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 الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين ... وبعد ،،،

عد إحدد  املدسسدسدات الدتدعدلديدمديدة الدعدي تد سدسد   د  عدام  أتشرف بتكليفي عميد للكلية الجامعية بالوجه
ُ
. حديدت تدمد دل 0460- هدد0461بجامعة تبوك، إذ ت

 جديدة    محافظة الوجه واالماكن املجاورة لها    منطقة تبوك، الكلية الجامعية بالوجه
ً
 قفزة

الدعدي تسدعد  الد  وضدع ولدندندا الدغدالد  بديدن مدقددمده  1161ونسعى جاهدين ال  مواكبه العصر مع التمسك بالقيم واملبادئ ال قافية للمجتمع وتحقيق رؤيدة 

افق مع سوق العم  ل.بلدان العالم بالعمل عل  ابنائنا الطالب والطالبات عن لريق تطوير البرامج االكاديمية بالكلية وفتح برامج جديدة تتو

قدة الكما يسعدني ان أرحب بالجميع والعمل سويا من اجل ان يكون الخريج عل  كفاءة عدالديدة وطسدتدطديدع ان يدواكدب الدتدغديدرات الدقدادمدة واملشدارطدع الدعدمد 

 باملنطقة ولذلك عن لريق التطوير    جميع املجالت التعليمية والبرامجية واالستراتيجية.

عضداء هديد دة أ و   الختام أس ل هللا العل  القدير أن يوفق جميع العاملين    جامعة تبوك وعلى رأسهم معال  مدير الجامعة وجميع العاملين بالدكدلديدة مدن 

  تدرطس وموظفين وموظفات ملا فيه صالح دينهم ودنياهم وان يوفق حكومتنا الرشيدة ملا فيه مصلحة البالد والعباد.

 عميد الكلية اجلامعية بالوجه                                                                                                                         

 د / حممد بن حييى حكمي                                                                                         

 كلمة العميد

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
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 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسول هللا معلم البشرية وهادي االنسانية...وبعد

 املخلصة للدين والولن من خالل تطبي 
ً
 وسلوكيا

ً
معايير الجودة ق تعتزم الكلية الجامعية بالوجه على أن تكون منارة    مخرجات التعلم املتميزة أكاديميا

    كافة األقسام والوحدات وتحقيق انجازاتها بإتقان لنيل رض ى الرحمن.

تح  إشراف ندخدبدة مدن الدهديد دة الدتددرطسديدة لدتدندمديدة مدهدارات الدطدالدبدات  شدعدى  1161وتركز الكلية على تعزيز الجانب البحثي املواكب للطموح    ظل رؤية  

هدذا وهللا  .املجاالت، ولم تغفل الكلية عن غرس حب العمل التطوع     نفوس الطالبات والتنافس    تدقدديدم أفضدل الدخددمدات ملدعدظدم شدرائدح املدجدتدمدع

 لوجهه تعالى.
ً
 نس ل أن يتقبل العمل خالصا

 وكيلة الكلية اجلامعية بالوجه                                                                      

 د. مرزوقة بنت عزيز داغر البلوي                                                                      

 كلمة وكيلة الكلية

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
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كم وتعتبر من اهم املنالق السياحية    منطقة تبوك ملا تتميز به  615مدينة الوجه تعتبر إحد  هضاب الساحل الغربي للبحر االحمر وتبعد عن تبوك 

 من امواج الشالئ والجزر القريبة من الساحل عالوة عل  التراث الحضاري واملنالق األثرية القديمة من قالع وأبار  وصهاريج.

 من التوجيهات السامية بالتوسع    انشاء كليات مختلفة    جميع محافظات اململكة وتعتبر محافظة الوجه من املحافظات منطقة تب 
ً
وك انطالقا

افق 0460/0461األكثر ك افة سكانية وتخفيفا عناء السفر والترحال جاء ت سيس فرع جامعة تبوك بمحافظة الوجه    عام    العام الجامع   هد املو

، و   وق  كان  فيه املحافظة ب مس الحاجة إلى مسسسة تعليمية تنهض بها من الناحية ال قافية، واالجتماعية، واالقتصادية، وتست مر 1101/1119

وزيادة الوع     املحافظة واملنالق القريبة. ومنذ ت سيسها،  .إمكانيات لاقاتها البشرية لتسهم بدورها    بناء األجيال ورق  هذا الولن املعطاء

 إلى مشاركتها    خدمة املجتم
ً
تلبية ع و اكتسب  الكلية الجامعية بالوجه أهميتها من خالل تنوع أقسامها، ومراعاتها الحتياجات سوق العمل، إضافة

 .احتياجاته، وتحقيق الشراكة املجتمعية الحقيقية معه

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 نبذة عن الكلية اجلامعية بالوجه    
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 اخلطة االسرتاتيجية للكلية    

 "التميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع"

"Excellence in Education, Scientific Research and Community Service" 

 "إعداد خريج مؤهل علميا وأخالقيا" قادرا" على املنافسة حمليا" واقليميا "لتلبية سوق العمل وتقديم     

 حبوث علمية ذات جودة عالية وعقد شراكات فعالة مع مؤسسات اجملتمع املختلفة "                    
"To prepare qualified graduate of high quality and a great ability to compete locally and globally to meet 

with the labor market needs and to enrich the field of knowledge with innovative scientific research and 

 اهلدف األول: تقديم برامج أكادميية متكاملة وفقا ملتطلبات سوق العمل.

 اهلدف الثاني: إجراء حبوث متميزة تسهم يف إثراء املعرفة.

 اهلدف الثالث: تقديم برامج نوعية لتحقيق التنمية اجملتمعية.

 .اهلدف الرابع: تطوير وتدريب منسوبي الكلية اجلامعية بالوجه

The first objective: is to provide an integrated academic education that 
is compatible with the requirements of the labor market. 

The second objective: is to conduct unique research that contributes to 
the enrichment of knowledge. 

The third objective: is to provide quality programs that contribute to the 
development of society. 

The fourth objective: is the development and training of staff of the 
university college at Alwajh. 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 اهليكل التنظيمي للكلية    
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عدد الساعات  نبذه عن الربنامج برامج الكلية
 املعتمدة

 اللغة العربية
، و يضم أعضاء هي ة تدرطس من حملة شهادة الدكتوراه و املاجستير و البكالوريوس . تم بناء الخطة 0461-0460تم انشاء قسم اللغة العربية    الكلية الجامعية بالوجه عام 

 مع احتياجات املجتمع املتجددة . يقبل القسم لالب املسار العمل  واالدبي يمنح البرنامج درجة البكالوريوس    اللغة
ً
عربية وآدابها  عد إنهاء الساعات الدراسية ال الدراسية تماشيا

 املعتمدة بالقسم.

067 

 اللغات والرتمجة

 ) اللغة اإلجنليزية ( 

 من أجزاء الكلية العي كان  اللبنة األو 
ً
 حيويا

ً
   صرح كلية الوجه الجامعية عندما ت سس  لى يعتز قسم اللغات و الترجمة بمكانته    كلية الوجه الجامعية، فلقد كان ولم يزل جزءا

ما تستلزمه ا مم(. وقد دأب القسم منذ إنشاءه على سد احتياجات القسم من املتخصصين    اللغة اإلنجليزية    مجاالت التعليم والترجمة والتحرير وغيره1119هد ) 0661عام 

( Theoretical Linguisticsلنظرية )ت امسيرة التنمية من متطلبات  شرية. يتركز النشاط التدرطس ي للقسم    املهارات العامة للغة اإلنجليزية  وخاصة كتابة املقالة واللسانيا

( وآداب اللغة اإلنجليزية والنقد األدبي و الترجمة. و   هذا الصدد يطرح القسم مواد تدرطسية للحصول على درجة البكالوريوس    Applied Linguisticsواللسانيات التطبيقية )

 اللغات والترجمه  عد اجتياز عدد الساعات الدراسية املعتمدة بالقسم.

061 

 الكيمياء

هد يعد من بين أكبر 0464/0465ھ  شطر الطالبات كما تم تفعيل القسم    شطر الطالب    الجامع  0466/ 0461أنش  قسم الكيمياء بالكلية الجامعية بالوجه    العام الجامع  

حليل الكيميائي م ل معمل للتأقسام الكلية. والقسم مزود بالعديد من املعامل للوفاء باألغراض التعليمية ، وبعض هذه املعامل ذات إعداد خاص حيت تضم أجهزة متقدمة 

لى تخريج م ات الكيمياويين س ااملنتجات الطبيعية بإشراف الدكتورة مرزوقة عزيز داغر البلوي. وقد ضم القسم مجموعة من األساتذة الذين ساهموا من خالل البحت والتدرط

ية لتسهل الخريجة للعمل    شعى ليز من حملة شهادة البكالوريوس خالل السنوات األخيرة كما يعمل قسم الكيمياء على تدرطس مقررات الكيمياء البحتة والتطبيقية باللغة االنج

 املجاالت العلمية األكاديمية ، البح ية ،الصناعية ،البيئية ،الصحية والغذائية.

065 

 علوم احلاسب

ملبتكرة  والوسائل الالزمة للتفوق ق االغاية من انشاء قسم الحاسب اآلل   ه   اعداد قو  عاملة مبدعة    مجال علم الحاسوب قادرة على فهم جوانب املعرفة التكنولوجية والطر 

لتحقيق رسالة كلية الوجه   سوب   مجتمعات املعرفة. وأيضا يهدف قسم الحاسب اآلل  إلى توفير احتياجات املجتمع السعودي بالطاقات املسهلة م ل املبرمجين ومدرس ي الحا

( . م1101هجري ) 0464اآلل  واحد من عدة اقسام أكاديمية    كلية الوجه الجامعية وت سس قسم الحاسب اآلل     عام الحاسب الجامعية و رؤيتها    التواصل ال قا  . قسم  

لالبة وتم تفعيل القسم  شطر 45 ويقدم قسم الحاسب اآلل  مساقات    علم الحاسوب وعلوم ت سيسية    الرياضيات واألحصاء. ويبلغ عدد الطالبات املسجالت    القسم تقريبا

 .0469/0441الطالب عام 

067 

 نظم املعلومات اإلدارية
افق 0469/0441ترجع نش ة القسم إلى العام الجامع   م، وذلك انطالقا من حرص الكلية على تقديم برامج أكاديمية نوعية متميزة وإعداد البحوث والدراسات 1108/1109هد املو

مي ويمنح درجة البكالوريوس    نظم قلي   مجاالت نظم املعلومات اإلدارية ذات الجودة العالية لتوفير الكوادر البشرية املسهلة، وذلك لتلبية متطلبات سوق العمل املحل  واإل

 املعلومات اإلدارية.

 

 حملة عن االقسام

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
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 قسم اللغة العربية

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
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 الفصل األول  املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

CSC002 6 - 6 مهارات الحاسب وتطبيقاته - 

ELS004 ( 0اللغة االنجليزية)5 - 5 ()نظري - 

ARB101 1 - 1 مهارات لغوية - 

STS001 6 - 6 مقدمة  ى اإلحصاء - 

COMM001 1 - 1 مهارات االتصال - 

 الفصل ال اني املستو  ال اني

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS101 ( 0ال قافة اإلسالمية) 1 - 1 - 

LTS001 1 - 1 التفكير والتعلم والبحت مهارات - 

MATH106 1 - 1 مبادئ الرياضيات - 

PAD001 6 - 4 مبادئ اإلدارة العامة  - 

ELS005 ( 1اللغة اإلنجليزية) 5 - 05 ELS004 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية

 الفصل األول  املستو  ال الت

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS201 ( 1ال قافة اإلسالمية) 1 - 1 ISLS  101 

ARAB100  6 - 6 األدب    العصر الجاهل - 

ARAB105 ( 0علم النحو) 6 - 6 - 

ARAB106 ( 0علم الصرف) 1 - 1 - 

ARAB106 ( علم املعاني0البالغة ) 1 - 1   

ARAB104 1 - 1 فقه اللغة - 

ARAB 201 101 1 - 1 مهارات الكتابة ARB  

 الفصل ال اني املستو  الرا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ARAB 111  6 - 6 األدب    عصري صدر اإلسالم و األموي - 

ARAB 112 1 - 1 املصادر األدبية و اللغوية - 

ARAB 107 ( 1علم النحو) 105 6 - 6 ARAB  

ARAB 108 6 - 6 العروض و موسيقى الشعر - 

ARAB 110 1 - 1 فن القراءة - 

ARAB 301 6 - 6 علم اللغة العام   
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية

 الفصل األول  املستو  الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS301 ( 6ال قافة اإلسالمية) 201 1 - 1 ISLS  

ARAB200  6 - 6 األدب    العصر العباس ي األول - 

ARAB207 ( 6علم النحو) 4 - 4 ARAB 107 

ARAB202 1 - 1 اللهجات العربية - 

ARAB203 ( البيان و البديع1البالغة ) 6 - 6 - 

ARAB204 6 - 6 األدب األندلس ي - 

ARAB213 1 - 1 علم األصوات - 

ARAB214 ( علم املعاني1البالغة ) 103 1 - 1 ARAB  

 الفصل ال اني املستو  السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ARAB205 ( 4علم النحو) 207 4 - 4 ARAB  

ARAB206 200 6 - 6 األدب    العصر العباس ي ال اني ARAB  

ARAB212 ( 1علم الصرف) 1 - 1 ARAB 106 

ARAB208 6 - 6 النقد األدبي القديم - 

ARAB209 6 - 6 تحليل النصوص األدبية - 

ARAB210 1 - 1 علم  الداللة - 

ARAB211 1 - 1 اللسانيات - 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية

 الفصل األول  املستو  السا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS401 ( 4ال قافة اإلسالمية)  1 - 1 ISLS301 

 ARAB300 6 - 6 األدب    العصر األيوبي و اململوكي و الع ماني  ARAB 206 

ARAB302 6 - 6 تطبيقات نحوية ARAB 205 

ARAB303 6 - 6 األدب السعودي - 

ARAB304  1 - 1 األدب املقارن - 

ARAB305 1 - 1 قراءة    كتب التراث - 

ARAB310 1 - 1 األسلوبية - 

ARAB315 1 - 1 تطبيقات صرفيه ARAB 212 

ARAB316 1 - 1 مناهج البحت - 

 الفصل ال اني املستو  ال امن

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ARAB109 1 - 1 تحليل الخطاب - 

ARAB311 1 - 1 مشروع البحت - 

ARAB312 6 - 6 النقد األدبي الحديت - 

ARAB306 1 - 6 الشعر العربي الحديت - 

ARAB307 1 - 1 النثر العربي الحديت - 

ARAB308 
 6 - 6 البيان القرآني النبوي 

016ARAB   

116ARAB   

ARAB309 1 - 1 علم اللغة التطبيقي  - 
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اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

 
سيقى 

ض ومو
العرو

شعر
ال

 

ب 
عر

018
 تمكين الطالب من تذوق األثر املوسيقى الداخلية والخارجية للشعر العربي –0 

 معرفة الوحدات املوسيقية لبحور الشعر ، ولريقة تكوين البحور وتحليلها –1

 تقويم األشعار تقويما عروضيا صالحا . -6

 معرفة األوزان والقوا   ، وما يطرأ عليها من تغييرات . –4

 
ب األندلس ي

األد
 

ب 
عر

114
 

 التعريف باتجاهات األدب األندلس ي من عصر الوالة إلى عصر ملوك الطوائف -0

الوقوف على مد  الت ثير والت ثر املتبادل بين الشعر العربي    األندلس والشعر  -1

 العربي    املشرق.

إدراك جوانب التجديد    هذا األدب والتعرف على املبرزين من الشعراء  -6

 والكتاب.

 معرفة أساليب وخصائص األدب األندلس ي. -4

 
ب الجاهل 

األد
 

ب 
عر

011
 أن يدرك الطالب املقومات ال قافية واألدبية للعصر الجاهل  – 0 

 فهم الخصائص الفنية لهذا األدب شعرا ونثرا . – 1

 التعرف على أبرز أدباء هذا العصر وعلى أبرز موضوعات أدبهم – 6

فقه اللغة
 

ب
عر

014
 

  

 أن يدرك الطالب العالقة بين فقه اللغة والعلوم اللغوية األخر . -0

 أن يتعرف الطالب وسائل التنمية اللغوية. -1

 أن يدرس الطالب  عض الشبهات العي أثيرت حول العربية وكيفية تفنيدها. -6

    الصناعة املعجمية -4
ً
 وحدي ا

ً
  أن يدرك الطالب جهود العرب قديما

 
حو 

الن
0 

ب 
عر

015
 أن يتعرف الطالب على نش ة النحو وأصوله ومدارسه -0 

تمكين الطالب من النطق السليم والكتابة والفهم الصحيحين والتطبيق على  - 1

 ذلك من خالل النصوص

 التمييز بين أقسام الكالم والتعرف بخصائصه -6

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

حو 
الن

1 

ب
عر

017
 

 تمكين الطالب من النطق السليم والكتابة والفهم الصحيحين من خالل التطبيق -

تمكين الطالب من تكوين التراكيب اللغوية السليمة ،وبناء الفقر املترابطة األجزاء  -1

ابط اللغة من حروف املعاني وغيرها .  برو

أفعاال -6  التعريف بالنواسخ حروفا و

 التعمق    فهم الجملة الفعلية ومكوناتها -4

ف 
صر

ال
0 

ب 
عر

016
التعريف بمصطلحات علم الصرف، واشتقاقات الكلمة ودالالتها، وتمكينهم من  -0 

 األداء السليم لبنية الكلمة نطقا وكتابة.

 معرفة امليزان الصر   واإلملام ب حوال الفعل باعتباراته املختلفة. -1

 التعرف على أحوال االسم وأنواعه، ومعرفة املصادر واملشتقات. -6

ف 
صر

ال
1 

 

ب 
عر

101
التعريف بمصطلحات علم الصرف، واشتقاقات الكلمة ودالالتها، وتمكينهم من  -0 

 األداء السليم لبنية الكلمة نطقا وكتابة.

 معرفة امليزان الصر   واإلملام ب حوال الفعل باعتباراته املختلفة. -1

 التعرف على أحوال االسم وأنواعه، ومعرفة املصادر واملشتقات. -6

 
شعر العربي 

ال

ت
الحدي

 

ب
عر

616
 قراءة أكاديمية    نماذج مختارة من فنون الشعر العربي الحديت. -0 

 التعرف على قوانين وأشكال األنواع األدبية الجديدة. -1

 تقوية صلة الطالب بفنون األدب الحديت، واتجاهاته الفنية. -6

 تنمية النواح  الذوقية واإلبداعية لد  الطالب. -4

 
ت

النثر العربي الحدي
 

ب 
عر

617
 تعريف الطالب بالنتاج األدبي النثري. -0 

 قراءة أكاديمية    نماذج مختارة من فنون النثر. -1

 تقوية صلة الطالب بالفنون النثرية. -6

 تنمية الناحية الذوقية واإلبداعية لد  الطالب. -4

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغة العربية
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغة العربية

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

الغة )علم املعاني(
ب

 

ب
عر

016
 أن يطلع الطالب على تاريخ البالغة وأعالمها، ومصادرها. -0 

 أن يتعرف الطالب على أهم أبواب علم املعاني. -1

 معالجة تراكيب النصوص األدبية. -6

  أن تتكون لد  الطالب ملكة الكشف عن موالن الجمال    النص. -4

الغة 
الب

1
ن وبديع

بيا
 

ب 
عر

116
 أن يتعرف الطالب على أهم أبواب علمي البيان والبديع. -0 

 أن تتكون عند الطالب ملكة الكشف عن موالن الجمال    النص. -1

 أن يست مر الطالب ما سبق دراسته    إنشاء كالم مسثر وجميل. -6

 تقوية الذوق الفني والقدرة على اكتشاف الجمال الفني    النص وعناصره. -4

صرفية
ت 

طبيقا
ت

 

ب 
عر

605
 التطبيق على املعلومات العي درسها الطالب من خالل النصوص . –0 

 أن يتقن الطالب مهارات اإلعراب ومصطلحاته ومهارات الصرف . –1

 أن يميز الطالب أثر املعنى وأثر بنية الكلمة الصرفية    املعنى واإلعراب –6

 ت بي     ذهن الطالب . – 4

حوية
ت ن

طبيقا
ت

 

ب 
عر

611
 

 التطبيق على املعلومات النحوية العي درسها الطالب من خالل النصوص . –0

 أن يتقن الطالب مهارات اإلعراب ومصطلحاته ومهارات النحو  . –1

أن يميز الطالب أثر املعنى وأثر بنية الكلمة الصرفية  وتغيير العالمات اإلعرابية     –6

 املعنى واإلعراب

 ت بي  قواعد النحو    ذهن الطالب . – 4

صدر 
صر 

ب    ع
أد

الم ، وبني أمية
س

اإل
 

ب 
عر

000
 التعريف ب ثر اإلسالم    حياة العرب، وأدبهم. -0 

 دراسة فنون األدب العربي وخصائصها الفنية    عصري صدر اإلسالم،  وبني أمية . -1

 التعرف على أبرز شعراء هذين العصرين وخطبائهم. -6

 التدريب على تحليل النصوص وتذوقها، واإلفادة من أفكارها واتجاهاتها. -4

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

 
صر 

ب    الع
األد

العباس ي األول 
 

ب
عر

111
 أن يتعرف الطالب إلى شعراء و ناثري العصر العباس ي األول البارزين. -0 

 د أن يتمكن الطالب من تفسير التحوالت الفنية العي لرأت على القصيدة العباسية.1

 د أن يتعرف الطالب إلى أبرز القضايا الفنية والفكرية    نثر العصر العباس ي.6

 أن يتعرف الطالب إلى أجناس النثر األدبي وأنواعه. -4

 
صر 

ب    الع
األد

العباس ي ال اني
 

ب
عر

116
اب العصر العباس ي ال اني -0 

ّ
 أن يتعرف الطالب إلى شعراء و كت

 أن يحيط الطالب باالتجاهات الشعرية    القصيدة العباسية. -1

 أن يتعرف الطالب إلى أبرز القضايا الفنية والفكرية    نثر العصر العباس ي ال اني. -6

 أن يتعرف الطالب إلى أجناس النثر األدبي وأنواعه. -4

ب املقارن 
األد

 

ب 
عر

614
 التعرف على االتجاهات واملذاهب األدبية الحديت. -0 

 التعرف على مناهج ونظريات أخر     دراسة األدب. -1 

 االلالع على اآلداب الجيدة لد  األمم املختلفة. -6

 
صر األيوبي 

ب    الع
األد

واململوكي والع ماني
 

ب 
عر

611
 

 أن يتعرف الطالب على ماهية األدب العربي    العصور: األيوبي، -0

 واململوكي والع ماني، وأن يقف على خصائصه الفنية. وأن يدرك منزلة   

 أدب تلك العصر    تاريخ األدب العربي عامة.   

 قدرة الطالب على تحليل ودراسة النماذج األدبية الرفيعة    تلك العصور. -1

 تصحيح ك ير من املفاهيم املغلولة لد  الطالب حول أدب تلك العصور  -6
سلوبية

األ
 

ب 
عر

601
 معرفة مفهوم األسلوب واألسلوبية . – 0 

 أن يعرف نش ة األسلوبية وعالقتها  علم البالغة العربي. – 1

 معرفة مستويات البحت األسلوبي . – 6

 أن يعرف أنواع األسلوبية وتطبيقاتها . – 4
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغة العربية

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

 
ن القرآني والنبوي 

البيا
 

ب 
عر

618
 

 معرفة إعجاز القرآن والبالغة النبوية. .0

تنمية الذوق البالغ  من خالل تطبيق ما  سبق تعلمه    علوم البالغة على  .1

 نصوص الوحيين.

التعرف على األسس الفنية املستمدة من نصوص القرآن والحديت النبوي  .6

 الشريف.

ت
سانيا

الل
 

ب 
عر

100
 معرفة مدارس علم اللسانيات املختلقة. .0 

 معرفة املجاالت العي أسهم     تقدم الدرس اللساني الحديت. .1

 معرفة أسس التحليل اللساني. .6

صادر األدبية 
امل

واللغوية
 

ب 
عر

001
 

التعريف باملصادر األدبية واللغوية من حيت ه  جزء من التراث الذي يم ل  .0

 الفكر العربي اإلسالمي، وجهود العلماء    إثراء   الفكر اإلنساني.

ت اللغوية
را املها

 

ب 
عر

010
 أن يتعرف الطالب على أقسام الكلمة وعالمة كل قسم.  .0 

أن يتعرف الطالب على أحوال إعراب املفرد، وتركيب الجملة، وإعراب   .1

 أركانها، وملحقاتها.

 أن يتعرف الطالب على أبرز أساليب النحو العربي.  .6

 
ت

النقد األدبي الحدي
 

ب 
عر

601
 

 ومضمونا . .0
ً
 اإلحالة ب صول النقد العربي الحديت شكال

 تنمية قدرة الطالب الفنية على تحليل النصوص املختلفة . .1

تعويد الطالب على املناقشة والبحت والنقد وبيان وجهات النظر املختلفة     .6

 دراسة املوضوعات النقدية .

تقوية صلة الطالب بفنون األدب الحديت ، وبيان كيفية توظيف ذلك لخدمة  .4

 النتاج األدبي  شكل عام .

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

 
النقد األدبي 

القديم
 

118
 التعريف باتجاهات النقد العربي وتطورها حعى القرن الخامس الهجري  .0 

تنميددة الددذوق الفددني واإلحددساس بددالقبح والجمددال  دد  النددص األدبددي والتدددريب علددى كيفيددة  .1

 التعامل مع النصوص، واالستفادة  من    مناهج الدراسة الحدي ة    نقد النصوص

ب
طا

ل الخ
حلي

ت
 

ب 
عر

019
 التعرف على مفهوم الخطاب وتحليله ونش ته ومجاالته ومميزاته. .0 

 التعرف على موضوع الخطاب ومضمونه وبنية املعلومات فيه. .1

 التعرف على التصور الذهني لبنية الخطاب وأنواع اإلحالة    داخله. .6

 إدراك التماسك املعنوي    الخطاب. .4

ص األدبية 
صو

ل الن
حلي

ت

وتذوقها
 

ب
عر

119
 

 تدريب الطالب على تحليل النصوص األدبية تحليال فنيا معمقا. .0

 تمليك الطالب من الرؤية الفنية املناسبة لقراءة النصوص األدبية. .1

صددقل قدددرة الطددالب علددى التعامددل مددع النددصوص األدبيددة املتنوعددة  دد  العددصور املختلفددة  .6

 بتكامل وإتقان .

تطوير منهج تحليل  فني لد  الطالب يوائم لديهم بين التجربدة الذاتيدة واألسدس النقديدة  .4

 واملوضوعية .

 
ت

صوا
علم األ

 

ب 
عر

601
 تزويد الطالب بمهارة إنتاج الصوت اللغوي من خالل معرفة لبيعته ولريقة تكوينه. .0 

تميددديز الطالدددب األصدددوات العربيدددة مدددن أصدددوات اللغدددات األخدددر  مدددن خدددالل التعدددرف علدددى  .1

 مخارج ومدارج األصوات العربية وصفاتها املتنوعة بكل دقة

 التعرف على الخصائص الصوتية للغة العربية.  .6

علم الداللة
 

ب 
عر

101
 أن يتعرف الطالب على مفهوم علم الداللة ومباح ه . .0 

 أن يعرف الطالب على جهود العرب القدامى    مجال علم الداللة . .1

 أن يدرك الطالب أسباب التغير الدالل  وأنواعه . .6
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغة العربية

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

طبيقي
علم اللغة الت

 

ب 
عر

619
 التعرف على مفهوم علم اللغة التطبيقي ونش ته. .0 

 إدراك العالقة بين علم اللغة التطبيقي والعلوم األخر . .1

 التعرف على مناهج التحليل التقابل  وتحليل األخطاء. .6

 التعرف على لريقة اللغويين العرب    تحليل األخطاء. .4

علم اللغة العام
 

ب 
عر

610
 أن يتعرف الطالب مفهوم علم اللغة العام ومباح ه. .0 

 أن يدرك الطالب العالقة بين علم اللغة العام والعلوم األخر . .1

 أن يتعرف الطالب مستويات التحليل اللغوي والعالقة بينها. .6

 أن يتعرف الطالب مناهج البحت    علم اللغة. .4

ت العربية
اللهجا

 

ب 
عر

111
 أن يتعرف الطالب مفهوم علم اللهجات ومباح ه. .0 

 أن يتعرف الطالب مد  عالقة اللهجات بالفصحى. .1

 أن يتعرف الطالب كيفية دراسة اللهجات. .6

 
الغة )علم املعاني

ب
1)

 

ب 
عر

104
 أن يتعرف الطالب على بقية أبواب علم املعاني. .0 

 معالجة تراكيب النصوص األدبية. .1

 أن تتكون لد  الطالب ملكة الكشف عن موالن الجمال    النص. .6

 تقوية الذوق الفني والقدرة على اكتشاف الجمال الفني    النص وعناصره .4

 
ت

ح
ع الب شرو

م
 

ب 
عر

600
 أن يتعرف الطالب على مناهج البحت . .0 

 أن يتعرف الطالب على آداب البحت ومصادر املعلومات. .1

أن يكتسب الطالب مهارات البحت األساسية )اختيار املوضوع، وضع  .6

 ….( ..الخطة، جمع املادة

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ن القراءة
ف

 

ب 
عر

001
 

تنمية مهارات القراءة الجهرية السليمة لدي الطالب من حيت مخارج الحروف،  .0

 وضبط الكلمات نحويا وصرفيا إلتقانها. وتنمية مهارة القراءة الصامتة.

تنمية قدرات الطالب على فهم املقروء والتحليل والحكم والتقويم، وتوظيف  .1

 املهارات الذهنية لذلك.

إكساب الطالب املعارف النظرية واملمارسات التطبيقية ملراحل القدراءة وعملياتهدا  .6

 واستراتيجياتها    تعامله مع أنواع النصوص املختلفة.

 -مهارة جمع املعلومات وتنظيمها -تنمية املهارات الذهنية املعرفية )مهارة التركيز .4

 مهارة التلخيص(. -مهارة التحليل

ب 
قراءة    كت

ث
الترا

 

ب 
عر

615
 تنمية مهارة القراءة الصحيحة    كتب التراث. .0 

اب التراثيين. .1
َّ
 التعرف على أساليب الكت

 تنمية القدرة على االستيعاب واالستنباط والتحليل. .6

ت الكتابة
را مها

 

ب 
عر

110
 أن يتعرف الطالب على أهم القواعد اإلمالئية، والرسم الكتابي. .0 

 أن يتعرف الطالب على أنواع الكتابة، وتطبيقاتها. .1

أن يدرك الطالب أهمية اإلملام ب صول أنواع الكتابة املختلفة    تحقيق أهدافه  .6

 منها.
حو 

الن
6 

ب 
عر

117
 

 إكساب الطالب املعرفة الالزمة    مجال الدراسات النحوية  .0

تنمية مهارات الطالب وقدراتهم على فهم القواعد من خالل التطبيق أثناء  .1

 املحاضرات وما يطلب منهم عمله من بحوث .

تمكين الطالب من تكوين التراكيب اللغوية السليمة ،وبناء الفقر املترابطة  .6

ابط اللغة من حروف املعاني وغيرها  األجزاء برو
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  األهدددداف  اسم املقرر/ الرمز 

 4النحو 

 115عرب 

 إكساب الطالب املعرفة الالزمة    مجال الدراسات النحوية .0

 تنمية مهارات الطالب وقدراتهم على فهم القواعد من خالل التطبيق أثناء املحاضرات وما يطلب منهم عمله من بحوث . .1

ابط اللغة من حروف املعاني وغيرها . .6  تمكين الطالب من تكوين التراكيب اللغوية السليمة ،وبناء الفقر املترابطة األجزاء برو

 األدب السعودي

 616عرب 
 إعطاء الطالب صورة شاملة عن األدب السعودي و تطوره، والكشف عن مالمحه الفكرية و الفنية. .0
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 أعضاء هيئة تدريس قسم اللغة العربية

 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم
 m-hakami@ut.edu.sa عميد الكلية أستاذ مساعد د/محمد  يح  الحكمي

 Malrasheedi@ut.edu.sa — أستاذ مساعد د/مضيان عواد الرشيد 

 a.h.albalawi@ut.edu.sa وكيل الكلية أستاذ مساعد د/عادل حماد البلو  

 Ali-349671@ut.edu.sa -— أستاذ مساعد د/ على مناور الجنهى

 Gra468@gmail.com -—  أستاذ مساعد د/ عامر سامر الرشيد 

 Dr.yahya844@gmail.com -—  د/ يح  عايض آل عبدالهادي

 Selhj@ut.edu.sa مشرفة قسم اللغة العربية أستاذ مساعد د/ سميرة هاشم الحاج

  e.fauod@ut.edu.sa منسقة البحت العلمى أستاذ مشارك د/إبتسام محمد فيود
 fidrees@ut.edu.sa منسقة  التطوير والجودة قسم اللغة العربية أستاذ مساعد د/فالمة سعيد يوسف

 ، bshareef@ut.edu.sa منسقة اإلرشاد األكاديمي قسم اللغة العربية أستاذ مساعد د/ بتول ليفور محمد

  sebrahim@ut.edu.sa منسقة األنشطة الطالبية قسم اللغة العربية أستاذ مساعد د/ سعاد عبد الحليم أحمد

  Siba429@hotmail.com -— محاضرة أ/ حنان ابراهيم الجغ مي 

 ra_albalawi@ut.edu.sa وكيلة مشرفة  قسم اللغة العربية معيدة أ/ رشا حامد املعيقلى
  Kalhwaiti@ut.edu.sa عضو لجنة الت ديب–مشرفة شسون الطالبات  معيدة أ.خديجة سالم الحويطى
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 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم
 ralghdali@ut.edu.sa -— محاضرة أ/ راوية عبد الهاد  بركة الجحدلى

 ehalshareef@ut.edu.sa -— محاضرة مبتع ة أ/ إخالص حمزة أحمد الشريف

 Nouf_reshan@hotmail.com -— محاضرة مبتع ة أ/ نوف أحمد سالمة الحويطى

 Sh7-5@hotmail.com -— محاضرة مبتع ة أ/ شعاع مصلح مساعد البلو  
 nnooffaa35@gmail.com -— معيدة أ/ نوف محمد فالح البلوي 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 اخلطة الدراسية لقسم اللغات الرتمجة ) اللغة اإلجنليزية (

 الفصل األول  املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 

 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS 101 ( 0ال قافة االسالمية)1 - - ()نظري - 

ELS004 ( 0اللغة االنجليزية)5 - - ()نظري - 

001 COMM )1 - - مهارات االتصال)نظري - 

106 MATH )6 - - مباديء الرياضيات)نظري - 

002 CSC )6 - - مهارات الحاسب وتطبيقاته)نظري - 

 املستو  ال اني  الفصل ال اني

 اسم املقرر  رمز املقرر 

 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ELS003 ( 1اللغة االنجليزية)4 - - ()نظري ELS004 

ARB 101 )1 - - مهارات لغوية)نظري - 

001 STAT )1 - - مقدمة    االحصاء)نظري - 

001 LTS )6 - - مهارات التعلم والتفكير والبحت)نظري - 

001 PAD )1 - - مبادئ االدارة العامة)نظري - 
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 الفصل األول  املستو  ال الت

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS 201 ( 1ثقافة اسالمية)1 - 1 ()نظري ISLS  101 

201 ENGL ( 0مقال)1 - 1 ()نظري - 

203 ENGL ( 0صوتيات)1 - 1 ()نظري - 

ENGL205 ( 0قواعد متقدمة)6 - 4 ()نظري - 

207 ENGL )6 - 4 مدخل لعلم اللغة)نظري  

208 ENGL )6 - 4 مدخل األدب االنجليزي)نظري - 

209 ENGL )6 - 4 اكتساب اللغة)نظري - 

ARAB 201 101 1 - 1 مهارات الكتابة ARB  

 املستو  الرا ع الفصل ال اني

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

202 ENGL ( 1مقال)201 1 - 1 ()نظري ENGL 

204 ENGL ( 1صوتيات)1 - 1 ()نظري - 

206 ENGL ( 1قواعد متقدمة)6 - 6 ()نظري - 

210 ENGL )6 - 6 مدخل تاريخ اللغة)نظري - 

211 ENGL )6 - 6 مبادئ الترجمة)نظري  

212 ENGL )6 - 6 مدخل األدب األمريكي)نظري - 
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 الفصل األول  املستو  الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS301 ( 6ال قافة اإلسالمية) 1 - 1 ISLS 201 

ENGL303 ( 0دراما) 6 - 4 - 

ENGL305 ( 0شعر) 6 - 4 - 

ENGL301 ( اية  - 6 - 4 (0رو

ENGL307 )207 6 - 4 لغويات )نحو وصرف ENGL 

ENGL309 ( 0ترجمه) 211 1 - 1 ENGL 

ENGL311 ( 0حضارة) 1 - 1 - 

 الفصل ال اني املستو  السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ENGL304 ( 1دراما) 303 6 - 6 ENGL 

ENGL306 ( 1شعر) 305 6 - 6 ENGL 

ENGL302 ( اية  ENGL 301 6 - 6 (1رو

ENGL308 )307 6 - 6 لغويات )اساليب ENGL 

ENGL310 ( 1ترجمه) 309 1 - 1 ENGL 

ENGL312 ( 1حضارة) 311 1 - 1 ENGL 
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 الفصل األول  املستو  السا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS 401 ( 4ثقافة اسالمية)301 1 - 1 ()نظري ISLS 

401 ENGL ( اية  ENGL 302 6 - 6 ()نظري(6رو

403 ENGL ( 6دراما)304 6 - 6 ()نظري ENGL 

405 ENGL ( 6شعر)306 6 - 4 ()نظري ENGL 

407 ENGL )207 6 - 6 لغويات )علم الداللة()نظري ENGL 

409 ENGL ( 6ترجمة)310 1 - 1 ()نظري ENGL 

411 ENGL )1 - 1 نقد نظري)نظري - 

 الفصل ال اني املستو  ال امن

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

404 ENGL ( 4دراما)403 6 - 6 ()نظري ENGL 

406 ENGL ( 4شعر)405 6 - 6 ()نظري ENGL 

408 ENGL )407 6 - 6 لغويات )تحليل االخطاء()نظري ENGL 

410 ENGL ( 4ترجمة)409 6 - 6 ()نظري ENGL 

412 ENGL )411 1 - 1 نقد تطبيقي)نظري ENGL 

402 ENGL ( اية  ENGL 401 1 - 1 ()نظري(4رو
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغات الرتمجة ) اللغة اإلجنليزية (

Course Description  Course Title 

This course aims at developing the students’ awareness of the nature of the English pronunciation through a 

systematic and thorough introduction to English segmental and aspects of supra-segmental phonology. The 

ultimate objective is to help those students improve their production of the spoken language and at the 

same time increase their awareness of the causes of their pronunciation and misperception problems. 

Phonetics (1) 

ENGL.203 

The course is designed to teach basic language structures and skills necessary for good writing. It does not 

focus on theory, the teaching of grammar as such, but rather on practice, the use of fundamental grammati-

cal elements underlying the writing of effective sentences and good compositions, short reports, and so on. 

The course also aims at making the learners develop a sound understanding of the form, meaning and usage 

of the basic English structures. Offering a mixture of grammar-based and communicative approaches, it 

places them in real interactive situations. Through intense classroom practice, it leads the learners to have 

an effortless command over both the written and the spoken word. 

Advanced  Grammar (1) 

ENGL.205 

This course aims at introducing students to basic concepts of paragraph writing, this covers pre-writing 

techniques and moves onward to more defined paragraph-related elements including restricted topics; de-

veloped topic sentences; well-organized, effective support of the controlling idea; as well as coherence and 

unity. A review of appropriate grammatical structures is also provided where necessary. Two kinds of para-

graphs highlighted in this course are the narrative and the descriptive paragraphs. 

Essay Writing (1) 

ENGL.201 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 وصف مقررات قسم اللغات الرتمجة ) اللغة اإلجنليزية (

Course Description  Course Title 

This course provides students with the basic knowledge and skills needed to reading and analyzing Eng-

lish literature; Poetry, Drama and Novel. It also supplies students with historical background of the de-

velopment of English Literature 

Introduction to  

English Literature 

ENGL 208 

Providing students with more advanced and current linguistic notions with emphasis on such issues as 

universal linguistic principles, linguistic principles, and linguistic creativity. In addition, it provides stu-

dents with more syntactic, phonological and morphological features of English with emphasis on com-

paring English to another language regarding such features. It introduces students to the theory of 

transformational syntax, the social and cultural matrix of language and the issue of language variation, 

and the historical matrix of language and the issue of language change. 

Introduction to Linguistics 
  
ENGL.207 

This course is to familiarize students with the basic concepts and technical terms of language acquisi-

tion. In addition, the course content provides students with solid background knowledge about the main 

theories of first language acquisition as well as the main theories of second language acquisition. The 

course introduces some relevant research findings related to teaching/learning of English as a second or 

foreign language. 

Language Acquisition 
  
ENGL.209 
  

This course is designed to familiarize students with  translation concepts, strategies, and theories. It in-

troduces the basic skills of translating simple texts from one into another (English or Arabic). 

Basics of  Translation 

ENGL .211 
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Course Description  Course Title 

The course is designed to teach basic language structures and skills necessary for good writing. It does not 

focus on theory, the teaching of grammar as such, but rather on practice, the use of fundamental grammati-

cal elements underlying the writing of effective sentences and good compositions, short reports, and so on. 

The course also aims at making the learners develop a sound understanding of the form, meaning and usage 

of the basic English structures. Offering a mixture of grammar-based and communicative approaches, it 

places them in real interactive situations. Through intense classroom practice, it leads the learners to have 

an effortless command over both the written and the spoken word. 

Advanced Grammar( 2) 

ENGL.206 

This course aims at introducing students to basic concepts of essay writing, this covers coherence and unity 

in paragraph along with developing their skills to make graphic organizers. A review of appropriate gram-

matical structures is also provided where necessary. Two kinds of paragraphs highlighted in this course are 

the narrative and the descriptive paragraphs. Extensive practice in college-level writing and reading is nec-

essary. Students will write a variety of papers, including a documented essay, read and respond critically to 

professional and student writing, and develop critical thinking skills. 

Essay Writing (2) 

ENGL.202 

This is an introductory course that provides an enlightening view of how historical events in England have 

affected and caused changes in the language throughout different periods. First, there is a review of the po-

litical, social and intellectual factors that have determined the development of language in each period. 

Then, a close study of the internal structure of language in each is made . The course covers both historical 

events as well as language development. 

History of  the English 

Language 

ENGL.210 
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Course Description  Course Title 

This course provides students with the basic knowledge and skills needed to reading and analyzing Ameri-

can literary works: poetry, drama, and fiction. It also supplies students with historical background of the 

development of American literature from the colonial period till the modern time. 

Introduction to Ameri-

can Literature  

ENGL.212 

This course provides the students with the basic information and skills of English consonants and vowels. 

Improve students’ ability in doing phonological analyses. Introduce students’ to the skills required for do-

ing phonological analyses. Expand students’ understanding of the phonological analyses. Introduce students 

to a range of theoretical and practical concepts in the field. Teach students how to practice all what they 

have done in a practical way when they graduate 

Phonetics (2) 

ENGL.204 

This course is to familiarize students with translating simple texts (English & Arabic) using proper transla-

tion strategies. It presents and explains some common mistakes of translation. 

Translation (1) 

ENGL.309 

This course provides students with a sold background on the main historical events and characters that left 

a great impact on the English history. 

Civilization (1) 

ENGL.311 

This course concerns with the cultural, intellectual and ideological factors that shaped the Greek theatre. It 

also provides knowledge of British theatre, its roots and the factors that shaped it and the changes that 

marked its development. 

Drama (1) 

ENGL.303 
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Course Description  Course Title 

This course familiarizes students with the basic syntactic, phonological, morphological, and semantic fea-

tures of English. It introduces the theory of transformational syntax. 

Morphology & Syntax 

ENGL.307 

 

This course is to familiarize students with a best selection of English novels. It helps students to read and 

recognize the aesthetic qualities and processes that characterize works of human intellect and imagination 

during early ages of English novels. Reading novels by distinguished writes: charlotte Bronte, Henry field-

ing, and Jane Austen. 

Novel (1) 

ENGL.301 

  

This course is to familiarize students with a best selection of English poetry and poetic terminology. It 

helps students to read and recognize the aesthetic qualities and English poetry and the various poetic 

schools in English Literature 

Poetry (1) 

ENGL.305 

This course is to familiarize students with translating specialized texts (English & Arabic) using proper 

translation strategies. It presents and explains some common mistakes of translating specialized texts. 

Translation (2) 

ENGL.310 

This course mainly aims at getting students acquainted with the political, social, and economic history of 

the 16th and 17th centuries England. It also aims at introducing students to some literary figures that influ-

enced and got influenced by the conditions of their time. 

Civilization (2) 

ENGL.312 
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Course Description  Course Title 

This course is to familiarize students with different concepts and conventions of theatre and drama during the 

Restoration age. It also aims at introducing students to longer tragedies by William Shakespeare, in addition to 

some other plays by representative dramatists of the Restoration and 18th century periods. 

Drama (2) 

ENGL.304 

This course aims mainly at introducing students to the early British novel till the end of the 19th century. It is 

intended to help students understand and appreciate the literary product of the founders of the novel. 

Novel (2) 

ENGL. 302 

This course focuses on four significant periods of English poetry: the Elizabethan, the Metaphysical, the Neo-

classical and the Pre-Romantic. The students should trace the impact of the historical, social, and political fea-

tures of these periods on poetry. Moreover, they will learn the similarities and differences between the liter-

ary trends under study. The course has to offer a thorough discussion of the techniques and devices employed 

in the these periods. The course has to develop the students' critical appreciation of the poetic texts 

Poetry (2) 

  

ENGL.306 

  

The course aims at introducing the students to rhetoric, genre and style of the target language through the 

study of several different texts. The course aims at exposing social, cultural, environmental, psychological as-

pects of an individual’s use of language. The course includes study of idioms, proverbs and the inherent seman-

tic and symbolic meanings, and their effect on style. The student is taught the especial uses of certain words, 

terms or idioms in certain texts other than others. The student is trained to identify the mutual interaction be-

tween the topic used, the function of style and its linguistic features in defining the objectives such as: to re-

quest, to inform, to inquire, to beg, to argue, to analyse, etc. 

Stylistics 

ENGL.308 
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Course Description  Course Title 

This course aims at training the students to deal with various syntactic and textual problems that face them during 

the process of translating from English to Arabic and vice versa. The student is now expected to gain more skills of 

analysing and rendering different structural systems. By becoming more aware of the ways sentences are structured 

and texts are organized into coherent wholes, the students are expected to develop more command of English and 

Arabic structure 

Translation (3) 

ENGL.409 

This course is to familiarize students with different concepts and conventions of theatre and drama during the mod-

ern age, including  Shakespearean tragedy. 

Drama (3) 

ENGL.403 

This course is to familiarize students with concepts and conventions of 19th century novel.  It also aims at introduc-

ing students to representative novels by prominent writers of the age. Further, the course aims at giving students a 

brief outline of the development of the novel in the 19th century. 

Novel (3) 

ENGL.401 
  

In this course, the focus will be on the prominent poets of the Romantic and Victorian ages. The works of the poets 

are examined in the contexts of the poems as well as their historical, literary, and aesthetic backgrounds. Students 

will develop a facility in discussing literary techniques and devices, with an emphasis on the power and qualities of 

effective language in the selected poems which represent specific distinctiveness of each poet's art, his philosophy 

and his significant contribution to the age. Features particular to the ages and key concepts that define them as 

different from others are to be a source of focus. 

Poetry (3) 
ENGL.405 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 اخلطة الدراسية لقسم اللغات الرتمجة ) اللغة اإلجنليزية (
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Course Description  Course Title 

The course aims at introducing some basic approaches to the study of meaning in Linguistics and related 

fields (primarily Cognitive Science and Psychology). The primary focus will be on word meaning (lexical se-

mantics). 

Semantics 

ENGL.407 

The course is to familiarize students with the literary theory and the  main schools of literary criticism 
Theoretical Criticism 

ENGL.411 

This course is to familiarize students with translating literary and culturally loaded texts (English & Ara-

bic) using proper translation strategies. It presents and explains some common mistakes of translating cul-

tural texts. 

Translation (4) 
ENGL.410 

The course is to familiarize students with neo-classical and romantic criticism. It gives students the oppor-

tunity to examine significant works of the human intellect and imagination and understand the historical 

and cultural contexts in which such works were created. 

Applied Criticism 

ENGL.412 

This course is to familiarize students with concepts and conventions of the English novel from 1914 to the 

present. It also aims at introducing students to representative novels by prominent writers of the age. Fur-

ther, the course aims at giving students a brief outline of the development of the contemporary novel. 

Novel (4) 

ENGL.402 
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Course Description  Course Title 

The course is to familiarize students with reading and analytical skills by encouraging a close reading and under-

standing of individual plays. 

Drama (4) 

ENGL.404 

Error Analysis is the examination of those errors committed by students in both the spoken and written medium. 

The study of error is part of the investigation of the process of language learning. It provides information on stu-

dents' errors which in turn helps teachers to correct students' errors and also improves the effectiveness of their 

teaching.  Error analysis is a type of linguistic analysis that focuses on the errors learners make. It consists of a 

comparison between the errors made in the Target Language (TL) and that TL itself. 

Error Analysis 

ENGL.408 

This course is to familiarize students with the Victorian and Modern poetry. It gives students the opportunity to 
examine significant works of the human intellect and imagination; and understand the historical and cultural 
contexts in which such specific texts were created. 

Poetry (4) 

ENGL.406 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 أعضاء هيئة تدريس قسم اللغات الرتمجة ) اللغة اإلجنليزية (

 الربيد اإللكرتوني املنصب اإلداري الدرجة  العلمية االسم

 mtzmmo692015@gmail.com رئيس القسم استاذ مساعد د. محمد االمين عثمان مدني

 nomer@ut.edu.sa مشرفة القسم استاذ مساعد د. نعمات إدريس محمد سعيد عمر

 aseddeq@ut.edu.sa منسقة االرشاد االكاديمي محاضرة أ. علوية حسن محمد صديق

 ahaljhalani@ut.edu.sa منسقة النشاط الطالبي محاضرة أ. أحالم عبد الفتاح أحمد الجهالني

 zalmagrabi@ut.edu.sa نائبة املشرفة ومشرفة القياس بالكلية معيدة أ. زينة قابل عبد الرحمن املغربي

 s.alghabban@ut.edu.sa منسقة القياس بالقسم ومشرفة التعليم االلكتروني بالكلية معيده أ. سارة جميل محمد الغبان

 Razan.alshehry1995@gmail.com منسقة التطوير والجودة بالقسم معيدة أ. رزان عبد الرحمن عبد هللا الشهري 

 ensherah.alshaheen@gmail.com - محاضرة أ. انشراح يوسف الشاهين

 - - معيد )مبعوث( أ. علي أحمد الحرتومي

mailto:nomer@ut.edu.sa
mailto:aseddeq@ut.edu.sa
mailto:ahaljhalani@ut.edu.sa
mailto:zalmagrabi@ut.edu.sa
mailto:s.alghabban@ut.edu.sa
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 قسم الكيمياء



 

 38                                                                                                                                                                                                                                                          هـ                                                                                                                           1441-1441دليل الكلية الجامعية بالوجه 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الكيمياء

 الفصل األول  املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

PHYS 100 6 1 6 الفيزياء العامة - 

COMM 100 1 1 1 مهارات االتصال - 

CS 100 6 6 1 مهارات الحاسب وتطبيقاته - 

ELS 101 ( 0اللغة االنجليزية) 5 1 5 - 

MATH ( 0الرياضيات) 6 1 6 - 

 الفصل ال اني املستو  ال اني

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

CHEM 100 6 1 6 الكيمياء العامة - 

COMM 100 6 1 6 األحياء العامة - 

CS 100 6 1 4 مهارات التعلم و التفكير و البحت - 

ELS 101 ( 1اللغة االنجليزية) 5 1 05 - 

MATH ( 1الرياضيات) 6 1 6 - 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الكيمياء

 الفصل األول  املستو  ال الت

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 201 4 0 4 أساسيات التكامل MATH 101 

CHEM 201  4 6 6 0كيمياء عامة - 

CHEM 231 ( 0أسس الكيمياء العضوية) 4 3 3 - 

ARAB 101 2 0 2 مهارات لغوية - 

ELS 201 ( 0ال قافة اإلسالمية) 2 0 2 - 

 الفصل ال اني املستو  الرا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

CHEM 202  4 6 6 1كيمياء عامة CHEM 201 

MATH 205 1 1 1 مقدمة    التفاعالت التفاضلية MATH 200 

CHEM 211 4 6 6 كيمياء التحليل الحجمي واوزني CHEM 201 

CHEM 232  4 6 6 1أسس الكيمياء العضوية CHEM 231 

ARB 201 1 1 1 مهارات الكتابة ARB 101 
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 الفصل األول  املستو  الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 201 4 1 4 إحصاء عام - 

CHEM 341 6 1 6 ديناميكا حرارية كيميائية MATH 205 

CHEM 342  1 1 1 0كيمياء كهربية CHEM 202 

CHEM 321  1 1 1 0كيمياء غير عضوية CHEM 202 

CHEM 311  4 6 6 لرق التحليل االل CHEM 211 

CHEM 331 1 1 1 كيمياء املركبات غير املتجانسة الحلقة CHEM 232 

CHEM 346 1 1 1 كيمياء حركية CHEM 202 

 الفصل ال اني املستو  السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

CHEM 314   6 6 1 لرق الفصل الكروموتوجرا CHEM 311 

CHEM 322 ( 1كيمياء غير عضوية) 6 1 6 CHEM 321 

CHEM 343 1 6 1 كيمياء فيزيائية تجربية CHEM 341 

CHEM 347 6 1 6 كيمياء الكم CHEM 341 

CHEM 348 ( 1كيمياء كهربية) 1 1 1 CHEM 342 

CHEM390  1 1 1 )0(تدريب - 

ISLS 201 ( 1ثقافة إسالمية) 1 1 1 - 

CHEM 390 1   1 تدريب - 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الكيمياء
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  الفصل األول  املستو  السا ع 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

    املتطلب 
 معتمدة عمل  نظري 

CHEM 431 1 1 1 ميكانيكية التفاعالت العضوية CHEM 331   

CHEM 421 1 1 1 ميكانيكية التفاعالت غير العضوية CHEM 322   

CHEM 442 6 1 6 كيمياء السطوح والحفز و الغرونيات CHEM 341   

CHEM 441 1 1 1 تاكل املعادن والتحكم    ظاهرة التاكل CHEM 348   

CHEM 443 1 1 1 كيمياء نووية و إشعاعية CHEM 341   

ISLS 301 ( 6ثقافة إسالمية) 1 1 1 ISLS 201   

 الفصل ال اني املستو  ال امن 

 املتطلب الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 معتمدة عمل  نظري 

CHEM 422 3 3 2 مطياف املركبات غير العضوية CHEM 421 

CHEM 423 3 9 0 كيمياء غير العضوية تجربية CHEM 421 

CHEM 433 3 3 2 مطياف املركبات العضوية CHEM 431 

CHEM 490 2 0 2 مشروع البحت - 

ISLS 401 ( 4ثقافة إسالمية) 2 0 2 - 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الكيمياء
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اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

كيمياء عامة 
1 CH

EM
201

تهدف هذه املادة إلى إعطاء الطالب مقدمة عامة عن أساسيات علم الكيمياء خاصة في الجزئيات  

التالية: علم القياس، وحدات القياس، الدقة في القياس، قوانين الغازات، التركيب االلكتروني للذرة 

وتوزيع االلكترونات والتطور التسلسلي لهذا الفهم، الجدول الدوري والدورية في خصائص 

 العناصر، االتزان الكيميائي في الحاالت املختلفة ويشمل أيضا االتزان األيوني.

ضويه 
س كيمياء ع

س
أ

1 

CH
EM

231
التأثيرات االلكترونية وأنواعها، تفاعالت االستبدال والحذف، االلكانات ، األلكينات ، االلكاينات ،  

املركبات االروماتية ،هاليدات االلكيل ، الكحوالت ، الفينوالت ،االثيرات ، االستيرات ، االلدهيدات 

 .والكيتونات ، االحماض الكربوكسيلية ومشتقاتها ،االمينات

 .العملي: التعرف على املركبات العضوية )االلفاتية واالروماتية( وتنقيتها

كيمياء عامة 
1 CH

EM
202

حركية  –املحاليل  -كيمياء قياس االتحاد العنصري وحسابات املعادالت الكيميائية ووزن املعادالت 

الغرونيات. –الكيمياء النووية  –الكيمياء الحرارية  –التفاعالت الكيميائية   

 العملي: تجارب مختارة علي التحليل الحجمي

زني حجمي وو
حليل كيميائي 

ت
 

CH
EM

211
 

 –األدلة و فكرة عملها   –وحدات التركيز   –املفاهيم األساسية واألسس النظرية لتحاليل املعايرات 

أنواع التفاعالت في التحليل الكيميائي الحجمي:   –الرقم )األس( الهيدروجيني   –منحنيات املعايرات 

 –ثابت حاصل األذابة  -بعض التطبيقات  –اإلختزال، تكوين متراكب، الترسيب  -التعادل، األكسدة 

تصنيف الشوائب وطرق   –ألية تكون الرواسب وأنواعها   –العوامل املؤثرة علي ذوبان الراسب 

املرسبات   –طرق تحسين خواص الراسب   –خواص الرواسب واملواد املرسبة   –التخلص منها 

الحسابات في التحليل الكيميائي الوزني باستخدام الطرق التقليدية   –العضوية وغير العضوية 

 .وجهاز التحليل الحراري التفاضلي )التكسير الحراري(

العملي: تحديد تركيزات بعض العناصر وتقديرها باستخدام الطرق التحليل الحجمي والوزني 

 .املختلفة

  

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ضويه 
س كيمياء ع

س
أ

1 

CH
EM

232
 

افتس،  تفاعالت االستبدال االروماتي االلكتروفيل  للمركبات االروماتية )ألكلة وأسيلة فريدل كر

الت ثيرات االلكترونية وانتقائية املوقع وتحديد   –تفاعالت النيترة والنترزة والهلجنة والسلفنة( 

الفاعلية    تفاعالت االستبدال االلكتروفيل  ملشتقات البنزين ثنائية االستبدال ومتعددة االستبدال 

كيمياء الهيدروكربونات االروماتية متعددة   –تفاعالت االستبدال النيوكليوفيل  االروماتي   –

 .كيمياء الهيدروكربونات املشبعة عديدة الحلقات –الحلقات )النف الين، أنثراثين، فنانثرين( 

 العمل : تحضير  عض املركبات العضوية ذات أألهمية التطبيقية

رية كيميائية حرا
ديناميكا 

 

CH
EM

341
 

 – عض املفاهيم و املصطلحات األساسية لعلم الديناميكا الحرارية  –املقدمة والغازات امل الية 

والطاقة الداخلية، السعة  القانون األول للديناميكا الحرارية )الشغل والحرارة، املحتوي الحراري 

 –لومسن، و دوال الحالة، الطبيعة الجزيئية للطاقة الداخلة( -الحرارية، تجارب جول وجول 

القانون ال الت للديناميكا  –املحركات الحرارية واالنتروبي  –القانون ال اني للديناميكا الحرارية 

 –الطاقة الحرة  –عمليات انعكاسية وغير انعكاسية  –حساب التغير    االنتروبي  –الحرارية 

  عض التطبيقات املختارة –املعادالت االساسية للديناميكا الحرارية  –االنتروبي والطاقة الحرة 

ضوية
كيمياء غير الع

0 

CH
EM

321
 

استخالص العناصر   –الخواص العامة والتركيب اإللكتروني  – )s,p( كيمياء عناصر الف تين

 -نظرية تنافر زوج إلكترون غالف التكافس   –التطبيقات واألهمية  -الخواص الكيميائية  -ووجودها 

ابط  -الشكل الهندس ي للجزي ات  نظرية االوربيتاالت )األفالك( الجزيئية ونظرية رابطة التكافس للرو

أوجه التشابه   –األحماض والقواعد   –الرابطة الهيدروجينية و الرابطة األيونية   –التساهمية 

 .كيمياء الغازات النبيلة –واالختالف بين كيمياء عناصر كل مجموعة من املجموعات الرئيسية 

كيمياء كهربية
1 

CH
EM

342
 

العمليات املنعكسة    الكيمياء الكهربية، الخاليا الجلفانية، القوة الدافعة الكهربية وجهد 

عالقات الديناميكا الحرارية للخاليا واألقطاب، معادلة نيرنس  وقاعدة اإلشارات لجهود  القطب،

اإلتزان أو جهود القطب املنعكسة، اإلتزان اإلزاح ، قياسات القوة الدافعة الكهربية، النشالية 

ومعامل النشالية، جهد وصلة السائل، خاليا التركيز، أنظمة األكسدة و اإلختزال، أنواع األقطاب و 

 .قياسات الجهد -قياسات األس الهيدروجيني

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم الكيمياء
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اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ل أالل 
حلي

لرق الت
 

CH
EM

311
 

 –القياسات الطيفية واالمتصاص الجزيئي : )األشعة تح  الحمراء واملرئية وفوق البنفسجية 

القياسات   –األشعة السينية(   –االنبعاث الذري   –االمتصاص الذري   –الت لق والوميض 

الطرق الفولتامترية   –املعايرات باستخدام الجهد   –الكهربائية ) الجهد الكهربائي 

افية واملعايرات باستخدام التيار  التوصيل الكهربائي ولرق التحليل بقياس   –والبوالروجر

 .كمية الكهرباء(

العمل : استخدام  عض أألجهزة الطيفية والكهربية    إجراء عملية التقدير الكمي لبعض املواد 

 .ذات أألهمية االقتصادية

حركية كيميائية
 

CH
EM

346
 

قوانين السرعة للتفاعالت  - عض املصطلحات و املفاهيم األساسية للكيمياء الحركية 

 )n(الرتبة العامة  -الرتبة ال ال ة  -الرتبة ال انية  -الرتبة األولى  -الكيميائية من الرتبة صفر 

 -قوانين السرعة للتفاعالت املعقدة: التفاعالت العكسية   -وأم لة على تفاعالت كل رتبة

ت ثير درجة الحرارة على    -التفاعالت املتسلسلة -التفاعالت املتتا عة  -التفاعالت املتوازية 

نظريات معدل   –ت ثير العامل املساعد على لاقة التنشيط  -معادلة أرهنيوس  -سرعة التفاعل 

 .التفاعل

سة الحلقة
جان

ت غير املت
كيمياء املركبا

 

CH
EM

331
 

دراسة تفصيلية من حيت لرق التحضير،  -مقدمة، تعريف، األهمية، التركيب، والتسمية 

التركيب، األروماتية، التفاعالت، الفاعلية، وانتقائية املوقع للمركبات اآلتية: املركبات خماسية 

والبيرول( مشتقاتها:   الحلقة ذات ذرة واحدة غير متجانسة )الفيوران، ال يوفين، 

)البيرانات،  -املركبات سداسية الحلقة ذات ذرة واحدة غير متجانسة -الفيورفيورال واإلندول 

بيرون، الكيومارين،  -وجاما  -مشتقاتها: ألفا  -ال يوبيرانات، والبيريدين مع التركيز على األخير(

املركبات خماسية الحلقة ذات ذرتين غير متجانستين  -الكرومون، الكينولين، واأليزوكينولين

 -)األزوالت: البيرازول، االيميدازول، األوكزازول، األيزواوكزازول، ال يازول واأليزوثيازول(

املركبات سداسية الحلقة ذات ذرتين غير متجانستين )األزينات: البيريدازين، البيريميدين، 

 .والبيرازين(

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ضوية 
كيمياء غير الع

1 

CH
EM

322
 

الخواص العامة  -تعريف العناصر االنتقالية وموقعها بالجدول الدوري وبنيتها اإللكترونية 

نظريات الربط الكيميائي ملتراكبات العناصر االنتقالية: نظرية رابطة  -والخواص الكيميائية ملركباتها

نظرية األوربيتاالت الجزيئية نظرية املجال البللوري و تطبيقاتها و التشوهات عن األشكال  -التكافس

مقدمة لكيمياء الالن انيدات   –تسمية املتراكبات  -التشكل الجزيئي   –تيلر(   –امل الية )ت ثير جان 

 .واألكتينيدات

ل 
ص

لرق الف

ماتوجرا ى الكرو
 

CH
EM

314
 

الفصل بواسطة الطرق  -لرق الفصل الكيميائي وتشمل الفصل بواسطة املذيبات 

افية ومنها كروماتوجرا   العمود  الصلب و السائل(، كروماتوجرا   العمودي )السائل )الكروماتوجر

 .و السائل(، كروماتوجرا   الطبقة الرقيقة، كروماتوجرا   الغازي 

افية املختلفة    التعرف وفصل  عض املواد ذات األهمية  العمل : استخدام الطرق الكروماتوجر

 .التطبيقية

كيمياء كهربية
1 

CH
EM

348
 

قياس فوق  -أنواع فوق الجهد  -مفهوم فوق الجهد )اإلستقطاب(  -العمليات اإلنعكاسية لألقطاب 

عمليات انتقال الشحنة و املعادالت  -التحليل الكهربي للمحاليل املائية و جهد التفكك  -الجهد 

 -عمليات اإلستقطاب املوجبة و فوق الجهد لألكسجين   - فوق الجهد للهيدروجين -املستخدمة 

افيا و معادلة الكوفيك   - استقطاب التركيز و معادلة تافل -خمول الفلزات  عمليات  -البوالروجر

 .االستقطاب السالبة

جريبية
كيمياء فيزيائية ت

 

CH
EM

343
 

 للتجهيزات املعملية: م ل تعيين نصف قطر الجز ء 
ً
 عض التجارب املختارة و القابلة للتغيير وفقا

تطبيق معادلة فريندلش   - تعيين التوتر السطح  للسائل وتعيين ك افته -بإستخدام اللزوجة 

تطبيق معادلة النجمير لإلمتزاز من  -لإلمتزاز من املحلول )إمتزاز حمض الخليك على الفحم الحيواني( 

-Twoالنظام ثنائي املكونات  -املحلول )إمتزاز حمض األكساليك على الفحم الحيواني( 

component system -  النظام ثالثي املكوناتThree-Component system  -  تعيين ثاب  االتزان

تعيين قوة الرابطة الهيدروجينية من خالل معامل   - من حسابات معامل التوزطع بين لبقتين

تعيين ثاب  التوصيل   -تعيين العدد التناسقي ملتراكب النحاس األميني  - التوزطع بين لبقتين

رسم منحنيات معايرة األحماض والقواعد  -والتوصيل املكا ىء إللكترولي  قوي وآخر ضعيف 

 املعايرات التوصيلية – pH meterبإستخدام الد 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم الكيمياء
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  األهدددداف  اسم املقرر/ الرمز 

ب ميداني
ري تد

 

CH
EM

390
 

  

اقع اإلنتاج  6وه  فترة تدريبية ال تقل عن  أسابيع يقضيها الطالب    الفترة الصيفية    مو

 .أو األبحاث

ت 
ال

ميكانيكية التفاع

ضوية
الع

 CH
EM

431
 

تفاعالت  -دراسة الطرق الفيزيائية والكيميائية املتبعة    معرفة ميكانيكية تفاعل ما 

اإلستبدال اإللكتروفيل   -اإلستبدال النيوكليوفيل  على ذرة الكربون املشبعة 

تفاعالت   - تفاعالت اإلنتزاع والعوامل العي تسثر عليها -والنيوكليوفيل  للمركبات األروماتيه 

ابط املزدوجة املتبادلة  -كربون(  -اإلضافة على الرابطه ال نائية )كربون   -اإلضافة إلى الرو

 .تفاعالت التعادل  - اإلضافة إلى مجموعة الكربونيل

ضوية
ت غير الع

ال
ميكانيكية التفاع

 

CH
EM

421
 

العوامل العي تسثر على  -تكوين املتراكبات خطوة خطوة  -األيونات املائية املعقدة  -مقدمة 

تفاعالت إحالل عوامل التراكب  -األحماض والقواعد القاسية واللينة  -ثبات املتراكبات 

إشتقاق قوانين معدل التفاعل للميكانيكيات  -ميكانيكيات التفكك والتجمع  -)ليجاند( 

دراسة ميكانيكية تميس املتراكبات  -تفاعالت اإلحالل للمتراكبات ثمانية األوجه  -املختلفة 

أثر  -والعوامل املختلفة العي تسثر عليها تفاعالت اإلحالل للمتراكبات املربعة املسطحة 

ميكانيكية تفاعالت األكسدة واإلختزال     -الترانس والنظريات املستخدمة    تفسيره 

 .تفاعالت املحيط الخارج  وتفاعالت املحيط الداخل  -املتراكبات 

ظاهرة 
حكم  ى 

ن والت
ل املعاد

تآك

التآكل
 CH

EM
441

 

أنواع مخالر الت كل،  الديناميكا الحرارية للتآكل، حركية التآكل، -أساسيات التآكل

تفسير الت كل بداللة منحنيات اإلستقطاب تحديد معدل الت كل، الوقاية  -منحنيات إيفنز

اإلختيار األم ل للمعادن، أنواع امل بطات تصنيف  -من التآكل بتغيير جهد القطب 

امل بطات، األسس النظرية للت بيط باستخدام املركبات العضوية، األسس النظرية 

 .للم بطات باستخدام املركبات غير العضوية

  األهدددداف  اسم املقرر/ الرمز 

ت
نيا طوح و الحفز و الغرو

س
كيمياء ال

 

CH
EM

442
 

التوتر السطح   -مقدمة عن التوتر السطح  للسوائل وشغل الترابط املتجانس وغير املتجانس 

 - اإلمتزاز وأنواعه -معادلة جبس لإلمتزاز  -خاصية الباراكور  -والضغط البخاري لقطره صغيرة 

 -األغشية السائلة على األسطح السائلة  -حساب حرارة األمتزاز  -العوامل العي تسثر على اإلمتزاز 

- املواد النشطة سطحيا - BETنظرية بي إي تي  -نظرية النجمير  -نظريات األمتزاز: نظرية فريندلش 

   –الحفز املتجانس وغير املتجانس  -امليسيالت وأنواعها  
ً
 -حركية التفاعالت املحفزة إنزيميا

 
ً
 -لرق التحضير والتنقية وخواصها  -الحالة الغرويه: أنواعها  -ميكانيكية التفاعالت املحفزة إنزيميا

 .ظاهرة انتشار الغرويات وترسيبها

شعاعية
ية و إ كيمياء نوو

 

CH
EM

443
 

التحلل اإلشعاع  ونظام الوحدات  -لبيعة الكيمياء النووية واإلشعاعية ومصادر اإلشعاعات 

النماذج   –النظريات العي تعالج تركيب النواة  -تفاعل اإلشعاعات املتبادل مع املادة  -القياسية 

اإلنشطار واالندماج النووي والطاقة  -نموذج قطرة السائل، النموذج الغال   للنواة  -النووية 

الكيمياء اإلشعاعية للغازات والسوائل وت ثير اإلشعاع على  عض املركبات العضوية وغير  -املنطلقة 

ت ثير اإلشعاع على األنظمة البيولوجية  -قياس الجرعات اإلشعاعية املنخفضة والعالية  -العضوية 

 .آثار اإلشعاع على األنسجة الحيوية -والوقاية منه 

ضوية
ت الع

طيافية املركبا
م

 

CH
EM

433
 

ألياف اإلمتصاص اإللكترونية:  -اإلشعاعات الكهرومغناليسية: ت ثيره على الذرات والجزي ات 

ألياف  -ت ثر هذه األلياف بالعوامل التركيبية والفراغية للجزي ات  -املرئية وفوق البنفسجية 

 -ت ثر الترددات اإلهتزازية التخلخلية )اإلستطالة( بالتركيب الجزيئي )اإلاقتران  -األشعة تح  الحمراء 

الخواص املغناليسية  -ألياف الرنين النووي املغناليس ي  -الفراغيه(  -الربط الهيدروجيني  -الحت 

التكافس  -اإلزاحددة الكيميائية  -حجب النواه  -لنو  الذرات املختلفة وت ثرها بمجال مغناليس ي خارج  

ثاب   -غددزل البروتونات املتجاورة وإنشطار اإلشارات  -منحنى التكامل  -املغناليس ي والكيميائي 

مطياف الكتلة: ت ين جز ء املركب وتكوين األيون الجزيئي  -إستبددال البروتون بالديوتيريوم  -التزاوج 

مطيدداف الكتلة  -النظائر    الطبيعة وتفسير منطقة اآليون الجزيئي  -قواعد تكسير اآليون الجزيئي  -

 عال  الكفاءة.

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم الكيمياء
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم الكيمياء

  األهدددداف  اسم املقرر/ الرمز 

ت 
طيافية املركبا

م

ضوية
غيرالع

 CH
EM

422
 

املغناليسية ولرق  -املنطقة املرئية وفوق البنفسجية ودون الحمراء ألياف اإلمتصاص اإللكتروني    -ت ثير جان تيلر -منحنيات أورجل ومنحنيات تاناب وسيجانو -نموذج اإلتجاهات    الذرة ومستويات راسل سندر 

قات الطرق الطيفية واملغناليسية ملعرفة التركيب الجزيئي والفراغ  تطبي -)جوي، فاراداي، وإيفانس( وأنواع املغناليسية املختلفة )الدايا والبارا والفرو واالنتيفرومغناليسيه(   قياس القيم املغناليسيدة 

 08، الد 06وقاعدة الد  )EAN(قاعدة العدد الذري الفعال  -كيمياء املركبات العضو معدنية للعناصر اإلنتقالية  -للمتراكبات )ESR (ليف الرنين النوو  املغناليس ي وليف الرنين اإللكتروني املغزل   -للمتراكبات 

مركبات البنتاداينيل وتفاعالت أشباه  -وزيل ومتراكبات الداي نيتروجين تحضير وخواص الفلزات الكاربونيلية وأنيونات الكربونيالت وهيدريدات الكربونيل وفلزات النتر -إلكترون وعالقتهم باملركبات العضو معدنية 

ابط فيها   .دور املركبات العضومعدنية    العمليات الحفزية املتجانسة وغير املتجانسة -الفروسين وإثبات تراكيبها الجزيئية ونوع الرو

كيمياء غير 

ضوية 
الع

جريبية
ت

 CH
EM

423
 

اع  أمين الخارصين ال نائي[ ]رباع  فلورويورات ال الثي[ وتعيين النسبة تحضير ]رب -الكوبل  ال نائي[ وتحليل ال يوسيانات    املتراكب  -تحضير زئبق ]رباع  ثيوسيانا  -تحضير منتجات البوتاسيوم ودراسة خواصها 

دراسة ليف األشعة تح  الحمراء لبعض املركبات  -تحضير  عض متراكباته تحضير كلوريد النحاس األحادي و  -تنقية يودات البوتاسيوم بالتبلر وتعيين درجة نقاوتها قبل وبعد التنقية  -امل وية لألمونيا    الناتج 

 .ساعدة والتفاعالت اإلنزيميةتفاعالت العوامل امل -واملتراكبات املحتويه على أيون السيانيد وال يوسيانات ملعرفة ت ثير نوع الرابطة وحالة الت كسد والعدد التناسقي 

ت
ح

ع الب شرو
م

 

CH
EM

490
 

أخالقيات البحت العلمي )البحت وكتابة املقال( ثم كتابة مقالة   –رونية لكتيهدف املقرر إل  تدريب الطالب عل  أصول البحت العلمي ولرق جمع املعلومات من قواعد البيانات العاملية بالطرق التقليدية و الطرق اإل

 .علمية عن أحد املوضوعات العي يحددها املشرف

  األهدددداف  اسم املقرر/ الرمز 

  
سمن

كيمياء األ

و مواد البناء
 CH

EM
324

 

صناعة الطوب واملنتجات  -كيميائية لالسمن  و انواعه املختلفه التحوالت ال -االسمن  البورتالند  و لرق تصنيعه  -مراحل تصنيع االسمن   -دراسة عملية لكيمياء اإلسمن   -دراسة نظرية لكيمياء اإلسمن  

 .الحرارية األخر  املستخدمة    عملية البناء

كيمياء 

ت 
جا

املنت

طبيعية
ال

 CH
EM

337
 

 عيةدراسة كل من التيربينات و االسترويدات و االلكلويدات واألحماض الدهنية واألحماض األمينية من ناحية لرق استخالصها من مصادرها الطبي  –مقدمة عن تصنيف املنتجات الطبيعية و كيفية تقسيمها إلى عائالت 

 .دراسة منش ها داخل الخلية -اثبات تركيب  عض من نماذج لها  -أنواعها  –تعريفها  -

كيمياء العقاقير
 

CH
EM

326
 

- العالقة بين فاعلية الدواء و تركيبه -هندسة صناعة الدواء   - و مضادات االدوية و االنزيمات -املستقبالت   - تطوير صناعة الدواء -املسح العشوائى  -التحورات الجزيئية  - مركبات الرصاص  -تسمية األدوية 

 . عض الطرق املستخدمة    تحاليل املركبات الدوائية –القواعد الحكومية لتصنيع الدواء  -اقتصاد االدوية  -االدوية املضادة للفيروسات  -االصطناع العضو  للدواء  -التصميمات الجزيئية   

 املقررات االختيارية
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اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ت
كيمياء البترول و البتروكيماويا

 

CH
EM

437
 

 -الصفات الفيزيائية والتشدددكيل الكيميائي للبترول  -اصل البترول والغاز الطبيع  وكيفية تكوينه  

قياسات الجودة ولرق تحليل  -التحوالت والعمليات الكيميائية ملقطرات البترول  -عمليات التكرير 

العمليات التكنولوجية الكيميائية: التكسددددير الحراري، التكسددير املحفز، األلكلة  -البترول ومكوناته 

املفاعل  -املحفزه، التشددكيل املحفز، التشددكيل البخاري، العمليددات املتقطعة والعمليات املسددتمرة 

نظم الفصل، الناتج والتحويل     -املتقطع، املفاعالت املستمرة للطور السائل والطور الغازي 

إنتاج واستخدامات البتروكيميائيات، مشدددتقات املي ان،  -العمليات التكنولوجية الكيميائية 

 .االي ليددن، البروبيليدددن، البيوتليددن، البنزين، والزايلينات

ية ض النوو
كيمياء األحما

 

CH
EM

434
 

حامل الطاقة  ATPادينوسين ترا  فوسفات  -لنيوكليوسيدات و النيو كليوتيدات و األحماض النووية 

ايل  -الكيميائية  ابط الفوسفوانهيدريد  -آليات تفاعالت نقل الفوسفور خاصية الطاقة العالية لرو

األحماض  - عض النيوكليوتيدات الهامة  -اإلستقرارية الحركية الدينوسين ترا  فوسفات  ى الخلية  -

النسخ و اإلصطناع الحيوي للحامض  DNAالهيكل اللولبى و اإلصطناع الحيوي لحامض  -النووية 

RNA  استنساخ  -الرسولRNA تعيين  -اإلصطناع الحيوي للبروتينات   - الرايبوسومى و الناقل

تصميم  - DNAاإلصطناع املعمل  للحامض النوو   - DNA ى   ترتيب و تتا ع األحماض النووية

 .الدواء

صباغ
كيمياء اال

 

CH
EM

432
 

أصباغ  -ألوان املركبات العضوية  -تاريخ األصباغ و املواد امللونة  -تقسيم املواد امللونة  -مقدمة 

( 08أصباغ ازا ) -أصباغ الدا  و الترا  مي ينات و مشابهاتها اآلزوتية  -البولى اينات و البولى مي ينات 

األصباغ  -أصباغ الكربونيل و األصباغ الكبريتية  -أصباغ اآلزو  -أصباغ النيترو و النيتروز  -الحلقية 

التفاعالت الكهروكيميائية لألصباغ واملواد  -األصباغ الضوئية والحرارية  -املتوهجة واستخداماتها 

سمية األصباغ و  -األصباغ    الكيمياء الحيوية و الطب والكيمياء التحليلية والبي ة  -األخر  امللونة 

 .استخدام و تطبيقات مختلفة لألصباغ –املواد االخر  امللونة 

طية 
تكنولوجيا األغ

ن
ل املعاد

لت ك
 

CH
EM

445
حماية التحكم الكاثودي بواسطة لالئات   –مبادئ الحماية من التآكل بإستخدام بواسطة الطالء   

حماية تحكم القوة   –حماية التحكم اآلنودي بواسطة لالئات املعادن النبيلة  -معادن مضحية

حماية التحكم املختلط بواسطة لالئات  -الدافعة الكهربية بواسطة لالئات املعادن النبيلة 

 .حماية تحكم القوة الدافعة الكهربية بواسطة لالئات عضوية -عضوية 

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

حيوية
كيمياء 

 

CH
EM

438
 

تفاعالت السكريات  -لاللدوزات والكيتوزات  )D&L( التشكيل الفراغى -قسيم الكربوهيدرات 

السكريات  -تكوين الجليكوسيدات  -تكوين مشتقات االوزازون  –األحادية )األكسدة واإلختزال( 

تقسيم و تسمية  -ثالثي الجليسريد   –الشموع   –األحماض الدهنية  -ال نائية والسكريات العديدة 

نقطة التماثل  -الحموضة و القاعدية  -التشكيل الفراغى لألحماض األمينية  -األحماض األمينية 

- عض الببتيدات الهامة بيولوجيا -فصل األحماض األمينية من مخاليطها الراسمية  -الكهربي 

تعيين التركيب  -تركيب البروتينات  -حماية النيتروجين و تنشيط الكربون  -اصطناع الببتيدات   

تركيب كل  -فقد لبيعة البروتين -التركيب ال انوي و ال الثي و الرباع  للبروتينات  -األول  للبروتينات 

 .من النيوكليوسيدات و النيوكليوتيدات و االحماض النووية

صناعية 
ت ال

جا
ل املنت

حالي
ت

CH
EM

415
 

 

لرق التعامل  -تقنيات اخذ العينة  -العملية التحليلة وخطوات إعداد عينة للتحليل الكيميائي 

معايير إنتقاء الطريقة التحليلية  -وإذابة أو صهر وإعداد العينات الطبيعية أو الصناعية املتنوعة 

 -معايير التحاليل املعملية والتحاليل الصناعية  -تطبيقات التحليل الكيميائى  ى الصناعه  -املناسبة 

الطرق  -الجودة النوعية وضبط الجودة واملقاييس واملواصفات السعودية والخليجية والعاملية 

معايير  -تطبيق الطرق اإلحصائية    التحاليل الصناعية  -القياسية املستخدمة    التحليل الكيميائي

 .كتابة التقرير الفني  ى التحليل الكيميائي

ت 
ظفا

كيمياء املن

صناعية
ال

 CH
EM

333
 

الصابون و  -إعادة ترسيب األوساخ  -عملية التنظيف: ت ثير السطوحيات على عملية إزالة األوساخ 

 –منتجات األنسجة )املبيضات  -عملية السلفنه  -السطوحيات املصنعه  -التصبن   –منتجاته 

 .سوائل الغساالت الكهربائية -منتجات تنعيم و تليين األقمشة  -الرغويات(  -اإلنزيمات 
ت

كيمياء البوليمرا
 

CH
EM

436
 

 -آليات البلمرة: ميكانيكية السلسلة  -لرق تقسيم البوليمرات  -الصفات العامه للبوليمرات العالية 

لرق  -بلمرة الهجرة  -بلمرة فتح الحلقة  -ميكانيكية النظام الفراغية  -ميكانيكية الخطوات املتعددة 

مقدمة لكيمياء البلمرات املتحلله  -العوامل املسثرة  ى الخواص امليكانيكية للبلمرات  -البلمرة 

تقنيات تشكيل   - البالستيك  –األلياف   –تكنولوجيا املطاط  -املستخدمة  ى تقنيات  عض البلمرات 

 .البلمرات

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم الكيمياء )املقررات الختيارية (
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 أعضاء هيئة تدريس قسم الكيمياء

 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم
 aalmarri@ut.edu.sa رئيس قسم أستاذ مساعد د. عبد الهادي حمد محمد املري 

 efalshareef@ut.edu.sa مشرفة القسم استاذ مساعد د. عف  عبدالعزيز الشريف

 amoulahi@ut.edu.sa — أستاذ مساعد د. عل  محمد الطاهر مواله 

 m-ibrahim@ut.edu.sa — أستاذ مساعد د. محمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح

 m.zein@ut.edu.sa مشرف وحدة القياس و التقويم أستاذ مساعد د. محمد عبد اللطيف زين عبد ربه

  — — معيد أ. أحمد بن عبد هللا فايز العو  

 maalbalawi@ut.edu.sa وكيلة الكلية أستاذ مشارك د. مرزوقة عزيز داغر البلو  

 nhussein@ut.edu.sa مشرفة التطوير والجودة أستاذ مشارك د. نادية حسين السيد ابراهيم

 sali@ut.edu.sa منسقة القياس والتقويم أستاذ مساعد د. سناء أحمد عل  خليل

 alejari@ut.edu.sa منسقة التطوير  والجودة أستاذ مساعد د. اميرة خليفة سليمان الحجري 

 — — محاضر أ.هناء محمد ابراهيم هوساو  

 — — محاضر أ. سحر عايش سالمة الشرار  

 Sh.alshareef@ut.edu.sa — معيدة أ. شريفة احمد محمد الشريف

 — — معيدة أ. أمل احمد محمد الشريف

 Oalhwiti@ut.edu.sa مشرفة االمن والسالمة معيدة أ. عهود حسن نويفل الحويطي

 f.albalawi@ut.edu.sa مشرفة االرشاد االكاديمي معيدة فالمة حمود حمدان البلوي  أ.
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 قسم علوم احلاسب
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب

 املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

110 CSC 6 1 6 1 مهارات الحاسب و تطبيقاته N/A 

010 PHYS 6 1 1 6 الفيزياء العامة  N/A 

110 ELS ( 0اللغة االنجليزية) 5 1 01 1  N/A 

011 MATH ( 0الرياضيات) 6 1 1 6  N/A 

110 COMM 1 1 1 1 مهارات االتصال  N/A 

 املستو  ال اني

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

110 LTS 6 1 1 6 مهارات التعلم والتفكير والبحت N/A 

111 ELS ( 1اللغة االنجليزية) 110  5 1 01 1  ELS 

010 MATH ( 1رياضيات) 011 6 1 1 6  MATH 

010 CHEM 6 1 1 6 كيمياء N/A 

010 BIO 6 1 1 6 أحياء عامة  N/A 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب

 املستو  ال الت

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

010 ISLS ( 0ال قافة اإلسالمية) 1 1 1 1 N/A 

010 CSC ( 0برمجة الحاسب) 110 4 1 1 6 CSC 

101 ELS 011 6 1 1 6  لغة انجليزية لطلبة الحاسب ELS 

111 MATH 010 4 1 1 4 أساسيات التكامل MATH 

150 MATH ) 010 6 1 1 6 أسس الرياضيات )تراكيب متقطعة MATH 

010 ARB 1 1 1 1 مهارات لغوية N/A 

 املستو  الرا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

110 ISLS ( 1ثقافة إسالمية) 010 1 1 1 1  ISLS 

011 CSC ( 1برمجة الحاسب) 010 4 1 1 6  CSC 

019 CSC 110 0 1 1 0 أخالقيات مهنة الحاسب  CSC 

101 CEN 150 6 1 1 6 التصميم املنطقي  MATH 

110 STAT 4 1    1 4 إحصاء عام N/A 

110 ARB 010 1 1 1 1 مهارات الكتابة ARB 

180 PHYS 010 0 1 1 1 معمل الفيزياء العامة  PHYS 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب

 املستو  الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

600 STAT (0نظرية االحتماالت) 110 6 1 1 6STAT 

140 MATH 150  6 1 1 6 جبر الخطيMATH 

111 CSC 011   6 1 1 6 تراكيب البيانات و الخوارزمياتCSC 

101 CSC 4 1 1 6 تنظيم الحاسب والبرمجة بلغة التجميع 
010 CEN 
101 CSC 

161 CIT 011  6 1 1 1 تقنية االنترن  والويبCSC 

100 CEN 101 0 1 1 1 معمل التصميم املنطقي CEN 

 املستو  السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

601 CEN 101 6 1 1 6 عمارة الحاسب  CSC 

610 CSC 111 6 1 1 6 تصميم و تحليل الخوارزميات  CSC 

641 CIS 111 4 1 1 6 نظم قواعد البيانات  CSC 

610 ELS 101 6 1 1 6  الكتابة التقنية  ELS 

110 CSC 111 6 1 1 6 هندسة البرمجيات  CSC 

610 ISLS (6ال قافة اإلسالمية) 110 1 1 1 1  ISLS 

691 CSC افقة القسم 1 1 1 1 تدريب ميداني لطلبة علوم الحاسب  مو
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم علوم احلاسب

 املستو  السا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

661 CEN 601 4 1 1 6 شبكات الحاسب  CEN  

411 CSC 111 6 1 1 6 نظرية الحوسبة  CSC 

401 CSC 601 6 1 1 6 نظم التشغيل  CEN 

611 CSC 111 6 1 1 6  لغات البرمجة  CSC 

XXX CXX ( 0مقرر اختياري) 6 1 1 6  

491 CSC ( 0مشروع تخرج) افقة القسم 0 1 1 0  مو

 املستو  ال امن

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

451 CSC  610 6 1 1 1 الذكاء الصناع  CSC 

XXX CXX ( 1مقرر اختياري) 6 1 1 6  

XXX CXX ( 6مقرر اختياري) 6 1 1 6  

XXX CXX ( 4مقرر اختياري) 6 1 1 6  

410 ISLS ( 4ثقافة إسالمية) 610 1 1 1 1  ISLS 

490 CSC ( 1مشروع تخرج) 491 6 1 4 0  CSC 
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اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ب اآلل  
س

ت الحا
را مها

طبيقاته   
وت

CSC 001
 

هذا املقرر هو مقدمة ملهارات الحاسب اآلل  وتطبيقاته يغطي املقررا ملفاهيم األساسية ألجهزة 

املقدمة: أجهزة الحاسب) املكونات املادية و  التالية :   الحاسب وبرامج التطبيقات. وطشمل املواضيع

البرمجية ( ،تقنية املعلومات ، نظام التشغيل )ويندوز(، برنامج معالجة النصوص )وورد(، برنامج 

معالجة الجداول االلكترونية ) إكسل(، برنامج معالجة العروض التقديمية ) باوربوين (، برنامج 

 معالجة قواعد البيانات )أكسس (، واإلنترن .

ب
س

جة الحا
برم

 

 (
0)

CSC 101
 

خرائط سير   املواضيع التالية:  وطشمل  إلى حل املشكالت وبرمجة الحاسبات.  هذا املقرر يعد مدخال

العمليات، كتابة وتنفيذ البرامج ، امليزات األساسية للغة البرمجة م ل أنواع البيانات، بناءات 

 التحكم ،االقترانات ، املصفوفات ، والسالسل الرمزية.

ب
س

جة الحا
برم

 

(1
   )

CSC 102
 

يهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطلبة مقدمة عن البرمجة الشيئية. و يغطي املقرر األصناف، الكائنات، 

اثة، تعدد األشكال، التحميل الزائد، مفاهيم تصميم واجهة املستخدم، السالسل الرمزية و  الور

 امللفات.

ت مهنة 
القيا

خ
أ

ب
س

الحا
  CSC 109

 

يركز املقرر على السلوكاألخالقياملرتبط باستخدام الحاسبات. و يشمل املقرر مواضيع املسسوليات 

 املهنية واألخالقية،امن املعلومات و الحاسبات، الخصوصية و الحوسبة، و جرائم الحاسب.

طقي
صميم املن

الت
 CEN

 

210
 

هو مقدمة ملبادئ تصميم املنطق الرقمي ويحتوي على املواضيع التالية: أنظمة العد  إن هذا املقرر 

املختلفة العشري وال نائي وال ماني والسادس عشر وغيرها، بوابات املنطق والجبر البوول ، تبسيط 

افقي، املنطق التسلسل  املتزامن، املسجالت والعدادات،  مستويات الدوائر املنطقية، املنطق التو

 الذاكرة وبرمجة املنطق.

صميم 
ل الت

معم

طقي 
املن

CEN
 211

 

افقية والتتا عية. وستكون هناك عشرة تجارب  يقدم هذا املقرر للطالب تصميم وتنفيذ الدوائر التو

 وسيضم املقرر تصميم ومحاكاة البرمجيات ، وتنفيذ الدوائر.

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ب ولغة 
س

ظيم الحا
تن

جميع 
جة الت

برم
CSC 

210
يغطي هذا املقررأساسياتتنظيم الحاسب والبرمجة بلغة التجميع. وطشمالملقرر على  

املوضوعاتالتالية : تجريديةالحاسب، التعليمات، الطرق الحسابية، والهيكل التنظيمي للمعالج 

 الدقيق ولغة التجمع ، لغة برمجةالحواسيب، وأنواع البيانات،  والعنونة. وعمليات املجمع

ب 
س

رة الحا عما
CEN

 

312
 

يقدم هذا املقرر املفاهيم األساسية لعمارة وتصميم الحاسب اآلل  وطشمل على كل من املواضيع 

التالية: عمارة مجموعة التعليمات، تصميم العمليات الحسابية بوحدة املنطق، تصميم مسار 

البيانات بوحدة املعالجة املركزية ، توصيل األنابيب بوحدة املعالجة املركزية ، هيكلة الذاكرة 

 والذاكرة االفتراضية وطغطي املساق كذلك مقدمة عن عمليات اإلدخال واإلخراج.

ت 
ب البيانا

تراكي

ت  
ميا والخوارز

CSC 220
يهدف هذا املقرر إلى دراسة تراكيب البيانات وتصميم الخوارزميات جنبا إلى جنب إلى تطبيقاتها  

العملية وطشمل هذا املقرر على املوضوعات التالية : القوائم املرتبطة، املكدسات ، صفوف 

 االنتظار، صفوف االنتظار ذات األولوية ، أشجار البيانات، وعمليات الفرز والترتيب والبحت.

ل 
حلي

صميم و ت
ت

ت 
ميا الخوارز

CSC 

321
 

يهدف هذا املقرر إلى تعليم الطالب أساسيات تحليل وتصميم الخوارزميات وطشمل مواضيع 

الدراسة التالية : أداء الخوارزميات الجيد واملتوسط والسيئ، تقنيات التصميم للخوارزميات، 

البرمجة الديناميكية ، نظام فرق تسد    تصميم الخوارزميات، التتبع التراجع  والخوارزميات 

 ذات الطرق القصيرة للبرمجة.

  
النترن

تقنية ا

ب 
والوي

CIT 230
 

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بتقنيات االنترن  و الويب الحدي ة  و يحتو  املقرر على 

,)HTML(املواضيع التالية: أساسيات االنترن ،الويب،الشبكة العنكبوتية العاملية،لغات الترميز 

)XHTML(,. األنماط التعاقبية، تصميم صفحات الويب ولغة برمجة جافاسكريب 

جة 
ت البرم

لغا
CSC 

300
يهدف هذا املقرر إلبراز املميزات والفروقات بين لغات البرمجة املختلفة. و يغطي مفاهيم أنواع    

البيانات، تراكيب التحكم، العمليات، البي ات املختلفة للغات البرمجة ويتطرق املقرر إلى تحليل و 

 مقارنة سمات لغات البرمجة.

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم علوم احلاسب

http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-sience/tawseif
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم علوم احلاسب

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ل 
شغي

ظم الت
ن

CSC 410
يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بنظم التشغيل ،بنيتها ، تطورها ، ومهامها.  ويتطرق املقرر إلى دور   

نظم التشغيل، تراكيب نظم التشغيل، العمليات و تزامنها، جدولة املهام، إدارة الذاكرة الرئيسية و 

 االفتراضية، و االختناق.

سبة 
ظرية الحو

ن

CSC 420
يسلط هذا املقرر الضوء على نظرية اللغات الشكلية و الحوسبة و يركز على اللغات،التعابير  

النظامية، آالت التشغيل الذاتي املحدودة،املخططات االنتقالية، نظرية كليين، اللغات النظامية 

وقواعد السياق الحر. كما يتطرق إلى آالت التشغيل املنتهية املعززة باملكدسات، لغات السياق الحر 

 وآالت تورنج.

ت 
جيا

سة البرم
هند

CSC 221
يقدم هذا املقرر األساسيات والتقنيات املستخدمة    هندسة البرمجيات وطغطي كل من املواضيع  

التالية: مقدمة    هندسة البرمجيات، العمليات البرمجية ، التطور السرطع للبرمجيات، هندسة 

املتطلبات، نماذج النظام والتصميم الهيكل ، مرحلة التصميم وتنفيذ البرمجيات، اختيار البرمجيات 

 وتطويرها.

ب 
س

ت الحا
شبكا

CEN
 330

يقدم هذا املقرر مقدمة    الشبكات ومعدات الشبكات وكذلك برمجيات الشبكات والطبقات الفعلية  

ولبقة رابط البيانات ولبقة التحكم بوسيط النقل ولبقة الشبكة والتطبيقات الشبكية وأنظمة 

 النقل والتطبيقات الشبكية .

ت 
ظم قواعد البيانا

ن

CIS 340
يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب ب ساسيات أنظمة قواعد البيانات و يغطى املقرر املواضيع  

التالية املفاهيم األساسية لهيكلة أنظمة قواعد البيانات و النماذج العالئقية والجبر العالئقى و 

نمذجة البيانات باستخدام نموذج الكينونات العالئقى ولغة االستعالم واالعتمادية الوظيفية و 

 مفهوم تبسيط تصميم قواعد البيانات

طناع  
ص

الذكاء اال

CSC 450
يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب ب ساسيات الذكاء االصطناع  و يغطى املقرر املواضيع التالية:    

العميل الذكي و حل املشاكل عن لريق البحت و تحقق القيود و تم يل املعرفة و لرق االستنتاج و 

تعلم اآللة و معالجة اللغات الطبيعية والروبوتات و األنظمة الخبيرة و تطبيقات العملية    الذكاء 

 االصطناع .

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ب ميداني 
ري تد

طلبة علوم 
ل

ب
س

الحا
 

 
CSC 390

تمتد فترة التدريب    هذا املقرر ملدة ثمانية أسابيع خالل مدة الفصل الدراس ي الصيفي للسنة  

ال ال ة من خطة قسم علوم الحاسب.  خالل فترة التدريب سيخضع الطالب للتدريب العمل     

افق عليها من قبل الكلية.  مسسسة حكومية او شبه حكومية او خاصة مو

خرج 
ع الت شرو

م

طلبة علوم 
ل

ب )
س

الحا
0)

 

 
CSC 490

   هذا املقرر يقوم الطالب بتطبيق ما تعلموه لعمل تطبيق حاسوبي ملقترح مشروع يحدده  

افق عليه القسم  ويتضمن الجزء األول من مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب  الطالب ويو

مقترح املشروع  ، دراسة الجدو ، الخصائص اإلبداعية ، العمل كفريق ، املوازنة الخاصة 

 باملشروع و الجدول اإلداري إلنجاز املشروع.

خرج 
ع الت شرو

م

طلبة علوم 
ل

ب )
س

الحا
1)

 

 
CSC 491

يتضمن الجزء ال اني من مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب انجاز املشروع ب سلوب الفريق و  

التواصل املنهي عال  املستو  من خالل التقارير و العروض التقديمية.  أيضا يتضمن تصميم 

 املشروع وتنفيذه وإخضاعه للفحص لضمان صحته.

لرق عددية
 

 
CSC 422

يتم الت كيد    هذا املقرر على تطوير خوارزميات عددية لحل  عض املسائل املشتركة    العلوم  

والهندسة .  من املواضيع العي يتم دراستها: األنظمة العددية واألخطاء، حل املعادالت غير الخطية 

، القطع ، حل مجموعة معادالت خطية. التقريب . التفاضل العددي ، التكامل العددي وحل 

 املعادالت التفاضلية.

ن و اآللة
سا

ل اإلن
تفاع

 

 
CIT 450

 

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب ب ساسيات التفاعل ما بين الحاسب و اإلنسان ويحتو  

املقرر على املواضيع التالية: سهولة االستخدام لألنظمة التفاعلية ، إدارة عمليات التصميم 

والنظريات و أساسياتالنظم التفاعلية وإدارة عمليات التصميم، تقييم  واجهات املستخدم ، 

املعالجة املباشرة ، البي ات االفتراضية ، قوائم االختيار ، نماذج  التعب ة ، مربعات الحوار، 

 وسائل التفاعل ،التوثيق ،التعليمات الفورية و البحت عن املعلومات.

صة    
خا

ضيع 
موا

ب
س

علوم الحا
 

 
CSC492

 

    هذا املقرر سيتم تقديم موضوعات معاصرة    علوم الحاسب حسب الحاجة.
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم علوم احلاسب

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

ب 
س

الرسم بالحا

CSC 452
يعرض هذا املقرر املبادئ األساسية    استخدام الحاسب اآلل     الرسم وتشمل التال : أنظمة  

الرسم، اإلخراج األول ، معايير الرسم األولية، التحوالتالهندسية ، عرضثنائي األ عاد ، عرض الثي 

األ عاد ، األساليباملرئيةلكشف السطح، نماذجاإلضاءة و أساليب تشكيل وتقديم السطح ، نماذج 

 األلوان وتطبيقاتها والصور املتحركة.

بناء املترجم
 

 
CSC 421

هذا املقرر يقدم النظرية األساسية والخوارزميات واألدوات العي تستخدم لبناء املترجم. وأهم  

املوضوعات العي يحتويها املقرر تشمل لرق التعريف الكالمي، التعريف النحوي، الوصف اللغوي 

للغات البرمجة وتحليل امللفات املصدرية . كذلك يحتوي املقرر على لرق بناء شجر التركيب اللغوي 

 وجداول الرموز )قاموس املترجم( وخطوات تصميم وتنفيذ وبناء مولد البرامج التنفيذية للمترجم.

ط 
سائ

ظمة الو
أن

املتعددة
 

 
CSC 453

اقع،   يشمل هذا املقرر مقدمة إلى أنظمة الوسائط املتعددة من خالل املواضيع التالية : تصميم املو

معرفة األدوات املساعدة    معالجة أنواع البيانات والصور والفيديو، أدوات ضغط البيانات، أنظمة 

 معالجة واسترجاع الصور والفيديو والصوت.

ب و 
س

ن الحا
أم

ت
املعلوما

 

 
CIT 460

يعنى هذا املقرر العلمي  شرح أمن املعلومات و الحماية، حيت يشرح التهديدات العي يمكن أن تواجه  

مستخدم الحاسب و االنترن  ويوضح وسائل الوقاية و الحماية للبيانات و املعلومات. منها: األمن 

املادي، وبرامج الحاسب الضارة والحماية من الفيروسات وجدران الحماية. كما سيتم شرح 

 األساليب الكالسيكية للتشفير وحماية املعلومات والتشفير .

ظم
جة الن

برم
 

 
CSC 411

 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب ببرمجة النظم.  التعرف على مترجم لغة التجميع وكيفية تصميمه 

وبناؤه.  وطعرض املقرر وظائف املجمع، خصائص املجمع و اآللة، تصميم املجمع، وظائف املحمل 

 وخصائصه، وظائف املعالج،املترجمات، نظام إدارة الذاكرة والعمليات وأم لة تطبيقية.

تعلم اآللة
 

 
CSC 454

يهدف هذا املقرر إلى إعطاء مقدمة    مجال تعلم اآللة.  املواضيع تشمل التعلم املوجه وغير املوجه،  

نظرية التعلم، التعلم اإلجباري والت قلم. أيضا هذا املقرر يغطي تطبيقات تعلم اآللة م ل الروبوتات، 

تنقيب البيانات، اإلبحار املستقل، املعلومات البيولوجية، وتطبيقات تمييز الصوت والبيانات    

 تطبيقات اإلنترن .

اسم املقرر/  

 الرمز
  األهدددداف 

جة املرئية 
البرم

CSC 301
 

يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب ب ساسيات لغة البرمجة املرئية و يحتو  املقرر على املواضيع 

التالية:التم يل الرمزي ، أساليب التتبع و االستدالل  للغات البرمجة املرئية  ، أنظمة البرمجة 

املرئية، نظم االستعالم املرئية ، نظم املعلومات املرئية ،هندسة البرمجياتاملرئية كما يتضمن املقرر 

دراسة تطبيقات متنوعة م ل : واجهات املستخدم املرئية، املواصفات املرئية ، االستنتاج املرئي، 

 أنظمة قواعد البيانات املرئية و حوسبة الوسائط املتعددة.

صور الرقمية 
معالجة ال

CSC455
 

هذا املقرر يعطي األسس الرياضية وبعض الطرق العملية ملعالجة وتم يل الصور الرقمية. هذه 

املعالجة تشمل كيفية إدخال الصور واملعالجة املبدئية لها من عمل التوزطع الفراغ  والتنعيم، 

املواءمة،تحليل املساحات،تتبع الحواف،التوزطع الترددي للمجاالت: نظرية العينات والتحويل، 

الترشيح الفراغ ،التوصيف للخطوط واألشكال، نظرية التراوح، وكذلك تقطيع الصورة. املقرر 

يقدم كيفية تم يل الصورة واستخالص خصائصها وتمييز وضغط الصور. املقرر يركز على معرفة 

 املكونات والبرامج لنظم املعالجة والطرق الوصفية لتحليل الصور.

ت 
جيا

سة البرم
هند

املتقدمة 
CSC423

 

يهدفاملقررإلىتعريفالطالببمواضيع متقدمة    هندسة البرمجيات و يبني مفاهيم جديدة من تلك 

(. و يغطي فهم التعقيدات املرتبطة بدورة حياة هندسة 0العي تعلمها    هندسة برمجيات)

البرمجيات للمشارطع الكبيرة. و يغطي كذلك املقرر القبول و التفسير للبرمجيات، كفاءة البرمجيات، 

 التوثيق و الصيانة.

ت 
قواعد البيانا

املتقدمة 
CIS440

 

يتم من خالل هذا املقرر تغطية كل من مواضيع امن قواعد البيانات وتحديد الصالحيات، مفاهيم 

   قواعد البيانات الشيئية، نماذج البيانات املحسنة للتطبيقات املتقدمة، و قواعد البيانات 

، قواعد بيانات الويب، مفاهيم التنقيب عن البيانات، XMLاملوزعة ومعمارية الخادم والعميل،

 ،و تطبيقات و تقنية قواعد البيانات الناش ة.OLAPمستودعات البيانات و 
جة 

ظم املحاكاة و النمذ
ن

CSC424
يقدم هذا املقرر املفاهيم األساسية للنمذجة واملحاكاة و تشمل الدراسة املواضيع التالية: نموذج  

املحاكاة التجريد  والنموذج املتصل واملتقطع والنموذج الغير متجانس و استخدام لريقة منتكارلو 

 والطرق العددية ولغة مودوليكا والتحكم  ى تجارب النمذجة و تحليل نتائج املحاكاة
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 املقررات االختيارية قسم علوم احلاسب

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة تمارين عمل  نظري 

CSC 610 6 1 1 6 البرمجة املرئية CSC 011 

CSC 400 6 1 1 6 برمجة النظم CSC 401 

CSC 410 6 1 1 6 بناء املترجم CSC 411 

CSC 411 6 1 1 6 لرق عددية CSC 610 

CSC 416 6 1 1 6 هندسة البرمجيات املتقدمة CSC 110 

CSC 414 6 1 1 6 نظم املحاكاة والنمذجة STAT 600 

CIS 441 6 1 1 6 قواعد البيانات املتقدمة CIS 641 

CIT 451 6 1 1 6 تفاعل اإلنسان و اآللة CSC 011 

CSC 451 6 1 1 6 الرسم بالحاسب CSC 610 

CIT 456 6 1 1 6 أنظمة الوسائط املتعددة CSC 610 

CSC 454 6 1 1 6 تعلم اآللة CSC 610 

CSC 455 6 1 1 6 معالجة الصور الرقمية CSC 610 

CIT 461 6 1 1 6 أمن الحاسب واملعلومات CSC 610 

CSC 491 افقة القسم 6 1 1 6 مواضيع خاصة    علوم الحاسب  مو
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 أعضاء هيئة تدريس قسم علوم احلاسب

 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم
 A.amohammed@ut.edu.sa مشرفة القسم أستاذ مساعد د. أسماء أحمد عل  محمد

 walghabban@ut.edu.sa - محاضرة أ. وئام قاعود محمد الغبان

 Hed.albalwi@ut.edu.sa - معيدة أ. هديل عزيز داغر البلوي 

 ksanyour@ut.edu.sa - معيدة أ. خلود عبد الباسط سنيور 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 قسم الرياضيات
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الرياضيات

 املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH100 
 (0رياضيات )

 
6 1 6 - 

ELS 101 ( 0لغة انجليزية) 5 1 05 - 

CHEM101 6 1 6 كيمياء عامة - 

BIO101 6 1 6 أحياء عامة - 

LTS001 6 1 4 مهارات التعلم و التفكير و البحت - 

 املستو  ال اني 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

PHYS101 6 1 6 فيزياء عامة - 

CSC001 6 1 4 مهارات الحاسب وتطبيقاته - 

COMM100 1 1 1 مهارات االتصال - 

ELS 101 ( 1اللغة االنجليزية) 5 1 05 - 

MATH101 ( 1الرياضيات) 6 1 6 - 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الرياضيات

 املستو  ال الت 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 200  4 1 4 التكاملأساسيات MATH 101 

MATH 251 3 1 3 أسس الرياضيات MATH 101 

MATH 261 3 1 3 هندسة تحليلية MATH 101 

CSC 112 4 2 3 لغة برمجة CSC 001 

ARAB 101 2 - 2 مهارات لغوية  

ISLS 101  2   2 1ثقافة اسالمية  

 املستو  الرا ع 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 203 4 1 4 تفاضل و تكامل متقدم MATH 200 

MATH 204 3 2 3 1معادالت تفاضلية MATH 200 

MATH 241 3 - 3 جبر خطي MATH 251 

STAT 201 4 - 4 إحصاء عام MATH 200 

ISLM 201  2 - 2 2ثقافة إسالمية ISLS 101 

ARAB 201 2 - 2 مهارات الكتابة ARAB 101 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الرياضيات

 املستو  الخامس 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 305  3 - 3 2معادالت تفاضلية MATH 204 

MATH 311  3 - 3 1تحليل حقيقى 
MATH 251, 
MATH 202 

STAT 311 (1نظرية االحتماالت) 3 - 3 STAT 201 

MATH 342  3 - 3 1جبر تجريدي MATH 251 

ISLM 301  2 - 2 3ثقافة إسالمية ISLM 201 

 املستو  السادس 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 406 3 - 3 معادالت تفاضلية جزئية MATH 305 

MATH 343  3 - 3 2جبر تجريدي MATH 342 

MATH 334 3 - 3 مقدمة في التحليل العددي MATH 203, STAT 201 

STAT 340 2 - 2 مقدمة في بحوث العمليات MATH 203 

MATH xxx 3   3 اختياري رياضيات   

ISLM 401  2 - 2 4ثقافة إسالمية ISLM 301 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم الرياضيات

 املستو  السا ع 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 333 3 - 3 الرياضيات والبرمجيات الجاهزة STAT 201, MATH 200 

MATH 408 3 - 3 معادالت تكاملية MATH 305 MATH 311 

MATH 413  ( 1تحليل مركب) 3 - 3 MATH 311 

MATH 464 3 - 3 توبولوجي عام MATH 311, MATH 251 

MATH 481 3 - 3 تاريخ الرياضيات عند العرب و المسلمين MATH 200 

MATH xxx 3   3 اختياري رياضيات   

 املستو  ال امن 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MATH 462 3 - 3 رياضيات متقطعة MATH 251 

MATH 463 3 - 3 هندسة تفاضلية MATH  305,MATH 204 

MATH 415 3 - 3 تحليل دالي MATH 311 

MATH xxx 3   3 اختياري رياضيات   

MATH 491 بعد اجتياز المستوي السادس 3   3 **مشروع بحثي 
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 أعضاء هيئة التدريس لقسم الرياضيات

 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم

  asaied@ut.edu.sa رئيس القسم أستاذ مشارك د.أحمد خلف موس ى سيد 

 m.barakat@ut.edu.sa -— أستاذ مساعد د.محمد احمد بركات أحمد 

 a.mohammed@ut.edu.sa -— أستاذ مساعد د.امال محمد الحسن على 

 l_algrafi@ut.edu.sa مشرفة القسم محاضره ا/ليلى محمد عل  القرا   

 nourahmad14417@yahoo.com -— محاضره ا/نوره حمد مسعد الحويطي 

 fs_albalawi@ut.edu.sa -— معيد ا/فيصل سليمان سالم البلو  

 alalshareef@ut.edu.sa -— معيدة ا/آالء احمد محمد الشريف 
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 قسم نظم املعلومات اإلدارية
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم نظم املعلومات اإلدارية

 املستو  األول 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ELS 001  1 0 11 1اللغة االنجليزية  

ARAB 101 2 0 2 مهارات لغوية  

COMM 001 2 0 2 مهارات االتصال  

MATH 106 3 0 3 مبادئ الرياضيات  

CSC 001 3 0 4 مهارات الحاسب وتطبيقاته  

 املستو  ال اني 

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

ISLS 101  1الثقافة اإلسالمية 
 

 
 2  

PAD 001 2  2 مبادئ  اإلدارة العامة  

STAT 001 2  2 مقدمة في اإلحصاء  

ELS 002  1  11 2اللغة االنجليزية ELS 001 

LTS 001 3  4 مهارات التعلم والتفكير والبحث  
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم نظم املعلومات اإلدارية

 املستو  ال الت

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MGT 231 3 0 3 مبادئ إدارة األعمال  

ACCT 231 ( 1مبادئ المحاسبة) 3 0 3  

MGT 232 3 0 3 مناهج البحث العلمي STAT 001 

ECON 231 3 0 3 مبادئ االقتصاد الجزئي  

LAW 231 3 0 3 القانون التجاري  

MKT 231 3 0 3 مبادئ التسويق  

 املستو  الرا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MIS 241 3 0 3 نظم المعلومات اإلدارية MGT 231 

ACCT 241 ( 2مبادئ المحاسبة) 3 0 3 ACCT 231 

ECON 241 3 0 3 مبادئ االقتصاد الكلي ECON 231 

FIN 241 3 0 3 مبادئ االدارة المالية ACCT 231 

ARAB 201 2 0 2 مهارات كتابية ARAB 101 

ISLS 201 ( 2ثقافة إسالمية) 2 0 2 ISLS 101 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم نظم املعلومات اإلدارية

 املستو  الخامس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MGT 351 3 0 3 األساليب الكمية MGT 231 STAT 001 

MIS 356 3 0 3 مبادئ البرمجة CSC 001 

MIS 352 3 0 3 التجارة االلكترونية MIS 241 

MIS 353 3 0 3 نظم مساندة القرارات MIS 241 

ISLS 301 ( 3ثقافة إسالمية) 2 0 2 ISLS 201 

XXX )3 0 3 مقرر اختياري كلية )من خارج التخصص  

 املستو  السادس

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MIS 364 3 0 3 البرمجة المرئية MIS 356 

MIS 361 3 0 3 تحليل وتصميم نظم المعلومات MIS 241 

MIS 362 3 0 3 نظم األعمال الذكية MIS 353 

MGT 471 3 0 3 إدارة العمليات واإلنتاج MGT 231 

ISLS 401 ( 4ثقافة إسالمية) 2 0 2 ISLS 301 

XXX )3 0 3 مقرر اختياري كلية )من خارج التخصص  
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اخلطة الدراسية لقسم نظم املعلومات اإلدارية

 املستو  السا ع

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MIS 474 3 0 3 نظم قواعد البيانات MIS 364 

MIS 475 3 0 3 شبكات الحاسوب MIS 364 

MIS 472 3 0 3 إدارة مشاريع تقنية المعلومات MIS 361 

XXX )3 0 3 مقرر اختياري كلية )من خارج التخصص  

MIS XXX 3 0 3 مقرر اختياري من التخصص  

  3 0 3 متطلب حر 

 املستو  ال امن

 اسم املقرر  رمز املقرر 
 الساعات

 املتطلب
 معتمدة عمل  نظري 

MIS 483 3 0 3 أمن المعلومات MIS 475 

MIS 481 
 نظم تخطيط موارد

 ERPالمنشأة 
3 0 3 MIS 362 

MGT473 3 0 3 اإلدارة االستراتيجية MGT 231 

MIS 489 3 0 3 تدريب تعاوني 
يسجل في فصل دراسي منفصل بعد دراسة 

 ساعة بنجاح 00

MIS XXX 3 0 3 مقرر اختياري من التخصص   

   3 0 3 متطلب حر  
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم نظم املعلومات اإلدارية

اسم المقرر 
 ورمزه

 وصف المقرر
اسم المقرر 

 ورمزه
 وصف المقرر

إلدارة العامة
ئ ا

مباد
 

M
G

T
0
0
1

 

يركز هذا المقرر على تعريف الطالب بمفهوم وأهمية اإلدارة العامة وعالقتها بالعلوم 
األخرى، ويوضح الفرق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال ، الهيكل االداري للدولة ، 

الوظيفة العامة، المرفق العام، كما يعرف الطالب بالوظائف اإلدارية الرئيسية: 
)التخطيط والتنظيم والتنسيق والقيادة والرقابة( وكيفية ممارستها من قبل المديرين في 
منظمات القطاع العام. ويقدم المقرر للطالب تعريفاً بمفهوم الموازنة العامة )الميزانيات 
التقديرية( ويوضح أنواع وأساليب إعداد الموازنات على أساس تقدير النفقات العامة 

واإليرادات العامة ، ويوضح المقرر مفهوم وخطوات صناعة القرارات اإلدارية 
وأنواعها. كما يهتم المقرر بتعريف الطالب بالمصطلحات ذات العالقة باللغة االنجليزية 

 وتعويد الطالب على البحث عن المصطلحات المتعلقة باإلدارة العامة.

ي
ث العلم
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ج الب

ه
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يركز هذا المقرر على تعريف الطالب بأساليب البحث العلمي وتحديد مشكلة البحث وتصميم 
نموذج البحث ووضع فرضياته، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث من مصادرها 

المختلفة، وأساليب معالجتها وتحليلها إحصائياً وعرض نتائج التحليل، كما يعرف الطالب 
 بأساسيات إعداد وكتابة التقرير العلمي للبحث من حيث الشكل والمضمون.

ئ إدارة 
مباد

عمال
أل
ا
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3
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التركيز في هذا المقرر على تعريف الطالب بمفهوم اإلدارة وأهميتها في حياتنا ومراحل  
تطور علم اإلدارة ومدارسها الفكرية، كما يوضح المقرر خطوات عملية اتخاذ القرار 
اإلدارية والوظائف اإلدارية وكيفية ممارستها من قبل المدير في منشأة األعمال من 

 تخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، واالتصال، والرقابة.

الدارة 
ئ ا

مباد
المالية

 F
IN

 2
4
1

 

تهدف هذه المادة إلى تزويد الطالب المتخصص في مجال إدارة األعمال بخلفية علمية 
شاملة عن مجال اإلدارة المالية وأهميتها وتطبيقاتها في شركات األعمال وكذلك عن الطرق 
واألساليب المتبعة في التحليل المالي وأهم أدواته وأنواعه وكيفية االستفادة منه ، وتعريف 

 الطالب بمفهوم القيمة الزمنية وأهميته في عملية التقييم االستثماري.

سبة )
حا

ئ الم
مباد

1)
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تتناول المادة أساسيات المحاسبة المالية وتطبيقاتها في المنشآت الخدمية وتوضيح 
اإلجراءات المحاسبية في تلك المنشآت ) الدورة المحاسبية( : التحليل ،  والتسجيل ، 
الترحيل ...... وصوال إلعداد القوائم المالية الختامية : قائمة الدخل وقائمة المركز 

المالي . كما تلقي المادة الضوء على التسويات الجرديه للمقدمات والمستحقات الخاصة 
 باإليرادات والمصروفات

صاد 
القت

ئ ا
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تسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بمجموعة من المفاهيم  االقتصادية األساسية 
المتعارف عليها في إطار االقتصاد الكلي من خالل مساهمة المدارس الفكرية المختلفة معا 
لتركز على الفكر الكينزي. ويعرض المقرر طرق تقويم وقياس النشاط االقتصادي الكلي 

ومقارنتها بحالة التوازن. كما يتعرض المقرر ألهم المشكالت االقتصادية الكلية مثل البطالة 
والتضخم، كذلك أهم أهداف وأدوات السياسات المالية والنقدية، كما تتم دراسة موجزة عن 

 دور النقود والبنوك وبعض الموضوعات المعاصرة األخرى.

صاد 
القت

ئ ا
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يرمى هذا المقرر إلى اخذ الطالب في خطوة نحو معرفة السلوك االقتصادي لألفراد 
والعائالت  والمنشآت وما يترتب على ذلك السلوك من توظيف للموارد، خلق فرص 

للتشغيل، زيادة الدخول ورفع مستوى الرفاهية كما نتوقع عند هذا المستوى المبكر أن 
يتعلم الطالب محتوى سياسات السلوك االقتصادي لمعرفة أثر وكفاءة السياسات 

 االقتصادية.

سبة )
حا
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( مع التركيز على المعالجات 1تستكمل ما سبق أن تناوله في مقرر مبادئ المحاسبة ) 
حساب مجمل الربح  –المبيعات  –المحاسبية األساسية في المنشآت التجارية )المشتريات 

وصافي الربح (، باقي التسويات الجرديه في نهاية العام كجرد المدينين وطرق تقدير 
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،والمعالجات المحاسبية لالستثمارات في األوراق 
المالية بغرض المتاجرة أو بغرض االحتفاظ وحساب مخصص هبوط أسعار استثمارات 

وكيفية معالجته محاسبيا، والطرق المختلفة لتسعير مخزون آخر المدة والمعالجات 
 المحاسبية لألصول الثابتة واالهالك ،وأسلوب إعداد قائمة التدفقات النقدية.
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يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية القانون التجاري وضرورة قواعده 
للتعامالت المالية للتجار، من خالل بيان النظرية العامة في التجارة والتجار؛ لتمكينه 
من تميز األعمال التجارية عما سواها، وما يتعلق بها من واجبات، والزامات كدفاتر 

 التجارة والسجل التجاري، إضافةً ألنواع الشركات وأحكامها.

ظم 
ن

ت 
وما

المعل
الدارية

ا
 M

IS
 2

4
1

 

تقدم هذه المادة مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية في عالم األعمال . كما تقدم نظرة 
تنظيمية الستخدام نظم المعلومات إلنشاء منظمات تنافسية، وإدارة منظمات عالمية ، 

وتوفير سلع وخدمات مناسبة للمستهلك. وتغطي موضوعات المادة األجهزة، والبرامج، 
وقواعد البيانات، وأنظمة االتصاالت، واالستخدام االستراتيجي لنظم المعلومات، وتطوير 

 نظم المعلومات، والجوانب االجتماعية واألخالقية المتعلقة بنظم المعلومات .
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وصف مقررات قسم نظم املعلومات اإلدارية

اسم المقرر 
 ورمزه

 وصف المقرر
اسم المقرر 

 ورمزه
 وصف المقرر
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يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للتسويق ومكونات البيئة 
التسويقية المعاصرة. كما يهدف إلى تمكين الطالب من األدوات الالزمة لتجزئة السوق 

وفهم وتحليل سلوك المستهلك وتطوير وإدارة المنتجات وتحديد السعر المناسب 
واختيار قنوات التوزيع ووضع خطة الترويج بما يحقق أهداف المنشأة التسويقية 

 ويلبي حاجات ورغبات العمالء.
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يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم التجارة اإللكترونية ونماذجها والمزايا التي 
تحققها للمنظمات والمفاهيم المرتبطة بها. وكذلك البنية التحتية للتجارة االلكترونية : بنية 
الشبكات ، والبنية التكنولوجية ، وبنية أمن المعلومات ، والبنية االجتماعية واألخالقية ، 

والبنية التحتية لنظم الدفع اإللكتروني . كما يتناول المقرر كيفية بناء مواقع التجارة 
 االلكترونية.
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يهدف هذا المقرر إلى تقديم نظرة شاملة للطالب عن استخدامات التقنية المتوافرة في  
منظمات األعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات الفردية أو الجماعية. حيث سيتم التركيز 

على نظم مساندة القرارات ، ونظم مساندة القرارات الجماعية، والنظم الخبيرة ، 
واستعراض الدراسات النظرية في هذا الحقل. باإلضافة إلى اكتشاف ومناقشة تطوير 
وتطبيق النظم ، وكيفية تطبيق هذه البرامج لحل مشاكل األعمال والتعرف على اآلثار 

 اإليجابية الستخدام تلك النظم في المنظمة.
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يهدف المقرر إلى تقديم المبادئ األساسية والمراحل المختلفة لتحليل وتصميم نظم 
المعلومات. ويبين المقرر للطالب األفراد المشاركين في تطوير نظم المعلومات ومختلف 
التقنيات المستعملة في تحليل وتصميم هذه النظم. كما يغطي المقرر أيضا توثيق دراسة 
الجدوى، ومتطلبات النظام، والتصميم و التطوير. كما يتم التعرض لدورة حياة تطوير 

 النظم، ونمذجة البيانات، ومشاركة المستخدم في تطوير النظم.
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يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطالب المفاهيم األساسية لنظم ذكاء األعمال من وجهة 
النظر التقنية والمؤسساتية والبحث عن مزايا األعمال. ويعطي المقرر أيضا للطالب 

معرفة نظرية في هذا المجال وكذلك معرفة تطبيقية عن طريق استخدام األدوات 
 المناسبة.

ع 
شاري

إدارة م
ت

وما
تقنية المعل

 
M

IS
 4

7
2

 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بإدارة المشاريع ، وتسليم المشاريع ، حل المنازعات 
والتمويل والتي تؤثر بدورها في إدارة المشاريع. في الوقت الراهن نجد أن المعلومات 

المتوافرة لمدير المشروع الحديث أكثر منها في  السابق باإلضافة الى التغير السريع لتقنية 
المعلومات . كما أن الطالب سيتعلم الرقابة على التكاليف والمخاطرة باإلضافة إلى تطوير 

 وتطبيق السياسات واإلجراءات.
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يركز هذا المقرر على تزويد الطالب بمعلومات وافية عن نظم تخطيط موارد المنظمة،)
ERP ًوتطبيق أنظمتها في الشركات والمؤسسات، كما يتضمن المقرر توضيحا  )

( ، ويشمل المقرر قيام الطالب ERPللعديد من التقنيات اإلدارية باستخدام نظام )
 ( إلحدى الشركات.ERPبمشروع اختيار وإعداد  نظام )

ب الكمية
سالي

أل
ا
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يركز هذا المقرر على تعريف الطالب باألساليب الكمية التي يستخدمها المديرون في اتخاذ 
قرارات رشيدة مبنية على تحليل علمي للمشكالت، ويتناول المقرر المواضيع 

التالية :مفهوم بحوث العمليات واستخدامها في اتخاذ القرارات اإلدارية ، إعداد النماذج 
الرياضية وتطبيقها لحل بعض المشاكل العملية التي تواجه اإلدارة مثل: أسلوب البرمجة 

 الخطية ونموذج النقل، ونموذج المسار الحرج، ونموذج تقييم ومراجعة المشاريع .

ت 
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يركز هذا المقرر على تعريف بمفهوم إدارة اإلنتاج ويزود الطالب بمعلومات تعرف  
الطالب بمجموعة المفاهيم االساسية المتعلقة بإدارة العمليات الصناعية والخدمية 

ومتابعة التطورات االساسية في مجال  ادارة العمليات ومجاالت االستفادة منها ، وكذلك 
التعريف بالطرق واألساليب االحصائية والرياضية المستخدمة في تخطيط ورقابة 

االنتاجية وتحليل مشكالت اإلنتاج . ويتضمن المقرر تعريفا ببعض النظم اإلنتاجية مثل .
 (OPT, JIT , MRP ) 
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يركز المقرر على توضيح مفاهيم وأساسيات اإلدارة االستراتيجية ، وخطوات إعداد   
استراتيجية المنظمة بدءاً من تحديد التوجهات االستراتيجية المتمثلة بصياغة الرسالة 
واألهداف االستراتيجية، ومن ثم عمليات اإلدارة االستراتيجية المتضمنة تحليل عوامل 
البيئتين الخارجية والداخلية للمنظمة باستخدام أدوات التحليل االستراتيجي ، وتحديد 

الموقف االستراتيجي البدائل أو الخيارات االستراتيجية على مستوى المنظمة ووحدات 
 األعمال والوظيفة، وكيفية تنفيذ االستراتيجية والرقابة على عملية تنفيذها.
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 وصف مقررات قسم نظم املعلومات اإلدارية

اسم المقرر 
 ورمزه

 وصف المقرر
اسم المقرر 

 ورمزه
 وصف المقرر
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يهدف هذا المقرر إلى اتاحة الفرصة للطالب لتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبها 
من خالل دراسته من خالل تدريبة في احدي منظمات القطاع الخاص او العام بما ال يقل 

ساعة تدريب وذلك بالتنسيق مع وحدة التدريب والتطوير بالكلية على ان  200عن 
يقوم الطالب في نهاية فترة التدريب بتقديم تقرير عن ما تم انجازه مع قيامة بعرض 

 (( للمشرف المختص.power point presentationتقديمي 

جة
ئ البرم

مباد
 

M
IS

 3
5
6

 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمفاهيم المشكلة والمبادئ األساسية للبرمجة. حيث 
يمكن للطالب استخدام تطبيقات تلك المعرفة لتطوير الخوارزميات وكتابة رموز البرنامج. 
كما يوضح أساسيات تخزين البيانات ومعالجتها. مما يكسب الطالب الخبرة في استخدام 

 أدوات البرمجة المهيكلة .
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( والبرمجة المعتمدة GUIيركز هذا المقرر على دراسة واجهة المستخدم الرسومية )
على العنصر. ويشمل المقرر على مهارات البرمجة المرئية الالزمة لتطوير البرمجيات 

الحديثة. وتشمل موضوعات المقرر على : إجراءات األحداث ومعالجتها، وحل 
المشكالت، وتطبيقات األعمال، وتطبيقات اللعبة، والواجهة البينية لقاعدة البيانات، 

 وتصميم البرمجيات.
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يركز هذا المقرر على أساسيات معمارية قواعد البيانات والنظم. وتشمل الموضوعات التي 
يغطيها على : قواعد البيانات، ومستخدمي قواعد البيانات، ومفاهيم ومعمارية نظام قواعد 
البيانات، ونموذج البيانات العالئقية، والجبر والتفاضل والتكامل العالئقية، ونمذجة البيانات 

باستخدام نموذج عالقات الكينونة، ولغة االستعالم المهيكلة، واالعتمادية الوظيفية 
 والتسوية .

ب
و
س

حا
ت ال

شبكا
 

M
IS

 4
7
5

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بتكنولوجيا الشبكات الحديثة، ونماذج ومفاهيم الشبكة  
واالتصاالت. ويركز المقرر على: مصطلحات الشبكة، والبروتوكوالت، والشبكات 

( OSI(، والشبكات الواسعة ، ونماذج الربط البيني للنظم المفتوحة )LANالمحلية )
، وتقنيات أجهزة المودم ADSLومعايير البث )اإليثرنت(. والتقنيات الالسلكية، و 

ومزاياها التي تشمل المحوالت والمجمعات وكابالت الشبكة التي تستخدم بروتوكول 
 ( ، ومعايير الشبكة.IPاإلنترنت )
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ويهدف هذا المقرر إلى تقديم مدخل عن أمن الحاسوب والمعلومات، وجوانب األمنية، 
وتشمل موضوعات المقرر على : التشفير ، وأمن نظم التشغيل ، وأمن  قواعد البيانات، 

 وأمن الشبكة ، وأمن المواقع على الشبكة، وإدارة األمنية .
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 املقررات االختيارية
اسم المقرر 

 ورمزه
 وصف المقرر

اسم المقرر 
 ورمزه
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يركز المقرر على التعريف بالتقنيات المختلفة المستخدمة في المكاتب الحديثة، كما 
يركز على اكتساب الطالب مهارات استخدام التقنيات الحديثة في األعمال المكتبية، 

ويقدم لهم المعلومات األساسية حول االستخدامات المكتبية للتقنية، ويعرفهم 
 بالبرمجيات المستخدمة في معالجة البيانات، وإنجاز األعمال.
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يتم التركيز في هذه المادة على بيان مفهوم اقتصاديات المعلومات وأهميتها، وتوضيح 
المفاهيم االقتصادية للمعلومات ، ومفهوم االستثمار في المعلومات ، وأهمية االستثمار 

وطرق تقويمه ، وتحديد تكاليف المعلومات واألسس المستخدمة في تصنيف هذه التكاليف ، 
 وتحديد مفهوم قيمة المعلومات وأنواعها والمداخل المعتمدة في قياسها

ل
عما

أل
ت ا

ال
صا

ظم ات
ن

 
M

IS
 3

5
5

يركز هذا المقرر على تعريف الطالب بمفهوم االتصال وأهميته وأهدافه، ويوضح  
عملية االتصال في منظمات األعمال ويبين العناصر األساسية لعملية االتصال، وعالقة 
االتصال بالوظائف اإلدارية والمراكز اإلدارية في المنظمة، كما يوضح المقرر مبادئ 

االتصال الجيد ومعيقات عملية االتصال، ويستعرض مهارات االتصال الكتابية 
والشفهية، ومهارات االستماع، كما يبين أهمية اكتساب مهارات االتصاالت اللفظية 

 وغير اللفظية ومهارات عقد االجتماعات.
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تركز هذه المادة على بناء نظام معلومات محوسب مصمم خصيصا لكل ما يتعلق بإدارة 
الموارد البشرية مثل الرواتب ، والتوظيف ، واالختيار ، والتطوير المهني ، والتدريب . 

كذلك يغطى هذا المقرر الموضوعات المتعلقة بتحليل االحتياجات ، وتعريف واختيار 
 البيانات األساسية ، وتصميم النظام ، والتقييم ، وصيانة النظام.
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تتناول هذه المادة تعريف الطالب باألطر المفاهيميه الضرورية التي تساعد الطالب على 
فهم حقيقة وماهية نظم المعلومات االستراتيجية والفرق بينها وبين النظم األخرى 

 ودورها في نجاح المنظمات وآلية التخطيط لها.

إدارة المعرفة
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يهدف هذا المقرر إلى تغطية العناصر التقنية لتقنية الحاسب بهدف إدارة المعرفة. كما 
يغطي احتياجات وتحديات اإلدارة في استغالل المعرفة داخل المنظمة. كما أن المقرر يقيّم 
أيضا طبيعة تمثيل الحاسب ، والوصول إلى واستخدام المعرفة مقابل المعلومات في إطار 
إنساني . كذلك يقدم المقرر اإلعداد األساسي للموظفين من الناحية اإلدارية والتقنية في 

 عصر االقتصاد المبني على المعرفة.
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 الربيد االلكرتوني املنصب اإلداري الدرجة العلمية االسم
 Sa_lammar@ut.edu.sa رئيس القسم أستاذ مساعد د/ سعد العمار

 fawaz@afdei.org  أستاذ مساعد د/ فواز  محمد الشهري 

 ahalbalawi@ut.edu.sa شطر الطالب -مشرف وحدة الشسون االكاديمية محاضر أ/ عوض هليل البلوي 



 

 74                                                                                                                                                                                                                                                          هـ                                                                                                                           1441-1441دليل الكلية الجامعية بالوجه 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 وكاالت الكلية 

 وكالة الكلية

افدق بديدن أهدداف الدجدامدعدة مدع بدرندامدج الدتدحدول  تسعى وكالة الكلية الى تطوير اعضاء هي ة التدرطس واملوظفيدن اإلداريديدن وتدحدقديدق ومدتدا دعدة الدتدو

. وذلدك مدن خدالل تدطدويدر الدكدلديدة واالشدراف عدلدى االمدن والسدالمدة والصدحدة املدهدنديدة واملدكدتدبدة واإلشدراف عدلدى 1161ورؤية اململدكدة  1111الولني 

اقتراح الخطط التطويرية للمعامل بالكلية. اقص و  املعامل الطالبية والبح ية والت كد من توفر املعدات األجهزة ومحاولة استكمال النو

عنى الوكالة برسم الخطة االستراتيجية للكلية واإلشراف على تنفيذها، وبالتال  ه  الجهة املعنية بقياس أداء الكلية    ضوء مج
ُ
ة مدن مدوعدكما تد

 مسشرات األداء الرئيسية لتحقيق أهداف الكلية االستراتيجية. وتعمل الوكالة على تضميدن الدجدودة  د  كدافدة مدمدارسداتدهدا وإجدراءاتدهدا وأن تدعدكدس

كدوادر  ويدر عملياتها اإلدارية معايير االعتماد املسسس ي والبرامج  املحل ، وتعمل الوكالة على تطوير الهياكل التنظيميدة لدلدكدلديدة، كدمدا تسدعدى إلدى تدطد

 الكلية البشرية من الهيئتين التعليمية واإلدارية لالرتقاء ب داء الكلية    كل وظائفها بالشطرين معا. 
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 اللجان والوحدات بالكلية اجلامعية بالوجه

 وحدة التخطيط االسرتاتيجي
 تحليل البي ة الداخلية والخارجية للجامعة لدراسة الوضع الراهن وتحديد التصورات املستقبلية للجامعة. 

 . بناء رؤية ورسالة  الكلية ووحدة التخطيط االستراتيج 

 تحديد األهداف االستراتيجية للكلية العي تسدي إلى تحقيق رؤيتها وأهدافها. 

 ات العصر واحتياجات طلبإعداد الخطط االستراتيجية للكلية ومتا عة تنفيذها والت كد من تحقيق مسشراتها لتطوير عملية التعليم والبحت العلمي بما يتناسب مع مت

 املجتمع وسوق العمل.

 إعداد الخطة التنفيذية )action plan( لتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية 

 وضع اإللار الزمني )time frame( لتنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية. 

 .مراجعة وتحديت الخطة االستراتيجية للكلية حسب املستجدات    نظم الجامعة 

 الخ( على ت .العمل على نشر أهداف ومقومات الخطة االستراتيجية والتعريف بها باستخدام الطرق املختلفة )من منشورات وكتب ومطويات وورش عمل ومحاضرا..

 مستو  األقسام اإلدارية واألكاديمية بالكلية.

 .
ً
 وأكاديميا

ً
 تقديم املقترحات واالستشارات حول استراتيجيات و أولويات الجامعة لتحسين األداء داخل الكلية إداريا

  داء العي تطالب بها األ اإلسهام    وضع اإلجراءات التنفيذية للمشارطع مع جميع األقسام    الكلية مع التحقق من جودة التنفيذ وكفاءة التطبيق لتحقيق مسشرات

 الكلية.

 .إعداد استطالعات رأي ودراسات مسحية لقياس اتجاهات الرأي بالكلية 

 .مد جسور التعاون مع املراكز االستراتيجية اإلقليمية والعاملية 

  .التنسيق خاصة مع وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي من أجل اإلعداد والتجهيز للحصول على االعتماد األكاديمي 
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 اللجان والوحدات بالكلية اجلامعية بالوجه

الكاديمية من تسجيل جداول وحذف واضافة مواد واعادة تسجيل قيد ر اتعتبر وحدة الشسون االكاديمية بالكلية الجامعية بالوجه ه  العصب الرئيس ي بالكلية وتعمل ما    وسعها    ما يخدم الطالب    كل االمو 

 الطالب واعداد الجداول الدراسية واالختبارات.

 الرؤية
 االرتقاء بمنظومة التعليم الجامع  للبرامج األكاديمية    الكلية .

 الرسالة
بناء بي ة أكاديمية فاعلة تقدم خدمات تعليمية للطالب. من خالل التقويم املستمر للعملية 

 . التعليمية والتحسين    البرامج التعليمية ورفع كفاءة األداء

 األهداف
 تقديم خدمات تعليمية ذات مستو  متميز تجمع بين األداء املتكامل والحضور األكاديمي الفعال. 

  التقييم والتطوير املستمر للبرامج االكاديمية والتواصل مع نظيرتها بتبوك. 

 االرتقاء باستراتيجيات ومصادر التعليم والتعلم ولرق التدرطس لرفع كفاءة النواتج التعليمية املستهدفة. 

 .توفير بي ة تعليمية محفزة وداعمة لإلبداع والتميز األكاديمي 

 .االرتقاء بمستو  الخدمات الطالبية 

 مهام وحدة الشئون األكادميية:
 
 .اإلشراف على الوحدات التابعة للشؤون األكاديمية 

 اإلشراف على إعداد الجداول الدراسية للطلبة في األقسام األكاديمية 

 .اإلشراف على توزيع الطلبة على أقسام الكلية املختلفة بالتنسيق مع األقسام 

 .اإلشراف على سير االختبارات النهائية وتشكيل لجانها، وذلك بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وعمادة القبول والتسجيل 

 .اإلشراف على تطبيق ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها وبين األقسام األكاديمية 

  اإلشراف على طلبات التأجيل واالعتذار عن الدراسة وكذلك عمليات الحذف واإلضافة لطلبة مرحلة الدراسات الجامعية وفقا لألنظمة

 والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

 .اإلشراف على إعداد قوائم الحرمان ،وقوائم الخريجين 

 .إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالوحدات التابعة 

 .التنسيق مع وحدات الكلية املختلفة 

 
 

 الوحدات الفرعية بوحدة الشؤون االكادميية 
 

 لجنة االرشاد األكاديمي 

 لجنة شسون الطالب والخريجين 

 لجنة الجداول واالختبارات 

 لجنة النشاط الطالبي 

 وحدة الشؤون االكادميية



 

 77                                                                                                                                                                                                                                                          هـ                                                                                                                           1441-1441دليل الكلية الجامعية بالوجه 

 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اللجان والوحدات بالكلية اجلامعية بالوجه

ودة بالجامعة وتهدف الى تسخير جميع الجهود لدعم الجهازين الجالجودة واجب ديني ومطلب وظيفي شعار وحدة التطوير والجودة    الكلية الجامعية بالوجه منذ ت سيسها وتماشيا مع اهداف وكاله التطوير و 

 االداري واألكاديمي وللحصول على االعتماد الولني املسسس ي واألكاديمي.

 الرؤية
 منهج عمل لتطوير شامل ومستمر يقوم على جهد جماع  بروح الفريق من اجل ربط التعليم بحاجات املجتمع.

 الرسالة
 تحقيق الجودة الشاملة والتميز    املخرجات التعليمية والبح ية والخدمية واإلدارية.

 األهداف
 تقديم خدمات تعليمية ذات مستو  متميز تجمع بين األداء املتكامل والحضور األكاديمي الفعال. 

  التقييم والتطوير املستمر للبرامج االكاديمية والتواصل مع نظيرتها بتبوك. 

 االرتقاء باستراتيجيات ومصادر التعليم والتعلم ولرق التدرطس لرفع كفاءة النواتج التعليمية املستهدفة. 

 .توفير بي ة تعليمية محفزة وداعمة لإلبداع والتميز األكاديمي 

 .االرتقاء بمستو  الخدمات الطالبية 

 مهام وحدة التطوير واجلودة:
 
 .نشر وتعزيز ثقافة الجودة 

 . العمل على الرفع من كفاءة نظام الجودة بالكلية 

 .متا عة تحقيق برامج الكلية ملتطلبات االعتماد األكاديمي   واملسسس ي 

 . االشراف على اعداد الخطط التطويرية والتشغيلية للكلية ، ومتا عتها وتنفيذها 

 .بناء مرجع معتمد للبيانات واالحصاءات الدقيقة عن الكلية 

 .اقتراح الحلول املالئمة لها  دراسة الصعوبات واملشكالت العي تواجه برامج التطوير والجودة بالكلية ، و

 .تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هي ة التدرطس    األقسام العلمية بالكلية، والتنسيق مع الجهات املختصة 

  .اقتراح الخطط الالزمة لتطوير مهارات منسوبي الكلية من أعضاء هي ة التدرطس 

  .تحفيز مشاركة أعضاء هي ة التدرطس    البرامج العي تقدمها عمادة الجودة وتطوير املهارات   ووكالة التطوير والجامعة 

 يتعلق  شسون الجودة واالعتماد األكاديمي. التواصل مع عمادة التطوير والجودة، وتطوير املهارات فيما 

 الوحدات الفرعية  التي تتبع وحدة التطوير واجلودة 
 

 .لجنة االعتماد األكاديمي واملسسس ي وضمان الجودة 

 .لجنة االحصاء والبيانات 

 .لجنة خدمة املجتمع والتدريب 

 .لجنة التعليم االلكتروني 

 .لجنة البحت العلمي والتطوير 

 وحدة التطوير واجلودة
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 وحدة القياس والتقويم اجلامعي

 من سسسيعتبر القياس والتقويم من أهم الركائز األساسية    عمليات التطوير والتحسين املستمر وضمان الجودة والعي تهدف الى النهوض بجودة امل
ً
ة التعليمية وتحسن مخرجاتها. لذلك حرصا

زمة، ولتحقيق معايير الجودة    كافة جوانب العملية لال الجامعة على تطوير األداء األكاديمي، وتحسين العملية التعليمية، وتوفير املعلومات الضرورية إلدارة الجامعة لتنفيذ برامج التطوير ا

أقسام، ووحدات اقع األداء األكاديمي بكليات، و اقع ب سلوب علمي  جامعة، ال التعليمية عمدت الجامعة إلى إنشاء وحدة القياس والتقويم الجامع  والعي ستسهم    رصد و وتحليل هذا الو

اقع ،   ه0465/  6/  14  - 4/ 14بتاريخ   046967/151/65وقد تم إنشاء وحدة القياس والتقويم بالقرار اإلداري رقم  .ومن ثم تقديم املعلومات الالزمة العي    ضوئها يتم اتخاذ القرارات املناسبة وو

 

    مدخالتها وإجراءاتها لتحقيق أداء نوع  ومتميز    مخرجاتها    إلار املهام 
ً
اقعة تح  مظل تسعى الوحدة ألن تكون نموذجا ة القياس والتقويم األكاديمي للطلبة واملقررات    الخطط واألدوار الو

 .الدراسية والبرامج الجامعية ذات الصلة، انسجاما مع رؤية الكلية والجامعة القائمة على التميز

منظومة من القيم العي تحكم عملية القياس والتقويم  وفقتفعيل أدوار القياس والتقويم التربوي القائمة على الوضوح    الرؤية، وتطوير املمارسات القائمة على تعريفات إجرائية لهذه األدوار، 

 ثوقة.ملو  شكل عام واألكاديمي الجامع   شكل خاص، لتحقيق متطلبات التحسين والتطوير واتخاذ القرارات املرتكزة على البيانات الكمية والنوعية ا

 :اليةالتتهدف وحدة القياس والتقويم الجامع   شكل عام إلى قياس وتقويم األداء األكاديمي باألقسام االكاديمية بالكلية وذلك من خالل األهداف 

 قياس املخرجات الجامعية بهدف تطويرها. 

 رسم خطط وسياسات وأهداف القياس والتقويم. 

  ت سيس معايير للقياس والتقويم بالكلية. 

  نشر ثقافة القياس والتقويم. 

 تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح    املمارسات األكاديمية. 

  اقع العملية التعليمية واكتشاف املشكالت ونواح  القصور  .تشخيص و
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 وإبراز دورها األكاديمي واإلداري بالشكل 
ً
طلوب وتوثيق عالقة الكلية بمنسوبيها ومجتمعها املتختص هذه الوحدة بالتعريف ب هداف الكلية وسياساتها وأنشطتها املختلفة ومخرجاتها إعالميا

 ة.الخارج  وترسيخ املفاهيم اإليجابية عنها وإبراز وتوثيق عالقاتها مع الجهات املختلفة، وتقوم بإنجاز تقرير سنوي عن سير العمل بالكلي

 

 تتطلع لتحقيق اعلى درجات التميز والجودة املهنية    مجال العالقات العامة باالشتراك مع مختلف الوحدات واألقسام.

 فها.هداتسعى وحدة العالقات العامة إلى تعزيز التواصل وبناء جسور من التعاون بين الكلية والجمهور الداخل  والخارج  للتريف بهوية الكلية وا

واإلدارية ويلبي حاجتها    هذا املجال وتنطلق من ذلك  ميةبناء وتطوير العالقات مع املجتمع الداخل  والخارج  للكلية ومختلف الكليات وكافة املسسسات ذات الصلة بما يخدم أهداف الكلية األكادي

 عبر إيمانها ب همية الشراكة بين أقسام ووحدات الكلية لخلق الصورة الحقيقية للعمل األكاديمي واإلداري واملجتمع .

 .التعريف بدور الكلية ورسالتها 

 .العمل على بناء صورة إيجابية عن الكلية داخل الجامعة وخارجها 

 .التواصل مع إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة لنشر تغطيات الكلية حسب أوعية النشر املتاحة 

 رصد ما ينشر    وسائل اإلعالم املختلفة مما يهم الكلية ويتعلق بنشالاتها وحفظه وفهرسته ورفعها إلدارة الكلية 

 ة واإلعالم بالجامعة.عامتصوير جميع املناسبات واألنشطة املختلفة من ندوات ومستمرات وأنشطة لالبية مختلفة والعمل على حفظها  عد نشرها من إدارة العالقات ال 

 .إعداد وترتيب استقبال ضيوف واملوظفين الجدد والترحيب بهم وتعريفهم بالكلية ووحداتها 

 .استقبال مراجع  الكلية ومساعدتهم وتسهيل مهمتهم 

                        .التنسيق مع إدارة العالقات العامة واإلعالم    الجامعة والجهات ذات العالقة    املوضوعات العي تهم الكلية              

 وحدة العالقات العامة واالعالم
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 التميز والريادة    تقديم خدمات االمن والسالمة.

 

 الكلية للقيام بواجباتهم املنولة بهم. وبيتسعى وحدة االمن والسالمة والصحة املهنية بالكلية الجامعية بالوجه إلى تحقيق االمن والسالمة بالكلية بما يوفر بي ة امنة لجميع منس  

 

 
 ة داخل وخارج الجامعة .المإنشاء وتطبيق نظام متكامل للسالمة    الجامعة والعمل الدائم لتطويره والتنسيق    ذلك مع الجهات املعنية    إدارة األمن وإدارة الس 

 .املحافظة على األرواح واملمتلكات داخل الجامعة  

 .حفظ النظام واالرتقاء بمستو  االنضباط داخل الجامعة 

  كوارث الطبيعية وتطوير خطة التعامل معها.والاالستعداد واملشاركة    حاالت الطوارئ العي قد تحدث ال سمح هللا والتنسيق الدائم مع اإلدارات األخر     الجامعة فيما يخص الحوادث 

 اقبي السالمة    الجامعة والعمل على استقطاب وتدريب الكفاءات البشرية وت هيلها ورفع مستواها للقيام ب عمال األمن والس  ة بالجامعة.المتفعيل دور مر

 .دراسة وتطوير وتحديت أنظمة السالمة    املباني واملنشآت ومواكبة التقنيات الحدي ة 

  اقتراح الوسائل العي تمكن من املحافظة على البي ة وحمايتها من التلو  ث.لت كد من تطبيق أسس السالمة    كافة أعمال التشغيل والصيانة، و

  فاع املدني إلمكانية االستفادة منهم عند الحاجة.الدتوعية منسوبي الجامعة وتعريفهم بالواجبات واألعمال الوقائية املترتبة عليهم    حاالت الطوارئ والكوارث العامة وتدريبهم على أعمال 

 وحدة األمن ووحدة السالمة والصحة املهنية
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ل  والخارج  باستخدام األساليب العلمية داخأن تكون وحدة االبتعاث من الوحدات الرائدة بالكلية وأن تقوم بت هيل متميز ألعضاء هي ة التدرطس بالكلية من خالل برنامج االبتعاث ال

 الحدي ة.

 

 لرسالة جامعة تبوك ك حد الصروح الشاملة للتعليم العال  فإن وحدة االبتعاث بالكلية الجامعية بالوجه تلتزم بت هيل منسوبيه
ً
دا

ً
ن اعضاء هي ة تدرطس وتعمل على تنمية ا مامتدا

  شراكات مجتمعية إيجابية ومستمرة وإجراء بحوث    مجاالت تهم املجتمع واملنطقة.

 

 

 
 .شرح نظم االبتعاث ولوائحه واجراءاته واالجابة على استفسارات الراغبين    االبتعاث 

 

 .متا عة املبتع ين سواء داخل اململكة أو خارجها ورفع التقارير الدورية عنهم إلدارة االبتعاث بالجامعة 

 

 وحدة االبتعاث
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 الرؤية
. 

ً
 وعامليا

ً
 تحقيق التميز البحثي محليا

 الرسالة
 
ً
توفير بي ة بح ية متطورة تلبي احتياجات املجتمع وتساهم    إنجاح التنمية، لتعزيز دور الجامعة محليا

    البحت واالبتكار
ً
 . وعامليا

 األهداف
 .الكفاءة والتميز    مجال البحت العلمي ومساعدة املبتع ين 

 .تحفيز أعضاء هي ة التدرطس بالكلية على إجراء البحوث املتميزة    ضوء املجاالت البح ية املحددة واستراتيجيات الجامعة 

  تنمية وتطوير مهارات البحت وملكة اإلبداع واالبتكار لد  أعضاء هي ة التدرطس بالكلية 

 .إعداد آليات التواصل الدائم مع مسسسات املجتمع والقطاع الخاص فيما يخص النشالات البح ية 

 .الحت على االستفادة من برنامج األبحاث املمولة بالجامعة بالتركيز على الدعم الفني    املشارطع البح ية املقدمة 

 مهام وحدة التطوير واجلودة:
 .افرها    الكلية  االهتمام بالجودة الشاملة واشترالاتها، والسع  إلى التحقق من تو

 .االعتماد األكاديمي ومتطلباته    الكلية 

 .إقامة الدورات التدريبية وورش العمل األكاديمية    مجاالت اعتماد الجودة، والتطور املنهي للسادة أعضاء هي ة التدرطس 

  التواصل الدائم مع مسسسات املجتمع، والسع  إلى عقد اتفاقات شراكة وتعاون معها بما يخدم تحقيق أهداف الكلية    مجال خدمة

 املجتمع.

  أستاذ مساعد( وكل ما تقتضيه من إجراءات. –محاضر  –الوظائف األكاديمية )معيد 

 عة،العناية باملبتع ين، وإنهاء جميع إجراءات االبتعاث، ومتا عة متطلباتهم أثناء االبتعاث بالتنسيق مع األقسام وإدارة االبتعاث بالجام 

 وتقديم االستشارات العلمية واألكاديمية لهم على أسس علمية ونظامية.

 .استقطاب الكفاءات املتميزة من املبتع ين وحملة الشهادات العليا للعمل    الكلية، بالتنسيق مع عمادة شسون أعضاء هي ة التدرطس 

 .تنظيم مشاركة وحضور أعضاء هي ة التدرطس ومن    حكمهم للمستمرات والندوات والدورات املحلية والدولية 

 .العناية بالبحت العلمي، ودراسة قضايا املجتمع املحل  من أجل تحقيق بي ة علمية مناسبة 

 .تشجيع أعضاء هي ة التدرطس على النشر العلمي والترجمة 

 .اإلشراف على نشالات وتطوير قدرات الكلية    مجال البحت العلمي 

 .اإلشراف على تطوير استراتيجية البحوث وخطتها، ووضع آليات تنفيذها    الكلية 

 الوحدات الفرعية  التي تتبع وحدة التطوير واجلودة 
 

 وحدة الدراسات العليا 

 وحدة البحت العلمي 

 وحدة املبتع ين 

 وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي
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تمتعون بقدرات ومهارات خاصة هدية من الخالق عز وجل م ياملوهبة نعمة من نعم هللا فاملوهوبين يعتبرون كنز من كنوز األمة ال بد من است ماره بالشكل املناسب ، فقد حباهم هللا بنعم ك يرة فه

    1161وتحقيقا لرؤية اململكة املباركة  بييجاميزهم بها دون غيرهم ، واكتشاف املوهوبين والتعرف على سماتهم وخصائصهم يساعد    استغالل هذه الشريحة    بناء املجتمع  شكل فاعل وا

 ه .11/6/0441زوقة عزيز البلوي وذلك يوم ال الثاء مر  تطوير املواهب وبناء الشخصية كان البد من إنشاء وحدة املوهبة واالبداع بكلية الوجة الجامعية بتوجية كريم من وكيلة الكلية الدكتورة

 لكلية الوجه  الجامعية .  أن يصبح اإلبداع سمة ومنهج عمل

 تهي ة البيئية املحفزة والظروف املالئمة لتنمية املواهب والقدرات اإلبداعية عند املوهوبين    الكلية .

 إنشاء مجموعات التفكير داخل الكلية لرعاية املوهوبات  واملبدعات 

 

 .تقديم الرعاية العلمية والتعليمية للطالبات  املوهوبات على شكل برامج إثرائية لتنمية املواهب    املجاالت املختلفة  

 

  .تقييم األعمال اإلبداعية بواسطة خبراء و أعضاء هي ة تدرطس متخصصين أو مسسسات متخصصة    هذا املجال  

 

  .ت هيل أخصائيين قادرين على استخدام معايير الكشف والتعرف على املوهوبين بصورة مهنية  

 

    (91الكشف عن املوهوبات  من الطالبات بناًء على تقدير ثالثة من أستاذاتهم ، وعلى قدر تفوقهم  ى التحصيل الدراس ي.)ف كثر %  

 

   اعد على حفزهم وإبراز قدراتهم ومواهبهم.تستنظيم برامج لتنمية التفكير أالبتكاري وتشجيع االختراعات واالبتكارات العي تقدمها الطلبات املوهوبات على شكل جوائز مادية ومعنوية  

 

  .)االستفادة من الخبرات املحلية     مجال رعاية املوهوبين )كاستضافة  عضهم إلعطاء دورات    البرامج اإلثرائية  

 وحدة املوهبة واالبداع
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 اللجان والوحدات بالكلية اجلامعية بالوجه

 لجنة ت ديب الطالب 

 لجنة ت ديب الطالبات 

 لجنة الشسون االكاديمية 

  لجنة التخطيط االستراتيج 

 لجنة القياس والتقويم 

 لجنة التطوير والجودة 

 لجنة املعامل واألجهزة 

 لجنة الجرد واملعاينة 

 

 اللجان :
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 شطر الطالبات -خمطط الكلية اجلامعية بالوجه
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 
 شطر الطالبات -مباني األقسام االكادميية الكلية اجلامعية بالوجه

A   B 

 خدمات التعليم اسم احملاضرة رقم القاعة السعة خدمات التعليم اسم احملاضر رقم القاعة

 [0]الدور األرضي  -قسم علوم احلاسب    [0] الدور األرضي -قسم اللغة العربية 

6– A-0-1  د. سميرة الحاج  -قاعة دراسية Smart board  /  Projector 61 6- B-0-1  د. أسما أحمد -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6– A-0-2  د. فاطمة سعيد -قاعة دراسية Smart board  /  Projector 61 6- B -0-2  د . آمال الحسن -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-0-3  ــ أ. حنين العنزي   -مكتب سكرتارية ــ ــ أ. جواهر البلوي  -مكتب سكرتارية B -0-3 -6 1 ــ ــ  ــ

6- A-0-4  ــ د. سميرة الحاج –مكتب مشرفة القسم ــ ــ د. سماء أحمد  -مكتب مشرفة القسم  B -0-4 -6 3 ــ ــ  ــ

6- A-0-5 (  1مكاتب اعضاء هيئة التدريس) ــ ــ ــ (1مكاتب اعضاء هيئة التدريس  ) B -0-5 -6 4 ــ ــ  ــ

6- A-0-6 ( 1مكاتب اعضاء هيئة التدريس) ــ ــ ــ (1مكاتب اعضاء هيئة التدريس ) B -0-6 -6 4 ــ ــ  ــ

6- A-0-9  د. بتول طيفور  –قاعة دراسية Smart board  /  Projector 61 6- B -0-9  أ. ليلى القرافي -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-0-10  فاطمة إدريس –قاعة دراسية Smart board  /  Projector 91 6- B -0-10  أ. نورة الحويطي  -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-0-11   د. سعاد عبد الحليم  -قاعة دراسية Smart board  /  Projector 91 6- B -0-11  أ. االء الشريف -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-0-14  د. سهى البزمليط –قاعة دراسية Smart board  /  Projector 71 6- B -0-14  أ. فاطمة الحويطي –قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-0-15 ( 3مكاتب اعضاء هيئة التدريس) ــ ــ ــ (3مكاتب اعضاء هيئة التدريس ) B -0-15 -6 4 ــ ــ  ــ

6- A-0-17  ــ أ. خديجة الحويطي –مكتب شؤون الطالبات ــ ــ مكتب عام B -0-17 -6 3 ــ ــ  ــ

6- A-0-18 ــ نادي الضاد ــ ــ نادي علوم الحاسب B -0-18 -6 71 ــ ــ  ــ

6- A-0-19  ــ جواهر الشريف  -مكتب خدمة الطالبات ــ  Normal board  / Projector قاعة دراسية B -0-19 -6 1 ــ

6- A-0-20   أ. رشا البلوي  -قاعة دراسية Smart board  /  Projector 71 6- B-0-20 قاعة دراسية Normal board  / Projector 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

A 
 

B 

 خدمات التعليم اسم احملاضرة رقم القاعة السعة خدمات التعليم اسم احملاضر رقم القاعة

 [1]الدور األول  –قسم الكيمياء    [1]الدور  األول –قسم اللغة اإلجنليزية 

6- A-1-1  أ . زينة املغربي  -قاعة دراسية Smart board  /  Projector 61 6- B -1-1  د. مرزوقة البلوي  –قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-1-2  أ . سارة غبان  -قاعة دراسية Smart board  / Projector 61 6- B -1-2  د. عفت الشريف –قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-1-3   ــ د. نعمات ادريس  -مكتب مشرفة القسم ــ -6 1 ــ B -1-3  ــ د. نور عثمان  –مكاتب مشرفة القسم ــ  ــ

6- A-1-4  ــ يسرا سعيد –مكتب سكرتارية ــ -6 3 ــ B -1-4   ــ أ. شهود الجنهي -مكتب سكرتارية ــ  ــ

6- A-1-5  د. نعمات ادريس  -قاعة دراسية Normal board / Projector 71 6- B -1-5  د. نور عثمان -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-1-6  أ. احالم الحجالني -قاعة دراسية Normal board / Projector 71 6- B -1-6  د. سناء خليل -قاعة دراسية Normal board  / Projector 

6- A-1-9  أ. علوية  صديق -قاعة دراسية Normal board / Projector 61 6- B -1-9  د. أميرة الحجري  –قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-10  د. مناهل الجاك  -قاعة دراسية Normal board / Projector 91 6- B -1-10  د. نادية حسين  -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-13  أ.  إنشراح شاهين –قاعة دراسية Normal board / Projector 91 6- B -1-13  أ. سحر الشراري   -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-14  أ. رزان الشهري  -قاعة دراسية Normal board / Projector 71 6- B -1-14  أ. شريفة الشريف  -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-15 قاعة دراسية Normal board / Projector 4 6- B -1-15  أ. عهود الحويطي -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-16 قاعة دراسية Normal board / Projector 3 6- B -1-16  أ . أمل الشريف  -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-17 قاعة دراسية Normal board / Projector 71 6- B -1-17   أ. فاطمة البلوي   -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-18 ــ قاعة دراسية ــ -6 1 ــ B -1-18  أ. إيمان كالبي - -قاعة دراسية Normal board / Projector 

6- A-1-19 ــ مكاتب اعضاء هيئة التدريس ــ -6 71 ــ B -1-19 ــ مكاتب اعضاء هيئة التدريس ــ  ــ

6- A-1-20 نادي اللغة اإلنجليزية Normal board / Projector 61 6- B -1-20 ــ نادي قسم الكيمياء  ــــ

 شطر الطالبات -مباني األقسام االكادميية الكلية اجلامعية بالوجه
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 شطر الطالبات -خطة االخالء 
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 مرافق الكلية 

 املطعم مسرح الكلية
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 مرافق الكلية 

 مكتبة الكلية
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 دليل الكلية اجلامعية بالوجه -جامعة تبوك 

 بيانات االتصال

 الربيد االلكرتوني حتويله الصفة االسم

 m-hakami@ut.edu.sa 5115 عميد الكلية د/محمد يح  الحكمي

 A.h.albalawi@ut.edu.sa 5100 وكيل الكلية د/عادل حماد البلوي 

 maalbalawi@ut.edu.sa 5155 وكيلة الكلية د/ مرزوقة عزيز البلوي 

 g-albalawi@ut.edu.sa 5161 مدير  اإلدارة أ/ غال  حمود البلوي 

 halqeribi@ut.edu.sa 5106 مساعدة مدير اإلدارة أ/ حصة  محسن القريبي
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