 0 2 2 المشاريع إدارة 0 2 2 والنماذج التجريبية األشكال
 2 0 2 التخرج مشرو  1 1 2 الهندسي والمنظور الظل

 3 0 3 العربية اللغة 0 3 3 (1) الرسم في الصحاسوب استخدام
 3 0 3 االنجليزية اللغة 2 0 2 والمواافات العقود
 0 2 2 (2) الميداني التدريب   0 االنجليزية اللغة

     3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
     0 2 2 (1) الميداني التدريب

 21    19   
 

 المساقات وصف
  2 تنفيذية مخططات

 األساسات مخططات ورسم العام الموتقع مخطط ورسم البنا  مواد تصحديد خالل من وذلك تنفيذي مخطط إلى المعماري المخطط تصحويل
 .ذلك لكل الالزمة والتفاايل الرأسية والمقاطع األفقي والمسقط
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 الفنية المهارات
 األساليب هذه على وتطبيقات الفني التعبير وأساليب الفني التعبير في المستعملة واألدوات الفني والتطور والصحضارات الفنون أهمية

 .للمخططات الفني المعماري واإلظهار الصحاسوب باستخدام
 

 وخطوط حر رسم
 كذلك الوجدانية والنواصحي الطالب لد  اإلبداعية النواصحي وتنمية الفنية المخططات على الصحكم على والقدرة النسب إلدراك القدرات تنمية

 .الصحرة األشكال ورسم المختلفة الرسم أدوات استخدام من الطالب وتمكين
 

 الهندسية المهن في مقدمة
 المهن هذه وتطور كمهن وطبيعتهما بينهما المتبادلة والعالتقة التطبيقية والفنون الهندسة بمفهوم الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
 وتأثير ودور والمجتمع التكنولوجيا وبين التطبيقية والمهن المساعدة الهندسية المهن بين العالتقة المساق يناتق  كذلك التاري ، عبر

 المختلفة والتطبيقية الهندسية المهن أتقسام على بإيجاز المساق هذا في يتعرف الطالب أن كما مجتمعهم، داخل المهن هذه أاصحاب
 .تطويرها بهدف والتكنولوجي الهندسي التعليم خطط في يضاف أن يمكن وما المهنية واألخالتقيات والصحديثة منها التقليدية

 
 الهندسي الرسم
كسابه الهندسي الرسم مبادئ على الطالب تعريف إلى المساق يهدف  التخطيطية و المجسمة الهندسية الرسومات تقرا ة على القدرة وا 
 : خالل من
 الهندسي الرسم مبادئ و أساسيات على التعرف .1
 والمنصحنية المنتظمة الهندسية األشكال رسم .2
 هندسي بخط واإلنجليزية العربية األصحرف كتابة .3
 الثالث المسقط استخراج و العمودي اإلسقاط .4
 المقاطع رسم .5
 األيزومتري رسم .6
 

 الهندسي المشغل
 أو الوتقو  دون المختلفة واألدوات والمعدات اآلالت مع السليم والتعامل التانيع مبادئ على الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
كسابه المختلفة اإلنشائية والمشاريع والماانع الور  داخل العملية بالصحوادث التسبب  إلنجاز الالزمة العمليات معرفة على القدرة وا 
 .ISO للقياسات العالمية المنظمة صحسب وتانيفاتها المختلفة واألدوات اآلالت باستخدام ما تقطعة

 
 الصناعي والتنظيم اإلشراف

 .نجاصحها علي المؤثرة والعوامل إنشائها ومتطلبات وخاائاها والاغيرة الكبر  الاناعية المنشآت بطبيعة اإللمام. 1
 .الاناعي العمل في المشرف ومسؤوليات فيها الاناعي األشراف ومهام الاناعية المنشآت في التنظيمية الهياكل إلي التعرف. 2
 باألسس اإللمام خالل من الاناعي العمل في المهنية والاصحة السالمة بأمور يتعلق فيما الطالب لدي اإليجابية االتجاهات تنمية. 3

 .الاناعية الصحوادث من للوتقاية المتبعة واإلجرا ات والوسائل العالتقة ذات
 .الاناعي العمل في الفواتقد ومعالجة الكلفة تقليل وأساليب الاناعية التكاليف عناار ليع التعرف. 4
 .االجتماعي الضمان كقانون والعمال بالعمل العالتقة ذات النيابية التشريعات عالجتها التي الجوانب بأهم اإللمام. 5
 

 (1) معماري رسم
 والرميوز األدوات عليى يتعيرف كميا .مختلفية رسيم بمقياييس المشياريع رسيم فيي اليدويية بالمهيارات الطلبية تعرييف إليى المساق هذا يهدف

 .المناسبة بالطريقة المشاريع إلظهار معمارية وواجهات أفقية مساتقط رسم من ليتمكن الرسم في المستخدمة
 



37 

 

 (2)معماري رسم
ظهييار رسييم فييي الطالييب مهييارات تنمييية إلييى المسيياق هييذا يهييدف كسييابه متعييددة بطييرق المعمارييية الرسييومات وا  عييداد رفييع علييى القييدرة وا   وا 

 .تقائمة لمشاريع مخططات
 

 (1) الميداني التدريب
 (.2) و( 1) مباني إنشا  ،(1) معماري رسم: السابق المتطلب
كسييابه المختلفيية، مراصحلهييا فييي البنييا  أعمييال متابعيية ميين الطالييب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهييدف  االصحتكيياك خييالل ميين العملييية الخبييرة وا 
 .العمل بسوق المباشر

 
 (2) الميداني التدريب
 (1) الميداني التدريب: السابق المتطلب
كسييابه المختلفيية مراصحلهييا فييي البنييا  أعمييال متابعيية ميين الطالييب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهييدف  االصحتكيياك خييالل ميين العملييية الخبييرة وا 
 .العمل بسوق المباشر

 
 وتشريعات قوانين
 سيلطات ومعرفية الفلسيطينية األراضيي فيي بيه المعميول واألبنيية والقير  الميدن تنظييم تقيانون عن فكرة الدارس إعطا  إلى المساق يهدف
 .األراضي تقسيم مخططات واعتماد القديمة أو الجديدة لألبنية التراخيص إلادار المتبعة والخطوات واالصحياتها التنظيم

 
 الكميات حساب
 لمخططيياتا تقييرا ة ميين وتمكينييه .اإلنشييائية للمشياريع المطالبييات وتصحضييير الكميييات صحسيياب ميين الطاليب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهيدف

 .وكيلها المختلفة اإلنشائية العناار على والتعرف بكمياتها المتعلقة الفنية والصحسابات
 

 (1) تنفيذية مخططات
 األسيقف رسيم ومعرفية واألعميدة القواعيد مثيل الخرسيانية لألعمال التنفيذي الرسم ومعرفة فهم من الطالب تمكين إلى المساق هذا يهدف

 والتمدييدات الكهربيا  أعميال مخططيات وفهيم ورسيم اإلنشيائية التفايلية القطاعات جميع مع التعامل بكيفية واإللمام بأنواعها الخرسانية
 .والتبريد التكييف وتمديدات الاصحية

 
 المعماري التصميم مبادئ
 التاييميم عناايير علييى التعييرف وكييذلك. المعمارييية للهندسيية بالنسييبة التاييوير واهمييية بييدور الطلبيية تعريييف الييى المسيياق هييذا يهييدف

 بيالقيم واالصحسياس اليذوق وتنميية العمرانيي التخطييط واسيس التايميم، لعمليية االساسية والمبادئ التاميم ومفردات به، المؤثرة والعوامل
 .الجمالية

 
 1 المباني إنشاء
 الهياكيل، هيذه إنشيا  فيي المتبعية الجيودة معيايير الفنيية والمواايفات األبنيية، هياكل مراصحل على الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 .األعمال هذه تنفيذ أثنا  بها األخذ الواجب السالمة واصحتياطات
 

 2 المباني إنشاء
 الفنيية والمواايفات تنفييذها وطيرق لألبنيية Finishing Works التشيطيب أعميال مراصحيل عليى الطلبية تعرييف إليى المسياق هيذا يهيدف

 .إتباعها الواجب السالمة واصحتياطات األبنية تشطيب في المتبعة الجودة ومعايير
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 (1) مساحة
وكيذلك تعرييف الطلبية بقيياس المسيافات األرضيية والزواييا  .يهدف هذا المساق إليى تعرييف الطلبية بالمسياصحة األرضيية ودورهيا وأتقسيامها
 .Levelباستخدام األدوات المساصحية، وتقياس االرتفاعات باستخدام جهاز الميزانية 

 
 1 مساحة مختبر
 باسيتخدام االرتفاعيات وتقيياس المسياصحية األدوات باسيتخدام والزواييا األرضيية المسيافات تقيياس مين الطلبية تمكيين إلى المساق هذا يهدف
 .Level الميزانية جهاز

 
 والنماذج التجريبية األشكال
 (1) المعماري الرسم: السابق المتطلب
 ومجييال المجسييمات أهمييية علييى التعييرف وكييذلك. المجسييمات وبنييا  السييطو  تشييكيل علييى الطلبيية وتييدريب تعريييف إلييى المسيياق يهييدف

 .المجسمات عمل في المستعملة والمواد األدوات على والتعرف استخدامها،
 

 العمارة تاريخ
 والقواعييد بالنظريييات وتزويييدهم العاييور ميير علييى اإلنسييان اسييتخدمها التييي المعمارييية باألسييس الطلبيية تعريييف إلييى المسيياق هييذا يهييدف

 . العاور عبر اإلنسان استخدمها التي المعمارية
 

 والمواصفات العقود
 نمياذج وتقيديم والمقياولين المهندسيين ومسيؤوليات واجبيات وتوضيي  اإلنشيائية، المقياوالت بيأنوا  الطاليب تعرييف إليى المساق هذا يهدف
 .FIDIC المقاولة لعقد العامة الشروط من المواد وبعض االتفاتقيات عن
 

 الصحية والتمديدات التكييف
 ومد  المباني في المستخدم النظام لتقييم الطلبة لد  القدرات وتنمية البنايات في والمستخدمة المتبعة الخدمات انظمه وتقديم تعريف
 تقرا ة على الطالب تقدرة وتنمية المعماري التكوين مع المالئم األفضل النظام الختيار المهارات تنمية المختلفة لألبنية مالئمته

 .للمباني والتكيف التمديدات أعمال في العملية الجوانب على والتعرف بها الخااة الرموز ومعرفة الاصحية للتمديدات المخططات
 

الهندسي والمنظور الظل  
 (1،2) المعماري الرسم: السابق المتطلب
 تكون أن تقبل المخططات على باالعتماد المنظور رسم من تمكنهم التي المعلومات من بكم الطلبة تزويد إلى المادة هذه تهدف

عطا . الواتقع في موجودة المنشآت  .التاميمات عن للتعبير أفضل إمكانيات الطلبة وا 
 

 التخرج مشروع
 والمعدنية الخرسانية المنشآت تاميم/واالساسات التربة ميكانيكا/االبنية رسم: السابق المتطلب
 إكسياب واليى السيابقة والعمليية النظريية المسياتقات خيالل اكتسيبها التيي والمهيارات المعلوميات لجمييع الطاليب تطبييق إليى المسياق يهدف

 أي أو اإلنشييا ات مجييال فييي متكامييل تاييميمي مشييرو  إنجيياز خييالل ميين وذلييك المشييكالت وصحييل واالستقاييا  البصحييث مهييارات الطالييب
 :التالية اآللية وفق وذلك المشرف يصحدده مجال
 المشرو  عن مقدمة إعداد 
 للمشرو  أفكار وضع 
 للمشرو  الالزمة والتااميم الصحسابات كل عمل 
 عداد المشرو  إخراج  للمشرو  الكامل التقرير وا 
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 كهربائية وتمديدات إنارة
جرا  المخططات وتقرا ة الصحديثة االاطناعية اإلضا ة بمتطلبات الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف  الالزمة األولية الصحسابات وا 
 خالل من اإلنارة بصحسابات المتعلقة والقوانين بالنظريات الطالب وتعريف المناسبة الماابي  نو  واختيار اإلضا ة متطلبات لتصحديد
 والصحماية الجهد في الهبوط وصحساب األسالك مقاطع وصحساب التمديدات إلجرا  الالزمة المواد إلى إضافة مختلفة، وتطبيقات أمثلة

 الاواعد تاميم وكذلك مواتقعها، وتصحديد األصحمال صحساب إلى إضافة متنوعة تطبيقات خالل من وذلك والتأريض الكهربائية واللوصحات
 . أنواعها بكافة الكهربائية للخدمات

 
 (1) الرسم في الحاسوب استعمال
 1 داخلي تاميم :السابق المتطلب

مكانياته وتسمياته وأجزا ه صحجامهأو  وأنواعه بالصحاسوب الطالب بتعريف يتعلق المساق هذا  وصحل والتخزين والتاميم الرسم في وصحدوده وا 
 والواجهات المساتقط رسم في البرامج هذه بعض واستعمال خااة بافة الرسم وبرامج باللغات وتعريفه والتبويب والتانيف المعادالت

سقاط والمناظير وااليزومتريك خراج وطباعته الصحاسوب، إمكانيات باستعمال وتاغيرها وتكبيرها التفاايل ورسم الظالل وا   هذه وا 
 .ورق على الرسومات

 
 (2) الرسم في الحاسوب استعمال
 (1) الرسم في الصحاسوب استعمال :السابق المتطلب
 التاميمية بالفكرة ابتدا  المعماري التاميم عملية في الصحاسوب استخدام على الطالب تقدرات وتطوير تنمية إلى المساق هذا يهدف
 التطور تطويع كيفية في الطلبة مدارك توسيع على المساق هذا يعمل كما المختلفة، بأشكالها الهندسية المشاريع بإخراج وانتها 

 اإلظهار وأساليب اآللي بالصحاسب المعماري الرسم في الخااة البرامج تعلم خالل من وذلك. الهندسي العمل لخدمة االلكتروني
خراج الاور معالجة في المخااة البرامج من وغيرها PhotoShop , 3D Max , AutoCAD برامج بتعلم وذلك المتنوعة،  وا 
 .المشاريع

 
 المشاريع إدارة
 هيذه فيي الميوارد إلدارة العلميية والطيرق اإلنشيائية، المشياريع فيي العميل وتنظييم إدارة طيرق عليى الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 .المشاريع إلدارة الصحاسوب برامج واستخدام الزمنية العمل برامج تصحضير إلى إضافة .المشاريع
 

General English 
Headway-academic skills course is targeted to 1st year trainees in Civil Engineering, Arch. Graphic 
design,, Electronics. It is offered to develop the English language skills, provide the opportunity to 
the students to remedy their weaknesses in English and give them the chance to use English in 
different situations in their daily life. 
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 مدنية هندسة: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 2 0 2 2 مباني إنشا  2 0 2 1 مباني إنشا 
 1 0 1 مختبر –( 1) مواد فصحص 2 0 2 1 مساصحة
 3 0 3 واألساسات التربة ميكانيكا 1 0 1 مختبر 1 مساصحة
 2 0 2 أبنية رسم 2 0 2 البنا  مواد

 1 2 3 الرسم في الصحاسوب استخدام 3 0 3 المواد ومقاومة االستاتيكا
 1 0 1 الهندسية المهن في مقدمة 3 0 3 1 رياضيات
 3 0 3 العربية اللغة 0 2 2 الهندسي المشغل
 العربي الفكر في دراسات 0 2 2 الهندسي الرسم

 اإلسالمي
3 0 3 

   0 2 االنجليزية اللغة 3 0 3 1 االنجليزية اللغة
 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة   0 الصحاسوب في مقدمة

 20    21   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 الخرسانية المنشآت تاميم
 والمعدنية

 2 0 2 والمواافات العقود 2 1 3

 2 0 2 الخرسانة خواص 0 1 1 مختبر( 2) مواد فصحص
 0 1 1 والتشريعات القوانين 2 1 3 طرق وهندسة رسم

 2 0 2 المشاريع إدارة 2 0 2 اإلنشا ات تصحليل
 2 0 2 التخرج مشرو  2 0 2 مدنية مساصحة
 1 0 1 الاناعي والتنظيم اإلشراف 0 1 1 مختبر مدنية مساصحة
 0 0 0 فنيةال نجليزيةاال لغةال 1 1 2 الكميات صحساب
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 3 0 3 الاصحية األنظمة
   0 اتاال مهارات 0 2 2 (1) ميداني تدريب

دارةو  تصحليل        0 الاغيرة المشاريع ا 
 0 2 2 (2) ميداني تدريب    
 19    15   
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 المساقات وصف
 الهندسية المهن في مقدمة
 العالتقة المساق ويناتق ,  التاري  عبر المهن هذه وتطور كمهن وطبيعتهما بينهما المتبادلة والعالتقة التطبيقية والفنون الهندسة مفهوم
 كذلك,  مجتمعهم داخل المهن هده أاصحاب وتأثير ودور والمجتمع التكنولوجيا وبين التطبيقية والمهن المساعدة الهندسية المهن بين

 .المصحلي الهندسي التعليم وخطط المهنية واألخالتقيات والصحديثة منها التقليدية المختلفة والتطبيقية الهندسية المهن أتقسام
 

 الهندسي الرسم
كسابه الهندسي الرسم مبادئ على الطالب تعريف إلى المساق يهدف  التخطيطية و المجسمة الهندسية الرسومات تقرا ة على القدرة وا 
 : خالل من
 الهندسي الرسم مبادئ و أساسيات على التعرف .1
 والمنصحنية المنتظمة الهندسية األشكال رسم .2
 هندسي بخط واإلنجليزية العربية األصحرف كتابة .3
 الثالث المسقط استخراج و العمودي اإلسقاط .4
 المقاطع رسم .5
 األيزومتري رسم .6

 
 الهندسي المشغل
 أو الوتقو  دون المختلفة واألدوات والمعدات اآلالت مع السليم والتعامل التانيع مبادئ على الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
كسابه المختلفة اإلنشائية والمشاريع والماانع الور  داخل العملية بالصحوادث التسبب  إلنجاز الالزمة العمليات معرفة على القدرة وا 
 .ISO للقياسات العالمية المنظمة صحسب وتانيفاتها المختلفة واألدوات اآلالت باستخدام ما تقطعة

 
 الصناعي والتنظيم اإلشراف

 .نجاصحها علي المؤثرة والعوامل إنشائها ومتطلبات وخاائاها والاغيرة الكبر  الاناعية المنشآت بطبيعة اإللمام. 1
  .الاناعي العمل في المشرف ومسؤوليات فيها الاناعي األشراف ومهام الاناعية المنشآت في التنظيمية الهياكل إلي التعرف. 2
 باألسس اإللمام خالل من الاناعي العمل في المهنية والاصحة السالمة بأمور يتعلق فيما الطالب لدي اإليجابية االتجاهات تنمية. 3

  .الاناعية الصحوادث من للوتقاية المتبعة واإلجرا ات والوسائل العالتقة ذات
 .الاناعي العمل في الفواتقد ومعالجة الكلفة تقليل وأساليب الاناعية التكاليف عناار ليع التعرف. 4
 .االجتماعي الضمان كقانون والعمال بالعمل العالتقة ذات النيابية التشريعات عالجتها التي الجوانب بأهم اإللمام. 5
 

 البناء مواد
 إليى إضيافة. الجودة ومعايير الفنية والمواافات المواد هذه وتركيب وخاائص المختلفة البنا  مواد على الطلبة تعريف إلى هذا يهدف

 .وأسعارها المواد بهذه التزويد وطرق بأماكن التعريف
 

 المواد ومقاومة االستاتيكا
 بيالخواص تعريفيه وكيذلك السيكون، بعليم الخااية األساسيية والقيوانين والنظرييات األساسيية بالمبيادئ الطاليب تعرييف إليى المساق يهدف

 :دراسة خالل من ذلك كل للمواد، الميكانيكية
 القو  ومتجهات المتجهات .1
 مستو  في تؤثر التي القو  من مجموعة اتزان .2
 واالزدواج العزوم .3
 الالبة األجسام اتزان .4
يجاد البسيطة الكمرات تصحليل .5  بينهما للعالتقة البياني التمثيل مع االنصحنا  وعزوم القص تقو  وا 
 المنتظمة الهندسية واألشكال للمساصحات القاور وعزم الهندسي، المركز الثقل، مركز صحساب .6
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 االلتوا  وعزم اإلجهاد، االنفعال، .1
 األعمدة في واالنبعاج الكمرات في التصحدب .1
 

 الخرسانة خواص
 الخلطيات تايميم اإلضيافات، و الخليط وميا  والصحايمة االسيمنت مين ومكوناتهيا الخرسيانة خيواص: بيي التعرييف عليى المسياق هذا يقوم

 المتاييلدة، والخرسييانة الطازجيية الخرسييانة خييواص الاييب، بعييد ومييا الاييب تقبييل مييا ومرصحليية الطازجيية الخرسييانة اييناعة الخرسييانية،
 .التانيع مسبقة الخرسانة الخفيفة، الخرسانة

 
 (1) مساحة
 والزواييا األرضيية المسيافات بقيياس الطلبية تعرييف وكيذلك .وأتقسيامها ودورهيا األرضيية بالمسياصحة الطلبية تعرييف إليى المساق هذا يهدف

 .Level الميزانية جهاز باستخدام االرتفاعات وتقياس المساصحية، األدوات باستخدام
 

 )1( مساحة مختبر
 باسيتخدام االرتفاعيات وتقيياس المسياصحية األدوات باسيتخدام والزواييا األرضيية المسيافات تقيياس مين الطلبية تمكيين إلى المساق هذا يهدف
 .Level الميزانية جهاز

 
 مدني مساحة
 Total Station جهاز وكذلك .والعمودية األفقية الزوايا تقياس في واستخدامه Theodolite جهاز على الطلبة تعريف

 .والعمودية األفقية المسافات تقياس في واستخدامه التاكيوميتر وجهاز والزوايا، المساتقات تقياس في واستخدامه
 

 (مختبر) مدني مساحة
 Total Station جهاز وكذلك .والعمودية األفقية الزوايا تقياس في واستخدامه Theodolite جهاز على الطلبة تدريب

 .والعمودية األفقية المسافات تقياس في واستخدامه التاكيوميتر وجهاز والزوايا، المساتقات تقياس في واستخدامه
 

 األبنية رسم
 إليى إضيافة .لألبنيية والميكانيكيية الكهربائيية المدنيية، المعماريية، المخططيات تصحضير كيفية على الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف
 والرسيم اليدوي الرسم باستخدام متوسط مبنى لمشرو  الالزمة Design Drawings التاميمية المخططات تصحضير من الطلبة تمكين

 .CAD الكمبيوتر باستخدام
 

 الطرق ورسم هندسة
 تايريف وكيفيية والرأسيية األفقيية ومسياراتها الهندسيي والتايميم واسيتخداماتها الطيرق أنيوا  عليى الطلبية تعريف إلى المساق هذا يهدف
 .الطرق أعمال مخااات كافة وتصحضير إعداد من الطلبة وتمكين. الطرق على المياه

 
 الصحية األنظمة
 والمبيادئ معالجتهيا، وطيرق الطبيعيية مايادرها مين الميياه عليى الصحايول وطيرق مكونيات عليى الطلبية تعرييف إليى المسياق هيذا يهدف
 .المواسير وأنوا  التوزيع شبكات تاميم وطرق المياه توزيع وأنظمة المياه، لجريان النظرية

 
 إنشائي تحليل
 Statistically إنشيييائيا المصحيييددة وغيييير المصحييييييييددة المنشيييآت لتصحلييييل المختلفييية الطيييرق عليييى الطلبييية تعرييييف إليييى المسييياق هيييذا يهييدف

Determinate and Indeterminate Structures. الجوائز تصحليل من الطلبة وتمكين Beams اإلطارات Frames والجملونات 
Trusses إنشائيا. 
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 والمعدنية الخرسانية المنشآت تصميم
 والمعدنية، الخرسانية للمنشآت البسيطة والمعدنية الخرسانية العناار لتاميم األساسية بالمبادئ الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف

 .العناار بهذه الخااة والواالت والمقاطع التسلي  بصحديد الخااة بالتفايالت وتعريفهم
 

 (1) الميداني التدريب
 (.2) و( 1) مباني إنشا  ،(1) معماري رسم: السابق المتطلب
كسييابه المختلفيية، مراصحلهييا فييي البنييا  أعمييال متابعيية ميين الطالييب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهييدف  االصحتكيياك خييالل ميين العملييية الخبييرة وا 
 .العمل بسوق المباشر

 
 (2) الميداني التدريب
 (1) الميداني التدريب: السابق المتطلب
كسييابه المختلفيية مراصحلهييا فييي البنييا  أعمييال متابعيية ميين الطالييب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهييدف  االصحتكيياك خييالل ميين العملييية الخبييرة وا 
 .العمل بسوق المباشر

 
 وتشريعات قوانين
 سيلطات ومعرفية الفلسيطينية األراضيي فيي بيه المعميول واألبنيية والقير  الميدن تنظييم تقيانون عن فكرة الدارس إعطا  إلى المساق يهدف
 .األراضي تقسيم مخططات واعتماد القديمة أو الجديدة لألبنية التراخيص إلادار المتبعة والخطوات واالصحياتها التنظيم

 
 الكميات حساب
 تزويييده خييالل ميين وذلييك المبيياني مشيياريع لتنفيييذ الالزميية والمييواد األعمييال كميييات صحسيياب ميين الطالييب تمكييين إلييى المسيياق هييذا يهييدف

 .المختلفة الكميات لصحساب الكافية بالمعرفة
 

  1 مواد فحص
 االسيمنت فصحيوص عليى وتعريفيه البيتونيية، الخلطيات خاائص على وأثرها البيتون مكونات على الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف
  .البصحص جودة من والتأكد

 
  2 مواد فحص
يجاد التجارب هذه وتنفيذ التربة، لميكانيكا المخبرية التجارب على الطالب تعريف إلى المساق يهدف  .للتربة الفيزيائية الخواص وا 

 
 1 المباني إنشاء
 الهياكيل، هيذه إنشيا  فيي المتبعية الجيودة معيايير الفنيية والمواايفات األبنيية، هياكل مراصحل على الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 .األعمال هذه تنفيذ أثنا  بها األخذ الواجب السالمة واصحتياطات
 

 2 المباني إنشاء
 الفنيية والمواايفات تنفييذها وطيرق لألبنيية Finishing Works التشيطيب أعميال مراصحيل عليى الطلبية تعرييف إليى المسياق هيذا يهيدف

 .إتباعها الواجب السالمة واصحتياطات األبنية تشطيب في المتبعة الجودة ومعايير
 

 والمواصفات العقود
 نمياذج وتقيديم والمقياولين المهندسيين ومسيؤوليات واجبيات وتوضيي  اإلنشيائية، المقياوالت بيأنوا  الطاليب تعرييف إليى المساق هذا يهدف
 .FIDIC المقاولة لعقد العامة الشروط من المواد وبعض االتفاتقيات عن
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 التخرج مشروع
 والمعدنية الخرسانية المنشآت تاميم/واالساسات التربة ميكانيكا/االبنية رسم: السابق المتطلب
 إكسياب واليى السيابقة والعمليية النظريية المسياتقات خيالل اكتسيبها التيي والمهيارات المعلوميات لجمييع الطاليب تطبييق إليى المسياق يهدف

 أي أو اإلنشييا ات مجييال فييي متكامييل تاييميمي مشييرو  إنجيياز خييالل ميين وذلييك المشييكالت وصحييل واالستقاييا  البصحييث مهييارات الطالييب
 :التالية اآللية وفق وذلك المشرف يصحدده مجال
 للمشرو  أفكار ضعوو  المشرو  عن مقدمة إعداد 
 للمشرو  الالزمة والتااميم الصحسابات كل عمل 
 عداد المشرو  إخراج  للمشرو  الكامل التقرير وا 

 
 الرسم في الحاسوب استعمال
 1 داخلي تاميم :السابق المتطلب

مكانياته وتسمياته وأجزا ه صحجامهأو  وأنواعه بالصحاسوب الطالب بتعريف يتعلق المساق هذا  وصحل والتخزين والتاميم الرسم في وصحدوده وا 
 والواجهات المساتقط رسم في البرامج هذه بعض واستعمال خااة بافة الرسم وبرامج باللغات وتعريفه والتبويب والتانيف المعادالت

سقاط والمناظير وااليزومتريك خراج وطباعته الصحاسوب، إمكانيات باستعمال وتاغيرها وتكبيرها التفاايل ورسم الظالل وا   هذه وا 
 .ورق على الرسومات

 
 المشاريع إدارة
 هيذه فيي الميوارد إلدارة العلميية والطيرق اإلنشيائية، المشياريع فيي العميل وتنظييم إدارة طيرق عليى الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف

 .المشاريع إلدارة الصحاسوب برامج واستخدام الزمنية العمل برامج تصحضير إلى إضافة .المشاريع
 

 1 رياضيات
 :اآلتية بالمفاهيم الطلبة تعريف إلى المساق هذا يهدف
 (.بأنواعها والمتباينات المعادالت الصحقيقي، العدد مفهوم األعداد، مجموعات) ومنها الصحقيقية األعداد 
 متعدد – النسبي – الصحدود كثير – الثابت االتقتران نهاية النهايات، نظريات النهاية، مفهوم) ومنها واالتاال النهايات 

 (.القواعد
 النقط – المتوسطة القيمة – الفيزيائي التفسير – الهندسي التفسير – واألعمدة المماسات) ومنها االشتقاق تطبيقات 

 (.الصحرجة
 (.هندسية تطبيقات المصحدود، وغير المصحدود التكامل – والتكامل التفاضل بين العالتقة) التكامل 

 
 واألساسات التربة ميكانيكا
 ومكوناتها التربة افات على الطلبة تعريف. 
 المختلفة األصحمال مع وتفاعلها الفيزيائية بخوااها العالتقة ذات خااة للتربة األساسية الفصحوص على الطلبة تعريف. 
 المختلفة تااألساس بتاميم التربة خاائص على الطلبة تعريف. 

 
 اللغة العربية

بالمسيتويات الاوتي والارفي والنصحوي والبياني والكتيابي واليداللي، ميع بعيض القضيايا ذات الايلة : يتناول المساق المستويات اللغوية
 .مثل المعاجم واألخطا  اللغوية الشائعة وتقواعد كتابة الهمزة وتوظيف عالمات الترتقيم

فضييال عيين  .كمييا يتنيياول تصحليييل ناييوص أدبييية تمثييل العاييور القديميية والصحديثيية كمعلقيية زهييير وسيييفيات المتنبييي وشييعر فييدو  طوتقييان
 .التعريف ببعض الفنون النثرية كالقاة والسيرة والخط العربي
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 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
تعريف الفكر وأسس الفكر اإلسالمي، القرآن الكريم ومنهجية التفكير إضيافة إليى ترتييب القيرآن، : يتناول هذا المساق عدة مواضيع منها

النظام االتقتاادي واهيم كما ويتضمن السنة تعريفها وماطلصحات الصحديث، أركان اإليمان وعالمات الساعة،  .اإلعجاز القرآني وأنواعه
 .أسسه وشروط الصحاكم: أسسه، الشريعة مقاادها مفهومها وماادر التشريع، نظام الصحكم

 
 التنمية في الوطن العربي

يعتبر مساق التنمية في الوطن العربي من المساتقات الهامة، صحيث أابصحت فكرة التنمية تجتا  العالم بأسره، صحيث جنون التكنولوجيا 
المنافسة والفجوة الواسعة بين الدول المتقدمة والنامية، وتفشي العديد من المشاكل مثل البطالة والفقر وغيرها من األمور والمعلومات، و 

 التي تعتبر دوافع رئيسية لعملية التنمية
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 المساحة: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 الساعات 

 المعتمدة
 الساعات  نظري عملي

 المعتمدة
 نطري عملي

   2 الصحاسوب باستخدام الرسم 3 0 3 االنجليزية اللغة
 1 0 1  الاناعي والتنظيم اإلشراف 3 0 3 الرياضيات

 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 2 0 2 الهندسي المشغل
 3 0 3 (2) المساصحة 0 2 2 الهندسي الرسم
 0 1 1 عملي –( 2) المساصحة 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة

 3 0 3 اإلسالميالعربي  الفكر في دراسات 3 0 3 (1) المساصحة
 3 0 3 العربية اللغة 0 1 1 عملي( 1) المساصحة

 3 0 3 الطرق هندسة 2 0 2 الجيولوجيا
 0 1 1 عملي/الطرق رسم    
 19    20   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 0 2 2 (2) الميداني التدريب 0 2 2 (1) الميداني التدريب
 2 0 2 المساصحية والمواافات الكميات صحساب 3 0 3 (1) الجوي التاوير
 3 0 3 (2) الجوي التاوير 0 1 1 عملي –( 1) الجوي التاوير
 0 1 1 عملي –( 2) الجوي التاوير 2 0 2 واإلفراز والتشريعات العقارية المساصحة
 3 0 3 األخطا  ونظرية الجبر 0 1 1 عملي - واإلفراز والتشريعات العقارية المساصحة
 0 1 0 الرياضي النشاط GIS 2 0 2 الجغرافية المعلومات نظم
 1 2 3 للمساصحة والفلك الجيوديسيا 0 1 1 عملي - GIS الجغرافية المعلومات نظم
 الاناعية باألتقمار الموتقع تصحديد نظام

GPS 
 0 2 2 التخرج مشرو  2 0 2

 الاناعية باألتقمار الموتقع تصحديد نظام
GPS - عملي 

1 1 0     

     3 0 3 الخرائط رسم
     0 1 1 عملي - الخرائط رسم
 19    16   
 

 

 وصف المساقات
 حساب الكميات

واليردم والتعيرف عليى المواايفات وأهميتهيا فيي تايميم  صحساب المساصحات والصحجوم والمقاطع العرضية والطولية وصحساب كمييات الصحفير
 .وتنفيذ المشاريع والمواافات وصحساب الكميات للطرق
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  1المساحة 
التعييرف علييى أهمييية وأنييوا  المسيياصحة، فكييرة عيين شييكل األرض والخييرائط، مقييياس الرسييم وكيفييية اسييتخدامه، تقييياس المسييافات بييالطرق 

االتجاهييات ومسيياصحة البواييلة، التسييوية والميزانييية وأهميتهييا  ،الجنزييير، صحسيياب المسيياصحاتالمختلفيية، مبييادئ نظرييية األخطييا ، مسيياصحة 
  .للمشاريع المختلفة، كيفية عمل التسوية للمقاطع الطولية والعرضية، الخطوط الكنتورية

 

 عملي /  1المساحة 
سقاط األعمدة، رفع تقطعة أرض ايغيرة باسيتخدام أدوات  التعرف على أدوات القياس الطولية، تقياس المسافات األفقية والمائلة، إتقامة وا 
القياس الطولية، البالنتيمير، تقياس المسافات إلكترونيا، التعرف على جهاز التسوية، عمل مقاطع طوليه وعرضية، عمل ميزانية شبكية 

 . وريهورسم خرائط كنت
 

 (2)المساحة 
تقييياس الزوايييا األفقييية والرأسييية بالثيودواليييت، جهيياز المصحطيية الشيياملة  ،جهيياز الثيودوليييت بأنواعييه ومبييدأ عملييه، أنييوا  أجهييزة الثيودوليييت

Total station طيرق المضيلعات بأنواعهيا و  ،التطبيقيات المختلفية باسيتخدام جهياز المصحطية الشياملة ،واستخدامه في تقيياس االنصحرافيات
صحسييياب  ،صحسييياب اإلصحيييداثيات المسيييتطيلة وتايييصحيصحها ،تايييصحيصحها باسيييتخدام تقيييانون البوايييلة، نبيييذة عييين أنظمييية اإلصحيييداثيات المختلفييية

نبذه عن المسياصحة التاكيوميتريية  ،طرق التصحويل بين أنظمة اإلصحداثيات المستطيلة ،اإلصحداثيات باستخدام طرق التقاطع األمامي والخلفي
 .وتطبيقاتها

 
 عملي(/2)المساحة 

تقياس طول هدف يمكن الوايول الييه وهيدف ال يمكين  ،تقياس الزوايا األفقية والرأسية ،التعرف على استخدام جهاز الثيودوليت وضبطة
توتقيع أبنية مختلفة بواسطة  ،عمل مضلع مقفل ومفتو  ،توتقيع الزوايا ،Total stationالواول إليه عن طريق جهاز المصحطة الشاملة 

 ،التعرف على استخدام اللوصحة المستوية ورفع تقطعة أرض اغيرة بواسطتها بالطرق المختلفية ،Total stationلشاملة جهاز المصحطة ا
 .الرفع بإستخدام التاكيوميتر

 
 رسم الخرائط 

أساليب تعريف الخريطة أساسيات علم الخرائط،اهميتها،مجاالت استخدامها، أنوا  الخطوط المستخدمة في رسم الخرائط،مقياس الرسم، 
فكييرة عيين تنسيييق . UTMخاييائص إسييقاطات الخييرائط ومبييدأ أسيياليب اإلسييقاط، إسييقاط . الييى االصحييداثيات المسييتويةالكييرة اإلسييقاط ميين 

والمعييايير . المختلفيية إلعييداد خريطييه طريييق التقنيييات التقليديييه الجوانييب. صحييداثيات فييي إسييقاط الخييرائطاإلالتصحييويالت ومبييادئ صحسييابات 
وتعييديلها  ،فيياظ بييالخرائطواالصحت ،طييرق بنييا  الخريطيية الرتقمييية مقدميية نظرييية لرسييم الخييرائط باسييتعمال الكمبيييوتر، .الختبييار دتقيية الخييرائط

 .، واستغاللهاوعيوبها
 

  عملي/ رسم الخرائط 
 إكسيياب الطالييب مهييارة وخبييرة تصحضييير الخييرائط الرتقمييية ومعالجتهييا. تطبيقييات علييى تصحضييير خييرائط مختييارة باسييتعمال الطييرق التقليدييية

 .باستخدام الصحواسيب المختلفة
 

 عملي/المساحة العقارية والتشريعات واالفراز نظري
 ،(األراضييي المملوكيية ،األراضييي الموتقوفيية ،األراضييي األميرييية) معرفيية أنييوا  األراضييي  ،مقدميية صحييول أهمييية وتيياري  المسيياصحة العقارييية

معرفييية القيييوانين  ،التعرييييف بالمؤسسيييات واليييدوائر التيييي تعنيييي بقضيييايا الملكيييية واإلسيييتمالك والتنظييييم لقطيييع األراضيييي والطيييرق والمميييرات
طرق تسجيل العقارات واألنظمة والتعليمات واألسس المتبعة لد  دائرة األراضي والمساصحة والبلديات والمؤسسات األخر  ذات العالتقة، 
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فييرازه بييأكثر ميين طريقيية، إفيير ونقييل ملكيتهييا توضييي  كيفييية إفييراز  ،از األراضييي بطييرق مختلفيية مييع التركيييز علييى إعطييا  مشييرو  متكامييل وا 
 .إعادة الصحدود المفقودة وتعديل الصحدود بين المجاورين (إفراز شقة) العقار 

 
  1التصوير الجوي 

انوا  الاييور الجوييية ومصحتوياتها،مجيياالت ،لاييورمفهييوم التاييوير الجوي،مقدميية عيين نشييأة ا: أساسيييات علييم التاييوير الجييوي وتشييمل
التاييوير الجوي،مراصحيييل انتيياج المخططيييات ميين الايييور الجويييية، الفييرق بيييين الاييورة الجويييية والخريطة،الخاييائص الهندسيييية للايييورة 

صحلية الطييران ر  ،مقدمية عين نشيأة وتطيوير المسياصحة الجويية.الجوية،صحساب مقياس رسم الاورة الجوية، أنوا  التشوه فيي الايورة الجويية
 .تعديل الخريطة ،(اإلسقاط العمودي)الاور األرثوغرافية  ،طرق المساصحة الجوية البسيطة ،نقاط الضبط األرضي ،المساصحية

 
 عملي /1التصوير الجوي 

ام تقييياس البييراالكس باسييتخد ،طييرق التقيياطع المختلفيية فييي تصحضييير الخييرائط ،تطبيقييات علييى اسييتخدام الستيريوسييكوب بأنواعييه المختلفيية
 .تقضيب البراالكس وتصحديد االرتفاعات، صحساب اصحداثيات النقاط

 
  2التصوير الجوي 
أنييوا  أجهييزة الرسييم التجسيييمي  ،التجسيييم ومفهييوم الرؤييية المجسييمة ،التوجيييه الييداخلي والنسييبي والمطلييق ،( Analogue)طييرق التنيياظر 

العنااير الميكانيكيية والبايرية فيي أجهيزة التنياظر المجسيمة  وخطوات توجيه الاور للصحاول على الرؤية المجسمة بالطريقية اليدويية،
تصحضيير الخييرائط  ،الطييرق التصحليليية بميا فيهييا التقياطع الفراغيي والتوجييه النسييبي والمطليق ،(Analytical )لألجهيزة التصحليليية المجسيمة 

وير األرضييي وطييرق الصحلييول الخاايية بهييا، رسييم الخييرائط الكنتورييية، مقدميية عيين التايي ،المختلفيية باسييتخدام األجهييزة التصحليلييية المجسييمة
  .تخطيط مشاريع التطوير الجوي لمنطقة ما ،ومعايرة الكاميرا

 التجسيم وتشمل مفهوم الرؤية، المجسم وانوا  اجهزة الرسم التجسيمي، خطوات توجيه الاور للصحاول على الرؤية المجسيمة بالطريقية
 .اليدوية

 
 عملي /  2التصوير الجوي 
تصحضييير الخييرائط المختلفيية باسييتخدام  ،سييتخدام األجهييزة التصحليلييية المجسييمة تشييمل التوجيييه الييداخلي والنسييبي والمطلييقتطبيقييات علييى ا

 .رسم الخرائط الكنتورية والتثليث الجوي ،األجهزة الرتقمية المجسمة
 

 الجيولوجيا
ة وهندسييية المسييياصحة، أغلفييية األرض، المعيييادن تعرييييف عليييم الجيولوجييييا والعليييوم المرتبطييية بيييه، عالتقييية عليييم الجيولوجييييا بالهندسييية المدنيييي

، عواميل التجوييية الميكانيكيية والكيماوييية والبيولوجيية باإلضييافة لفعييل (الناريية والرسييوبية والمتصحوليية)السييليكية وغييير السييليكية، الاييخور 
ن التربة المنقولية، االستكشياف الرواسب على سط  األرض وتكون التربة، طرق نقل التربة وتميز خاائص التربة المتبقية ع النباتات،

الجيولييوجي لموتقييع البنييا ، المييياه الجوفييية وتاييرفها داخييل طبقييات األرض، بعييض العوامييل الجيولوجييية التييي تييؤثر فييي بعييض المشيياريع 
  .الهندسية

 
 الجيوديسيا والفلك للمساحة

القياسات الجيوديسية، اإلصحداثيات والصحسابات على لمصحة تاريخية لألسط  المختلفة والمعتمدة في  ،مقدمة عن علم الجيوديسيا وأغراضه
أنظميية  ،(Geoid)التسيوية الدتقيقيية واالرتفاعيات، والسييط  المرجعيي لالرتفاعييات  ،الشييبكات الجيوديسيية والتثليييث ،سيط  الكييرة األرضيية

تهييا بأنظميية اإلصحييداثيات ت الفلكييية و عالتقاأنظميية اإلصحييداثي, المثلييث الفلكييي , (  map projections) وطييرق اإلسييقاط المسييتخدمة 
 .أنظمة الوتقت, األرضية 
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 هندسة الطرق
التاييميم  ،اختيييار مسييار الطريييق ،المعلومييات الالزميية لتاييميم طريييق ،خاييائص مسييتعمل الطريييق والمركبيية ،التعريييف بييأنوا  الطييرق

 ،التاميم العرضي وتنفيذ جسيم الطرييق، شيكل الكمييات التراكميي ،التاميم النهائي للطريق ،األفقي والراسي والمخطط النهائي للطريق
 اإلدارة والقبول  ،هندسة المرور، خراب وايانة الطرق ،الخلطات اإلسفلتية والخرسانية ،إنشا  العبارات واألرافة

 
 رسم الطرق

المسييارات، التاييميم االفقييي التاييميم  التعريييف بييأوراق الرسييم وانييوا  الخطييوط، وصحييدات القييياس الكتابيية، المخططييات الطبوغرافييية، رسييم
 .الراسي، المقاطع العرضية النموذجية، شكل الكميات التراكمي، التقاطعات، اللوصحات النهائية

 
  نظم المعلومات الجغرافية

ة وجيدو  اليي التعيرف عليى البيرامج الالزمية والمتيوفرة، أهميي ،GISالتجهييزات الالزمية ليي  ،GISنظم المعلوميات الجغرافيية اليي  مقدمة عن
GIS،  التطبيقات المتعددة ليGIS،  الترميزCoding،  انتشار الخطأ وموضو  الدتقة في اليGIS،  

 
 عملي/ نظم المعلومات الجغرافية 

تشيتمل التيدريبات عليى  ،وغيرهيا Geomedia, AreGIS مثيل GISيشتمل هذا المساق عليى تيدريبات عمليية عليى اسيتخدام بيرامج اليي 
 .بنا  تقواعد البيانات والتصحرير وتبادل الملفات واالستفسارات

 
  G.P.Sنظام تحديد الموقع باالقمار الصناعية 

األنظمية المختلفيية المسييتخدمة فييي تصحديييد المواتقييع بواسييطة األتقمييار  ،األتقمييار الاييناعية المسييتخدمة فييي تصحديييد المواتقييع الجيوديسييية أنيوا 
مايادر األخطيا  فيي المسي  بواسيطة  ،اسيتخدامات األتقميار الايناعية فيي التطبيقيات الهندسيية ،ارات األتقميار الايناعيةميد ،الاناعية

مبدأ عملها  GPSطرق الراد المختلفة باستخدام الي ،األتقمار الاناعية، مبدأ صحساب اإلصحداثيات والمواتقع باستخدام األتقمار الاناعية،
 .Static،لديناميكيوا RTKوخاائاها، والقياس السريع 

 
 عملي / G.P.Sنظام تحديد الموقع باالقمار الصناعية 

المسيي  بواسييطة األتقمييار الاييناعية، صحسيياب اإلصحييداثيات والمواتقييع باسييتخدام األتقمييار الاييناعية، , المسييتخدمة  GPSمقدميية فييي أجهييزة 
 .Static،والديناميكي RTK، والقياس السريع GPSتطبيقات عملية على طرق الراد المختلفة باستخدام الي 

 وتصحديييد االرتفاعييات باسييتخدام. و ذلييك باسييتخدام األجهييزة المالصحييية .GPSتطبيقييات عملييية علييى طييرق الراييد المختلفيية باسييتخدام الييي  
GPS وعالتقتها بالجيوئيد واالرتفاعات في المساصحة المستوية. 

 
 الرسم باستخدام الحاسوب 

مير تعيديل الرسيم، أوامير معاينية الرسيم، الطبقيات، اليتصحكم فيي خايائص عنااير الرسيم، أنمياط إعداد لوصحة إلكترونية، أوامر الرسم، أوا
الكتابيية والخطييوط ومناسييبتها لمقيياييس الرسييم، رسييم األبعيياد، رسييم المسيياتقط والواجهييات المعمارييية، رسييم المنيياظير االيزومترييية، الطباعيية، 

 .تطبيقات مختلفة
 

  ونظرية األخطاءالجبر 
الفصحيييص اإلصحايييائي و اكتشييياف االخطيييا ، أسيييس نظريييية , فتيييرات الثقييية , المايييفوفات و مصحيييدداتها ومعكوسيييها ,  المعيييدالت الخطيييية

( Excel)األخطا ، تاصحي  شيبكات المسياصحة البسييطة ومسيائل عليى التايوير الجيوي، طيرق المايفوفات، اسيتخدام بيرامج الكمبييوتر 
 .أوزان وأهمية القرا ات وعالتقتها بالدتقة, المساصحيةفي صحلول المسائل، مبدأ دراسة انتشار األخطا  في األعمال 
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 مشروع التخرج 

يتم من خالل المشرو  تعميق الفهم لجانب من جوانب التخاص أو مصحاولة تصحقيق إضافة علمية بنا ه تصحيت إشيراف الهيئية التدريسيية 
 .ختااص من داخل وخارج الكليةثم تقدم المشاريع للمناتقشة من تقبل لجان تصحددها الدائرة تتكون من أهل اال. للكلية
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 المحوسب والتحكم االلكترونيات :التخصص اسم
 36 :المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 0 2 2 المخططات وتقرا ة الفني الرسم 3 0 3 الكهربائية الدوائر مبادئ
 2 1 3 صحاسوب برمجة 0 1 1 الكهربائية الدوائر مبادئ مختبر

 2 1 3 التناظرية التقنيات 2 0 2 لكترونياتا
 2 1 3 الرتقمية التقنيات 0 1 1 الكترونيات مختبر
   0 سيسكو 2 1 3 وااللكترونيات الكهربا  تقياس أدوات
 0 2 2 هندسية مشاغل   0 سيسكو

 3 0 3 فنية انجليزية لغة 3 0 3 الرياضيات
   0 االتاال مهارات 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة
 0 2 2 ميداني تدريب 3 0 3 االنجليزية اللغة
       0 رياضي نشاط

 19    11   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 1 2 3 المنطقية المتصحكمات 2 0 2 القدرة الكترونيات
 2 1 3 الدتقيقة المعالجات 0 1 1 عملي - القدرة الكترونيات
 2 0 2 كهربائيةال مصحركاتال أنظمة 2 1 3 التصحكم وتقنيات المجسات
 0 1 1 عملي – كهربائيةال مصحركاتال أنظمة 2 1 3 الكهربائية واآلالت المصحوالت
 2 1 3 المتقدمة الاناعية االلكترونيات 1 2 3 الصحاسوب ايانة

   0 سيسكو 1 2 3 الدتقيقة المتصحكمات
   0 الريادة مهارات   0 سيسكو
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 1 0 1 الاناعي والتنظيم اإلشراف
 3 0 3 العربية اللغة 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
   2 2 ميداني تدريب 0 2 2 التخرج مشرو 

 21    20   
 

 
 المساقات وصف
 الكهربائية الدوائر
 أنييوا (. مركييب و تييوازي تييوالي،)  الكهربائييية الييدوائر تصحليييل وطييرق نظريييات المباشيير، التيييار ذات الكهربائييية الييدوائر وتقييوانين عناايير
 الييييدوائر المباشيييير، التيييييار دوائيييير فييييي العييييابرة صحاالتهييييا ودراسيييية الملفييييات المكثفييييات، ،المكافئيييية الييييدوائر وتصحويالتهييييا، التغذييييية ماييييادر

 الفاعلييية المتييردد، التيييار دوائيير وعناايير الجيبييية واإلشييارات المتييردد التيييار بينهمييا والتصحويييل والمثلييث النجميية توايييالت المغناطيسييية،
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 الكهربائيية اليدوائر لمبيادئ المختلفية والقوانين النظريات تطبيقات القدرة، تقوانين ،االتجاهي التخيل .والسماصحية والمقاومة والسعوية الصحثية
 . القدرة معامل وتصحسين القدرة مثلث. اتجاهيا وتصحليلها المتغيرة اإلشارة ذات

 
  عملي/ كهربائية دوائر مختبر 

 والمتيردد المباشير التيار صحالة في الكهربائية الدوائر وخاائص مكونات لدراسة مختارة تجارب ،القياس أجهزة ومعايرة واستخدام التعرف
 .الميرصحالت مثيل خااية ودوائر عناار باستخدام الكهربائية التطبيقات من عدد علي التعرف .التصحليل في المختلفة التغيرات وتانيف

 .سبة مصحو تصحليل برامج استخدام وكذلك والمصحوالت الرنين دوائر
 

  إلكترونيات
. الثنائييات عليى مختلفية تطبيقيات الثنيائي، انصحيياز س،/م واالت. والموجبة السالبة البلورات التطعيم، عملية المواالت، أشباه نظرية
 الترانزيسيييتور انصحيييياز دوائييير. س م س م، س م الترانزيسيييتور. خااييية أغيييراض ذات ثنائييييات. المسيييتمرة التغذيييية جهييياز التوصحييييد، عمليييية

 .الترانزيستور لهذا االنصحياز طرق .المختلفة لألنوا  التوايل وداالت منصحنياته المجال، تأثير ترانزيستور المختلفة،
 

  عملي/ اإللكترونيات مختبر
 خايائص عمليية، تطبيقيات فيي اسيتخدامه و الزنير ديود خاائص العملية، تطبيقاته و( سيليكون و جرمانيوم) الديود خاائص دراسة
BJT خايائص اإللكترونية،دراسة الدوائر في تصحكم كعنار استخدامه و التكبير دوائر مثل المستخدمة التطبيقات أهم و ترانزيستور  (

operational amplifier  )تطبيقات في( ( 555 مؤتقت استخدام و المفاضلة و المكاملة دوائر مثل عملية تطبيقات في استخدامه و 
 . عملية

 
 ( 2)  نظري االلكترونيات أساسيات

. الثنائييات عليى مختلفية تطبيقيات الثنيائي، انصحيياز س،/م واالت. والموجبة السالبة البلورات التطعيم، عملية المواالت، أشباه نظرية
 الترانزيسيييتور انصحيييياز دوائييير. س م س م، س م الترانزيسيييتور. خااييية أغيييراض ذات ثنائييييات. المسيييتمرة التغذيييية جهييياز التوصحييييد، عمليييية

 التوايييل وداالت منصحنياتييه المجييال، تييأثير ترانزيسييتور. المجمييع مشييترك مكبيير, القاعييدة مشييترك مكبيير, الباعييث مشييترك المختلفيية،مكبر
 .الترانزيستور لهذا االنصحياز طرق .المختلفة لألنوا 

 
  عملي اإللكترونيات أساسيات
 .نظري االلكترونيات اساسيات مساق يشملها التي المواضيع كافة تغطي مختلفة عملية تجارب

 
 Microprocessors  (3 ) الدقيقة المعالجات

 اليدتقيق المعيالج ربيط باليذاكرة، اليدتقيق المعيالج ربط ،(ثنائية خانات 1) الدتقيق للمعالج الداخلي التركيب الدتقيقة، بالمعالجات عام تعريف
 باسييتخدام الييتصحكم موضييو  فييي عملييية تجييارب, التجميييع بلغيية البرمجيية.األنظميية لييربط األساسييية المبييادئ اإلخييراج، و اإلدخييال بوصحييدات
 النظيام مين التصحوييل, الكهربائيية بالمصحركيات اليتصحكم, العيرض بشاشات التصحكم, للضو  الباعثة بالديودات التصحكم) 1011 الدتقيق المعالج
 ...(وبالعكس الرتقمي النظام الى التماثلي

 
 Microcontrollers  (3 ) الدقيقة المتحكمات

, المؤتقتييات, والخاايية العاميية المسييجالت, PIC16X8xx الييدتقيق للمييتصحكم الييداخلي التركيييب, وانواعهييا الدتقيقيية بالمتصحكمييات عييام تعريييف
 اشييييارات, العييييرض شاشييييات,  UART,I2C التسلسييييلية االتايييياالت, وانواعهييييا الييييذاكرة, ثنييييائي\تنيييياظري مصحييييول, المذبييييذب دارة, المنافييييذ
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 الييتصحكم موضييو  علييى تركييز عملييية تجييارب المسيياق هييذا يتخلييل. المييتصحكم الييى البييرامج وتصحميييل ميكروبيسييك بلغيية البرمجيية. المقاطعيية
  .الدتقيق المتصحكم مكونات معظم مع التعامل وتغطي

 
 ( 3)  خطية الكترونيات
, االهتيييييزاز متعيييييدد, timer 555, المذبيييييذبات, العملييييييات مكبييييير, الراجعييييية التغذيييييية, الوايييييلة اصحيييييادي ترانزسيييييتور, القيييييدرة ميييييزودات
 .النظرية المواضيع كافة تغطي عملية تجارب المساق يتخلل. القدرة مكبرات,المرشصحات

 
 (3) حاسوب صيانة
 :االتي ويضم سيسكو شركة من شهادة فيه وتعطى المساق هذا تدريس في سيسكو شركة خطة تعتمد

, الصحاسيييييوب شيييييبكات, التشيييييغيل انظمييييية, الشخايييييي الصحاسيييييوب وتجمييييييع تركييييييب, واالمييييين السيييييالمة, الشخايييييي الصحاسيييييوب مكونيييييات
. الصحاسيوب فيي والبرمجيية الماديية للمكونيات ايانة عمل,  االتاال مهارات, المصحمولة الكمبيوتر اجهزة, الضوئية الماسصحات,الطابعات
 .الصحاسوب وايانة تجميع على عملية تجارب المساق هذا ويتخلل

 
 (3) حاسوب برمجة
 االتي وتتضمن( بيسك فيجوال)  المرئي البيسك بلغة الصحاسوب برمجة

 ودراسيية االدوات اييندوق عناايير جميييع اسييتخدام, العناايير جميييع ووظييائف البرنييامج واجهيية علييى التعييرف,  VB6 برنييامج تنايييب
 الصحيوار ايناديق, االجيرا ات, المتغييرات انيوا , .....(المؤتقيت,  الاورة مربع, النص اندوق, االمر زر)  برمجتها وطرق خاائاها
 .النظرية الجوانب معظم تغطي برامج كتابة,ال ....والتكرار والشرط التعيين جمل مثل البرمجة جمل, والرسائل

 
  الحاسوب شبكات
 مين شيهادة بنجيا  االربعية االتقسيام هذه اتمامه بعد الطالب وياخذ سيسكو شركة منهاج صحسب تعطى اثرائية مساتقات 4 عن عبارة وهي
 .الشبكات اجهزة من وغيرها الراوترات برمجة الشكبات مجال في تجارب المساتقات هذه ويتخلل. سيسكو شركة

 
  رقميةال الدوائر
 القابلية المنطيق دوائير التخيزين، وصحيدات المسيجالت، المتزامنية، غير و المتزامنة العدادات بأنواعها، النطاطات المتزامنة، المنطق دوائر

 .HDL بلغة البرمجة ،PLD، State Machines للبرمجة
 األنظمية تايميم و الرتقميي المنطق أسس مساتقي في العملي الجانب لتغطية) المتزامنة و التجميعية، المنطق دوائر على عملية تجارب
 (.الرتقمية

 
  الكهربائية القياسات
 ذو الكهربائييية القنيياطر والطاتقيية، القييدرة تقييياس جهيياز األوميتيير، األميتيير، الفييولتميتر، جهيياز تركيييب ،المباشيير التيييار ذو المتصحييرك الملييف
 الدتقية،تأثير الصحساسيية، الميد ، صحييث مين المختلفية القيياس أجهيزة خيواص دراسية اإلشيارة كاشيف ،إلكترونية تقياس أجهزة. المتردد التيار

 . وغيرها الخطأ نسبة الصحمل،
 

  االلكترونية المجسات
 مجسييات المغناطيسييية،:  هييي المجسييات وهييذه .عليهييا وتطبيقييات الفيزيييائي والتركيييب العمييل مبييدأ ناصحييية ميين المختلفيية المجسييات أنييوا 

 المجسيييات اليييذاتي، الصحيييث المتبيييادل، الصحيييث السيييعة، ،للمقاومييية المتغييييرة القيمييية عليييى المعتميييدة المجسيييات (.Piezoelectric) اإلجهييياد
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 اليوارد المجسيات مين المختلفية األنيوا  دراسية .A-to-D and D-to-A تصحيويالت. الوضيع مجسيات و الكيماويية ،الضوئية الصحرارية،
 .والمغلقة المفتوصحة التصحكم أنظمة في وتطبيقها" والمجسات القياسات" النظري المساق في ذكرها

 
  الكهربائي المشغل
عيداده عمليا   الطيالب لتدرييب المساق هذا يهدف كيسابه وا   الانياعيية والتمدييدات الكيهربائيي التصحكيم دوائير تاميم في العملية المهيارات وا 

 تصحدييد عليى الطاليب لتيدريب أيضيا   ويهييدف اآلالت فيي تتوفير أن يجب التي والسالمية األمين وسائل وتطبيق اإلنتاجية باآلالت المتعلقة
عيادة واييانية وفصحص األعطيال عيادة المتيردد التيار في والمصحركات المصحوالت ليف وا   والتييدرب المسيتمر التيييار آالت فيي البييوبين ليف وا 

 .اإلليكيترونيية واألجهزة الكهربائية الدوائر في اللصحام عملية على
 

 المهنية والسالمة األمن
 وظيروف المعيدات وأهميتيه، الايناعي بياألمن الطاليب تعرييف إليى وتشيريعاته واهميتيه المهنيية السيالمة عليم دراسة المساق هذا يهدف,

 أخطييار المهنيية، أمييراض. والكيماوييية الفيريقييية المخيياطر الكهربييا ، مخيياطر اآلالت، فييي الخطيير وماييادر المييواد تييداول اآلمنيية، العمييل
 .الشخاية الوتقاية معدات .األولية اإلسعافات وأسس والقطع الصحريق

 
 ( 1) ميداني تدريب
 مثييل األساسييية الهندسييية المهييارات ميين مجموعيية علييى بالتخاييص عالتقيية ذات مؤسسيية فييي الطالييب تييدريب إلييى المسيياق هييذا يهييدف
 القيدرة إليى باإلضيافة. والصحمايية والطاتقية والتخطييط والرسيم اإلداريية العالتقيات والتجارية، الفنية والماطلصحات الاناعي واألمن السالمة

 .والمؤسسة الجامعة تقبل من وتوجيه فني إشراف تصحت الناس مع والتعامل بالزمن والتصحكم االلتزام على
 

 ( 2) ميداني تدريب
 اإلنتياجي العميل أثنيا  بالتخايص العالتقية ذات المتخااية الفنيية المهيارات مين مجموعية على الطالب تدريب إلى المساق هذا يهدف

جرا  للمؤسسة عداد العالتقة، ذات التصحليلية الدراسات جميع وا   .العمل لمرصحلة الطالب وا 
 

  التخرج مشروع
 Hardware مادية مكونات المشرو  يشمل. األنسب الصحل وتاميم المناسبة، الصحلول وضع وتصحليلها، السوق في صحقيقية مشكلة دراسة

 تغطيتهييا، تييم التييي التدريسييية والمسيياتقات اهتماماتييه مييع يتناسييب الييذي المشييرو  باختيييار الطالييب يقييوم .Software برمجييية ومكونييات
 أساسييا جيز ا يعتبير للمشيرو  العمليي التنفييذ المشيرف، ومشيورة ورأي وأهميتيه الالزمية القطيع تيوفر إمكانيية المشيرو  اختيار في ويراعى

 .منه
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الصيدلة :التخصص اسم
 31: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 1 1 2 2 األدوية علم 1 1 2 1 األدوية علم
 2 1 3 2 الايدالنيات علم 2 1 3 1 الايدالنيات علم

 2 1 2 1 الطبية والنباتات العقاتقير 2 0 2 والعقاتقير الايدلة تاري 
 2 0 2 صحيوية كيميا  2 0 2 تشري ال علم
 0 1 1 عملي صحيوية كيميا  2 0 2 األعضا  وظائف علم

 2 0 2 الدتقيقة األصحيا  علم   0 أولي إسعاف
 3 0 3 االنجليزية اللغة 2 0 2 عامة اصحة
 0 3 3 (1) عملي تدريب 2 0 2 عضوية كيميا 
     1 0 1 عملي عضوية كيميا 
       0 االنجليزية اللغة

     3 0 3 العربي الوطن في التنمية
 19    11   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 2 0 2 لطبيةا االنجليزية اللغة   0 الفنية االنجليزية اللغة
 1 1 2 2 الطبية والنباتات العقاتقير 1 1 2 3 األدوية علم
 0 3 3 (2) عملي تدريب   3 3 الايدالنيات علم

   0 اناعية ايدلة 1 1 2 الصحشرية والمبيدات والترياق السموم
 2 0 2 طبيةال الصحديثة فيزيا ال 2 0 2 ايدالنية تشريعات
 2 0 2 األمراض علم 3 0 3 مصحاسبة
 3 0 3 العربية اللغة 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة

   ICDL 0 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
 2 0 2 األدوية وصحفظ تخزين    
 18    16   

 
 المساقات وصف

Pharmacology 
Principles of pharmacology based on discussion of normal and abnormal 
Physiologic and biochemical mechanisms, drug receptor interactions, absorption, distribution, and 
elimination mechanisms are discussed. In depth consideration of the effects of drugs on the 
Autonomic Nervous system, Cardiovascular system, Respiratory system, kidney, Blood, and Immune 
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systems. discussion of drugs acting on the Central Nervous system, Chemotherapeutic agents, 
Endocrine System, and Gastrointestinal agents. 
 
Pharmaceutics 
The application of physical chemical principles in the design, manufacture, and evaluation of 
different pharmaceutical dosage forms. The course will cover pre-formulation studies, and 
formulation of liquid and solid dosage forms. the application of physical chemical principles in the 
preparation of powders, colloids, suspensions, emulsions, solids and topical dosage forms and the 
formulation factors affecting drug availability. 
 
Pharmacognosy 
This course is concerned with the study of drugs from plants. It covers the anatomical structure of 
plant cells and plant tissue organs, structure development, theory and practice of classification, 
speciation and environmental variations. Knowledge about the morphological, histological, and other 
characteristics of the crude drug and its uses is provided. 
 
Juresprudence 
Presentation and discussion of the legal principles and laws that affect the practice, of pharmacy in 
community and institutional settings. Legal concepts covering professionalism, and liabilities are 
presented and discussed. 
 
Toxicology 
General principles of toxicology. Diagnosis, treatment, and management of accidental poisoning from 
drug over dosage, toxic household products, poisonous plants, venomous animals, industrial and 
environmental toxicants. 
 
Drug storage 
This course is concerned with the study of the principles , specification and condition for medicinal 
storage. 
  
History of Pharmacy 
This course is concerned with the study of the evolution of the pharmaceutical profession from 
prehistoric time until the modern age. 
 
Anatomy 
The science of the structure of the body and the relation of its parts. Understanding the relationship 
between muscles, bones, joints, tendons and ligaments is important for instructors in weight training, 
but the finer details are less important for those doing the exercise. 
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Physiology 
This course is concerned with the various aspects of human physiology with emphasis placed on the 
maintenance of normal functions. Discussion of cell physiology including nerve and muscle cell 
function as well as the Autonomic, the Central Nervous, and the Endocrine Systems. Circulation, 
Respiration, Gastrointestinal, and Renal. 
 
Organic Chemistry 
This course includes the essential knowledge in the chemistry of organic compound and functional 
groups to help the students to understand the structure and reactivity of chemical entities mainly 
those used as pharmaceuticals and drugs and the importance in pharmacy- in relation to drug 
action and toxicity. The major topics will include the concept of aromaticity and anti-aromatic 
structures, reactivity of benzene nucleus-mechanism of aromatic electrophilic substitution, and the 
effect on reactivity and orientation of ring substituents and their pharmaceutical importance. Acidity 
of organic molecules, the chemistry of carbonyl group (ketones, aldehydes, carboxylic acid) and its 
role in biologically active molecules.  
 
Organic Chemistry Lab 
This laboratory concerns with the principles of organic chemistry techniques which include physical 
tests: melting point, boiling point, solubility, recrystalization, also this course includes the Isolation of 
drugs from their natural sources, by means of extraction, steam distillation, chromatography…est. In 
addition to all the above techniques identification of alcohols, synthesis of some alkyl halides and 
alkenes will be carried out, identify drugs by systematic identification through: a. Chemical tests that 
identify the different functional groups of organic compounds. b. Spectroscopy also in this laboratory 
the students will prepare some popular drugs such as: Aspirin. 
 
Biochemistry 
This course is designed to provide an understanding of the structure of the chemical components of 
living matter. The course will cover the four major classes of biological molecules: proteins, 
carbohydrates, lipids, and nucleic acids. 
 
Biochemistry lab 
This course Includes the experiments in both basic and metabolic biochemistry.  
 
First Aid 
Basic medical assessment and procedures followed in cases of emergency medical situation and 
minor injuries. 
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Microbiology 
This course deals with microorganisms (Bacteria,viruses,fungus,and parazites) and their activities. 
Microbial cell structure and function, metabolism, microbial genetics, and the role of microorganisms 
in disease, immunity, and other selected applied areas will be covered. The practical part covers a 
variety of microbiological techniques and experiments to illustrate the major concepts covered. 
 
Pathology 
This course focuses on the disease processes and mechanisms of tissue injury to organ systems 
during selected disease states. Emphasis is placed on the specific alterations, derangements and 
mechanisms, which disrupt normal physiology. Various disorders of the Cardiovascular, Respiratory, 
Renal, Endocrine and Central Nervous System are presented to provide the students with the 
rationale for drug therapy. 
 
Public health 
This course is concerned with the health of the community as a whole,and practice of protecting and 
improving the health of a community, as by preventive medicine, health education, control of 
communicable diseases, application of sanitary measures, and monitoring of environmental hazards. 
 
Modern medical physics 
This course deals with intellectual foundations in terms of modern physics and its importance in our 
world today, it also addresses its relationships to human being and the environment together with its 
most falient application is in the medical professions 
 
Accounting 
This course deals with the basics of the accounting and its uses in the pharmacy. 
 

 لصيدالنياتا علم
 ،المختلفية الاييدالنية لألشيكال والتصحضيير التاينيع خطيوات ،والكيميائيية الفيزيائيية خاائايها صحييث من األدوية يبصحث الذي العلم وه

 .الدوا  هذا من نتائج أفضل على للصحاول عليها تؤثر التي والعوامل
 

 الطبية والنباتات العقاقير علم
 مكوناتهيا بدراسية يهيتم كميا والتشيريصحية، الشيكلية خواايها صحييث مين الخيام بشيكلها للعقياتقير النباتية األاول بدراسة يهتم الذي العلم هو

 .النباتية األجزا  هذه خزن بظروف يهتم كما ،عنها والكشف استخالاها وطرق اإلنسان، جسم على المكونات هذه وتأثير الكيميائية
 

 والعقاقير الصيدلة تاريخ
 .الصحديث بالعار وانتها  التاري  تقبل ما من ابتدا  التاري  عبر والايدلة الطب مهنة تطور عن موجزة لمصحة تعطى
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 الصيدالنية التشريعات
 .الايدلة ونقابة الاصحة وزارة في بها المعمول الايدلة مهنة تصحكم التي والقوانين األنظمة المساق هذا في تدرس

 
 األدوية وحفظ التخزين
 .المختلفة األدوية خزن وشروط مواافات المساق هذا في يدرس

 
 والترياق السموم علم
 .اإلنسان جسم على للسموم السمية التأثيرات المساق هذا في يدرس صحيث

 
 المحاسبة
.المصحاسبة أسس المساق هذا في تعطى . 
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الطبية المختبرات: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 1 0 1  الطبية األجهزة   0 الجسم سوائل
 1 1 2 2 الدتقيقة األصحيا  علم   0 1 الدم علم
 1 1 2 1 الدمويات   0 1 األماال علم

 1 1 2 1 والمناعة األماال   0 المخبري الطب علم في مقدمة
 2 0 2 1 الصحيوية الكيميا  0 3 3 1 العملي التدريب

 0 1 1 عملي – الصحيوية الكيميا  2 0 2 1 الدتقيقة األصحيا  علم
 2 0 2 الطبية الصحديثة الفيزيا  2 0 2 العامة الاصحة
 3 0 3 العربية اللغة 2 0 2 التشري 

 3 0 3 االنجليزية اللغة 2 0 2 األعضا  وظائف علم
   0 الدم بنك 2 0 2 العضوية الكيميا 
     0 1 1 عملي – العضوية الكيميا 
     2 0 2 األولي اإلسعاف

       0 االنجليزية اللغة
 16    11   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 1 1 2 3 الصحيوية الكيميا  1 1 2 2 الصحيوية الكيميا 
   0 للطعام الدتقيقة األصحيا  علم 1 1 2 2 الدمويات

 2 0 2 2 والمناعة األماال علم 2 1 3 الدم بنك
 1 1 2 2 األنسجة علم 1 1 2 1 األنسجة علم
 2 0 2  الطبية نجليزيةاال لغةال   0 1 األماال علم
 0 3 3 2 العملي التدريب   0 الطبية نجليزيةاال لغةال

   ICDL 0 2 0 2 3 الدتقيقة األصحيا  علم
 3 0 3 اإلسالمي الفكر في دراسات 2 0 2 األمراض علم

ICDL 0   3 0 3 العربي الوطن في التنمية 
   0 رياضي نشاط 2 1 3 التصحليلية الكيميا  مبادئ
     2 1 3 الصحاسوب في مقدمة

 19    17   
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 المساقات وصف
 الدقيقة األحياء علم
 والوظيفيية الشيكلية ناصحيتهيا مين( والفطرييات الطفيلييات الفيروسيات، البكتيرييا،)  الدتقيقية الصحيية الكائنيات دراسية فيي يبصحث الذي العلم هو

 .والمالية البيوكيميائية والفصحواات والزراعة الاباغة تقنيات باستخدام المختبر داخل وتشخياها عزلها وكيفية
 

 الدم علم
 هيذه عليى والكيفية الكمية والتغيرات المختلفة بانواعها الدم خاليا ووظيفة الخلوية وتقسيماته الدم تانيع آليات في يبصحث الذي العلم هو

 المتعلقيية والوراثييية المكتسييبة االمييراض كافيية العلييم هييذا ويبصحييث وكمييا االنسييان، تايييب التييي مراضبيياال التغيييرات هييذه وعالميية الخاليييا
 .المخبرية تشخياها واليات الدم بمكونات

 
 الدم بنك
 فصحواييات أنيوا  ذليك ويتضيمن يصحتاجونهييا لمين إلعطائهيا المتبيرعين مين الييدم وصحيدات وتوزييع الصحفيظ، طيرق فييي يبصحيث اليذي العليم هيو

 عمليييات لضيمان اليدم وصحيدات فيي طبيعييةال غييير المضيادة األجسيام عين الكشيف وطيرق التوافييق وفصحوايات المختلفية وزميره اليدم أنيوا 
 .الدم لوصحدات آمنة ارف

 
 االمصال علم
 الصحاالت في المضادة االجسام هذه وارتفا  ظهور ميكانيكية ايضا ويدرس جيناتها مع المضادة االجسام تفاعالت يدرس الذي العلم هو

 .انتجيناتها او المضادة االجسام هذه عن للكشف المتبعة المخبرية التشخيص طرق وكافة المختلفة المرضية
 

 االنسجة علم
 لتصحضيرها العينات هذه معالجة وكيفية الجسم اعضا  من المختلفة النسيجية العينات واباغة تصحضير اليات في يدرس الذي العلم هو

 .السرطانات مثل الخطيرة االمراض لتشخيص النسيجي المجهري للفصحص
 

 األمراض علم
 وطيرق والتشخيايية الطبيية وخاائايه ميرض لكيل العامية والايفات اإلنسيان لهيا يتعرض التي األمراض معظم يدرس الذي العلم هو

 المرض لهذا والوتقاية العالج
 

 الحيوية الكيمياء
 الكربوهييييدرات، للبروتينيييات، االسيييتقالب وعملييييات االنسيييان جسيييم لمركبيييات البيوكيميائيييية الخايييائص كافييية فيييي ييييدرس اليييذي العليييم هيييو

 المختلفة النسب وتصحديد الجسم في المواد هذه كميات لقياس المتبعة التشخيص وطرق باالمراض وعالتقتها والدهنيات النووية االصحماض
 .العمليات بهذه عالتقة لها التي االنزيمات من للعديد

 
 الطفيليات علم
 التشيخيص والييات المناسيبة العينيات جمع وطرق لديها االمراض اليات صحياتها، دورة ناصحية من الطبية الطفيليات يدرس الذي العلم وهو

 ةيالمرض الطفيليات لمعظم المتبعة
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 الجسم سوائل
 وتصحليلهيا فصحايها طيرق البيوليوجي، وظيفتهيا تكوينهيا طرق ناصحية من االنسان جسم في المتكونة السوائل كافة في يبصحث الذي العلم هو

 .فيها طبيعيةال غير الافات وتشخيص لها الكيميائي التركيب وتصحديد
 

 الطعام ميكروبيولوجيا علم
 فيي الجيراثيم هيذه بنصحيو المرتبطية واالميراض االطعمية عليى ذليك وتياثير الطعيام ميع الدتقيقية الصحيية الكائنيات تفاعل يدرس الذي العلم هو

 .المرضية البكتيريا من خلوها لتصحديد والما  االغذية تشخيص وطرق الطعام
 

Anatomy 
The science of the structure of the body and the relation of its parts. Understanding the relationship 
between muscles, bones, joints, tendons and ligaments is important for instructors in weight training, 
but the finer details are less important for those doing the exercise. 
 
Physiology 
This course is concerned with the various aspects of human physiology with emphasis placed on the 
maintenance of normal functions. Discussion of cell physiology including nerve and muscle cell 
function as well as the Autonomic, the Central Nervous, and the Endocrine Systems. Circulation, 
Respiration, Gastrointestinal, and Renal. 
 
Organic Chemistry 
This course includes the essential knowledge in the chemistry of organic compound and functional 
groups to help the students to understand the structure and reactivity of chemical entities mainly 
those used as pharmaceuticals and drugs and the importance in pharmacy- in relation to drug 
action and toxicity. The major topics will include the concept of aromaticity and anti-aromatic 
structures, reactivity of benzene nucleus-mechanism of aromatic electrophilic substitution, and the 
effect on reactivity and orientation of ring substituents and their pharmaceutical importance. Acidity 
of organic molecules, the chemistry of carbonyl group (ketones, aldehydes, carboxylic acid) and its 
role in biologically active molecules.  
 
Organic Chemistry Lab 
This laboratory concerns with the principles of organic chemistry techniques which include physical 
tests: melting point, boiling point, solubility, recrystalization, also this course includes the Isolation of 
drugs from their natural sources, by means of extraction, steam distillation, chromatography…est. In 
addition to all the above techniques identification of alcohols, synthesis of some alkyl halides and 
alkenes will be carried out, identify drugs by systematic identification through: a. Chemical tests that 
identify the different functional groups of organic compounds. b. Spectroscopy also in this laboratory 
the students will prepare some popular drugs such as: Aspirin. 
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First Aid 
Basic medical assessment and procedures followed in cases of emergency medical situation and 
minor injuries. 
 
Public health 
This course is concerned with the health of the community as a whole, and practice of protecting 
and improving the health of a community, as by preventive medicine, health education, control of 
communicable diseases, application of sanitary measures, and monitoring of environmental hazards. 
 
Modern medical physics 
This course deals with intellectual foundations in terms of modern physics and its importance in our 
world today, it also addresses its relationships to human being and the environment together with its 
most failiant application is in the medical professions> 
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 السكرتاريا والسجل الطبي: اسم التخصص

 96: عدد الساعات المعتمدة
 الثاني الفصل األول الفصل

 ساعة 
 ساعة  نظري عملي معتمدة

 نظري عملي معتمدة

 0 1 0  العربية باللغة الطباعة   0 العربية باللغة الطباعة
 0 1 0  االنجليزية باللغة الطباعة   0 االنجليزية باللغة الطباعة
 2 0 2 الصحيوي اإلصحاا  3 0 3 الصحاسوب في مقدمة

   0 الكلمات ومعالجة صحاسوب   0 الكلمات ومعالجة صحاسوب
   0 مكتوبة مواد إنتاج 3 0 3 إدارة

 0 3 3 1 العملي التدريب 2 0 2 العضوية الكيميا 
 2 0 2 الصحيوية الكيميا  0 1 1 عملي العضوية الكيميا 
 1 0 1 عملي – الصحيوية الكيميا  2 0 2 العامة الاصحة
 2 0 2 األعضا  وظائف علم 2 0 2 التشري 
 3 0 3 العربية اللغة 1 1 2 األولي اإلسعاف

 3 0 3 االنجليزية اللغة 2 0 2 االجتماعي النفس علم
   0 رياضي نشاط   0 االنجليزية اللغة

       0 والسكرتاريا المكاتب أعمال
 11    16   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 2 0 2 لطبيةا االنجليزية اللغة   0 لطبيةا االنجليزية اللغة

 2 0 2 2 الطبية السجالت 0 1 2  العربية باللغة الطباعة
 1 2 3 والسكرتاريا المكاتب أعمال 0 1 2  االنجليزية باللغة الطباعة
   SPSS 0 2 0 2 1 الطبية السجالت
 1 2 3 الكلمات ومعالجة صحاسوب   0 الكلمات ومعالجة صحاسوب
 0 1 1 السمعي االستنساخ 1 1 2 مكتوبة مواد إنتاج

 0 3 3 2 العملي التدريب 2 0 2 الصحديثة الطبية الفيزيا 
 2 0 2 األمراض علم 3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات

 0 2 2 اصحيةال معلوماتال نظم 1 1 2 الدتقيقة األصحيا  علم
     3 0 3 العربي الوطن في التنمية

 11    11   
 

 قاتوصف المسا

 (2&1) العربية باللغة الطباعة
 اآلليية باسييتخدام والجييداول والمييذكرات والنميياذج الرسييائل وطباعيية بهييا العناييية وأسييلوب المفيياتي  لوصحيية أجييزا  تييدريس يييتم المييادة هييذه فييي 

 .العربية باللغة وذلك والصحاسوب الطابعة
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 (2&1) اإلنجليزية باللغة الطباعة

 .اإلنجليزية اللغةب الصحاسوب أو الطابعة اآللة باستخدام والجداول والمذكرات والنماذج الرسائل طباعة أساليب تدريس يتم
 

 والسكرتارية المكاتب أعمال
 تاينيفها وطيرق عليهيا والصحفياظ وفهرسيتها الملفيات وصحفيظ المكاتيب إدارة وأسيلوب الوظيفي والواف السكرتيرة وظيفة شروط تدريس يتم

 .إضافية كمادة اإلنجليزية باللغة المادة الصحقا   تدرس كما ،المكتبية اآلالت شرا  وشروط والاادر الوارد البريد وتسجيل
 
 الطبية اإلنجليزية اللغة 
 .الطبي السجل لوظيفة الالزمة الطبية الماطلصحات تدرس صحيث 
 
 (2&1) الطبية السجالت 
 ميريض بكيل خااية بطاتقيات وفهرسية المرضيى أسيما  تاينيف وكيفيية ليه الالزمية واألوراق الطبيي السيجل معنيى الطالبة تدرس وفيها 

 .الطبي السجل سرية على الصحفاظ سرية على والصحفاظ الضائع السجل مع والتعامل اهعن والبصحث الطبية السجالت وصحفظ
 

 الكلمات ومعالجة الحاسوب
 ومعالجية للطباعية تستخدم برامج وهي, WORD, EXCEL, ACCESS. SPSS:   مثل صحاسبية برامجية استخدامات الطالبة تدرس

 .واإلصحاا  البيانات وتقواعد الناوص
 

  اإلدارة
 والتوجييه والتنظييم التخطييط:  مثيل المتعيددة اإلداريية العنااير مين عناير كيل ومفهيوم اإلداريية والميدارس اإلدارة معنيى الطالبية تدرس

 .والرتقابة واإلشراف
 

 الحيوي اإلحصاء
 .الصحيوي اإلصحاا  مبادئ الطالبة تدرس

 
 الصحية المعلومات نظم

دارة الايصحية المعلوميات مع التعامل أسس المساق هذا ويناتق  جيرا  مركزييا   ال أو مركزييا   المعلوميات وا  عطيا  الطبيية اإلصحايا ات وا   وا 
 .واالسترجا  والصحفظ والتانيف والفهرسة الترتقيم أسس عن عامة فكرة
 

 المكتوبة المواد إنتاج
 التقييارير وكتابيية بيياللغتين الرسييائل واييياغة وكتابيية الاييصحفي الخبيير وكتابيية والمعلومييات البيانييات جمييع مييع التعامييل أسيياليب وينيياتق  

 .االتاال ووسائل
 

 السمعي االستنساخ
 .الصحاسوب على فورا   وطباعتها الشريط على المسجلة الرسائل لسما  السمعي االستنساخ جهاز استخدام على الطالبة تدريب وهو
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SPSS 

 تطبيييق شيييامل إصحايييائي وايييفي واسيييتنتاجي مخايييص للعليييوم االجتماعيييية واألبصحييياث مييين صحييييث تفريييي  االسيييتبيانات وترميزهيييا وفصحيييص
 .الفرضيات وصحساب المعلمات البارامترية والالبارامترية
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 التمريض: التخصص اسم
 33: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 2 1 3 2 والباطني الجراصحة تمريض 2 1 3 1 والباطني الجراصحة تمريض
 2 1 3 المجتمع اصحة تمريض 2 1 3 1 التمريض أساسيات
 1 1 2 عملي – 1 التمريض أساسيات 3 0 3 1 والفسيولوجيا التشري 
 3 0 3 2 والفسيولوجيا التشري  2 0 2 الكيميا 
 2 0 2 إصحاائيات   0 األولي اإلسعاف

 2 0 2 المهنة أخالتقيات   0 عام نفس علم
 2 0 2 الدتقيقة األصحيا  علم   0 االنجليزية اللغة

 3 0 3 العربية اللغة 3 0 3 العربي الوطن في التنمية
   0 االنجليزية اللغة 3 0 3 االنجليزية اللغة
       0 رياضي نشاط

 11    20   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 2 1 3 عملي – 2 والباطني الجراصحة تمريض 2 1 3 عملي – 1 والباطني الجراصحة تمريض
 2 1 3 عملي – األطفال تمريض 2 1 3 األطفال تمريض
 2 1 3 عملي – والوالدة النسائية 2 1 3 والوالدة النسائية
 2 0 2 والنفسية العقلية الاصحة تمريض   3 1 عملي – المجتمع اصحة تمريض
 2 0 2 (عملي) والنفسية العقلية الاصحة تمريض 0 2 2 2 التمريض أساسيات

 0 3 3 عملي – 2 التمريض أساسيات   0 (األدوية) الايدلة علم
ICDL 0   2 0 2 (األدوية) الايدلة علم 
 0 3 3 الصحاسوب في مقدمة   0 االنجليزية اللغة

     3 0 3 اإلسالمي العربي الفكر في دراسات
     2 0 2 التغذية

 19    21   
 

 المساقات وصف
  نظري التمريض أساسيات

 الصحاجات مواجهة في وأهميتها التمريضية العملية وتعلم التمريض في األساسية بالمفاهيم الطلبة فتعري إلي المساق هذا يهدف
 ذات العوامل معرفة أجل من التمريض عملية في االجتماعية والعلوم البيولوجية العلوم معرفة دمج مع للفرد واألساسية الضرورية
 الوتقاية خالل من التمريضية للعناية شامل أسلوب وجود على التأكيد يتم وكذلك والمرض، الاصحة مسار في وتداخلها بالمرض العالتقة

عادة وصحفظ لتعزيز األساسية  الناتقد والتفكير والتواال والتعلم التعليم خالل من الصحياة طوال الاصحة من األمثل المستو  إلى المريض وا 
 .المشكلة صحل وأسلوب
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  عملي التمريض أساسيات

 .العرفي المجال في مهم كجز  الطبية المؤسسات شتى مع للتعامل التمريض لطالب العملية القدرة اقل إلى المساق هذا يهدف
 القضايا واألساسيات، للمفاهيم دمجه خالل من العملية األساسية المهارات التمريض لطالب ليقدم المساق هذا برمجة إلى باإلضافة
 والنشاطات المصحاضرات في أساس التمريضية العملية تعتبر. العملية تقدراته لتطوير مرشدا له ولتكون لتساعده والقانونية األخالتقية
 .التمريضية المداخالت على التركيز صحيث من األساسية الدعامة وهي المختبرية

 
 نظري والباطني الجراحة تمريض
 العناية كيفية الطالب يتعلم خالله ومن البالغين، اصحة تمريض منهاج من األول الجز  نظري البالغين اصحة تمريض مساق يعتبر

 والفسلجة العلمية، الماطلصحات على للتعرف الطالب يوجه بصحيث الاصحية الصحالة في تغيرات من يعاني الذي البال  بالمريض
 األساسي المرتكز هي التمريضية العملية وتكون .التغيرات تلك من تغير لكل الطبية والمعالجة التشخياية، والفصحواات المرضية،
 ويعمل كما ،(والروصحية االجتماعية، النفسية، الفسيولوجية،) للمريض النواصحي متكامل بشكل التمريضية المشاكل مع للتعامل المعتمد
تبا  التمريض، مهنة أخالتقيات ومراعاة االتاال، مهارات تنمية على  على المساق هذا ويركز .والتعلم للتعليم فعالة استراتيجيات وا 

 توازن عدم من يعانون للذين للمرضى باإلضافة الجراصحي العمل وبعد وأثنا  تقبل المريض مع بالتعامل المتعلقة المواضيع عرض
 وأمراض الهضمي، والجهاز الجلد، وأمراض التنفسي، والجهاز الدموية، واألوعية والقلب الدم في الاصحية والتغيرات والشوارد، السوائل
 .السرطان

 
 عملي والباطني الجراحة تمريض
 التمريضية العناية بتقديم الطالب يقوم خالله ومن السريري للتدريب األول الجز  هو عملي البالغين اصحة تمريض مساق يعتبر

 إلبراز المعتمد األساسي المرتكز هي التمريضية العملية خطوات وتكون مختلقة اصحية تغيرات من يعانون الذين البالغين للمرضى
 مهارات على المريض مع التعامل عند التركيز وتم الاصحة على للمصحافظة الواول خالل من الممرضة/للممرض المهني الدور

 والمبادئ الصحديثة والمعلومات والتعلم التعليم ومبادئ العملية، والمهارات السليم، القرار وانع الصحثيث، العقلي والتفكير االتاال،
 الدم واضطرابات الدموية واألوعية القلب باضطرابات الماابين بالمرضى العناية على المساق هذا ويركز .والقانونية األخالتقية
 العمل وبعد وأثنا  تقبل بالمريض المتعلقة الخااة االصحتياجات وكذلك الهضمي، والجهاز التنفسي والجهاز الجلدية، واألمراض
 .والشوارد السوائل اضطرابات ومرضى السرطان ومرضى الجراصحي

 
 نظري( 2) وجراحة باطني تمريض
 الشائعة التغيرات إلى المساتقين كال في الطالب يتعرض صحيث له، ومستكمال نظري البالغين اصحية لتمريض الثاني المساق هذا يعتبر
 للمرض، الشائعة واألسباب وفهمها، بالماطلصحات الطالب تعريف على التركيز يتم صحيث .به والعناية للفرد الاصحية الصحالة في

 لصحل التخطيط التمريضية، المشاكل على التركيز مع الشائعة، المرضية التغيرات من لكل الطبية والمعالجة التشخياية والفصحواات
. العناية في الشمولية مراعاة مع البال  الفرد على التمريضي التنفيذ اثر بتقييم واالنتها  التخطيط، هذا تنفيذ على والعمل المشكلة،

 للتغيرات الفال هذا في الطالب يتعرض كما الاصحية، اصحتياجاته مع يتناسب بما وأهله المريض بتعليم الطالب يقوم الفال هذا خالل
 الجهاز العضلي، العظمي الجهاز البولي، الجهاز ،(واألذنية والبارية، السمعية،) والصحواس العابي الجهاز من كل في الاصحية
 .معها التعامل وكيفية الطارئة الصحاالت إلى الطالب يتعرض كما .الاما  والغدد االستقالب عملية في والتغيرات المناعي

 
 عملي( 2) وجراحة باطني تمريض

 الطلبة يوجه صحيث. مختلفة اصحية تغيرات من يعانون الذين البالغين للمرضى التمريضية الرعاية بتقديم الطلبة يستمر المساق هذا في
 ،(األذنية البارية، السمعية،) الصحواس العابي، الجهاز في اصحية تغيرات من يعانون الذين المرضى وصحاجات استجابات لتصحديد
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 مع التعامل كيفية وكذلك الاما  والغدد االستقالب عملية في التغيرات المناعي، الجهاز والعضلي، العظمي الجهاز البولي الجهاز
 مع يتناسب بما وأهلة المريض تعليم لخال من وذلك الطلبة لد  االتاال مهارات تطوير على التركيز يتم .الطارئة الصحاالت

 األبصحاث أصحدث واإلطال  المهنة، أخالتقيات القرارات، اتخاذ المنطقي، التفكير الطلبة تعليم إلى باإلضافة الاصحية اصحتياجاتهم
 .التمريضية والمنشورات

 
  لمهنةا أخالقيات

 سيتم المساق هذا خالل ومن .التمريض مهنة تواجه التي واألخالتقي اإلنساني البعد ذات المعاارة القضايا على المساق هذا يركز
 إلى باإلضافة .القضايا هذه مثل وصحل فهم في تؤثر والتي المختلفة واالتقتاادية والسياسية نيةيوالد الثقافية العوامل ومناتقشة طر 

 لمعرفة الطلبة توجيه إلى المساق هذا ويهدف كما .األخالتقية المعضالت ماهية فهم في واض  بشكل يؤثر الذي المهني االلتزام
 التي األخالتقية والمبادئ النظريات ودراسة األردن في التمريض لمهنة العملي المجال في تواجههم التي األخالتقية القضايا وتصحليل
 .وتقانونية أخالتقية نظر وجهة من القضايا هذه تصحليل في تساعد

 
 والوالدة النسائية

 والنفاس والوالدة الصحمل أثنا  والجنين باألم للعناية الالزمة األساسية المعلومات على الصحاول للطلبة الفراة المساق هذا يتي 
 على لديهم القدرة ستطور والتي والتطور والنمو واإلنسانية والفسيولوجية البيولوجية العلوم من عليها صحالوا التي المعرفة وباستخدام
 الوالدة صحديثي األطفال ومشكالت اآلمنة واألمومة اإلنجابية بالاصحة ترتبط التي المشكالت لصحل التمريضية للعملية األمثل االستخدام
 الاصحية الرعاية على التركيز مع والمجتمع والعائلة للفرد الاصحي المستو  ورفع الاصحة على المصحافظة اجل من النسائية والمشكالت

 .األولية
 

 والوالدة النسائية
 األمثل المستو  إلى الواول أجل من األساسية العلوم إلى باإلضافة النظري األم اصحة تمريض مساق مصحتو  المساق هذا يوظف

 المشكالت صحل وأسلوب صحركية الصحي والمهارات التمريضية العملية بتطبيق الطلبة سيقوم صحيث .اآلمنة واألمومة اإلنجابية الاصحة من
 في واألخالتقية والنفسية واالجتماعية الاصحية المشكالت وصحل لتصحديد وتهيئتهم والعائلة والطفل لألم الشاملة الاصحية الرعاية لتقديم
 .األولية الاصحية الرعاية إطار وضمن النسائية المشاكل ذلك في بما اآلمنة واألمومة اإلنجابية الاصحة مجال

 
  نظري االطفال تمريض
 بالطفل للعناية والسريرية النظرية المعرفة تطوير من تمكنه التي العلمية المعرفة توظيف بأسس الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
 الطالب تعريف إلى إضافة .والصحوادث األمراض ومنع الاصحة على المصحافظة في وعائلته للطفل الرعاية شمولية على ويركز والعائلة

 وطرق األطفال عند الخااة االصحتياجات وذوي واإلعاتقات صحدوثا   األكثر المعدية واألمراض الشائعة واألمراض المزمنة باألمراض
 بالطفل العناية مجال في الصحديثة واالتجاهات التطورو  النمو ونظريات التمريضية العملية بتطبيق ذلك ويتم منها والوتقاية معالجتها
 من المشاكل صحل على والقدرة المعلومات وبرمجة واالستنباط اإلبداعي التفكير استخدم على الطالب المساق هذا ويشجع .والعائلة
 .المتطورة العناية تقديم خالل

 
  عملي االطفال تمريض

 لتقديم واألدوية، التغذية علم مثل األخر  المجاالت مع وبتكامل الطفل اصحة لمفاهيم العملية التطبيقات على المساق هذا يركز
 العلمي والبصحث التمريضية، الرعاية للطفل، والتطور النمو مفاهيم تطبيق أيضا يتم .والعائلة للطفل التمريضية للعناية كفؤ مستو 
 األولية الاصحية للرعاية أماكن في العمل لخال من المهارات هذه تطبيق يتم .والعائلة للطفل الشاملة الرعاية لتوفير التمريضية والقيادة
 .الشاملة التمريضية الرعاية لممارسة الفرص لتأمين األطفال ورياض والمستشفيات والطفولة األمومة ومراكز الاصحية المراكز مثل
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 معالجة في االنخراط إلى إضافة .بالاصحة واالرتقا  والمصحافظة التعزيز، الوتقاية، في التمريض لدور ممارستهم خالل من وذلك
 .المناسبة والصحلول القرارات اتخاذ وكيفية والعائلة الطفل اصحة تمريض مجال في واألخالتقية القانونية المشاكل

 
 نظري والعقلية النفسية الصحة تمريض

 هذه صحدوث مسببات تفسر التي والنظريات والعقلية االنفعالية االضطرابات تفسر التي الالزمة بالمعرفة الطلبة المساق هذا يزود
 الفرد سلوك على تأثيرها يظهر والتي النفسي والمرض الاصحة ميزان في اضطراب إلى تؤدي التي التغيرات إلى إضافة االضطرابات

 وضمن .لألفراد النفسية الاصحة مجال في النفسي والمرض النفسية العافية ميزان على تأثير لها التي النظريات من عدد على والتعرق
 الاصحة من مستو  أعلى واستعادة لالصحتفاظ العقلية واالضطرابات النفسية المشاكل تفسير في التمريضية العملية ومفاهيم إطار

 الوسائل .بنا ة اصحية بطريقة الصحياة ضغوطات مع للتكيف األفراد تقبل من تستخدم التي والطرق للنظريات شر  الى إضافة .النفسية
 ومهارات .المجال هذا في الاصحي الفريق ودور وعقلية انفعالية اضطرابات من يعانون الذين األفراد عالج في تستخدم التي العالجية
 .التفاعل عملية على تأثيرها ومد  العالجي االتاال

 
  عملي والعقلية النفسية الصحة تمريض

 الرعاية مراكز في وعقلية انفعالية اضطرابات من يعانون الذين المستفيدين مع المباشر للتعالم للطلبة الفراة المساق هذا  ييت
 النفسية الرعاية في التمريضية العملية باستخدام وذلك االضطرابات هذه عن الناتج والسلوك الصحاالت هذه تقييم خالل من النفسية،
 واالجتماعية واإلنسانية الصحياتية العلوم في الطلبة اكتسبها التي المعرفة على اعتماد األفراد لهؤال  التمريضية الرعاية خطة ووضع
 .التمريض وعلوم
 في والمساعدة مجموعات ضمن أو يدفر  بشكل االتاال مهارات أعلى بتطبيق وذلك األشخاص هؤال  مع بالتعامل الطلبة ويقوم
 الفريق مع مشاركتهم إلى إضافة الصحياة، مضغوطات مع التكيف وسائل افال اختيار أجل من معهم والعمل لهم، عالجية بيئة توفير

 العودة إلى تهيئتهم أجل من مختلفة عالجية لئوسا استخدام خالل من األشخاص هؤال  مساعدة في واالجتماعي النفسي الاصحي
 .النفسية للاصحة مستو  بأعلى واالصحتفاظ طبيعي بشكل والصحياة للمجتمع

 
  نظري المجتمع صحة تمريض
 المستو  عفلر  المناسب والتقويم والتطبيق والتخطيط للتقييم والضرورية األساسية بالمعلومات الطالب تزويد إلى المساق هذا يهدف

 استخدام إلى إضافة .المختلفة العمرية المراصحل خالل المجتمعات أو العائالت، أو األفراد، تشمل دتق والتي المجتمع ألفراد الاصحي
 على للتعرف وهيكل كإطار المستفيد، تقبل من الذاتية العناية, األولية الاصحية والرعاية األمراض، من والوتقاية الاصحة، تعزيز مبادئ

 للرعاية شامل كإطار الاصحة وتدعيم األولية الاصحية الرعاية مفاهيم تعزيز إلى إضافة. للمستفيد الاصحية والمشاكل االصحتياجات
 .األدلة على المعتمدة

 
  عملي المجتمع صحة تمريض
 من والوتقاية الاصحة تعزيز خالل من وذلك النظرية المجتمع اصحة تمريض مبادئ تطبيق من الطلبة تمكين إلى المساق هذا يهدف

 أو أفراد كانوا سوا  للمستفيدين المنزلية الزيارات االجتماعية، والمراكز المدارس، في األولية، الاصحية الرعاية مفهوم ضمن األمراض
 .مجتمعات أو عائالت

 من الوتقاية أسس وتطبيق المصحلي المجتمع في الاصحية المشكالت وتوزيع السباب تصحليل بأهمية المعرفة تدعيم إلى المساق يهدف كما
 .الصحاالت اكتشاف ذلك في بما وكافتها ومعالجتها السائدة الاصحية المشكالت
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  سريري تدريب
 في والمتمثلة القانونية الممرضة/للمرض المختلفة لألدوار تعريضه خالل من العملية للصحياة الطالب تهيئة نصحو خطوة المساق هذا يعتبر
 المعلومات توظيف الطالب من ويتوتقع .المختلفة والتخااات األتقسام في بالمرضى والعناية الشاملة التمريضية الرعاية تقديم

 مع مشترك إشراف وضمن االستقاللية من وبدرجة بكفاية التمريض لممارسة دراسته خالل المتراكمة التمريضية والمهارات والخبرات
 .المختلفة الاصحية المؤسسات
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الطبيعي العالج: التخصص اسم
 36: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 العالج ومهارات بالتدليك معالجة 1 2 3 الطبيعي العالج مبادئ
 (2) الطبيعي

3 2 1 

 إاابات) 2 بالتمارين العالج 1 0 1 المهنة أخالتقيات
 (المالعب

3 2 1 

( الصحركة علم)الصحيوية الميكانيكا 1 2 3 (1) بالتدليك معالجة
 الطبيعي والعالج

2 1 1 

 1 1 2 والمفاال العظام وأمراض الكسور 1 2 3 1 بالتمارين العالج
 3 0 3 2 التشري  علم 2 0 2 للروماتزم الطبيعي العالج

 2 0 2 2 األعضا  وظائف علم   0 األولي اإلسعاف
 1 0 1 العامة الاصحة 3 0 2 1 التشري  علم
   0 االنجليزية اللغة 1 0 1 1 األعضا  وظائف علم
 0 2 2 2 العملي التدريب 1 0 1 العام النفس علم
 1 2 3 الصحاسوب في مقدمة 3 0 3 االنجليزية اللغة

 العربي الفكر في دراسات 0 2 2 1 العملي التدريب
 اإلسالمي

   

 21    21   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 فصحص) 3 بالتمارين العالج
 صحركة مد  وتقياس العضالت
 ( المفال

 واألطراف والدعامات السير أدوات 0 1 1
 الاناعية

3 2 1 

 والعالج األعااب أمراض 1 2 3 الطبيعي والعالج الجسدية اإلعاتقات
 الطبيعي

3 1 2 

 األطفال عند األعااب أمراض
 الطبيعي والعالج

 1 2 3 المجتمعي والتأهيل التأهيل إعادة 1 2 3

 والعالج والصحمل النسائية األمراض
 الطبيعي

 2 1 3 بالما  العالج 1 1 2

 الطبيعي العالج)  2 األمراض علم 1 1 2 1 الكهربائي العالج
 (الجراصحة بعد ما

2 0 2 

   0  االنجليزية اللغة 2 0 2 الطبيعي والعالج 1 األمراض علم
 0 1 1 الرياضية التربية   0 الفنية االنجليزية اللغة

ICDL 0   1 1 2 2 الكهربائي العالج 
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 0 3 3 4 العملي التدريب 0 3 3 3 العملي التدريب
 16    20   

 
 

 المساقات وصف
 يالطبيع العالج مبادئ
 الطبيعي المعالج معها يتعامل سوف والتي الطبيعي العالج في المستخدمة الصحديثة الطرائق بأهم الطالب تعريف المساق هذا يتناول
 لعالج واستخدامها.المائي العالج أساسيات،بالتمارين العالج أساسيات،الكهربائية األجهزة استخدام: ومنها المهنة ممارسته خالل

  .المرضى
 

 المهنة أخالقيات
 بين والعالتقة،بزمالئه الطبيعي العالج أخاائي وعالتقة الطبيعي العالج مهنة مزاولة بشروط الطالب تعريف المساق هذا يتناول
 المعالجين تقبل من الطبيعي العالج مهنة ممارسة في االهمال وآثار ونتائج،للمعالجين والمهنية السلوكية والواجبات،والمريض المعالج
  .المريض على

 
 بالمساج العالج
 الناصحية من االمراض من كثير عالج في واستخدامه وأخطاره وطرائقه وتاريخه المساج بعلوم الطالب تعريف المساق هذا يتناول
 . والنظرية العملية
 
 بالتمارين العالج
 على التركيز مع بالمريض،وتأهيله العناية في ودورها،العالجية للتمرينات والفسيولوجية،الفيزيائية المبادئ دراسة المساق هذا يتناول
  .والعالجية،والوتقائية،التشخياية المختبرية والتطبيقات،الفسيولوجي والتأثير،الصحيوية الميكانيكا مبادئ

 
 الحركة علم

 والوظيفية،التشريصحية المبادئ على ذلك ويشتمل،االنسان لصحركة األساسية الفيزيائية المبادئ على الطالب تعريف المساق هذا يتناول
 في والعالجية التشخياية المجاالت في ومبادئه،التطبيقي الصحركة علم ومفاهيم ،الصحركي والتصحليل الصحيوية والميكانيكا،الجسم لصحركة
  .الطبيعي العالج

 
 العظام ألمراض الطبيعي العالج
 دراسة من ذلك يتضمنه ما مع العظام، أمراض: مثل العضلي لهيكليا بالجهاز المرتبطة المرضية الصحاالت دراسة المساق هذا يتناول
 . منها التخفيف أو،عالجها في الطبيعي العالج ودور،الصحاالت هذه تقييم كيفية

 
 المفاصل أمراض
 دراسة من ذلك يتضمنه ما مع.المفاال أمراض مثل: العضلي الهيكلي بالجهاز المرتبطة المرضية الصحاالت دراسة المساق هذا يتناول
  .منها التخفيف أو،عالجها في الطبيعي العالج ودور،الصحاالت هذه تقييم كيفية
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 االعاقات علم
 العلوية األطراف وأمراض،الفقري العمود أمراض: مثل العضلي الهيكلي للجهاز باإلعاتقات المرتبطة الصحاالت دراسة المساق هذا يتناول

 . منها التخفيف أو عالجها في الطبيعي العالج ودور الصحاالت هذه تقييم كيفية دراسة من ذلك يتضمنه ما مع.والسفلية
 

 المساندة واألجهزة االصطناعية األطراف
دارة لتطبيق الطلبة لتقديم المساق هذا يرمي  اإلاطناعية األطراف إستخدام ظل في الطبيعي بالعالج الخاص العالجي الدور وا 

 لكل والمهنية المنزلية البيئة على والتركيز المزمن الصحركي العجز ذوي من المرضى على خاص تركيز المساندة،مع واألجهزة
 صحياتهم أنشطة في معه يتعاملون الذي المنزلي االثاث وتعديل لتاميم المرضى بتدريب الخااة مهاراتهم الطلبة سيطور منهم،وكذلك

 الطلبة أن إلى اإلشارة مع.السريري والتوثيق العملي والتدريب والنقاشات المصحاضرات على للمساق التعليمية الوسائل تشتمل. اليومية
  .الغرض لهذا اإلاطناعية األطراف إلستخدام" خااا" تدريبا ويتلقون البتور من يعانون ممن المرضى مع التعامل أسس سيتعلمون

 
 األطفال ألمراض الطبيعي العالج

 والعضلية،العضلية العابية بالمشاكل المرتبط الاصحي الخلل مع بالتعامل الخااة الطبيعي العالج تدخالت على المساق هذا يركز 
 والمناهج اإلعتبارات جملة على المساق ويركز.األطفال طب مجال في األخر  الاصحية اإلضطرابات بعض والتنفسية،وكذلك الهيكلية
 من يصحتاجونه ما الطلبة يكتسب بصحيث المجال، هذا في العائلة دور منظور من الاصحية اإلضطرابات هذه لعالج التطبيقية النظرية
 بين السائدة المرضية الصحاالت لمجمل( المرضية والعالمات المريض شكو ) السريرية األعراض وتشخيص باسباب الخااة المعرفة
 وعليه الطبيعي وغير الطبيعي الوظيفي الصحركي التطور طبيعة تظهر التي الفيزيائية للفصحواات"عرضا المساق يتناول كما. األطفال

 المساق عرض ويتم.مزمنة تطورية اصحية مشاكل يعانون واللذين األطفال من للمرضى التأهيلية األسس من يصحتاجونه ما الطلبة يتعلم
 . المتخاص المختبري والتدريب والنقا  التفاعلية المصحاضرات خالل من
 

 األعصاب ألمراض الطبيعي العالج
 من اإلضطرابات تلك لعالج السريرية واإلعتبارات العالتقة ذو النظري واإلطار الرئيسة العابية اإلضطرابات على المساق هذا يركز

 العابية الصحاالت معظم وتشخيص وتانيف بمسببات المتعلقة المعرفة الطلبة سيكتسب المساق خالل ومن،الطبيعي العالج منظور
  .الصحاالت لهذه المالئمة لعالجيةا والتدخالت المطلوبة الفيزيائية الفصحواات تغطية وسيتم،المجال هذا في السائدة

 
 النساء طب في الطبيعي العالج
 وعليه والتوليد النسائية األمراض عالج مجال في التطبيقية الطبيعي العالج لمهارات األساسية المعرفة جوانب المساق هذا سيغطي

 كيفية على التركيز سيتم وكذلك النسا  من المرضى مع التعامل عند الطبيعي العالج منظور من المهمة اإلعتبارات على التركيز سيتم
 المشاكل وبعض النسا  بين السائدة القوامية المشاكل مع التعامل الوالدة،وكذلك بعد ما وصحاالت،الصحمل مرصحلة خالل النسا  مع التعامل

 . العمر في التقدم مع للنسا  المااصحبة
 

 الكهربائي العالج
 وموانع العالجية واالستخدامات الفسيولوجية والتأثيرات الفيزيائية للمبادئ األساسية النظرية الخلفية للطلبة ليقدم المساق هذا امم

 التيار وكذلك ،AC,DC,PC:تيارات باستخدام العضلي العابي التصحفيز: ومنها الكهربائي العالج بوسائل الخاص االستخدام ومصحاذير
 ،Tens األلم لتسكين الجلد عبر بالمرور الكهربائي العابي التصحفيز وتيار ،Interferential المتداخل والتيار ،MFالتردد المتوسط
 العضلي للتخطيط والعالجي التشخياي اإلستخدام"وايضا األيونية، العالجيات لنفاذ المسهل الكهربائي التصحفيز استخدام وكذلك

  .الراجعة العضلية التغذية مجال في الكهربائي
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 التأهيل مهارات
 اكتساب خالل من وذلك المختلفة التأهيل برامج في المرضى يصحتاجها التي التأهيلية المهارات المساق هذا في الطالب يتعلم سوف 

 من يصحتاجونه ما وذويهم المرضى إكساب إلى" إضافة المهني والسلوك والتوثيق.اإلجتماعي_ النفسي الدعم بأسس المعرفة الطالب
 من المصحلي المجتمع على المبني التأهيل تطوير طرق" أيضا الطالب ويدرس. الضرورية التأهيلية المهارات

 . التأهيل مرصحلة في المجتمع دور على" أيضا التركيز مع والتطوير والتخطيط،الفلسفة،واألهداف:ناصحية
 

 المائي العالج
 األهداف لتصحقيق الطالب يطبقها التي العالجية الفيزيائية العوامل من رئيسي كجز  المائي العالج مبادئ المساق هذا في الطالب يدرس

 بها،وموجبات الخااة الفيزيائية،والماطلصحات الخاائص الطالب سيتعلم صحيث.وعملي نظري:تقسمين من المساق العالجية،ويتكون
 ". عمليا المائية التمارين ومبادئ السباصحة الطالب يتعلم العملية الناصحية وفي وموانعه المائية وتطبيقاته المائي العالج استخدام

 
 الطبيعي للعالج التطبيقي األعضاء ووظائف التشريح علم

 العضلي،والجهاز العابي العضلي،والجهاز الهيكلي الجهاز) وتشريصحه اإلنسان جسم فسيولوجيا دراسة المساق هذا يتناول
 بين القائم الوظيفي التآزر طبيعة دراسة وكذلك (.البولي والجهاز،الهضم،واأليض التنفسي،وجهاز والجهاز،الاما  الغدد الدوري،وجهاز

 . والسفلية العلوية الرأس،والرتقبة،والجذ ،واألطراف:  للجسم األساسية التشريصحية المناطق دراسة ثم ومن, األجهزة هذه
 

 األمراض علم
 معها يتعامل التي تلك وبخااة المختلفة المرضية الصحاالت معايشة جرا  تنتج أو تصحدث التي التغيرات المساق هذا في الطالب يدرس
 والعضلية والهيكلية الجلدية المناعة،األمراض العدو ،،اإللتهاب: منها موضوعات عدة يدرس كما.مستمر بشكل الطبيعي المعالج

 . والسرطانية والتنفسية والدورية والعابية
 

 النفس علم
 العام، اإلنسان سلوك على البيئة تأثير ويتناول به، المصحيطة والبيئة اإلنسان بين العالتقة على الطالب تعريف المساق هذا يتناول
 وكيفية اإلنسان تايب التي النفسية باألمراض التعريف يتناول" وأيضا .واإلنفعالية والعقلية الصحركية اإلنسان نشاطات دراسة ويتناول
 . منها والتخلص وعالجها معها التعامل

 
 الميداني السريري التدريب
 العظام أمراض) الهيكلية-العضلية بالمنظومة المرتبطة المرضية الصحاالت عالج التشخيص، عملية المساق هذا في الطالب يدرس

 المرتبطة المرضية والصحاالت.العملية الناصحية من جوانبه كل في لألعااب الطبيعي العالج" أيضا الطالب ويدرس(. والمفاال
 ". عمليا باألطفال

 
 األولي اإلسعاف
 إلى بالمريض الواول بغرض العاجلة الصحاالت في المطلوب األولي اإلسعاف بأساسيات الطالب تعريف إلى المساق هذا يهدف
 مجموعة عن عبارة العادة في وهي.الطبية المساعدة واول وتقت إلى بسيطة عالجية مهارات أو بأدوات ممكن اصحي وضع أفضل

 . المااب صحياة إنقاذ إلى تؤدي العادة في ولكنها بسيطة طبية خطوات
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 العامة الصحة
 العامة العامة،الاصحة اصحةال تاري : فتتضمن المساق مواضيع أما.العامة للاصحة المختلفة للصحاالت الطلبة المساق هذا سيعرف
 نظام في مقدمة المعدية وغير المعدية األمراض على السيطرة مبادئ،العامة الاصحة مقاييس ،العامة للاصحة الرئيسية ،الوظائفالصحديثة
 . األهمية ذات العامة الاصحة تقضايا من وغيرها الاصحة أخالتقيات والبيئية، المهنية الاصحة الفلسطيني، الاصحية الرعاية

 
 البدنية التربية
 وذلك. األساسية الجسم عضالت على باالعتماد السليمة اإلبداعية اإلبداعي،الصحركات التعبير فرص المساق هذا في الطالب يدرس
 البدني الجهد لممارسة الجسم استجابة طبيعة على التعرف وكذلك. البدنية اللياتقة أجل من والتدريب رياضي كفريق اللعب خالل من

 . البدنية واللياتقة البدنية واالختبارات والقياسات، ،البدني الجهد مكونات على تشتمل ستغطى التي والمواضيع.البعيد المد  على اآلني
 

 الحاسوب علم
 وبرنامج Excel وبرنامج Windows التشغيل بنظام الطالب وتعريف.ووظائفه ومكوناته الصحاسوب بأجزا  الطالب المساق هذا يعرف

Microsoft Word وبرنامج Power Point األنترنت استخدام كيفية" وأيضا.  
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
  نطق عالج: التخصص اسم
 39: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل 
 الساعات 

 المعتمدة
 الساعات  نظري عملي

 المعتمدة
 نظري عملي

 0 2 2 (2) عيادة تدريب 3 0 3 واللغة النطق مشاكل في مقدمة
 لد  اللغوية والمشاكل اللغة تطور 2 0 2 الاوتيات وعلم الفنولوجيا

 األطفال
2 0 2 

 2 0 2 2النطقي الجهاز وفيسيولوجيا تشري  0 1 1 (1) عيادة تدريب
عادة تأهيل 1 1 2 السمعيات في مقدمة  1 1 2 السمعية اإلعاتقات تأهيل وا 

 2 0 2 العام النفس علم 2 0 2 نطقية اضطرابات
 2 0 2 الطفل نفس علم 2 0 2 1النطقي الجهاز وفسيولوجيا تشري 
 0 0 0 االنجليزية اللغة 3 0 3 طبية فيزيا 
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 3 0 3 العربية اللغة
 0 3 3 الصحاسوب استخدام في مقدمة 0 0 0 االنجليزية اللغة

     3 0 3 اإلسالمي الفكر في دراسات
 21    18   

 الرابع الفصل الثالث الفصل
 1 1 2 2 األعااب علم 3 1 4 1 األعااب علم

 1 1 2 الاوتي الجهاز اضطرابات 2 0 2 المكتسبة النطقية االضطرابات
 2 0 2 الخلقية النطقية االضطرابات 2 0 2 والتلعثم التأتأة اضطرابات
 0 2 2 4 عيادة تدريب   0 التعلم اعوبات
 2 0 2 2 السمعي الجهاز وفسيولوجيا تشري  1 1 2 التام االتاال مهارات
 2 0 2 المهنة أخالتقيات 1 1 2  العالج طرق
 2 0 2 وتقويم تقياس 0 2 2 (3) عيادة تدريب
 2 0 2 عالجية وسائل إنتاج 2 0 2 1 السمعي الجهاز وفسيولوجيا تشري 
 3 0 3 االنجليزية اللغة 2 0 2 الخااة االصحتياجات ذوي نفس علم

ICDL 0       
       0 االنجليزية اللغة

 18    19   
 

 المساقات صفو 
Introduction to Speech –Language Pathology 

This course is aimed to introduce students to basic anatomy and physiology of speech, professional 

terminology and vocabulary relating to speech therapy, causation of deviant speech and introduce to 

therapeutic practices of speech therapy 
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Phonology and Clinical Phonetics 

This course is aimed to enable the students to understand the function of and need for the phonetic 

alphabet.Become familiar with articulatory system. Learn the phonemes of English and Arabic and 

the symbols of IPA (International Phonetis Alphabet) representing them. Develop proficiency in 

phonetic transcription. Learn the major characteristics of vowels and consonants. Become familiar 

with variations in speech as related to culturally and regionally based dialect. Learn the techniques of 

fine transcription and the diacritical markings 

 

Introduction to Audiology 

This course is intended to introduce the student to the area of hearing for communication disorders. 

This course will include the fundamentals of ideological measurements and management of hearing 

impairment. Also, this course will deal with the special populations served by the audiologists and the 

assistant speech therapist 

 

Language Development and Language Disorders in Children 

This course is intended to introduce the students to the bases for language development and the 

linguistic background for the study of child language. Learn the periods of the children’s language 

and later language development and refinements. Learn about theories of language acquisition and 

development. Learn to identify language disorders in children and learn about the therapeutic 

approaches and practices with children with language disorders. 

 

Clinical Training 

Supervised clinical practice in speech-language disorders and audiology at the college as well as other 

institutes rendering the service, for the purposes of Introducing the students to the role of the speech –

language therapist with emphasis on observation to enable the students to develop the skill of a 

trained observer for speech-language audiology and aural rehabilitation sessions. 

 

Clinical Treatment Methods 

This course is intended to develop skills for developing an efficient intervention plans and programs 

for different communication disorders. As well as being able to modify the treatment plan when 

necessary based on progress reports that are periodically done over the whole course of therapy. 

 

Articulation Disorders 

This course is intended to introduce students to the nature, etiology, differential diagnosis and 

remediation of disorders of articulation and phonology 

 

Anatomy and Physiology of Speech (1) &(2) 

This course is aimed to introduce the students to the anatomy and physiology of the speech 

mechanism, dynamics of speech ,and speech production 

 

Anatomy and Physiology of Hearing (1)&(2) 

This course is aimed to introduce the students to the anatomy and physiology of the hearing 

mechanism including the neurophysiology of the central and peripheral auditory system 

 

Communication Disorders (1)&(2) 

This course is intended to introduce students to the neuroanatomical and neurophysiological bases for 

speech production. Emphasizing on the afferent and efferent neuro-signal to the brain. Learn about the 

nature, etiology, diagnostic techniques and remediation programs for Dysphagia. In addition to 

Learning about Neurogenic disorders of speech and the possibility to use Augmentative and 

Alternative Communication methods at some point to facilitate communication 

 

Acquired Disorders 

This course is intended to introduce the students to the nature, etiology, differential diagnosis and 

remediation programs for acquired language disorders and other related disorders in adults. Special 

emphasis will be on aphasia syndromes 
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Fluency Disorders 

This course is intended to introduce the students to the nature, etiology, differential diagnosis and 

remediation programs for fluency disorders 

 

Aural Habilitation /Rehabilitation 

This course is intended to introduce the students to the principles and procedures for rehabilitation of 

communication deficits of hearing-impaired individuals for children and adults. It also deals with the 

principles and procedures for habilitation communication of the deaf community. 

 

Voice Disorders 

This course is intended to introduce the students to the nature, etiology, differential diagnosis and 

remediation programs for voice disorders. It emphasizes also on the anatomy of Larynx 

 

Congenital Disorders (Cleft Palate) 

This course is intended to introduce the students to the nature, etiology, classification , habilitation 

and associated problems resulting from congenital anomalies (Cleft lip and Palate) and other facial 

deviations 

 

Professional Ethics 

This course aimed at the study of professional issues related to the profession of speech-language 

therapy and Audiology 

 

Total Communication skills (Palestinian Sign Language) 

This course is intended to introduce students to the central issues in the area of communication, 

regarding its elements, targets, means and how to have an effective communication with deaf and 

hard-of-hearing persons. Learn about the correlation between communication and one’s social life. 

Attention will be given to the sign language as being one of the main tools of total communication  

 

Learning Disabilities 

This course is intended to introduce students to central issues in the area of learning disabilities 

regarding the possible causing factors and the general characteristics of a child with learning 

disabilities. Mentioning the main types of learning abilities and provide an opportunity for discussion, 

question asking, and group sharing. Topics will highlight the continuum of cognitive characteristics 

associated with learning disabilities, what is known about successful and unsuccessful learners 
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 األطفال ورياض الحضانة:التخصص اسم
 31: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

   0 تعليمية وسائل إنتاج   0 الطفل صحقوق
 1 1 2 الطفولة دراسة طرق 3 0 3 العلمي البصحث
 3 0 3 الخااة التربية 3 0 3 االطفال رياض تعليم في مقدمة

   0 العملي التدريب   0 العملي التدريب
 3 0 3 التطوري النفس علم 2 0 2 عام نفس علم
   0 الرياضية التربية تدريس أساليب 2 0 2 الطفل عند اإلعالم وسائل اثر
 0 2 2 الرياضيات تدريس أساليب 1 1 2 الطفل أدب

 1 1 2 الفن تدريس أساليب 1 1 2 االتاال مهارات
   0 الغنا  تدريس أساليب   0 الغنا  تدريس أساليب
 3 0 3 العربية اللغة 3 0 3 االنجليزية اللغة
   0 االنجليزية اللغة أساليب 2 1 3 الصحاسوب في مقدمة
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية   0 الرياضية التربية

 20    18   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 3 0 3 النفسي واإلرشاد التوجيه مبادئ 2 0 2 اللعب سيكولوجية
 2 0 2 والمجتمع واألسرة الطفل 3 0 3 وتقويم تقياس

 3 0 3 تربوي نفس علم 2 0 2 الطفل تربية في صحديثة اتجاهات
 1 1 2 الطفل مسر  2 1 3 وتطويرها الطفل تربية برامج تخطيط
   0 العملي التدريب   0 العملي التدريب
 2 0 2 النفسية الاصحة 2 0 2 التفكير أساليب
   0 االنجليزية اللغة تعليم أساليب   0 االنجليزية اللغة تعليم أساليب
 2 0 2 الطفل اصحة 1 1 2 العلوم تدريس أساليب
 0 2 2 والكتابة القرا ة تدريس أساليب   0 الغنا  تدريس أساليب
   0 الغنا  تدريس أساليب   0 االجتماعيات تدريس أساليب
   0 األخالتقيات تدريس في العامة الطرق 3 0 3 اإلسالمي الفكر في دراسات
ICDL 0   0 تعليمية وسائل إنتاج   
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 المساقات وصف
 مقدمة في رياض األطفال

 رياض في األنشطة ومنهاج الطفل تربية تطور عن تاريخية ولمصحة المدرسة تقبل ما لمرصحلة التربوية األهمية المادة هذه تتناول
 ما ألطفال الموجهة والبرامج األطفال رياض في والفني اإلداري التنظيم يتناول كما .األطفال رياض في المنهاج ومكونات األطفال،

 ورياض الصحضانة دور في العمل أساليب لتقويم نماذج إلى باإلضافة تاميمها وأساليب منها ونماذج وتانيفاتها المدرسة تقبل
 .األطفال

 
 تخطيط المنهاج وتطويره

 التعرف إلى باإلضافة الصحديث التربوي المنهاج وميزات ااطالصحا لغة المنهاج معنى .للمنهاج التقليدي المفهوم المساق هذا يتناول
 األسس يتناول كما التربوية األهداف اياغة كيفية ،التربوي المنهاج عناار على والتعرف والرسمي، الخطي المنهاج أنوا  على

 بالمنهج وعالتقتها المدرسة تقبل ما مرصحلة على والتركيز المنهاج تنفيذ متطلبات الى باإلضافة للمنهاج واالجتماعية والنفسية المعرفية
 .الدراسي

 

 طرق دراسة الطفولة

العياديين، والطيرق المختلفية لدراسية الطفولية كالطريقية تتناول هذه المادة خايائص األطفيال اإلنمائيية وصحاجيات األطفيال العياديين وغيير 
السببية والطريقة الترابطية بشقيها المالصحظة والمقابلة، والطرق االسيقاطية والطريقية التتبعيية كالطريقية الطوليية والمستعرضية ميع عيرض 

ول هيييذه الميييادة تقيييياس مظييياهر النميييو نمييياذج لدراسيييات تجريبيييية صحيييول الطفولييية، ونمييياذج ألسييياليب علميييية فيييي دراسييية الطفولييية، كميييا تتنيييا
واختبارات الذكا  ووسائل تقيدير اليذات، ومقياييس المييول والتكييف، وتتنياول الميادة الدراسيات المعياريية ودراسية الصحالية ومميزاتهيا وطيرق 

 .جمع البيانات وكتابة التقرير

 

 علم النفس التربوي

وضيوعاته، باإلضيافة إليى تعرييف مفياهيم اليتعلم واالسيتعداد والدافعيية واليذكا ، تتناول هذه المادة تعريف بعلم الينفس التربيوي وأهدافيه وم
 وتتطرق المادة إلى أشكال التعلم وشروط التعلم الجييد وايفاته والعالتقية بيين االسيتعداد والمهميات األخير  لليتعلم وتيوفير الدافعيية لليتعلم

الذكا  والظواهر اإلنسانية وتوض  العالتقة بيين االنتبياه واإلدراك الصحسيي المدرسي والافي، وتتناول المادة نظريات الذكا  والعالتقة بين 
 .والعوامل المؤثرة في ذلك

 

 مسرح ودراما

تتناول هذه المادة التعريف بمفهوم الدراما والمسر  واستخدام استراتيجيات الدراما في تنمية الطفل وتعليمه، مثل الصحركة اإلبداعية 
كما تتناول صحكاية القاص وتمثيلها وغير ذلك الستخدامه في مسر  . واإللقا ، ولعب األدوار وغيرها واإليقا  واإليما ، والاوتي،

 .الطفل ورياض األطفال

 

 سيكولوجية اللعب

اللعيب كما تتناول أشيكال . تتناول هذه المادة تصحديد مفهوم اللعب وأهدافه وأهميته من الناصحية العالجية واإلرشادية، والعوامل المؤثرة فيه
فييي مراصحييل الطفوليية، ودور اللعييب فييي النمييو فييي المجيياالت الجسييمية والصحركييية واالنفعالييية واالجتماعييية واللغوييية والعقلييية، ومييدراس علييم 
النفس الصحديثة وتفسير اللعب، وتأثير اللعب في شخاية الطفل، واستخدام اللعب في الروضة في التربية واإلرشاد النفسي، عالوة على 

 .للعب في القضايا العالجيةاستخدام ا
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 إنتاج وسائل تعليمية

تتنيياول هييذه المييادة الوسييائل التعليمييية ميين صحيييث المفهييوم والتعريفييات والمسييميات، وأهمييية الوسييائل التعليمييية فييي المسيياعدة علييى تصحقيييق 
ا تتناول المادة الركائز العامة كم. األهداف التربوية المرجوة في كل مرصحلة تعليمية بشكل عام وفي مرصحلة رياض األطفال بشكل خاص

نتييياج الوسيييائل التعليميييية، ومايييادر المعرفييية وطيييرق الصحايييول علييييه، وأنيييوا  الوسيييائل التعليميييية وتاييينيفاتها،  التيييي تيييؤثر فيييي تايييميم وا 
ة ولتصحسين العملية وافات الوسائل التعليمية الناجصحة، باإلضافة إلى إنتاج الوسائل التعليمية الالزمة لتصحقيق األهداف التعليمية المختلف

 .التعليمية التعلمية

 

 علم النفس العام

كميا تتنياول األسيس البيولوجيية . تتناول هذه المادة مفهوم علم النفس العام، تاريخه، أهدافيه، ميادينيه، نظرياتيه، وعالتقتيه بيالعلوم األخير 
وتوضي  الميادة خايائص الشخايية السيوية . شخاييةوطيرق بنيا  الشخايية والخبيرة الفرديية الهويية ال. للسلوك وطبيعة اليتعلم والتعلييم
 .كما تتعرض لمفاهيم الدافعية، والتذكر والنسيان، والتفكير واللغة وتأثير ذلك على الفرد. وغير السوية وكيفية معالجتها

 

 النمو الحسي، اللغوي، االنفعالي: علم نفس النمو

ميل الميؤثرة فييه، ونظرييات النميو مثيل نظرييات بياجييه واريكسيون وكيالبرج كميا تتناول هذه المادة التعرييف بمفهيوم النميو وميادينيه، والعوا
تتناول تطور الطفل من المرصحلة الجنينية إلى مرصحلة الرضاعة ثم مرصحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة وذلك في الجوانب الجسمية والعقلية 

 .واللغوية واالجتماعية واالنفعالية

 

 طرق تدريس العلوم

لمييادة التطييور المعرفييي للطفييل، ودور المعلييم فييي تعليييم الطفييل، وبعييض األفكييار الواتقعييية لمسيياعدة الطفييل علييى الييتعلم، كمييا تتنيياول هييذه ا
وتوضي  هيذه الميادة طرائيق تيدريس . تتضمن منهاج العلوم مين صحييث مجاالتيه، ومايادر اشيتقاتقه، ومصحتيواه، ومعيايير اختيياره، وتنظيميه

عييداد نميياذج التقييويم فييي مراصحلييه المختلفيية لكييل ميين المنهيياج ة رييياض األطفييال، والتخلييالعلييوم لمرصح طيييط اليييومي والسيينوي لمييادة العلييوم وا 
 .ويتوتقع أن يتم تطبيق جميع ما ذكر داخل غرفة األطفال في رياض األطفال. والطفل

 

 طرق تدريس التفكير

كمييا تتنياول نميياذج تفكييير . والعواميل المييؤثرة فييه تتنياول هييذه الميادة تصحديييد مفهيوم التفكييير وخاائايه، واألسييس النظرييية لتفكيير الطفييل،
الطفل وتطبيقاتها، والنمو العقلي عند الطفل وعالتقته بجوانب النمو المختلفة، وتطور التفكيير عنيد الطفيل فيي مرصحلية الطفولية، والعواميل 

بويية، كميا تعيرض الميادة بيرامج التفكيير المؤثرة في تطوير تفكير الطفل، كما تتعرض لنظريية بياجيية فيي تطيوير التفكيير وتطبيقاتهيا التر 
وتتناول المادة مفهوم التفكير اإلبداعي وأسس نمو اإلبدا  ومجاالت . وتوض  أثرها على برامج تربية الطفل في مرصحلة ما تقبل المدرسة

 .التفكير اإلبداعي عند الطفل وتطبيقاته

 

 طرق تدريس الرياضيات

ودور المعلم في تعليم الطفل الرياضيات، وبعض األفكار الواتقعية لمساعدة الطفل على تعليم  تتناول هذه المادة التطور المعرفي للطفل،
وتتعييرض هييذه . الرياضيييات، تتضييمن منهيياج الرياضيييات ميين صحيييث مجاالتييه، وماييادر اشييتقاتقه، ومصحتييواه، ومعييايير اختييياره، وتنظيمييه

تتعيرض إليى اسيتراتيجيات تيدريس الرياضييات وطرائيق تيدريس  كما ال .... المادة إلى تانيف المعرفة الرياضية إلى مفاهيم وتعميمات
عيداد نمياذج التقيويم فيي مراصحليه المختلفية  بعض العمليات الرياضيية توضي  هيذه الميادة التخطييط الييومي والسينوي لمنهياج الرياضييات وا 

 .ألطفالويتوتقع أن يتم تطبيق جميع ما ذكر داخل غرفة األطفال في رياض ا. لكل من المنهاج والطفل

 

 حقوق الطفل

وبنود اتفاتقية األمم المتصحدة المتعلقة بصحقوق الطفل وصحقوق الطفل المعاق، كما . تتناول هذه المادة نبذة تاريخية صحول صحقوق الطفل
تتناول المادة بنود صحقوق الطفل، وتتعرض المادة إلى واتقع الطفل العربي بشكل عام والطفل الفلسطيني بشكل خاص العوامل التي تؤثر 
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وتوض  المادة الممارسات السلبية التي تنتهك صحقوق األطفال كما تتعرض المادة إلى ظاهرتي تشغيل . لفلسطينيفي شخاية الطفل ا
 .األطفال والعنف الموجه إلى األطفال ودور األسرة والمجتمع اتجاهيهما

 

 صحة الطفل

لخدمات المقدمية فيي كيل مسيتو  مين مسيتويات تتناول هذه المادة التعريف بالخدمات المقدمة في كل مستو  الرعاية الاصحية األولية وا
الرعاية الاصحية األولي، وأهداف خدمات الرعاية الاصحية لألم والطفل، والنشاطات المقدمة كما تتناول المادة التعريف ببرنامج التطعيم 

تها وكيفيية تيدبير بعيض الوطني والقواعد الاصحية الواجب إتباعها للمصحافظة على األسنان، عالوة على تعرف أميراض األسينان ومشيكال
 .باإلضافة إلى إجرا  اإلسعاف األولي لبعض الصحاالت الشائعة وأهمية تطبيق تقواعد السير وآداب المرور ،أمراض األطفال

 

 أساليب تدريس اللغة الفنية

مرت بها التربية الفنية وتطور  تتناول هذه المادة تعريف بأهداف التربية الفنية العامة والخااة، ونظريات التربية الفنية واألدوار التي
وأهمية الفن بالنسبة للطفل عالوة على العوامل المؤثرة في رسوم األطفال وكيفية . التربية الفنية وطرق تدريسها في الشرق األوسط

الزمني، كيفية  توجيه األطفال لتنمية ميولهم الفنية ومراصحل النمو الفني عند األطفال وكيفية التعامل مع رسومات الطفل صحسب العمر
ل التخطيط لتنفيذ منهاج التربية الفنية والقواعد العامة التي يجب مراعاتها في طرائق تدريس وأطر التقويم في التربية الفنية كما تتناو 

الشخاية  وتنفيذ وتقييم دروس التربية الفنية وتشمل المادة خاائص معلم التربية الفنية ومؤهالته األمور الواجب مراعاتها عند تخطيط
أسباب إدخال العمل الجماعي في البرامج الفنية وكيفية تنفيذه كما تشمل التعريف بقاعة التربية الفنية والشروط الواجب توافرها في 

 .العدد واألدوات الخااة بالتربية الفنية

 

 القياس والتقويم

م وعالتقة القياس بالتقويم ووظائف عملية التقويم ومستويات التقويم تتناول هذه المادة المقاود بالتقويم والقياس والفرق بين التقييم والتقوي
 . كما تتناول المادة سمات االختبار الجيد، وأدوات التقويم ووسائله. ومراصحله ومجاالته

 

 الصحة النفسية للطفل

 سيو  ومايادر وأشكاله النفسي التكيف مفهوم على ويؤكد والمجتمع للفرد وأهميتها ومظاهرها النفسية الاصحة مفهوم المساق هذا يتناول
 التصحليلييية النظرييية إلييى باإلضييافة النفسييية للاييصحة لقييياس تسييتخدم التييي والمقيياييس وسييماتها ونظرياتهييا الشخاييية إلييى باإلضييافة التكيييف

 .الطفل عند النفسية االضطرابات معالجة أساليب يتناول وأخيرا ذهانية أو عاابية كانت سوا  النفسية الاصحة والمشكالت
 

 مبادئ التوجيه واإلرشاد

تتنيياول هييذه المييادة مفهييوم التوجيييه واإلرشيياد، والعالتقيية بييين التوجيييه واإلرشيياد باإلضييافة إلييى أهييداف التوجيييه واإلرشيياد وخييدمات التوجيييه 
ملييية مرضييية كمييا واإلرشيياد كمييا تتنيياول منيياهج واسييتراتيجيات التوجيييه واإلرشيياد النفسييي واييفات المرشييد التييي تسييهم فييي إتقاميية عالتقيية ع
واألسياليب الفنيية .تستعرض المادة أبعاد الشخاية والعوامل المؤثرة فيي الشخايية والممييزات السيلوكية للشخايية السيوية وغيير السيوية

" الموجييه"لجمييع المعلومييات ومجيياالت اإلرشيياد والتوجيييه وطييرق اإلرشيياد والتوجيييه كاإلرشيياد والتوجيييه الفييردي واإلرشيياد والتوجيييه المباشيير 
واإلرشاد السلوكي واإلرشاد باللعب وتتضمن المادة القيادة في اإلرشياد الجمياعي باإلضيافة إليى عواميل نجيا  الجيو اإلرشيادي إجيرا ات 

 .عملية اإلرشاد والتوجيه واإلرشاد النفسي للطفل

 

 أدب أطفال

تتناول هذه المادة تاري  تطور أدب األطفال عربيا  وعالميا  وفلسفته وأهميته واالتجاهيات الميؤثرة فيي مضيمونه باإلضيافة إليى خايائص 
أدب األطفال وأثره على تفكيرهم، كما تتنياول اهتماميات الطفولية المبكيرة وعالتقتهيا بكتيب األطفيال وكيفيية تهيئية أطفيال ميا تقبيل المدرسية 

تقتها بالكتب التي تقدم لهم باإلضيافة إليى األميور التيي يجيب أن تتضيمنها كتيب أطفيال مرصحلية الطفولية المبكيرة والفوائيد التيي للقرا ة وعال
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وتتناول المادة المستويات التي يجب ان تغطيها كتب األطفال فيي منهياج دار الصحضيانة وريياض األطفيال . تصحققها كتب األطفال للطفل
القاة، األغاني واألشعار والكتب، أنواعهيا، معاييرهيا، كيفيية "وأنوا  أدب األطفال . الروضة و البيت ووسائل تشجيع أدب األطفال في

 .اختيارها، وتعليم األطفال كيفية المصحافظة عليها، باإلضافة إلى أهمية وجود زاوية للكتب في افوف األطفال

 

 بحث تربوي

التربييوي، وخاييائص البصحييث التربييوي ومشييكالته، وأهمييية االلتييزام بأخالتقيييات البصحييث تتنيياول هييذه المييادة عالتقيية التفكييير العلمييي بالبصحييث 
التربوي، وعناار مخطط البصحث وكتابة فرضيات البصحث بالطرق المختلفة، اإلجرا ات العملية لتنفيذ البصحث وكيفية االستفادة من خدمة 

البصحيييوث التربويييية وبنيييا  االختبيييارات وانتقالهيييا وتصحوييييل  الصحاسيييوب فيييي البصحيييث عييين المعلوميييات، كميييا تتنييياول وأدوات جميييع البيانيييات فيييي
العالمييات الخييام إلييى اييورة بيانييية ودور الصحاسييوب فييي إجييرا  العمليييات اإلصحاييائية والعناايير األساسييية الواجييب توافرهييا فييي تقييارير 

 .البصحوث، وطريقة عرض الجداول واألشكال في تقرير باإلضافة إلى التوثيق وتقييم تقرير البصحث

 

 العام النفس علم
 بالييدما  الطييالب تعريييف يتضييمن كمييا .العييام اليينفس علييم وفييرو  مييدارس إلييى والتطييرق اليينفس علييم بتيياري  تعريييف المسيياق هييذا يتنيياول
. والايرا  باإلصحبياط الطيالب تعرييف إليى المسياق هيذا يتعيرض كميا والنسييان واالصحتفياظ اليذاكرة أشكال إلى باإلضافة العابي والجهاز
 .النفسي والعالج الدفا  ووسائل والعاابية الذهانية النفسية باألمراض الطالب ويعرف الدفا  ووسائل

 
 الخاصة التربية
 .الخاايية التربييية ومشييكالت تقضييايا ويتنيياول كمييا الخاايية التربييية لفئييات التربوييية والبييرامج الخاايية التربييية مفهييوم المسيياق هييذه يتنيياول
 البييرامج إلييى باإلضييافة العيياديين غييير األطفييال تشييخيص ومشييكالت العربييية الييدول فييي التايينيف مفهييوم إلييى ينتقييل ثييم النجييا  وعوامييل
 .اإلعاتقة من الوتقائية

 
 االتصال مهارات
 ويتعيرض العمليية هيذه إنجيا  عليى المساعدة والعوامل االتاال وعملية وعنااره وأهدافه االتاال بمفهوم التعريف المساق هذه يتناول
 .باإلدارة االتاال اثر توضي  مع والتربوية االجتماعية بالعمليات االتاال وعالتقة ووسائله أنواعه على والوتقوف االتاال لنماذج

 
 الطفل واألسرة والمجتمع

ويصحدد . تتناول هذه المادة مفهوم التنشئة االجتماعية وخاائص، طرتقها كما يوض  العالتقة بين التنشئة االجتماعية والنمو المجتمعي
التنشئة وأهمية التواال بين البيت والمدرسة، كما يتطرق إلى مفهوم التطبيع االجتماعي ويصحدد تأثير األسرة والمدرسة دور األسرة في 

كما يصحدد تأثير مؤسسات التنشئة االجتماعية في  .في التطبيع االجتماعي ويصحدد العوامل المختلفة التي تؤثر في التطبيع االجتماعي
 .فية التعامل مع مشكالت الطفل بطريقة فاعلةنمو شخاية الطفل وثقافته وكي

 
 أثر وسائل اإلعالم

تتناول هذا المساق التعرف على وسائل اإلعالم المرتبة وأثرها االيجابي والسلبي على الطفل، وكيفية استغالل العديد من هذه الوسائل 
 .كمؤسسة مكملة لدور األسرة المدرسة( اإلعالمية)في تطوير تقدرات الطفل اللغوية والعقلية، واالنفعالية، ودور هذه المؤسسة 

 

  



85 

 

 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 اجتماعية خدمة: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

 3 0 3 االجتماعي التفكك 2 0 2 االجتما  علم في مقدمة
 2 0 2 والمراهقة الشباب 3 0 3 االجتماعية الخدمة إلى المدخل
 3 0 3 خااةال تربيةال إلى المدخل 2 0 2 االتاال مبادئ

 2 1 3 الفرد خدمة 3 0 3 والجريمة االنصحراف
 2 1 3 الجماعة خدمة 1 1 2 والمدرسية االجتماعية الخدمة
 3 0 3 1 العملي التدريب 3 0 3 والمجتمع القانون

 2 0 2 االجتماعي النفس علم   0 النفس علم
 2 0 2 الفلسطيني المجتمع تطور 2 0 2 الشخاية األصحوال

   0 االنجليزية اللغة 3 0 3 البيئي والنظام السكان علم
     3 0 0 االنجليزية اللغة

 20    21   
 الرابع الفصل الثالث الفصل

 2 0 2 مصحلي مجتمع تنمية 2 1 3 الصحالة دراسة أساليب
 2 0 2 ومشكالتها الشيخوخة 2 0 2 األسرة مجال في الخدمة

   0 المساعدة مهارات 3 0 3 النمو نفس علم
 3 0 3 االنجليزية اللغة 3 0 3 النفسية الاصحة
 3 0 3 العربي الوطن في التنمية 3 0 3 اإلسالمي الفكر في دراسات
   0 صحاسوبية تطبيقات 3 0 3 الصحاسوب علم في مقدمة
 3 0 3 العربية اللغة   0 رياضي نشاط

 0 3 3 2 عملي تدريب    
 11    16   
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 المساقات وصف
 مساق دراسة حالة

في العمل االجتماعي كما يهدف الى معرفة العالتقة  تهيتناول هذا المساق تعريف مفهوم دراسة الصحالة وأوجه استخدام هذا المنهج وأهمي
 .بين أساليب دراسة الصحالة والتها ببعضها البعض واستخالص الفوائد

الظاهرة أو المسالة أو القضية االجتماعية تقيد الدراسة فهما  صحيث تتطور لد  الطالب المعارف والمهارات والكفايات التي تمكن من فهم
ة والعمق لمختلف جوانبها وعالتقة تلك الجوانب ببعضها البعض من جهة وعالتقتها بالظواهر األخر  القائمة بالشمولية والنوعي انتتسم

 .في المجتمع من جهة أخر 
 

 مساق انحراف وجريمة
 .يتناول هذا المساق تعريف الطالب بالمعنى االجتماعي لالنصحراف والجريمة وعالتقة علم الجريمة بالعلوم االجتماعية األخر 

 .يتناول التعريف على االتجاهات المختلفة في تفسير الجريمة كما -
 .كما يتناول التعرف على ماادر المعلومات المتوفرة صحول الجريمة واالنصحراف ومد  كفايتها -

 
 االجتماعي النفس علم في مقدمة مساق
 مساعدة إلى يهدف الذي" االجتماعي النفس علم" وهو العام النفس علم فرو  من جديد بفر  الطالبات تعريف صحول المساق هذا يدور

 وكيف عليه، الجماعة وضغط تأثير وتصحت الجماعة مع يعمل وهو وسلوكه بمفرده الفرد سلوك بين التمييز ضرورة على الطالبات
 .الذات لهذه فهمه وكيفية وذاته شخايته على التأثير ثم ومن سلوكاته تكوين على ذلك ينعكس

 في ذلك ودور جماعة او مجتمع ألي االجتماعي والنسيج البنا  يتكون ماذا ومن االجتماعية واألنساق األبنية ياف ثانية جهة من
 .ال  ،،،،،والثقافية االجتماعية سوا  المجتمع على تطرأ التي التغيرات وكذلك األفراد، شخاية على التأثير

 
 التطوري نفس علم مساق
 العوامل واهم واالجتماعية واالنفعالية والجسدية النفسية جوانبه جميع في اإلنساني النمو صحول المساق لهذا الرئيسي المصحور يدور

 .صحدوثها المتوتقع النمائية المشكالت المراصحل تلك من مرصحلة كل في النمو ومتطلبات المختلفة النمو ومراصحل النمو في المؤثرة
 

 فرد خدمة مساق
 .االجتماعية الخدمة في الرئيسية الطرق اصحد  باعتبارها الفرد خدمة طريق عن زمةالال بالمعلومات الطالبة تعريف المساق هذا يتناول
 وكفا ة بفعالية الفرد خدمة منتقي مع التعامل على تساعدها والتي المجال هذا في الالزمة المهارات الطالبة اكساب الى يهدف كما

 .عالية
 

 النفسية الصحة مساق
 وماادره وأشكاله النفسي التكيف مفهوم على ويؤكد والمجتمع للفرد وأهميتها ومظاهرها النفسية الاصحة مفهوم المساق هذا يتناول 

 النظرية الى باإلضافة النفسية الاصحة لقياس تستخدم التي والمقاييس وسماتها ونظرياتها الشخاية الى باإلضافة التكيف وسو 
 .الطفل عند النفسية االضطرابات معالجة أساليب يتناول وأخيرا ذهنية او عاابية كانت سوا  النفسية الاصحة والمشكالت التصحليلية

 
 وشباب مراهقة مساهمة مساق
 للشباب، والعامة المميزة والخاائص والمراهقة الشباب مفهوم منها مختلفة موضوعات صحول ومعلومات معارف المساق هذا يتناول

 .المرصحلة لهذه والعقلي واالجتماعي التنفسي واالنفعالي والصحركي الجسمي للنمو العامة والقوانين للشباب اإلنسانية الصحاجات
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 أسرية ودراسية اجتماعية ام انفعالية، نفسية ام اصحية جسمية أكانت سوا  ومستوياتها وأنواعها الشباب مشكالت المساق يتناول كما
 .سلوكية اتقتاادية/ مالية

 
 (الشيخوخة) الشيوخ رعاية مساق
 تنعكس االسس فان واال منها واالفادة استغاللها يمكن بنا ه المجتمع في كبيرة كشريصحة المسنينب التعريف المساق هذا يتناول

 العضوية واالمراض رعايتهم وطرق المسنين سيكولوجية المساق وسيعرض كما .بنا  عوامل تكونوا ان من هدم عوامل ويابصحون
 .الشيوخ رعاية مجال في االجتماعية الخدمة دور المساق هذا يعرض و كما .الشيخوخة بمرصحلة الخااة والعقلية والنفسية

 
 االجتماعي التفكك مساق
 سياسية آثار من ومؤسساته .االجتماعي البنا  على هوأثر . إليه تؤدي التي والعوامل التفكك وه ما تعريف المساق هذا يتناول

عالمية ودينية واجتماعية  .هماادر  من كمادر واالتقتاادي االجتماعي التفكك ماادر المساق هذا يتناول ماك .وا 
 

 اجتماعية خدمة مساق 
 من االجتماعية الخدمة في الرئيسية الطرق إصحد  باعتبارها الجماعات مع العمل طريقة االجتماعية الخدمة في المساق هذا يتناول
 .معها والتعامل وأنواعها الجماعات فهم وكذلك والمبادئ والفلسفة المفهوم صحيث

  .وفاعلية بكفا ة الجماعات مع التعامل من يمكن التي الالزمة المهارات الطالبات إكساب إلى وتهدف
 

 االتصال مهارات مساق
 ويتعرض العملية، هذه انجا  على المساعدة لوالعوام االتاال وعملية وعنااره وأهدافه االتاال بمفهوم التعريف المساق هذا يتناول
  .باإلدارة االتاال اثر توضي  مع والتربوية االجتماعية بالعمليات االتاال وعالتقة ووسائله أنواعه على والوتقوف االتاال لنماذج

 
 االجتماع علم إلى مدخل مساق
 جهود على فتعر ال مع العلم هذا في بذلت التي الجهود ويستعرض العالمية ومناهجه االجتما  علم موضو  في المساق هذا يبصحث
 متنامي لفهم واوال األردني المجتمع في االجتماعية الظواهر ببعض أيضا المساق هذا ويعرفنا .المجال هذا في خلدون ابن العالمة
 للوتقوف اإلنسانية المجتمعات عن وصحقائق معلومات اكتساب في المساق هذا ويفيدنا .معها التكيف سبيل في الظواهر هذه عن وواض 
 البنا  ودراسة العلم هذا لنشاط التعريض خالل من بطبيعتها وتباره الطالب إثرا  سبيل في ظواهر من المجتمعات هذه في ما على

 . وعملياته االجتماعية والتفاعالت وطبقاته، وخاائاه، ومعاييره، بمؤسساته االجتماعي
 .والتنمية االجتماعية والتغيرات والشخاية الثقافة عن المساق هذا ويتوتقف

 
 األسري اإلرشاد مساق
 دور لنا ويوض  التنشئة في األسرة ودور وطرتقها فيه المؤثرة والعوامل وخاائاها وشروطها االجتماعية التنشئة المساق هذا يناتق 
 .االم عن االنفاال وصحتى الوالدة منذ والطفل األم بين والعالتقة األسرة في الجنسية والتربية والفطام والبكا  والرضاعة التنشئة في األم

 صحاجات أيضا المساق ويناتق  .الذات مفهوم ونمو االجتماعي والوضع األسرية والمشكالت ووظائفها األسرة مفهوم المساق ويتناول
 وأساليب االجتماعي النمو مشاكل لبعض أخيرا المساق يتعرفو  والعالتقة والتصحيز السيسيومترية والمقاييس لالنتما  الصحاجة الطفل
 . والعالج الوتقاية
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 األسرة االجتماعية الخدمة مساق
 ضو  في الجديد الجيل تنشئة يصحقق بما مستقرة أسرية صحياه ايجاد على الطالبة تساعد وبرامج ومهارات معارف المساق يتناول

 .واألبنا  للوالدين السعادة يصحقق وبما السليمة التربوية األساليب
 رعايته على يساعد بما المراصحل هذه في ومشكالته صحاجاته وفهم المختلفة نموه مراصحل في الطفل لفهم ومعارف مهارات يتناول كما

 .سليمة رعاية
 

 الخاصة التربية مساق
 الخااة، التربية في ومشكالت تقضايا ويتناول كما الخااة التربية لفئات التربوية والبرامج الخااة التربية مفهوم المساق هذا يتناول

 من الوتقاية موضو  إلى باإلضافة أيضا، الخااة التربية مساق تناولها التي المواضيع من العاديين غير األطفال تشخيص مشكالت
 .اإلعاتقة

 
 خدمة جماعة

يتناول هذا المساق في الخدمة االجتماعية طريقة العمل مع الجماعات باعتبارها إصحد  الطرق في الخدمة االجتماعية ويركز على 
كما تهدف إلى إكساب الطالبات المهارات الالزمة التي تمكن  .ها والعامل مهاالمفهوم والفلسفة والمبادئ وكذلك فهم الجماعات وأنواع

 .من التعامل مع الجماعات بكفا ة وفاعلية
 

 مساق خدمة مدرسية
كما يتعرض إلى  .يتناول هذا المساق مفاهيم كالوظيفة االجتماعية للمدرسة والدور المهني لألخاائي االجتماعي في المدرسة

باإلضافة إلى افات األخاائي االجتماعي المدرسي كما يؤكد هذا  .والمنهج العلمي لعالج المشاكل المدرسية المشاكل المدرسية
 .المساق على التطبيقات لمهنة الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الجرافيكي التصميم: التخصص اسم
 37: المعتمدة الساعات عدد

 الثاني الفصل األول الفصل
 ساعة 

 ساعة  نظري عملي معتمدة
 نظري عملي معتمدة

   3 (2) بالصحاسوب تاميم   3 (1) بالصحاسوب تاميم
   3 فن تاري    3 (1) أكاديمي رسم

   3 تايبوغرافي   3 الجرافيكي التاميم مباد  
   3 (2) االكاديمي رسم   3 وتقنياتها األلوان نظريات
   3 (1) فيك جرا تاميم   3 الصحاسوب استخدام في مقدمة
   3 العربية اللغة   3 اإلنجليزية اللغة

        
 11    11   
        
        
        

 الرابع الفصل الثالث الفصل
   3 الترويج   3 الجرافيك تاري 

   3 (4) بالصحاسوب تاميم   3 وطباعة صحفر مباد  
   3 المتعددة الوسائط في مقدمة   3 (3) بالصحاسوب تاميم
   2 تخرج مشرو    2 ضوئي تاوير
   1 رياضي نشاط   3 (2) فيك جرا تاميم
   3 العربي الوطن في التنمية   3 اإلسالمي العربي الفكرفي  دراسات

   2 ميداني تدريب    
        
 11    11   
 
 

 المساقات وصف
 الجرافيك تصميم مبادئ
 وأسسييه التاييميم بفكييرة المتييدرب الطالييب وتعريييف وأدواتييه، وخاماتييه بتقنياتييه والتعريييف الجرافيييك، تاييميم فيين تيياري  المييادة هييذه تتنيياول

 فييي الجمالييية للعالتقييات المتنوعيية الاييي  علييى والتعييرف تطبيقاتهييا ومجييال أبعيياد وبثالثيية ببعييدين األشييكال مييع التعامييل وكيفييية وعنااييره
 .التاميم مجال
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 (1) جرافيك تصميم
 والتقنييية اإلبداعييية السييبل ومعرفيية للصحييروف الجمالييية الوصحييدة ودراسية والصحديثيية، التقليدييية ومنهجياتييه التاييميم نظريييات المييادة هييذه تتنياول
 المراسيييالت ورق ،Trade Mark المسيييجلة الماركييية ،Logo الشيييعار – المختلفييية الجرافيكيييية التاييياميم مجيييال فيييي توظيفهيييا وطيييرق

خراجها والمجالت الكتب وأغلفة السنوية والتقاويم البريدية، والطوابع الشرف وشهادات  .وا 
 
 (2) جرافيك تصميم 

 الفوتوغرافيية الاورة مع التعامل وكيفية التجارية والمؤسسات بالماانع الخاص والتاميم ،المعاارة التاميم تقضايا المادة هذه تتناول
 المضييييئة واليييدعايات النقييل شييياصحنات تايياميم ،التعلييييب ،المنتجيييات أغلفيية - (Photographics) الجرافيكيييية التايياميم فيييي وتوظيفهييا
 .المختلفة

 
 (3) جرافيك تصميم 

 وأسييس اإلعييالن فيين كييذلك ،الصحييياة فييي ودوره ومميزاتييه ،وااييهخ تطييوره مراصحييل ،والدتييه –( Poster) الملاييق فيين المييادة هييذه تتنيياول
 للصحميالت المختلفية األوجيه دراسية الميادة وتتنياول. واإلخيراج التايميم فيي المسيتخدمة واألساليب األساسية وعنااره ومتطلباته تاميمه
 إعالنييات ميين المتمييزة الجرافيكييية التايياميم وضيع وكيفييية ،منهيا االتقتاييادية وبخاايية المختلفية الصحييياة جوانييب تسيتهدف التييي اإلعالنيية
  .اإلعالني للوسط المقنعة بالتاورات وانتها  الميداني بالبصحث ابتدا  الترويجية للصحمالت وملاقات

 
 بالحاسوب التصميم الى مدخل 

 ومجيياالت والتخييزين والبرمجيية التشييغيل طييرق وظائفييه، ،مكونييات ،تركيبييه -(IBM) الصحاسييوب جهيياز علييى التعييرف المييادة هييذه تتنيياول
سيتخداماته الصحاسيوب تطبيقيات  أدواتيه ،تشيغليه وطريقية ،مميزاتيه (Corel Draw) برنيامج كيذلك الميادة وتتنياول الجرافييك تايميم فيي وا 

 .فيه المتوفرة واإلمكانات معها التعامل وكيفية أوامره ،ماطلصحاته
 

 (1) بالحاسوب تصميم
 وأميوامر ومايطلصحات أدوات اسيتخدام كيفيية عليى المتيدرب الطاليب وتعرييف Adobe Illustratorالصحاسيوب   برنيامج الميادة هذه تتناول
 مسيياصحات إشييغال علييى والقييدرة معالجتهييا، المختلفيية بأشييكالها (Text) الخطييوط واسييتخدام الرسييم فييي وتوظيفهييا( التشييغيل) البرنييامج هيذه

 عملييه وطبيعيية Streamline : المسيياعدين البرنييامجين المييادة تتنيياول كييذلك .الملفييات وصحفييظ الجرافيكييية التايياميم فييي وتوظيفهييا الفييرا 
 .Adobe Illustrator برنامج في معها للتعامل تقابلة اي  الى وتصحويلها أخر  برامج ملفات إلستقبال

 
 (2) بالحاسوب تصميم
 وأوامير ومايطلصحات أدوات استخدام كيفية على المتدرب الطالب وتعريف Adobe PhotoShop الصحاسوب برنامج المادة هذه تتناول
سيتخدام ،واألصحجيام األليوان ،الاور معالجة في وتوظيفها البرنامج هذا  لعميل Airbrush ال مثيل المختلفية واألدوات الخااية الفالتير وا 

 ملفييات فييي وصحفظهييا الطباعيية لعملييية وتصحضيييرها لألعمييال الفنييية المعالجييات بإتقييان القيييام وكييذلك Painting والرسييم متنوعيية أرضيييات
 .األخر  البرامج تقبل من تداولها يمكن باي 

 
 (3) بالحاسوب تصميم
 البرنيامج هيذا وأوامير ومايطلصحات أدوات اسيتخدام كيفيية عليى المتيدرب الطاليب وتعرييف Quark XT الصحاسيوب برنيامج الميادة تتناول

خراجها وتوزيعها وتاميمها الافصحات فت  في وتوظيفها  وتصحديد(  واالنجليزية العربية) والخطوط التاميم شبكات واستخدام وترتقيمها وا 
 الايييفصحة فيييي ومواتقعهيييا مقاسييياتها وتصحدييييد ومشيييتقاتها الهندسيييية األشيييكال ورسيييم السيييطور بيييين المسيييافات وتنسييييق ومسييياصحاتها مقاسييياتها
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 المييادة تتنياول كيذلك .للفيرز الالزميية والصحركيات البرنيامج صحفيظ وطريقيية (Lock) مكانيه فيي وتأمينهيا العناايير وتجمييع األليوان واسيتخدام
 .Page Marker & Quark XT الصحاسوب برنامجي بين مقارنة

 
 الوسائط متعددة في مقدمة
 بأسييلوب المتييدرب الطالييب وتعريييف .المختلفيية العمييل مجيياالت فييي واسييتخداماتها الوسييائط متعييددة ضو عيير  علييى التعييرف المييادة تتنيياول
 واالنترنيت Power Point ال برنيامج باسيتخدام الوسيائط متعيددة عيروض وانتياج والتوثييق Story Boards السييناريو تايميم وطريقة

Internet. 
 

 والزخرفة الخط مبادئ
 على التعرف وكذلك ،فيهما والمبدعين والزخرفة الخط علم وتطور والمسلمين العرب عند والزخرفة الخط لتاري  موجزا ةدالما هذه تتناول
 والزخرفيية العربيية الخطيوط مجيال فييي عمليية بتطبيقيات القييام طريييق عين التنفييذ فيي المسييتخدمة واألدوات والزخرفية الخيط وأسيس تقواعيد

 .الجرافيك تاميم مجال في توظيفها وطرق االسالمية
 

 االنجليزي/ الالتيني الخط
 عين التنفييذ في المستخدمة والتقنيات واألدوات ،وأسسه تقواعده على التعرف وكذلك الالتيني الخط وتطور أةونش والدة المادة هذه تتناول
 وطييرق والصحديثيية القديميية الخطييوط أشييهر كتابيية مهييارة واكتسيياب( االنجليييزي)  الالتينييي الخييط مجييال فييي عملييية بتطبيقييات القيييام طريييق
 .الجرافيك تاميم مجال في الالتيني الخط توظيف

 
 وتقنياتها األلوان نظريات
 أتقسيييامها – األلييوان وتايينيف اللييون لماهييية شيياملة ودراسيية ،المختلفيية الفنييية المييدارس فنيياني عنييد األلييوان نظريييات المييادة هييذه تتنيياول

 عملييية وتطبيقييات المشيياهد عييين علييى اللييون وتييأثير لهييا والوظيفييية النفسييية واألسييس اللونييية والعالتقييات اللييون وديناميكييية ومجموعاتهييا
 .أبعاد وثالثة ببعدين – مختلفة لتكوينات باأللوان

 
 والطباعة الحفر مبادئ
 ،الفيين هيذا تطييور ومراصحيل والطباعيية الصحفير وخاميات وتقواعييد أسيس علييى والتعيرف والطباعيية الصحفير فين لتيياري  ميوجز المييادة هيذه تتنياول
 .وآليا يدويا وغيرها والزنك الجبس ،اللينوليوم الخشب، باستخدام عملية تطبيقات مع المختلفة الطباعية التقنيات ودراسة

 
 الطباعة تقنيات
 اإلبداعيية السيبل ومعرفة المتنوعة األسلوبية وتأثيراتها والصحديثة القديمة الطباعية التقنيات ودراسة الطباعة فن تاري  موجز المادة تتناول
 المتيدرب الطاليب وتعرييف .وغيرهيا واألوفسيت الصحريريية الطباعة – المختلفة التااميم وتنفيذ الطباعية الصحروف اف عملية في التقنية
 . مطبوعة نماذج الى األالي الجرافيكي النموذج تصحويل بمراصحل

 
 الضوئي التصوير
 المستخدمة المختلفة والتقنيات الفنية والتجهيزات األدوات كافة على والتعرف وتطوره، الضوئي التاوير لتاري  موجزا المادة هذه تتناول
 فييي الضيوئي التاييوير توظييف وكيفييية ،وبياأللوان واألبيييض باألسيود الاييور وتقيديم والتكبييير والطبيع والتصحميييض التايوير عمليييات فيي

  .Photographics الجرافيك التاميم في وبخااة الفنية المجاالت خدمة
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 (جرافيك تصميم)  التخرج مشروع
 المعلومييات وجمييع الجرافيييك تاييميم مجيياالت أصحييد فييي الواتقييع ميين متكامييل مشييرو  باختيييار المتييدرب الطالييب تقيييام المييادة هييذه فييي يييتم

 والفكريية والبيئيية والوظيفيية الجماليية العواميل كافية تجميع إبداعيية جرافيكيية بتاياميم وتغطيتهيا وافية تفايلية دراسة وعمل والمعطيات
 .للمشرو  مضيئة اورة لخلق والعاطفية

 
 القديم الفن تاريخ
 والوسيطى القديمية والعايور التياري  تقبيل ميا عاور خالل والعمارة والتطبيقية التشكيلية الفنون مجال في الفن تاري  المادة هذه تتناول
 .المزدهر النهضة عار نهاية وصحتى

 
 والمعاصر الحديث الفن تاريخ
 بعد ظهرت التي ومبدعيها الفنية والصحركات المدارس وأهم ،والعمارة والتطبيقية التشكيلية الفنون مجال في الفن تاري  المادة هذه تتناول
 .هذا يومنا وصحتى النهضة عار

 
 اإلسالمي الفن تاريخ
 وتأثيراتهييا ،االسييالمية العاييور جمييع فييي والمسييلمين العيرب عنييد والعمييارة والتطبيقييية التشيكيلية الفنييون تيياري  دراسية المييادة هييذه تتنياول
 .بها وعالتقتها األخر  الصحضارات فنون على

 
 الرسم في مدخل
 ورسيم والفصحيم الراياص بقليم يدويية تمرينيات وعميل اسيتخدامها وطيرق المختلفية الرسيم وخاميات أدوات عليى التعرف المادة هذه تتناول

 الايامتة للطبيعية مختلفية ورسيومات تخطيطات وعمل والسرعة والدتقة الصحركة لضبط مهارات واكتساب واألشكال والمنصحنيات الخطوط
 .والصحيوانات والطيور المعمارية والمشاهد الطبيعية والمناظر

 
 (1) رسم 

 والفصحييم الرايياص بقلييم البشييري الجسييم رسيم وكييذلك لالنسييان الصحركيية وآلييية الفنييي بالتشيري  المتييدرب الطالييب تعريييف المييادة هييذه تتنياول
 .يوميةال الصحياة جوانب من مستمدة لصحركةا فيها تظهر لالنسان مختلفة مشاهد ورسم الفني التكوين بنا  وطريقة

 
 التصوير في مدخل
 وتصحضييير ومزجهييا األلييوان اسييتخدام وطييرق ،بيياأللوان الرسييم وخامييات ولييوازم أدوات مختلييف علييى الطالييب تعريييف المييادة هييذه تتنيياول
 وانعكاسيها األلوان على تصحدث التي التغيرات على والتعرف واالاطناعي الطبيعي الضو  تصحت الاامتة الطبيعة ورسم الرسم لوصحات

 .المختلفة المعمارية والمشاهد الطبيعي المنظر رسم وكذلك ،الناظر عين في
 

 (1) تصوير
 فيهييا تظهيير اإلنسيان لصحييياة مختلفية مشيياهد ورسييم الفنيي التكييوين بنيا  وطريقيية المختلفية بيياأللوان البشييري الجسيم رسييم الميادة هييذه تتنياول
براز اليومية الصحياة جوانب من مستمدة لصحركة  .اإلنسان لصحضارة كامتداد التراثية المعالم وا 
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 الوصفي المنظور
 مسيتو  عليى الواتقيع مين( أبعاد 3) المشاهد رسم طريقة على المتدرب الطالب وتعريف واألبعاد، المساتقط علم تاري  المادة هذه تتناول
 ورسيم للمنظيور المختلفية المسياتقط رسيم وطريقية ،(مكبير أو مايغر)  معيين رسم بمقياس(  صحائط ،تقما  ،ورتقة)  ببعدين مسيتو سط 

 .ااطناعي أو طبيعي ضو  مادر من الساتقطة األشعة عن الناتجة واإلضا ة الظل مع والخارج الداخل من المعمارية األشكال
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 (واحدة سنة الدراسة مدة) المهنية التخصصات
 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 التجميل وتصفيف الشعر: التخصص اسم
 الساعات  الموضو  المادة رتقم

 المعتمدة
 الفالية الساعات الفال

 الثاني الفال األول الفال
 6  2 2 وتافيفه الشعر تجفيف 1
  6 1 2 (1)الشعر تقص 2
 6  2 2 (2)الشعر تقص 3
  6 1 2 (1)الجسم تدليك 4
 6  2 2 (2)الجسم تدليك 5
  6 1 4 الشعر تمليس 1
 10  2 4  للشعر الدائم التمويج 9

 1  2 3  الشعر اب  10
  1 1 4 والقدمين باليدين العناية 11
  1 1 4 والمكياج التجميل مواد 12
  2 1 2 العامة والاصحة التغذية 13
  2 1 1 1 التقنية االنجليزية اللغة 14
 3  2 1  2 التقنية االنجليزية اللغة 15
 3  2 2 المهني الرسم 16
  2 1 1 الصحاسوب مهارات 17
  2 1 1 الاغيرة المشاريع ادارة 18
   2 4 الميداني التدريب 19

 42 42 27 71 المجموع
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 األزياء تصميم: التخصص اسم

 الموضو  المادة رتقم
 الساعات
 المعتمدة

 األسابيع
 التدريبية

 الفال المدة
 الفالية الساعات

 الثاني الفال األول الفال
  5 1  11 2 (1) مخططات اعداد 1
 6  2  11 2 ( 2) مخططات اعداد 2
  1 1  11 3  الخياطة االت استخدام 3
  1 1  11 4  الخياطة في اساسيات 4
  10 1  11 4 (1)يدوية مشغوالت 5
 5  2  11 2 (2)يدوية مشغوالت 6
 10  2  11 4  السيدات مالبس خياطة 1
 5  2  11 2  انتاج خط تشغيل 1
 3  2  11 2  الاغيرة المشاريع ادارة 9

  2 1  11 2 مهني رسم 10
  5 1  11 2  الجودة ضبط 11
  4 1  11 2  انجليزية لغة 12
 3  2  11 2  صحاسوب مهارات 13
 10  2  11 4 التخرج مشرو  14

 42 42 27   71 المجموع
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 اهلل برام المرأة مجتمع وكلية التربوية العلوم كلية
 الفوتوغرافي التصوير: التخصص اسم

 

CODE Training Modules 
CLASS 

Hours 

No. of Training 

Weeks 

Total Number of 

Periods 

  6 3 التاوير تاري  
  4 3  واألسود باألبيض التاوير 
  2 3  الملون التاوير 
  10 3 (عملي) الرتقمي التاوير 
  12 3 ( عملي" )الفيديو تاوير  
  10 3 " الفوتوشوب برنامج 
  12 3 ( عملي) الميداني التاوير 
  2 3 (نظري)  الفني التاميم اسس 
  English 3 2 (نظري) إنجليزية لغة 
  ICDL 3 8 الصحاسوب مهارات 
  2 3  الاغيرة المشاريع إدارة 
 480 40 4  الميداني التدريب 

 

 

Training Modules 
First 

Semester 

Second 

Semester 
Total 

  ** 6 التاوير تاري 
واالسود باالبيض التاوير  4 **  
  ** 2  الملون التاوير
  4 6  الرتقمي التاوير
(عملي" )الفيديو تاوير  ** 12  
الفوتوشوب برنامج   5 5  

  6 6  الميداني التاوير
  ** 2  الفني التاميم اسس
  2 **  إنجليزية لغة

  ICDL 4 4 الصحاسوب مهارات
  2 **  الاغيرة المشاريع إدارة

 

 


