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انطالقاً من ا�سرتاتيجية وزارة التعليم العايل، التي تهدف اإىل ن�سر التعليم اجلامعي يف جميع مناطق اململكة، وتراهن على العن�سر الب�سري اأ�سا�ساً لتقدم الوطن، وتتبنى التنمية املعرفية لأجيال امل�ستقبل كمدخل لتفوق   
ز على جميع امل�ستويات التعليمية والبحثية واملجتمعية وح�ض جميع من�سوبيها على التفوق. ن اجلامعة وجود بيئة اأكادميية ترعى النمو الفكري لطالبها وطالباتها، وتلتزم بالَتميُّ الأمة، ُتثمِّ

ت�سعى اجلامعة اإىل حتقيق مهمتها الرئي�سة التي تنطلق من ثالثة حماور، هي اإتاحة التعليم النوعي يف كل جمالته وم�ستوياته، وت�سجيع ودعم امل�سروعات البحثية يف كافة الق�سايا، وخدمة املجتمع املحلي والوطني،   
من خالل الربامج التي تتيح فر�ض التعليم والتدريب واإثراء الواقع الثقايف والإن�ساين ب�سكل عام عرب تاأهيل خريجيها؛ ليكونوا قادرين على مواجهة حتديات الع�سر املعرفية من جهة، وم�ساهمني فاعلني يف التنمية من جهة اأخرى.
وه����ا ه����ي اجلامع����ة تتج����اوز برباجمها واأ�ساليبها التعليمية، حدود التعليم النمطي والتقلي����دي وتعمل جاهدة من اأجل رعاية اأهم عن�سر يف العملية الأكادميية األ وهو الطالب، بدءاً من خلق بيئة جامعية وتربوية تعمل   
عل����ي �سق����ل وتنمي����ة ال�سخ�سي����ة املتكاملة للطالب والطالبات ومروراً بالتطوير وال�ستحداث يف كليات اجلامعة وبراجمها التعليمية املختلفة من حيث املناهج وط����رق التدري�ض والربامج والأن�سطة الطالبية املتعددة التي تتخذ من 
املتعلم حموراً رئي�سياً لها، ملواكبة التغري امل�ستمر يف احتياجات ومتطلبات �سوق العمل، و�سوًل اإىل اإعداد هذا الدليل الذي يت�سمن خمتلف املعلومات حول اجلامعة وبراجمها الأكادميية ليقدم لأبنائنا الطالب والطالبات واأع�ساء 
هيئة التدري�ض معرفة وافية عن اجلامعة يف قطاعاتها وتخ�س�ساتها، ولعل ما مل�سناه فيه من جهوٍد للقائمني عليه حتى خرج بهذه ال�سورة امل�سرفة يعك�ض مدى حر�ض اجلامعة على اأن يكون عوناً لكل من يقراأه على الإملام مبا ي�سعي 

ملعرفته حول اجلامعة وبراجمها وقطاعاتها املختلفة.
اآملني اأن تتحقق ال�ستفادة والنفع من هذا الدليل لكافة امل�ستفيدين من داخل اجلامعة وخارجها، مقدرين جهود اللجنة التي قامت باإعداده ليخرج بهذه ال�سورة امل�سرقة.  

�سائاًل اهلل عز وجل اأن يكلل كافة م�ساعي اجلامعة بالتوفيق لتكون يف م�ساف اجلامعات املتميزة حملياً وعاملياً.
واهلل ويل التوفيق ،،، 

د. عبدالعزيز بن �سعود العنزي                     

كلمة معالي مدير الجـامعة
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كلمة سعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة

ت
ما

كل

تعمل جامعة تبوك الفتية لتكون منارة علمية وقائدة لقاطرة التنمية والتحول اإىل اأفق اأو�سع وتنمية م�ستدامة عمادها وهدفها اخلريج واملواطن، وتتبنى اجلامعة يف جمال اجلودة فل�سفة تقوم على توجيه كافة الأن�سطة   
الأكادميية والبحثية والإدارية نحو حتقيق ر�ساء امل�ستفيدين مع التطوير والتح�سني امل�ستمر جلودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب للو�سول بهم اإىل امل�ستويات التي حتقق التميز التناف�سي يف �سوق العمل، وذلك من خالل ثقافة 
تنظيمية تقوم على اللتزام بالتوجه نحو امل�ستفيد، والتح�سني والتطوير امل�ستمر، وم�ساركة الإدارة والعاملني يف حتقيق اجلودة والتميز يف الأداء، مع و�سع نظام لتقومي الأداء اجلامعي يف كافة جوانبه مبا يحقق معايري اجلودة، ويعك�ض 

نهج اجلامعة واجتاهها بقوة نحو اعتماد كل كلياتها وبراجمها التعليمية.
وم����ن ث����م ف����اإن اجلامع����ة يف �سعيه����ا نحو حتقيق مدخل اجلودة ال�ساملة تعتمد على اللتزام بن�سر وتعزيز ثقافة اجلودة، واإتاحة ون�سر كافة البيان����ات واملعلومات التي ي�سعى الطالب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض وكافة     
املهتمني باجلامعة وبراجمها التعليمية اإىل معرفتها عرب خمتلف الو�سائل والقنوات، والتي ياأتي من بينها هذا الدليل الذي ي�سم بني دفتيه الكثري من البيانات حول كل قطاعات اجلامعة من كليات، وبرامج تعليمية، وعمادات، ووحدات 

م�ساندة، �سعيا نحو تكامل اأجزاء املنظومة التعليمية و�سمان توفري وان�سياب املعلومات بني العاملني باجلامعة وامل�ستفيدين من خدماتها على حد �سواء.
اإنه����ا اجله����ود تتوا�س����ل والغاي����ات ت����درك يف بيئة تعليمية تناف�سية طالت كافة قطاعات اجلامع����ة، عرب ما تناله من اهتمام وعناية من معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالعزيز بن �سعود العنزي الذي يحر�ض على دعم كافة   
اجله����ود البن����اءة بغي����ة حتقي����ق التمي����ز الذي تن�سده اجلامعة يف تقدمي خدماتها التعليمية واملجتمعية واأن�سطتها البحثية، ولعل هذا الدليل مبا يتيحه من بيان����ات وما يت�سمنه من معلومات واحداً من �سجالتها التي ت�سهد على منوها 

وتو�سعها كماً وكيفاً عاماً تلو الآخر.   
ن�ساأل اهلل عز وجل اأن ينفع بهذا الدليل كافة امل�ستفيدين من الطالب والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني من داخل اجلامعة واأن تعم الفائدة والنفع به كل من يبحث عن معلومات دقيقة ووا�سحة عن اجلامعة   

وبراجمها وكلياتها من خمتلف فئات امل�ستفيدين.
واهلل ويل التوفيق ،،، 

                                 د. حممد بن حممود الوكيل
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ن�ساأة اجلامعة:  v
اأن�سئ���ت جامع���ة تبوك عام 1427ه� بعد �سدور املوافقة ال�سامية ح�س���ب التوجيه الربقي الكرمي رقم )3514/م ب(    
بتاري���خ )5/3/ 1427ه����( املواف���ق )2006/5/30م(خلدمة املجتمع املحل���ي يف اململكة العربي���ة ال�سعودية والإقليمي يف 

منطقة تبوك واملحافظات والقرى التابعة لها .
وتق���ع اجلامع���ة مبدينة تبوك يف ال�سمال الغربي من اململكة العربية ال�سعودية، وتزيد م�ساحة حرمها اجلامعي عن   

)12( مليون مرت مربع.

روؤية اجلامعة:  v
تطم���ح جامع���ة تب���وك لأن تكون �سرح���اً تعليمياً �ساماًل يق���دم خدمًة تعليمي���ًة متميزًة ترثيه �س���راكاٌت جمتمعيٌة    

مثمرة وبحوث ودرا�ساٌت اأكادمييٌة منتقاة تعود بالنفع على م�ستقبل منطقة تبوك واململكة.  

ر�سالة اجلامعة:  v
كاأحد ال�سروح ال�ساملة للتعليم العايل تلتزم جامعة تبوك بتقدمي خدماٍت تعليميٍة نوعيٍة معتمدة اأكادميياً من    
قبل جهات العتماد الوطنية والدولية وتركز من خاللها على طالب املرحلة اجلامعية، وتعمل على تنمية �سراكات 
جمتمعي���ة اإيجابي���ة وم�ستم���رة واإج���راء بح���وث يف جمالت ته���م املجتمع، وتف���ي باحتياجات مواطن���ي منطقة تبوك 

وتدعم وترثى اخلربات التعليمية لطالب اجلامعة.    

قيم اجلامعة:  v
   القيم يف جامعة تبوك تتلخ�ض يف الآتي: 

اجلودة، التميز.  .1
الأمانة، الحرتام، الثقة.  .2

الكت�ساف، البتكار، املعرفة، الإبداع.  .3
ال�سهولة، اللتزام، القيادة، خدمة املجتمع.  .4

الإ�سراف، حتمل امل�سوؤولية.  .5

v المقدمة



تطم���ح جامع���ة تب���وك يف اأن تك���ون مبرك���ز مرم���وق ومتمي���ز يف جم���ال التعليم، وفى جم���ال خدمة   
املجتم���ع، وكذل���ك يف جم���الت منتقاة من الأبحاث والدرا�سات، وت�سعى جاه���دة لتحقيق هذا الطموح من خالل 

العمل على اإجناز الأهداف ال�سرتاتيجية التالية:  
اله���دف ال�سرتاتيج���ي الأول: تقدمي تعليم نوعي قادر عل���ى املناف�سة ويتالءم مع متطلبات القرن احلادي 

والع�سرين. 
•  اله���دف ال�سرتاتيج���ي الث���اين: زي���ادة ودع���م ال�سراكة املثم���رة والإيجابية ب���ني اجلامعة وخمتلف 

موؤ�س�سات املجتمع املحلي والدويل.  
•    اله���دف ال�سرتاتيج���ي الثال���ث: العم���ل عل���ى التطوي���ر التدريج���ي يف جم���الت الدرا�س���ات العلي���ا 
والأبح���اث العلمي���ة يف جم���الت حيوي���ة منتق���اة يحتاجه���ا املجتم���ع مبنطقة تب���وك واململك���ة العربية 

ال�سعودية. 
•  الهدف ال�سرتاتيجي الرابع:  تقدمي الرعاية الطبية وفقا للمعايري العاملية ل�سكان منطقة تبوك 

واململكة العربية ال�سعودية. 
التعليمية.   للبيئة  ومالئمة  ومتطورة  حديثة  حتتية  بنية  اإن�ساء  اخلام�ض:  ال�سرتاتيجي  الهدف   •

اله���دف ال�سرتاتيج���ي ال�ساد����ض: اإيج���اد وتطوير بيئة عم���ل اإدارية ومالية دائم���ة وم�ستقرة،تدعم   •
امل�سوؤولية وامل�ساءلة وال�سفافية.
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v وكاالت الجامعة

وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
فاك�ضتليفونحتويلةا�سم املكتب

110301442647420144264641وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي اأ. د./عوي�ض بن حمود العطوي

111301442647420144251128مدير املكتب اأ/حممد ال�سهري

1307�سكرتري املكتب اأ/فايز العنزي

وكالة اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية
فاك�ضتليفونحتويلةا�سم املكتب

165001442626180144249823وكيل اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية  د./عبداهلل بن �سليمان البلوي

1508مدير املكتب اأ/يحيى بن عبد اهلل العطوي

1124�سكرتري املكتب اأ/عو�ض عبيداهلل العنزي

وكالة اجلامعة
فاك�ضتليفونحتويلةا�سم املكتب

127201442509670144250965وكيل اجلامعة  د/عطية بن حممد عتيق العطوي

20130144278861-1273مدير مكتب وكيل اجلامعة اأ/عبداهلل بن �سعيد العطوى

وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
فاك�ضتليفونحتويلةا�سم املكتب

12270144234008وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة  د/حممد بن حممود الوكيل

1763مدير املكتب اأ/جميل بن عو�ض اإبراهيم

وكالة اجلامعة للفروع
فاك�ضتليفونحتويلةا�سم املكتب

222201442266120144248363وكيل اجلامعة للفروع  د/ �سيف اهلل بن غ�سيان حمرون

1252مدير املكتب اأ/ ممدوح عودة اجلعفري
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v األقسام العلمية

كلية املجتمع بتبوك
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم العلوم والدرا�سات الأ�سا�سيةق�سم العلوم الإدارية

ق�سم علوم احلا�سبق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة

كلية العلوم
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم الفيزياءق�سم الريا�سيات

ق�سم الأحياءق�سم الكيمياء

ق�سم الإح�ساءق�سم الكيمياء احليوية

كلية العلوم الطبية التطبيقية
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم التمري�ضق�سم تقنية املختربات الطبية

كلية الطب
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم اجلراحةق�سم الأمرا�ض الباطنية

ق�سم الت�سريحق�سم اأمرا�ض الن�ساء والولدة

ق�سم علم الأمرا�ضق�سم علم وظائف الأع�ساء

ق�سم الأنف والأذن واحلنجرةق�سم طب الأ�سرة واملجتمع

ق�سم الكائنات الدقيقةق�سم طب الأطفال

ق�سم الكيمياء احليوية ال�سريريةق�سم علم الأدوية

ق�سم التعليم الطبي

كلية الهند�سة
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم الهند�سة الكهربائيةق�سم الهند�سة املدنية

ق�سم الهند�سة امليكانيكية

كلية الرتبية والآداب
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي ق�سم الرتبية اخلا�سة

ق�سم تقنيات التعليمق�سم املناهج وطرق التدري�ض

ق�سم اللغة العربيةق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 

ق�سم الرتبية وعلم النف�ضق�سم اللغات والرتجمة

كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم هند�سة احلا�سب الآيلق�سم علوم احلا�سب

ق�سم تقنية املعلومات

كلية القت�ساد املنزيل
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم املالب�ض والن�سيجق�سم التغذية وعلوم الأطعمة

ق�سم ال�سكن واإدارة املنزل

الكلية اجلامعية ب�سباء
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم الأحياءق�سم الريا�سيات

ق�سم اللغات والرتجمة ق�سم علوم احلا�سب

ق�سم الت�سويق ق�سم املحا�سبة

ق�سم الدرا�سات الإ�سالميةق�سم الكيمياء

ق�سم الفيزياءق�سم تقنية املختربات

ق�سم اللغة العربيةق�سم املالب�ض والن�سيج

ق�سم التمري�ضق�سم الرتبية

فرع اجلامعة بتيماء
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم اللغة الإجنليزية ق�سم الريا�سيات

ق�سم الأحياءق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 

ق�سم الإدارة

الكلية اجلامعية بحقل
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم علوم احلا�سبق�سم الريا�سيات

ق�سم اللغة الإجنليزيةق�سم الدرا�سات الإ�سالمية

ق�سم نظم املعلومات الإداريةق�سم الكيمياء

ق�سم الت�سويقق�سم الأحياء

ق�سم اللغة العربيةق�سم الفيزياء

ق�سم علم النف�ضق�سم تقنية املختربات

ق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(ق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية

ق�سم التمري�ض
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v األقسام العلمية

الكلية اجلامعية بالوجه
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم اللغة العربيةق�سم الريا�سيات

ق�سم اللغة الإجنليزيةق�سم الكيمياء

ق�سم الدرا�سات الإ�سالميةق�سم علوم احلا�سب

ق�سم تقنية املخترباتق�سم الأحياء

ق�سم التمري�ضق�سم الفيزياء

ق�سم الت�سويقق�سم علم النف�ض

ق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(ق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية

ق�سم نظم املعلومات الإدارية

الكلية اجلامعية باأملج
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم اللغة العربيةق�سم الريا�سيات

ق�سم اللغة الإجنليزيةق�سم الكيمياء

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ق�سم علوم احلا�سب 

ق�سم تقنية املخترباتق�سم الأحياء

ق�سم التمري�ضق�سم الفيزياء

ق�سم الت�سويقق�سم علم النف�ض

ق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(ق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية

ق�سم نظم املعلومات الإدارية

كلية اإدارة الأعمال
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم التمويل وال�ستثمارق�سم نظم املعلومات الإدارية

ق�سم الإدارةق�سم الت�سويق

ق�سم املحا�سبة

كلية املجتمع بحقل
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم علوم احلا�سب والعلوم الأ�سا�سيةق�سم العلوم الطبية التطبيقية)متري�ض(

ق�سم الرتبية والآدابق�سم العلوم الإدارية

كلية املجتمع بتيماء
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم علوم احلا�سب والعلوم الأ�سا�سيةق�سم العلوم الطبية التطبيقية)متري�ض(

ق�سم العلوم الإدارية

كلية املجتمع باأملج
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم علوم احلا�سب والعلوم الأ�سا�سيةق�سم العلوم الطبية التطبيقية)متري�ض(

ق�سم العلوم الإدارية

كلية الدرا�سات البحرية بالوجه
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم املوانئ البحريةق�سم امل�ساحة البحرية

ق�سم املالحة البحريةق�سم الهند�سة البحرية

ق�سم النقل البحري

كلية ال�سريعة والأنظمة
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم الأنظمةق�سم ال�سريعة

كلية ال�سيدلة
الأق�سام العلميةالأق�سام العلمية

ق�سم ال�سيدلة ال�سريريةق�سم ال�سيدلنيات

ق�سم علم الأدوية وال�سمومق�سم كيمياء ال�سيدلة

ق�سم ال�سيدلةق�سم النواجت الطبيعية والطب البديل
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v  الن�ساأة:
ُتع���د اإدارة �س���وؤون املجل����ض العلمي من اأق���دم الإدارات العامة التنفيذية باجلامع���ة حيث اأُن�سئت بعد    
تاأ�سي����ض اجلامع���ة يف الع���ام اجلامع���ي )1428/1427ه����(، ويت���م العم���ل يف املجل�ض العلمي طبق���اً لنظام 
جمل����ض التعلي���م الع���ايل واجلامع���ات ولوائح���ه، وق���د ا�ستمل ه���ذا النظام عل���ى اأربع م���واد تنظم عمل 

املجل�ض واخت�سا�ساته، وحتديد اأع�سائه، واجتماعاته، وطبيعة القرارات ال�سادرة عنه.

املهام:  v
يت���وىل املجل����ض العلم���ي الإ�س���راف عل���ى ال�س���وؤون العلمي���ة لأع�س���اء هيئ���ة التدري�ض و�س���وؤون البحوث   

والدرا�سات والن�سر حيث يتوىل  املجل�ض املهام التالية: 
1. التو�سية بتعيني اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة.

2. الب���ت يف الرتقي���ات العلمي���ة لأع�ساء هيئ���ة التدري�ض باجلامع���ة وفق القواعد الت���ي يقرها جمل�ض 
التعليم العايل. 

3. ت�سجيع البحث العلمي والتاأليف والرتجمة والن�سر. 
4. و�سع قواعد لت�سجيع اإعداد البحوث العلمية. 

5. اقرتاح اإن�ساء مراكز البحث العلمي. 
6. التن�سيق بني مراكز البحث العلمي وو�سع خطة عامة لها. 

7. تنظيم ال�سلة مع مراكز البحث خارج اجلامعة. 
8. حتديد املكافاآت الت�سجيعية والتقديرية لالأعمال العلمية وحتكيمها والأمر ب�سرفها. 

9. ن�سر البحوث واملوؤلفات والر�سائل العلمية التي يرى ن�سرها. 
10. التو�سية باإ�سدار الدوريات العلمية. 

11. التو�سية باإن�ساء اجلمعيات العلمية واملتاحف والتن�سيق فيما بينها. 
12. اإقرار ما يحال اإليه من الكتب الدرا�سية والر�سائل اجلامعية التي حتتاج اإىل مراجعة. 

13. تقومي ال�سهادات العلمية التي يتقدم بها اأع�ساء هيئة التدري�ض ال�سعوديون. 
14. النظر فيما يحيله اإليه جمل�ض اجلامعة. 

بيانات الت�سال:  v
العلمي: املجل�ض  اأمني   •

د. فواز بن عقيل اجلهني     
هاتف:0144561212   حتويلة:1212/1616  

fawazJ@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
العلمي: املجل�ض  �سوؤون  اإدارة  مدير   •

هاتف: 0144222589  فاك�ض: 0144273022  حتويلة: 1118  
العلمية: للرتقيات  الدائمة  اللجنة  �سكرتري   •

هاتف: 0144225232  حتويلة: 1261  
1417 حتويلة:  والندوات:  املوؤمترات   •

v المجلس العلمي
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v  نبذة عن العمادة:
لقد تاأ�س�ست عمادة القبول والت�سجيل بجامعة تبوك يف العام الدرا�سي اجلامعي 1429ه� يف �سهر ربيع   
الأول والت���ي ب���داأت في���ه مبزاولة ن�ساطاته���ا واتخاذ الإج���راءات الإدارية والعملي���ة لت�سهيل وا�ستكمال 
اإج���راءات القب���ول والت�سجيل للطالب والطالبات باجلامعة وكان للت�سكي���ل والتوزيع الإداري للعمادة 
الأث���ر الإيجاب���ي يف ت�سهي���ل القيام مبه���ام العمادة عل���ى الوجه الأمث���ل ونتيجة للتو�سع ال���ذي �سهدته 
اجلامع���ة وبخا�س���ة يف جم���ال قب���ول اأع���داد كبرية م���ن الطلب���ة ومت اإحلاق عم���ادة القب���ول والت�سجيل 

بوكالة اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية. 
وتق���وم عم���ادة القبول والت�سجيل �سنويا بالتعاون مع املركز الوطني للقيا�ض يف و�سع وحتديد املعايري   
ل�ستقب���ال طلب���ات الناجحني يف الثانوي���ة العامة .وتوزيع املقبولني منهم عل���ى كليات اجلامعة �سمن 

اأ�س�ض وقواعد يقررها جمل�ض التعليم العايل �سنوياً.
وتوؤدي عمادة القبول والت�سجيل الكثري من املهام والوظائف ذات الأهمية والتاأثري على �سري العملية   

التعليمية يف اجلامعة نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر:
البكالوريو�ض. برنامج  يف  اجلامعة  كليات  يف  الطلبة  قبول  ا�ستكمال   •

– تعليمات منح الدرجات  – التقومي اجلامعي  اإعداد كل من )اخلطط الدرا�سية  امل�ساهمة يف   •

العلمية – تعليمات القبول(.
اأ�س�ض بن���اء اجلداول  اإع���داد واإع���الن اجل���داول الدرا�سي���ة يف كل ف�س���ل درا�س���ي وذال���ك ح�س���ب   •

الدرا�سية املعتمدة يف اجلامعة .
الإع���داد لعملي���ة الت�سجي���ل الف�سلي���ة وت�سم���ل )اإع���داد خط���وات الت�سجيل واإعالنه���ا – توزيع   •

الطلبة على مواعيد الت�سجيل (.
. درا�سي  ف�سل  كل  يف  والإ�سافة  احلذف  لعملية  الإعداد   •

الإ�س���راف عل���ى عملي���ة التحويل وت�سمل )اإعالن اخلا�ض مبواعيد و�سروط التحويل – اإعداد   •
النماذج اخلا�سة بالتحويل (.

وتدقيق نتائج الطلبة الف�سلية واإعالنها. اإدخال   •
اخلريجني. قوائم  وجتهيز  تخرجهم  املتوقع  الطلبة  ملفات  تدقيق   •

. للدرا�سة  واملحولني  واملف�سولني  املنذرين  الطلبة  قوائم  جتهيز   •
بها. اجلهات  بع�ض  وتزويد  واخلريجني  الطلبة  اإح�سائيات  جتهيز   •

ال�سنوي. الفوج  تخريج  حفل  يف  وامل�ساركة  اخلريجني  �سهادات  جتهيز   •
الدرا�سي. – الت�سل�سل  الطالب  اإثبات  مثل  الطلبة  يطلبها  التي  املختلفة  الوثائق  اإ�سدار   •

v عمادة القبول والتسجيل
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الروؤية والر�سالة والقيم:  v
ت�سعى عمادة  القبول والت�سجيل اإىل امل�ساركة يف حتقق الر�سالة اجلامعية والتعبري عن طموحاتها    
ككي���ان فاع���ل وموؤث���ر اإيجابي���ا يف املجتم���ع املحل���ي والوطني من خالل حتقي���ق اأق�سى درج���ات اجلودة 
املمكن���ة يف القب���ول والت�سجي���ل وفق���ا لالإمكاني���ات املتاحة �سعيا نح���و التميز يف جم���ال عملها وحتقيقاً 
ملتطلب���ات املجتم���ع املحلي والوطني احلالية وامل�ستقبلية وقد تبلورت روؤية ور�سالة العمادة ا�ستناداً اإىل 
اأهداف اجلامعة ور�سالتها وخطتها الإ�سرتاتيجية مبا يحقق اأهدافها وغاياتها احلالية وامل�ستقبلية.

الروؤية:  v
ت�سع���ى عمادة القب���ول والت�سجيل اإىل حتقيق الريادة والتميز يف جم���ال القبول والت�سجيل لتقدمي    
خدم���ة ذات م�ست���وى ع���ايل حتق���ق اجل���ودة ال�سامل���ة يف كاف���ة تعامالته���ا وتتف���ق م���ع املعاي���ري املحلية 

والعاملية.

الر�سالة:  v
يف �س���وء روؤي���ة العم���ادة والت���ي تعتمد على اإدماج فكر اجل���ودة ال�ساملة والتح�س���ني امل�ستمر يف ن�سيج    

املنظومة التعليمية باجلامعة ، فاإن ر�سالتها تتمثل يف الأتي :
النهو����ض والرتقاء باأنظمة واإجراءات القبول والت�سجيل باجلامعة با�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية   
مب���ا ي�سم���ن تق���دمي اأف�س���ل اخلدم���ات للط���الب واملجتم���ع �سعي���ا نح���و ال�ستغ���الل الأمث���ل للطاق���ة 

ال�ستيعابية للجامعة.

الـقـيــم:  v
ت�سكل القيم الأ�سا�سية مكونا رئي�سيا يف الثقافة ال�سائدة بالعمادة وميثل تبني العمادة لها احد اأهم    
الدعام���ات والركائ���ز الرئي�سية .اإن القيم الأ�سا�سية حتكم ال�سل���وك والأداء العام لكافة فئات العاملني 
والأج���زاء والوح���دات التنظيمية وكلما مت تر�سيخ هذه القي���م واللتزام مب�سامينها كلما ارتقى الأداء 
الفردي واجلماعي واملوؤ�س�سي بالعمادة ، وان�سجاماً مع ر�سالة اجلامعة والقيم التي تتبناها يف حتقيق 
دوره���ا يف التعلي���م والبح���ث العلم���ي وخدم���ة املجتمع . ف���اإن عمادة القب���ول والت�سجي���ل يف �سعيها نحو 

حتقيق اأهدافها توؤكد على جمموعة القيم اجلوهرية التالية: 
املوارد. ا�ستخدام  وح�سن  الإدارة  وفعالية  كفاءة   •

التطبيقي. والبتكار  الفكري  الإبداع   •
العمادة. اهتمام  بوؤرة  ميثل  الطالب   •

اليجابي. للعمل  حمفزة  ايجابية  بيئة   •
التعامالت. كافة  يف  الإلكرتونية  الإدارة   •

وتنميته. املجتمع   •
وال�سفافية. املرونة   •

اأخالقيات العمل.  •
احلوار. وايجابية  اجلماعي  العمل  وروح  الفردية  املبادرة   •

والريادة. التناف�سية   •
عليه. واملكافاأة  وتقديره  العمل  يف  التميز   •

وعاملياً. حملياً  اخلربات  وتبادل  التعاون   •
العمل. وحب  العالية  املعنوية  الروح   •

الواحدة. الأ�سرة  مبفهوم  الجتماعي  والتفاعل  والتوا�سل  الألفة   •
الأخر. احرتام   •

والنتماء. الولء   •
امل�سئولية. حتمل  على  القدرة   •

الأهداف:  v
ت�سع���ى عم���ادة القب���ول والت�سجي���ل اإىل حتقيق عدة اأه���داف ا�سرتاتيجي���ة ت�ساعدها يف حتقي���ق التميز   
والتناف����ض م���ع باق���ي العم���ادات املماثلة له���ا حملياً وعاملي���اً، حيث ترتكز ه���ذه الأهداف عل���ى توجهات 
قي���ادة الب���الد الطموحة التي ت�سع���ى اإىل تطوير التعلي���م اجلامعي والتو�س���ع يف م�سروعاته الإمنائية 
والثقافي���ة والتوا�س���ل م���ع اجلامع���ات العاملي���ة لتوف���ري تعلي���م عايل اجل���ودة، وتقدمي كاف���ة اخلدمات 
للطالب والطالبات انطالقا من املبادئ التي اأقرتها جامعة تبوك حول مواكبة التطور الذي تعي�سه 

عمادة القبول والتسجيل  v
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اململكة العربية ال�سعودية يف �ستى املجالت ومن اأبرز اأهداف عمادة القبول والت�سجيل ما يلي:
البناءة. املعرفة  تنمية  يف  الوطن  طموحات  حتقيق   •

اتب���اع اأف�س���ل ال�سب���ل واأحدثه���ا يف قب���ول وت�سجي���ل الط���الب والطالب���ات ل�ستكم���ال درا�سته���م   •
اجلامعية.

لذلك. الالزمة  الو�سائل  وتطوير  والت�سجيل  القبول  واإجراءات  باأنظمة  النهو�ض   •
العم���ل عل���ى توفري الن�سح والإر�ساد الأكادميي للطالب والطالبات وتوعيتهم بلوائح واأنظمة   •

الدرا�سة والختبارات يف املرحلة اجلامعية.
الأكادميية. الطالب  بيانات  وتوثيق  وتدقيق  حفظ   •

امل�ساهم���ة الفعال���ة م���ع باق���ي اأجه���زة اجلامع���ة يف درا�س���ة احتياج���ات القطاع���ات املختلف���ة من   •
الكفاءات املوؤهلة والعمل على تلبيتها.

القبول باجلامعة:  v 
يت���م قبول الط���الب والطالبات عل���ى التخ�س�سات املتاح���ة باجلامعة باإحدى م�ساريه���ا )التخ�س�سات   
العلمي���ة – والتخ�س�س���ات الأدبي���ة( ويتوق���ف القب���ول يف اجلامعة عل���ى الدرجات الت���ي يح�سل عليها 
الطالب/الطالب���ة يف ال�سه���ادة الثانوية اإ�سافة اإىل الدرجات الت���ي يح�سل عليها يف اختبارين للقيا�ض 

يقوم باإجرائهما املركز الوطني للتقومي يف التعليم العايل ) قيا�ض ( وهما:
اختبار القدرات العامة ) قدرات (.  .1

اختبار القبول للم�سار العلمي ) حت�سيلي (.  .2
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v نظام الدرا�سة يف اجلامعة:
ال�سنة التح�سريية:  v

يدر����ض الطال���ب والطالبة يف اجلامعة ال�سنة الأوىل ك�سنة حت�سريية عامة وذلك ح�سب امل�سار والتخ�س�ض   
الذي اختاره الطالب اأو الطالبة ويف الربنامج الذي قبل فيه.

الدرا�س���ة يف ال�سنة التح�سريية يف امل�ستوى الأول والثاين موحدة املقررات وتختلف باختالف التخ�س�سات   v
العلمية والأدبية وهي اإجبارية جلميع الطلبة ويف جميع التخ�س�سات.

ل ي�سم���ح للطالب/الطالب���ة يف ه���ذه املرحل���ة باإج���راء احل���ذف والإ�ساف���ة، ويعت���رب اجل���دول ثابت���اَ   •
للطالب طيلة فرتة درا�سته بال�سنة التح�سريية.

تت���م عملي���ة الت�سجي���ل تلقائي���اَ من قبل عم���ادة القبول والت�سجي���ل طبقاَ للخط���ة الدرا�سية لل�سنة   •
التح�سريية.

يف حال���ة تع���رث الطال���ب يف م���واد ال�سنة التح�سريية ي�سمح للطالب باإع���ادة درا�سة املادة التي تعرث   •
به���ا ويف حال���ة اأن امل���ادة متطلب �ساب���ق ملادة اأخرى فيتم تاأجي���ل درا�سة املادة الأخ���رى يف الف�سل التايل 

على األ تتجاوز درا�سة الطالب اأكرث من ثالثة ف�سول درا�سية.
يت���م ف�س���ل الطال���ب م���ن اجلامع���ة يف ح���ال ع���دم اجتيازه جمي���ع مواد ال�سن���ة التح�سريي���ة بنجاح  •"

) ثالثة ف�سول درا�سية كحد اأق�سى ( اأو يف حالة ح�سوله على معدل اأقل من 2.
العبء الدرا�سي:  v

احل���د الأدن���ى للعبء الدرا�سي بالن�سب���ة للطالب اللذين هم من خارج نظام امل�ستوي���ات )12( وحده درا�سية   
واحلد الأعلى ) 18 ( وحدة درا�سية، ويعتمد احلد الأعلى لعدد ال�ساعات التي ميكن للطالب ت�سجيلها على 

معدله الرتاكمي. 
النتظام واحل�سور:   v

النتظ���ام يف املحا�س���رات الدرا�سي���ة والدرو����ض العملية اإلزامي، ويح���رم الطالب من ال�ستم���رار يف اأي مادة   
ودخول اختبارها النهائي يف حال جتاوزت ن�سبة غيابه بدون عذر مقبول ) 25% ( من جمموع حما�سراتها 

خالل الف�سل الدرا�سي.
تعريفات ُتهم الطالب:  v

الدرا�سية: ف�سالن رئي�سان وف�سل �سيفي اإن وجد  • ال�سنة   

• الف�س���ل الدرا�س���ي: م���دة زمنية ل تقل عن خم�سة ع�سر اأ�سبوعاً ُتَدرَّ�ض على مداها املقررات الدرا�سية، ول   
تدخل من �سمنها فرتتا الت�سجيل والختبارات النهائية.

• الف�س���ل ال�سيف���ي: م���دة زمني���ة ل تزي���د عل���ى ثماني���ة اأ�سابي���ع ول تدخ���ل من �سمنه���ا ف���رتات الت�سجيل   
والختبارات النهائية، وت�ساعف خاللها املدة املخ�س�سة لكل مقرر.

• امل�ست���وى الدرا�س���ي: ه���و ال���دال على املرحل���ة الدرا�سية، ويك���ون عدد امل�ستوي���ات الالزمة للتخ���رج ثمانية   
م�ستويات اأو اأكرث، وفقا للخطط الدرا�سية املعتمدة لكل تخ�س�ض.

• املق���رر الدرا�س���ي: م���ادة درا�سي���ة تتب���ع م�ست���وى حم���دداً �سم���ن خط���ة الدرا�س���ة املعتم���دة يف كل تخ�س�ض   
)برنام���ج(. ويك���ون لكل مقرر رقم ورمز وا�سم وو�سف مف�س���ل ملفرداته مّييزه من حيث املحتوى وامل�ستوى 
عّما �سواه من مقررات، وملف خا�ض يحتفظ به الق�سم لغر�ض املتابعة والتقييم والتطوير ويجوز اأن يكون 

لبع�ض املقررات متطلب اأو متطلبات �سابقة اأو متزامنة معه.
• الوح���دة الدرا�سي���ة: املحا�س���رة النظري���ة الأ�سبوعي���ة الت���ي ل تقل مدتها ع���ن خم�سني دقيق���ة، اأو الدر�ض   
ال�سريري الذي ل تقل مدته عن خم�سني دقيقة، اأو الدر�ض العملي اأو امليداين الذي ل تقل مدته عن مائة 

دقيقة.
• الإنذار الأكادميي: الإ�سعار الذي يوجه للطالب ب�سبب انخفا�ض معدله الرتاكمي عن احلد الأدنى وهو   

اأقل من 2.0 من 5.0 .
• درجة الأعمال الف�سلية: الدرجة املمنوحة لالأعمال التي تبني حت�سيل الطالب خالل ف�سل درا�سي من   

اختبارات وبحوث واأن�سطة تعليمية تت�سل باملقرر الدرا�سي.
النهائي: اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف نهاية الف�سل الدرا�سي. • الختبار   

• درج���ة الختب���ار النهائ���ي: الدرجة التي يح�سل عليه���ا الطالب يف كل مقرر يف الختب���ار النهائي للف�سل   
الدرا�سي.

• الدرج���ة النهائي���ة: جمم���وع درجات الأعم���ال الف�سلية م�سافاً اإليه���ا درجة الختب���ار النهائي لكل مقرر،   
وحت�سب الدرجة من مائة.

• تقدي���ر غ���ري مكتمل: تقدي���ر ير�سد موؤقتاً لكل مقرر يتع���ذر على الطالب ا�ستكم���ال متطلباته يف املوعد   
.)IC( اأو )املحدد، ويرمز له يف ال�سجل الأكادميي باحلرف )ل

• تقدير م�ستمر: تقدير ير�سد موؤقتا لكل مقرر تقت�سي طبيعة درا�سته اأكرث من ف�سل درا�سي ل�ستكماله،   

عمادة القبول والتسجيل  v
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.)IP( اأو )ويرمز له بالرمز )م
• التقدي���ر: و�س���ف للن�سب���ة املئوية اأو الرم���ز الأبجدي للدرج���ة النهائية التي ح�سل عليه���ا الطالب يف اأي   

مقرر.
• املع���دل الرتاكم���ي: حا�س���ل ق�سم���ة جمم���وع النق���اط التي ح�س���ل عليها الطال���ب يف جميع املق���ررات التي   

در�سها منذ التحاقه باجلامعة على جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.
• التقدير العام: و�سف م�ستوى التح�سيل العلمي للطالب خالل مّدة درا�سته يف اجلامعة.  

• احل���د الأدن���ى من الع���بء الدرا�سي: اأقل عدد من الوحدات الدرا�سية الت���ي ينبغي على الطالب ت�سجيلها   
مبا يتنا�سب مع معّدله الرتاكمي وفقاً ملا يقرره جمل�ض اجلامعة .

• املعدل الف�سلي: حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب على جمموع الوحدات املقررة   
جلمي���ع املق���ررات التي در�سه���ا يف اأي ف�سل درا�سي، وحت�سب النقاط ب�سرب الوح���دة املقررة يف وزن التقدير 

الذي ح�سل عليه يف كل مقرر در�سه الطالب.
نظام الدرا�سة وامل�ستويات:  v

اأو اأكرث على ح�سب التخ�س�ض، ومدة  تتك���ون الدرا�س���ة يف املرحل���ة اجلامعية من ثمانية م�ستوي���ات   •
امل�ستوى الدرا�سي ف�ساًل درا�سياً.

امل�ستوى. ذلك  مقررات  جميع  بنجاح  اجتاز  اإذا  يليه  الذي  امل�ستوى  اإىل  م�ستواه  من  الطالب  ينقل   •
احل���د الأدن���ى للع���بء الدرا�س���ي للطالب 12 وحدة درا�سية ، اأو ما تبق���ى على تخرجه اإذا كانت اقل   •

من العبء، واحلد الأق�سى 
ميك���ن ت�سجي���ل الطال���ب لعدد 24 وحدة درا�سي���ة اإذا كان متوقعاً تخرجه بت�سجيله لهذه الوحدات.   •

واإذا تعذر ت�سجيل احلد الأدنى للعبء التدري�سي يكتفي بالوحدات الدرا�سية التي مت ت�سجيلها له.
املعدل الرتاكمي للطالب يحدد احلد الأق�سى للعبء الدرا�سي من الوحدات الدرا�سية التي ميكن   •

ت�سجيلها.
ميك���ن اأن يت���م ت�سجي���ل الطال���ب ب�سكل اآيل قب���ل بداية الف�سل الدرا�س���ي ويتم متكني الطالب من   •

احلذف والإ�سافة وفق �سوابط ت�سعها عمادة القبول والت�سجيل.
املواظبة والعتذار عن الدرا�سة:  v

عل���ى الطال���ب املنتظ���م ح�سور املحا�سرات، والدرو�ض العملية، ويح���رم من دخول الختبار النهائي   •

فيه���ا اإذا قل���ت ن�سب���ة ح�س���وره ع���ن )75%( م���ن املحا�س���رات والدرو�ض العملي���ة اأو الدرو����ض ال�سريرية 
املحددة لكل مقرر خالل الف�سل الدرا�سي، ويعّد الطالب الذي حرم من دخول الختبار ب�سبب الغياب 

.)DN( اأو )را�سبا يف املقرر وتثبت درجة الأعمال الف�سلية وير�سد له تقدير حمروم )ح
يج���وز ملجل����ض الكلي���ة )الت���ي يتبعه���ا الطال���ب( اأو من يفو�س���ه - ا�ستثناء -رفع احلرم���ان وال�سماح   •
للطال���ب بدخ���ول الختبار، �سريطة اأن يقدم الطالب عذرا يقبل���ه املجل�ض على األ تقل ن�سبة احل�سور 

عن )60%( من املحا�سرات والدرو�ض العملية املحددة للمقرر.
يج���وز للطال���ب العت���ذار ع���ن ال�ستم���رار يف درا�سة ف�سل درا�سي دون اأن يع���د را�سبا اإذا تقدم بعذر   •
مقب���ول لعمي���د الكلية الت���ي ينتمي لها الطالب وذلك قب���ل بداية الختبارات النهائي���ة بثالثة اأ�سابيع 
عل���ى الأق���ل. اأم���ا ط���الب الكليات التي تطب���ق نظام ال�سن���ة الدرا�سية فيج���وز لهم العت���ذار قبل بداية 
الختب���ارات النهائي���ة بخم�سة اأ�سابي���ع على الأقل، وبالن�سب���ة للدورات الق�سرية فيج���وز لهم العتذار 
قبل بداية الختبارات مبا يعادل ثلث مدة الدورة، وير�سد للطالب تقدير ) ع ( اأو ) W ( ويحت�سب 

هذا الف�سل من املدة الالزمة لإنهاء متطلبات. التخرج.
يج���ب األ تتج���اوز ف�س���ول العت���ذار ف�سلني درا�سي���ني متتالني اأو ثالثة ف�سول غ���ري متتالية. اأما   •
ط���الب الكلي���ات الت���ي تطبق نظ���ام ال�سن���ة الدرا�سي���ة فال يج���وز العتذار ل�سنت���ني متتاليت���ني اأو غري 

متتاليتني طيلة بقاء الطالب يف اجلامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك يف حالة عدم انتظامه.
التالية: لل�سروط  وفقا  اأكرث  اأو  واحد  مقرر  عن  الن�سحاب  للطالب  يجوز   •

موافقة عميد الكلية.  .1
اأن يتقدم بطلب الن�سحاب عن املقرر قبل نهاية موعد العتذار عن الف�سل الدرا�سي.  .2

ير�سد للطالب )ع( اأو )w( للمقرر الذي اعتذر عنه.  .3
التاأجيل والنقطاع عن الدرا�سة:  v

يج���وز للطال���ب التق���دم بطل���ب تاأجي���ل الدرا�سة قبل نهاي���ة الأ�سبوع الأول من ب���دء الدرا�سة لعذر   •
يقبل���ه عمي���د الكلي���ة الت���ي يتبعه���ا الطال���ب اأو م���ن يفو�س���ه عل���ى األ تتج���اوز م���دة التاأجي���ل ف�سل���ني 
درا�سي���ني متتال���ني اأو ثالثة ف�سول درا�سية غري متتالية )اأما ط���الب الكليات التي تطبق نظام ال�سنة 
الدرا�سي���ة ف���ال يج���وز التاأجيل ل�سنت���ني متتاليتني كما ل يج���وز اأن تتجاوز م���دة التاأجيل �سنتني غري 
متتاليتني(كح���د اأق�س���ى طيلة بقائه يف اجلامعة ثم يطوي قيده بع���د ذلك، ول حتت�سب مدة التاأجيل 
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�سمن املدة الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج.
يتقدم الطالب بطلب تاأجيل الدرا�سة يف املدة املحددة يف التقومي الدرا�سي املعتمد من قبل جمل�ض   •

اجلامعة.
اإذا انقط���ع الطال���ب املنتظ���م عن الدرا�سة م���دة اأربعة اأ�سابيع من بداية الف�سل الدرا�سي دون طلب   •
التاأجي���ل يط���وى قي���ده م���ن اجلامعة، وبالن�سب���ة للطالب املنت�سب يت���م طي قي���ده اإذا تغيب عن جميع 

الختبارات النهائية لذلك الف�سل دون عذر مقبول.
اأخرى. جامعة  يف  زائراً  يدر�سها  التي  للف�سول  الدرا�سة  عن  منقطعاً  الطالب  ُيعَد  ل   •

اإعادة القيد:  v
ميكن للطالب املطوى قيده التقدم لكليته بطلب اإعادة قيده برقمه و�سجّله قبل النقطاع وفق ال�سوابط 

الآتية:
اأن يتق���دم بطل���ب اإع���ادة القيد خالل اأربع���ة ف�سول درا�سي���ة )اأو �سنتني درا�سيتني للكلي���ات التي تطبق   .1

نظام ال�سنة الدرا�سية( من تاريخ طي القيد.
اأن يوافق جمل�ض الكلية التي يتبعها الطالب على اإعادة قيد الطالب.  .2

اإذا م�سى على طي قيد الطالب اأربعة ف�سول درا�سية فاأكرث )اأو �سنيني درا�سيتني للكليات التي تطبق   .3
نظ���ام ال�سن���ة الدرا�سي���ة(، فباإمكانه التقدم للجامعة طالباً م�ستج���داً دون الرجوع اإىل �سجله الدرا�سي 

ال�سابق على اأن تنطبق عليه كافة �سروط القبول املعلنة يف حينه.
ل يجوز اإعادة قيد الطالب اأكرث من مرة واحدة.  .4

ل يجوز اإعادة قيد الطالب املطوى قيده اإذا كان مف�سوًل اأكادميياً.  .5
الف�سل من اجلامعة:  v

اأوًل: يف�سل الطالب من اجلامعة يف احلالت الآتية:
اإذا ح�س���ل عل���ى ثالث���ة اإن���ذارات متتالي���ة على الأك���رث لنخفا�ض معدل���ه الرتاكمي عن احلد   •
الأدن���ى )2.00( وملجل����ض الكلي���ة اإعط���اء فر�سة رابعة ملن ميكن���ه رفع معدله الرتاكم���ي بدرا�سته 

املقررات املتاحة وفق ال�سروط الآتية:
اأن يكون �سبب التعرث مقبوًل ملجل�ض الكلية.  .1

اأن يكون هناك حت�سن يف اأداء الطالب يف الف�سلني الأخريين ويقا�ض ذلك باأن يكون حا�سل   .2

ق�سم���ة جمم���وع نقاط الف�سلني عل���ى عدد الوحدات امل�سجلة فيهم���ا ل يقل عن )2.00( من 
)5.00(، ول يدخل يف ذلك الف�سل ال�سيفي.

املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة  اأق�ساها ن�سف  اإذا مل ينه متطلبات التخرج خالل مدة   •
الربنام���ج، وملجل����ض الكلي���ة اإعط���اء فر�س���ة ا�ستثنائي���ة للطال���ب لإنه���اء متطلب���ات التخ���رج بحد 

اأق�سى ل يتجاوز �سعف املدة الأ�سلية املحددة للتخرج وفق ال�سروط الآتية:
اأن يكون �سبب التعرث مقبوًل ملجل�ض الكلية.  .1

اأن يكون هناك حت�سن يف اأداء الطالب يف الف�سلني الأخريين ويقا�ض ذلك باأن يكون حا�سل   .2
ق�سم���ة جمم���وع نقاط الف�سلني عل���ى عدد الوحدات امل�سجلة فيهم���ا ل يقل عن )2.00( من 

)5.00(، ول يدخل يف ذلك الف�سل ال�سيفي.
ثاني���اً: يج���وز ملجل����ض الكلي���ة اإعط���اء الط���الب املف�سول���ني ب�سب���ب ا�ستنفاد �سعف م���دة الربنام���ج فر�سة ل 

تتجاوز ف�سلني درا�سيني على الأكرث �سريطة اأن يكون �سبب التعرث مقبوًل ملجل�ض الكلية.
اأن يك���ون ق���د بق���ى عل���ى الطال���ب للتخ���رج مق���ررات ميك���ن اجتيازه���ا يف م���دة ل تتع���دى ف�سلني   .1

درا�سيني.
اأن يك���ون هن���اك حت�س���ن يف اأداء الطال���ب يف الف�سل���ني الأخريي���ن ويقا����ض ذلك باأن يك���ون حا�سل   .2
ق�سم���ة جمم���وع نق���اط الف�سل���ني عل���ى ع���دد الوح���دات امل�سجل���ة فيهم���ا ل يق���ل ع���ن )2.00( من 

)5.00(، ول يدخل يف ذلك الف�سل ال�سيفي، ويجوز ملدير اجلامعة ال�ستثناء من ذلك.
عل���ى اأن تق���وم الكلي���ات بح�س���ر جميع احل���الت وعر�سه���ا على جمال�سه���ا، واإبالغ عم���ادة القبول   

والت�سجيل بالقرار قبل بدء الدرا�سة باأ�سبوع على الأقل.
ثالثاً:يج���وز للجن���ة ال�س���وؤون الأكادميي���ة بناًء على تو�سية عمي���د الكلية اإعطاء الط���الب املف�سولني ب�سبب 

الإنذارات فر�سة ل تتجاوز ف�سلني درا�سيني على الأكرث. 
التخرج:  v

يتخ���رج الطال���ب بع���د اإنهاء متطلبات التخرج بنجاح ح�س���ب اخلطة الدرا�سية، على األ يقل معدله   •
الرتاكمي عن )2 من 5(، وملجل�ض الكلية– اأو من يفو�سه - بناء على تو�سية 

جمل����ض الق�س���م املخت�ض حتديد مق���ررات منا�سبة يدر�سه���ا الطالب لرفع معدل���ه الرتاكمي وذلك يف   
حال جناحه يف املقررات ور�سوبه يف املعدل الرتاكمي.

عمادة القبول والتسجيل  v
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العلمية. الدرجة  منحه  على  اجلامعة  جمل�ض  موافقة  �سدور  بعد  اإل  متخرجا  الطالب  يعترب  ل   •
التقديرات ومراتب ال�سرف:  v

يلي: كما  مقرر  كل  يف  الطالب  عليها  يح�سل  التي  التقديرات  حت�سب   •

الدرجة املئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من )5(

95-100ممتاز مرتفعاأ+5.00

90 اإىل اأقل من 95ممتازاأ4.75

85 اإىل اأقل من 90جيد جداً مرتفعب +4.50

80 اإىل اأقل من 85جيد جداًب4.00

75 اإىل اأقل من 80جيد مرتفعج +3.50

70 اإىل اأقل من 75جيدج3.00

65 اإىل اأقل من 70مقبول مرتفعد +2.50

60 اإىل اأقل من 65مقبولد2.00

اأقل من 60را�سبه�1.00

يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله الرتاكمي كالآتي:  .1
)ممتاز(: اإذا كان املعدل الرتاكمي ل يقل عن 50، 4. اأ . 

)جيد جدا (:اإذا كان املعدل الرتاكمي من 75، 3  اإىل اأقل من 50، 4. ب . 
)جيد(: اإذا كان املعدل الرتاكمي من 75، 2 اإىل اأقل من 75، 3. ت . 

)مقبول(: اإذا كان املعدل الرتاكمي من 00، 2  اإىل اأقل من 75، 2. ث . 
متن���ح مرتب���ة ال�س���رف الأوىل للطالب احلا�سل على مع���دل تراكمي م���ن )75، 4( اإىل )00، 5( عند التخرج،   .2
ومتن���ح مرتب���ة ال�س���رف الثانية للطالب احلا�سل على معدل تراكمي م���ن )25، 4( اإىل اأقل من )75، 4( عند 

التخرج.
وي�سرتط للح�سول على مرتبة ال�سرف الأوىل اأو الثانية ما يلي:

اأن ل يكون الطالب قد ر�سب يف اأي مقرر در�سه يف اجلامعة اأو يف جامعة اأخرى.  اأ . 

اأن يك���ون الطال���ب قد اأكم���ل متطلبات التخرج يف م���دة اأق�ساها متو�سط املدة بني احل���د الأدنى واحلد  ب . 
الأق�سى للبقاء يف كليته.

اأن يكون الطالب قد در�ض يف جامعة تبوك ما ل يقل عن )60%( من متطلبات التخرج. ت . 
التحويل  v

يج���وز مبوافق���ة عمي���د الكلية التي يرغب الطالب التحويل اإليها قبول حتويله من خارج اجلامعة وفق   •
ال�سوابط الآتية:

اأن يكون الطالب قد در�ض يف كلية اأو جامعة معرتف بها وله �سجل درا�سي )مبعدل تراكمي( لف�سلني  اأ . 
درا�سيني على الأقل.

األ يكون مف�سول من اجلامعة املحول منها لأ�سباب تاأديبية. ب . 
اأن تنطبق عليه �سروط التحويل التي يحددها جمل�ض الكلية. ت . 

يج���ب اأن ل يق���ل ع���دد الوحدات املقررة التي يطل���ب من الطالب املحول درا�سته���ا يف جامعة تبوك عن  ث . 
)60%( من عدد الوحدات املقررة املطلوبة للح�سول على درجة البكالوريو�ض من اجلامعة.

بناء على  الطالب خارج اجلامعة  اجتازها  التي  املقررات  املقرر مبعادلة  يتبعها  التي  الكلية  يقوم جمل�ض   •
تو�سية الأق�سام التي تقدم هذه املقررات، وتثبت يف ال�سجل الأكادميي للطالب.

لل�سروط  داخلي( وفقا  اأخرى )حتويل  اإىل  كلية  التحويل من  اإليها  املحول  الكلية  يجوز مبوافقة عميد   •
التي يقرها جمل�ض الكلية التي يرغب الطالب التحويل اإليها.

اإجراءات التحويل:  v
اأوًل: على الطالب الراغب يف التحويل الداخلي اإجراء ما يلي:

التحويل �سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد   •
للجامعة. الدرا�سي  التقومي  يف  املحددة  الفرتة  يف  الإلكرتونية  البوابة  طريق  عن  الطالب  يقدم   •

اإليها. املحول  الكلية  موافقة  على  احل�سول   •
ثانياً: على الطالب الراغب يف التحويل اخلارجي اإجراء ما يلي:

التحويل �سروط  ا�ستيفاء  من  التاأكد   •
مراجعة عمادة القبول والت�سجيل للح�سول على منوذج التحويل يف الفرتة املحددة يف التقومي الدرا�سي   •

للجامعة وتعبئته واإعادته لعمادة القبول والت�سجيل.
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يتم اإعالن نتائج التحويل يف عمادة القبول والت�سجيل يف الفرتة املحددة يف التقومي الدرا�سي للجامعة.  •
تبوك. بجامعة  التحويل  على  املوافقة  منوذج  على  للح�سول  والت�سجيل  القبول  عمادة  مراجعة   •

الطالب الزائر:  v
الطال���ب الزائ���ر ه���و الذي يقوم بدرا�سة بع�ض املقررات يف جامعة اأخرى اأو يف فرع من فروع اجلامعة التي ينتمي 

اإليها دون حتويله وتعادل له املقررات التي در�سها وفقا لل�سوابط الآتية:
تبوك: جامعة  طالب  اأول:   •

ويرغب الدرا�سة زائراً يف جامعة اأخرى:
يج���ب احل�س���ول عل���ى املوافق���ة امل�سبق���ة م���ن كلي���ة الطالب لل�سم���اح ل���ه بالدرا�س���ة كطالب زائر م���ع حتديد  اأ . 
املقررات التي �سيقوم بدرا�ستها، وللكلية ا�سرتاط احل�سول على معدل معني ملعادلة املقرر. ويوجه للدرا�سة 

بخطاب ر�سمي من عمادة القبول والت�سجيل. 
اأن تكون الدرا�سة يف كلية اأو جامعة معرتف بها. ب . 

اأن يك���ون املق���رر ال���ذي يدر�سه الطالب خ���ارج اجلامعة مع���ادل اأو )مكافئاً( يف مفرداته لأح���د املقررات التي  ت . 
تت�سمنها متطلبات التخرج.

احل���د الأق�س���ى ملجموع الوحدات الدرا�سي���ة التي ميكن احت�سابها من خارج اجلامع���ة هو )20%( ع�سرون يف  ث . 
املائة من جمموع وحدات التخرج من جامعة تبوك.

ل حتت�س���ب مع���دلت املقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر �سمن معدله الرتاكمي، وتثبت املقررات يف  ج . 
�سجله الأكادميي.

يج���ب عل���ى الطال���ب تزويد عمادة القب���ول والت�سجيل بنتائجه الت���ي ح�سل عليها خ���الل اأ�سبوعني من بدء  ح . 
الدرا�سة يف اأول ف�سل درا�سي يلي فرتة درا�سته كزائر، واإذا مل يقدم نتائجه يعترب منقطعا عن تلك الف�سول 

)عدا الف�سول ال�سيفية( ويعامل باأنه منقطع عن الدرا�سة.
ت�سرف املكافاأة ال�سهرية للطالب الزائر اإن كان م�ستحقا لها عن طريق م�سريات يدوية بعد تقدمي نتائجه  خ . 

عن الف�سل لعمادة القبول والت�سجيل.
اأخرى: جامعة  طالب  ثانياً:   •

ويرغب الدرا�سة طالباً زائراً يف جامعة تبوك. 
اأن يك���ون للطال���ب �سج���ل درا�س���ي )مبعدل تراكم���ي( لف�سل درا�سي واح���د على الأقل م���ن جامعته التي قبل  اأ . 

فيها.

اأن يح�س���ل عل���ى موافق���ة خطية م�سبقة من جامعته للدرا�سة طالب���اً زائراً يف جامعة تبوك، ويجب اأن يذكر  ب . 
يف اخلطاب مقررات جامعة تبوك التي �سيقوم الطالب بدرا�ستها.

احلد الأق�سى للف�سول الدرا�سية التي ي�سمح للطالب بدرا�ستها كطالب زائر ف�سالن درا�سيان فقط. ت . 
ل ت�سرف للطالب الزائر من جامعة اأخرى مكافاأة من جامعة تبوك. ث . 

ت�سجل املقررات للطالب من قبل عمادة القبول والت�سجيل مع مراعاة كافة �سوابط الت�سجيل يف املقررات.  ج . 
بيانات الت�سال:  v

�سطر الطالب:  v
الهاتف: 0144262631      الفاك�ض: 0144262642

الغامدي فرحة  اأحمد  بن  �سعيد  د.  القبول:  عميد   •
salsaid@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

البلوي جرب  بن  حممد  اأ.  القبول:  مدير   •
Admission1427@gmail.com :الربيد الإلكرتوين  

احل�سني عبداهلل  بن  علي  اأ.  الأكادميية:  ال�سوؤون  وحدة  مدير   •
 al14421712@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين  

البلوي عبداهلل  بن  عتيق  اأ.  والتخريج:  الوثائق  وحدة  مدير   •
aatawi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

املطريي ماطر  بن  من�سور  اأ.  املطور(:  )النت�ساب  بعد  عن  التعليم  وحدة  مدير   •
manmotairi@gmail.com  :الربيد الإلكرتوين  

العطوي علي  بن  عبداهلل  اأ.  الت�سجيل:  وحدة  مدير   •
alaid68@hotmail.com  :الربيد الإلكرتوين  

قي�سي حممد  بن  عادل  اأ.  للفروع:  الأكادميية  ال�سوؤون  وحدة  مدير   •
gaissi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

�سطر الطالبات:  v
د. اأريج جميل حممد الغبان

ghabban@hotmail.com :هاتف: 0144247301        فاك�ض: 014428872    الربيد الإلكرتوين

عمادة القبول والتسجيل  v
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v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء عم���ادة �س���وؤون الط���الب يف عام 1427ه���� لتتوىل الإ�س���راف على كل ما يرتب���ط ب�سوؤون طالب   
اجلامع���ة اأثن���اء درا�سته���م اجلامعية وذلك من خالل تقدمي اخلدمات الت���ي يحتاجونها بالتن�سيق مع 

جمموعة من اإدارات ووحدات العمادة.
وت�سع���ى عم���ادة �س���وؤون الطالب اإىل توفري بيئ���ة تربوية واأكادميي���ة لتحقيق النمو ال�سام���ل واملتكامل   
للط���الب من كاف���ة النواحي العلمية والنف�سي���ة والجتماعية واملهارية لإنت���اج خمرجات متميزة على 

امل�ستوى املحلي والدويل.

الر�سالة:  v
تنمي���ة وتطوي���ر و�سق���ل الكف���اءات الطالبي���ة مب���ا يوفر خمرج���ات متمي���زة علمي���اً ومهاري���اً وموؤهلة   
لحتياج���ات �س���وق العم���ل، وحتقيق م�ست���وى اجل���ودة يف الأداء الوظيفي وذلك لبن���اء الوطن و�سناعة 

الإن�سان.

الأهداف:  v
البن���اء التكامل���ي ل�سخ�سي���ة الطلب���ة من جمي���ع النواح���ي الأكادميية والنف�سي���ة والجتماعية   •

واملهارية.
توف���ري بيئ���ة جامعي���ة مثلى لحت�سان الطلبة وم�ساعدته���م يف حت�سيلهم الدرا�سي، ومتيزهم   •

العملي، واإبداعهم املهاري والفني.
تنميتها  الذي ي�سمن  ال�سليم  امل�سار  اإىل  وتوجيهها  وتنميتها  للطلبة  والقدرات  املواهب  رعاية   •

من خالل الربامج والأن�سطة املتنوعة التي تقدمها اجلامعة.
احت���واء الطلب���ة وتق���دمي ال�ست�س���ارات النافع���ة لتج���اوز املعوق���ات املتنوعة، لتحقي���ق الأهداف   •

املاأمولة.
ن�سر ثقافة احلوار البناء واإبداء الراأي واملناق�سة املثمرة لكل ما هو مرتبط بالبيئة اجلامعية.  •

اإدارات ووحدات عمادة �سوؤون الطالب:  v 
تعم���د عم���ادة �س���وؤون عمادة �سوؤون الط���الب اإىل  توفري البيئة اجلامعي���ة املثلى من خالل تقدمي   

خدمات متنوعة لطالب وطالبات اجلامعة عرب اإداراتها ووحداتها املختلفة وهي:
اإدارة عمادة �سوؤون الطالب:  .1

تعن���ى اإدارة عم���ادة �س���وؤون الط���الب مبتابعة وتنظيم العم���ل الإداري والوظيف���ي ملن�سوبي العمادة   
وتوف���ري امل�ستلزم���ات الالزم���ة لالرتق���اء بج���وده العم���ل واإنتاجي���ة الأداء نح���و حتقي���ق الأهداف 

املاأمولة.
اإدارة الأن�سطة الطالبية:  .2

تعم���ل اإدارة الأن�سط���ة الطالبية على توفري برامج واأن�سطه متنوعة ترعى الفكر والإبداع وتنمي   
املوهب���ة وتلب���ي حاجات وميول الطالب والطالبات املختلفة فتحت���وي على الأن�سطة الجتماعية 
والثقافي���ة والتوعي���ة الدينية وغريها ..... ويحت�سن هذه املنا�سط الن���وادي الطالبية التي تعد 
مبثاب���ة مرك���ز تثقي���ف وتدريب علمي واجتماع���ي وريا�سي وفني ، يتوا�سل م���ن خاللها الطالب 
والطالب���ات م���ع رواد ه���ذه الأن�سطة داخ���ل اجلامعة وخارجه���ا ، فت�سقل وتنم���ي وت�سجع مواهب 
ومه���ارات الطلب���ة والطالب���ات ، مم���ا ينعك�ض عل���ى جتويد خمرج���ات التعليمي���ة باأ�سرها وتخريج 
خري���ج يتمت���ع مبهارات علمية توؤهله لآن يناف�ض بقوة يف �سوق العمل . والنوادي الطالبية ومنها 
ن���ادي العلمي والنادي الجتماعي التطوع���ي وامل�سرح واجلوالة وغريها، تقدم خططها املدرو�سة 
اإىل اللجن���ة العلي���ا يف العمادة ومن ثم تدرج تل���ك وفق اخلطة ال�سنوية لالأن�سطة ، ومن ثم يقوم 
كل ن���ادي م���ن اأندي���ة الن�س���اط بتفعيل منا�سط���ه وبراجمه حتت اإ�س���راف كوادر اإداري���ة واأكادميية 

موؤهلة لديها ال�ستعداد والقدرة على الإبداع والإجناز.
اإدارة �سندوق الطالب:  .3

توفر اإدارة �سندوق الطالب برامج رعاية متنوعة لطالب وطالبات اجلامعة من خالل اخلدمات   
املتنوع���ة والت���ي تلم����ض احتياجاتهم مثل برنام���ج الإعانة الطالبية وبرنام���ج القرو�ض وبرنامج 
الإعانات وبرامج ت�سغيل الطالب  وبرامج ال�ستثمار املوجه خلدمة الطالب عرب و�سائل مريحة 
كال�ستقط���اع ال�سه���ري  لتوف���ري املتطلب���ات ال�سروري���ة للطال���ب والطالب���ة للو�س���ول اإىل التميز 

والتفوق ومواكبة التقنية ، وبرامج اأخرى  ذات اأهداف خمتلفة.

عمادة شؤون الطالب  v
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اإدارة املكافاآت:  .4
ه���ي اإدارة تعن���ى باآلي���ة تنظي���م وت�سليم املكافاآت  ب���كل ي�سر و�سهولة اإىل ط���الب وطالبات اجلامعة    
واآلية معاجلة للمعوقات امل�ساحبة لها، كما تقدم مكافاآت حتفيزية للطالب والطالبات املتفوقني 

كنوع من التحفيز) مكافاأة امتياز(.
اإدارة الإ�سكان والتغذية:  .5

تعن���ى العم���ادة عل���ى تاأمني ال�سكن املري���ح والتغذية ال�سحية من خ���الل اإدارة الإ�سكان والتغذية ،   
وتوفري عوامل الأمن وال�سالمة والنظام والنظافة واللتزام بالآداب والقيم الإ�سالمية.

اإدارة النقل:  .6
تعم���ل العم���ادة عل���ى توف���ري خدم���ة النق���ل واملوا�س���الت لط���الب وطالب���ات اجلامع���ة  ع���رب اإدارة   
متخ�س�س���ة تق���وم بتاأم���ني وت�سيري و متابعة  حركة النقل بطرق اآمن���ة ومي�سرة ، والرفع بتقارير 

دورية عن �سري العمل.
وحدة التوجيه والإر�ساد:  .7

وه���ي وحدة خدم���ات ا�ست�ساريه طالبية تهت���م بتوفري احللول العالجي���ة والتوجيهية للمعوقات   
وامل�سكالت ال�سحية والنف�سية والجتماعية والأكادميية التي تعرت�ض م�سرية الطالب اجلامعي  
م���ن اأج���ل القي���ام مبهامه عل���ى اأكمل وجه وذل���ك بال�ستعانة  بذوي اخل���ربة والخت�سا�ض ، ومن 
جان���ب اآخ���ر ت�سع���ى الوح���دة اإىل عمل درا�س���ات واأبحاث علمي���ة للوقوف على الأ�سب���اب وامل�سكالت 

الطالبية لت�سخي�ض البيئة واملناخ اجلامعي وتقدمي احللول والتو�سيات الالزمة.
وحدة التنمية والتطوير:  .8

تعم���د اإىل عق���د ور����ض العمل والن���دوات واللقاءات التدريبي���ة لتنمية الط���الب والطالبات تنمية   
�ساملة ومتكاملة من جميع اجلوانب ال�سخ�سية.

املجل�ض ال�ست�ساري الطالبي:  .9
ه���و جمل�ض طالب���ي يهتم بعر�ض واق���رتاح ومناق�سة املو�سوعات املرتبط���ة بالطالب يف اجلامعة   
، وي�سع���ى اإىل توف���ري م�ساح���ة من حرية اإب���داء الراأي وتقدمي وجهات النظ���ر الطالبية املرتبطة 
ب�سن���ع الق���رار اجلامع���ي وامل�ساهم���ة الفاعل���ة يف تنفي���ذ الق���رارات جلمي���ع الأعم���ال واملو�سوعات 

والأن�سطة اخلا�سة بالطالب.

وحدة العالقات العامة:  .10
حتر�ض هذه الوحدة على متابعه وتغطيه وتوثيق الأعمال وبرامج واأن�سطه العمادة ومد ج�سور   
التوا�س���ل م���ع البيئة الإعالمية  واإ�سدار املطبوعات اخلا�سة بالعمادة ، وذلك بالتن�سيق مع اإدارة 

العالقات العامة والإعالم باجلامعة.
وحدة اخلريجني:  .11

ت�سع���ى م���ن خ���الل التن�سي���ق ب���ني عمادات ووح���دات اجلامع���ة املختلف���ة اإىل ت�ساف���ر اجلهود نحو   
حتقي���ق الأه���داف امل�سرتك���ة يف املحاف���ل وامل�س���اركات املتنوع���ة ، ومنه���ا احلف���ل ال�سن���وي للطالب 
اخلريجني ويوم املهنة، وكذلك اإيجاد فر�ض وظيفية خلريجي اجلامعة والتن�سيق مع ال�سركات 

الراعية، وتقدمي الدورات والربامج لتاأهيل الطلبة للدخول ل�سوق العمل.

بيانات الت�سال:  v 
الطالب: �سطر   •

الهاتف: 0144250937    حتويلة:  105 -  106  
dsa@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

الطالبات: �سطر   •
الهاتف: 0144210175  

dsa@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
الإلكرتوين: املوقع   •

http://www.ut.edu.sa/ar/web/deanship-of-student-affairs/home  
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأت وح���دة تقنية املعلومات بقرار معايل مدير اجلامعة رقم ) 3/ق/428( وتاريخ )1428/12/1ه�(   
بهدف تقدمي اخلدمات التقنية والإلكرتونية وتوفري الأنظمة الإلكرتونية لكافة قطاعات ومن�سوبي 
اجلامع���ة وته���دف الوحدة اإىل دع���م م�سرية اجلامعة من خ���الل اأمتتة الأعم���ال الأكادميية والإدارية 
بحي���ث يك���ون احلا�سب الآيل ه���و ع�سب النظام الأكادمي���ي والإداري يف اجلامعة. وخ���الل اأربعة اأعوام 
ُ�رجم  ت�سارعت اخلطوات نحو حتقيق الهدف املن�سود مع كل لبنة من لبنات الإجناز جلامعة تبوك، وت�
ذل���ك مبوافق���ة جمل�ض التعليم العايل املوقر مبوجب القرار رق���م )1432/63/19ه�( املتخذ يف جل�سته 
رق���م )63( واملنعق���د يف تاري���خ الأح���د )1432/3/24ه�( على حتوي���ل وحدة تقنية املعلوم���ات اإىل عمادة 

تقنية املعلومات لتوؤدي دورها - باإذن اهلل - مبا يتنا�سب ومكانة جامعة تبوك بني جامعات اململكة.

الأهداف:  v
تهيئة البنية التحتية الالزمة لتحقيق اأعلى املعدلت يف جمال جودة املعلومات.  .1

و�سع اخلطط ال�سرتاتيجية امل�ستقبلية للعمادة.  .2
رب���ط الكلي���ات والعم���ادات والإدارات ب�سبك���ة حا�س���ب اآيل وتزويده���ا بخدمات الإنرتن���ت والربيد   .3

الإلكرتوين.
حتقيق اجلودة وال�سمولية يف معاجلة البيانات من خالل التقنيات احلديثة.  .4

امل�ساهم���ة يف تاأهي���ل وتدري���ب جميع من�سوب���ي اجلامعة )اأع�س���اء هيئة التدري����ض – الإداريني –   .5
الفني���ني – الط���الب – الطالب���ات( لإتق���ان ا�ستخ���دام احلا�س���ب الآيل والعم���ل الإلك���رتوين، عن 

طريق الدورات وباأحدث اأ�ساليب طرق التدري�ض واأحدث املعامل.
الطالع على اأحدث امل�ستجدات يف هذا املجال وتوفريها ح�سب الأنظمة والتعليمات.  .6

التعاون مع اجلامعات ال�سعودية وتبادل اخلدمات وال�ست�سارات الفنية معها.  .7
تق���دمي التع���اون مع اجلهات اخلارجية الأخرى املتطورة يف ه���ذا املجال لال�ستفادة من خرباتهم   .8

ولتبادل املعلومات معهم.
اإن�س���اء قن���وات ات�سال فاعلة بني اأع�ساء هيئة التدري�ض يف الكليات والطالب والطالبات حتى يتم   .9

اإتقان تطبيقات ا�ستخدام تقنية املعلومات يف جميع اأعمالهم.

امل�ساهم���ة يف اتخ���اذ اجلامع���ة للق���رارات بتوف���ري املعلوم���ات والإح�س���اءات والبيان���ات الدقيق���ة   .10
والدرا�سات الالزمة.

التوا�سل مع القطاعات احلكومية والأهلية لتقدمي برامج تدريبيه ل�سد حاجة �سوق العمل.  .11

اأق�سام عمادة تقنية املعلومات:  v 
التالية: الأق�سام  وت�سمل  الفنية  لل�سوؤون  العمادة  وكالة   •

اإدارة ال�سوؤون الفنية  v
ق�سم ال�سيانة  v
ق�سم ال�سبكات   v
ق�سم اخلوادم  v
الدعم الفني  v

ق�سم امل�ساريع  v
والربامج: للنظم  العمادة  وكالة   •

اإدارة النظم والربامج  v
ق�سم الربجميات  v

ق�سم النظم  v
ق�سم البوابة الإلكرتونية والربيد الإلكرتوين  v

الإدارية:   ال�سوؤون   •
ق�سم الت�سالت الإدارية  v

واجلودة: التخطيط  اإدارة   •
ق�سم الإح�ساء  v

بيانات الت�سال:  v 
مكتب العميد : 1108       هاتف وفاك�ض: 0144225699

مدير اإدارة ال�سوؤون الفنية: 1107

عمادة تقنية المعلومات  v
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v  الن�ساأة:
اأُن�سئ���ت عم���ادة �س���وؤون اأع�ساء هيئة التدري����ض واملوظفني بناء على موافقة خ���ادم احلرمني ال�سريفني   
املل���ك عب���داهلل ب���ن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض الوزراء ورئي�ض جمل�ض التعليم العايل – يحفظه اهلل – 
رق���م 4465/م ب وتاري���خ 1431/5/28ه����. ومت تعي���ني �سعادة الدكت���ور فهد بن معيقل العل���ي اأول عميد 
للعم���ادة بن���اء على ق���رار معايل وزير التعلي���م العايل رق���م 10217 وتاريخ 1432/1/29ه����. وقبل اإن�ساء 
العم���ادة تكون���ت اإدارة �س���وؤون املوظفني منذ ال�سن���وات الأوىل لإن�ساء اجلامعة، حي���ث قامت بدور كبري 
يف �سبي���ل تاأ�سي����ض العم���ل واإجراءاته ومناذجه، وم���د ج�سور التوا�سل مع اجله���ات احلكومية والأهلية 

لإجناز الأعمال املتعلقة بطبيعة عملها.
ويتبع عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني الإدارات التالية:

اإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض.  .1
اإدارة �سوؤون املوظفني.  .2

اإدارة الرواتب والبدلت.  .3
اإدارة اخلدمات الإلكرتونية.  .4

الروؤية:  v
تقدمي خدمات متميزة جلميع اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني باجلامعة.  

الر�سالة:  v
تق���دم العم���ادة خدماتها اإىل جميع اأع�ساء هيئ���ة التدري�ض واملوظفني وفقاً ملعايري اجلودة من مرحلة   

ال�ستقطاب حتى نهاية اخلدمة.

القيم:  v
امل�ستفيد. خدمة   •

وال�سفافية. والو�سوح  العدالة   •
الإجناز. �سرعة   •

امل�سوؤولية. حتمل   •
املبادرة.  •

الأهداف:  v
ا�ستناداً اإىل روؤية ور�سالة العمادة فقد مت حتديد اأهدافها على النحو الآتي:

العمادة.  يف  وال�سفافية  وامل�ساءلة  امل�سئولية  يدعم  اإداري  مناخ  وتطوير  اإيجاد   •
الت�سرب.  من  عليها  واملحافظة  اجلامعة  يف  للعمل  الكفاءات  اأف�سل  ا�ستقطاب   •

بالعمادة.  الإدارية  التعامالت  جميع  يف  الأداء  جودة  حتقيق   •
اجلميع.  حقوق  يكفل  مبا  واللوائح  الأنظمة  تطبيق  من  التاأكد   •

م�ستوياتهم.  خمتلف  يف  املوظفني  مهارات  وتطوير  تنمية   •
باجلامعة.  ملن�سوب  الإلكرتونية  اخلدمات  وتقدمي  التقنية  تطبيق   •

واملوظفني. التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  وانتماء  ر�سا  تعزيز  يف  امل�ساهمة   •

املهام:  v 
الإ�سراف الإداري واملايل والفني على العمادة.  .1

الإ�سراف على من�سوبي العمادة وتوزيع العمل بينهم طبقا لالأنظمة واللوائح.  .2
العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح اخلا�سة باأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني.  .3

اإعداد القرارات اخلا�سة ب�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني.  .4
العم���ل عل���ى ح�سر الوظائ���ف ال�ساغرة من اأع�ساء هيئة التدري����ض واملوظفني والإعداد لالإعالن   .5

عنها بالتن�سيق مع وزارة اخلدمة املدنية. 
درا�سة طلبات النقل من واإيل اجلامعة والتو�سية حيالها اإىل �ساحب ال�سالحية.  .6

تاأدي���ة الروات���ب والأج���ور ال�سهري���ة وم���ا يف حكمه���ا جلمي���ع العامل���ني يف اجلامع���ة يف الوظائ���ف   .7
الر�سمية والبنود . 

اتخاذ اإجراءات الرتقيات الوظيفية والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بذلك.  .8

متابعة حتوير م�سميات الوظائف بعد اعتماده من جلنة حتوير الوظائف.  .9

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين  v
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حفظ ملفات العاملني وحتديث بياناتها.   .10
اأعداد خطة التدريب ال�سنوية للموظفني والإ�سراف على تنفيذها بعد املوافقة عليها.   .11

رفع تقرير �سنوي عن العمادة ون�ساطاتها واحتياجاتها اإىل معاىل مدير اجلامعة.   .12
و�س���ع ت�س���ور للخدمات الجتماعي���ة والثقافية والإداري���ة التي يحتاجها اأع�س���اء هيئة التدري�ض   .13

ومن�سوبي اجلامعة، واقرتاح و�سائل حتقيق ذلك.
العم���ل عل���ى اإنه���اء معام���الت اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض واملوظف���ني دون احلاج���ة اإىل مراجعته���م   .14

ال�سخ�سية وذلك بتفعيل التعامالت الإلكرتونية. 
اعتماد تقاومي الأداء الوظيفي اخلا�سة مبنت�سبي العمادة.  .15

الت�سال املبا�سر بالوزارات وامل�سالح احلكومية وغريها يف كل ما يدخل يف اخت�سا�سه مع مراعاة   .16
امل�ستوى الوظيفي. 

بيانات الت�سال:  v 
عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني:

الهاتف: 0144262593    الفاك�ض: 0144262593  حتويلة:  1256
Falali@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

�ض.ب 741 تبوك 71491
مدير مكتب العميد:

الهاتف: 0144262593   الفاك�ض: 0144262593  حتويلة: 1332
DFPA@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين

�ض.ب 741 تبوك 71491
مدير اإدارة �سوؤون املوظفني:

الهاتف: 0144264052
Malemrani@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين

مدير اإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض:
الهاتف: 01442251152

fad@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين
مدير اإدارة الرواتب والبدلت:

الهاتف: 0144263161
alariesdept@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين

مدير اإدارة اخلدمات الإلكرتونية:
الهاتف: 014222949

salbalawi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
م�ست�سار عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني:

جوال:  0508234686
h.abdoh@ut.edu.sa الربيد الإلكرتوين

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين  v
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v  الن�ساأة:
تاأ�س�ست ال�سنة التح�سريية بجامعة تبوك يف العام اجلامعي 1430/1429ه�، ورغم ق�سر فرتة وجودها   
اإل اأن اإجنازاتها ت�سهد باأهمية هذا الربنامج على م�ستوى اجلامعة، فقد اأ�سبحت ال�سنة التح�سريية 
الواجه���ة امل�سرق���ة جلامع���ة تب���وك، وطموح���ات عم���ادة ال�سن���ة التح�سريي���ة ت�سع���ى دائم���اً للتطوي���ر 
والتح�سني امل�ستمر يف �ستى املجالت مما ينعك�ض اإيجابًيا على املخرج التعليمي. وت�سمل خدمات ال�سنة 
التح�سريي���ة م���ا يربو عل���ى 7000 طالب وطالبة داخل مدينة تبوك وبف���روع اجلامعة يف املحافظات ) 
حق���ل/ تيماء/ �سب���اء/ الوجه/ اأملج(. وقد اأ�س�ض لل�سنة التح�سريي���ة مبنى منف�سل منذ بداية العام 

اجلامعي 1431/1430ه� ومع مطلع هذا العام 1434/1433ه� مت النتقال للمباين اجلديدة � 

الروؤية:  v
اأن ت�س���ل ال�سن���ة التح�سريي���ة يف جامع���ة تب���وك بربناجمه���ا وخمرجاته���ا اإىل الري���ادة عل���ى م�ست���وى   

اجلامعات ال�سعودية.

الر�سالة:  v
ت�سعى ال�سنة التح�سريية اإىل تطبيق برنامج حت�سريي ذي جودة عالية وتوفري بيئة تعليمية لتاأهيل   
الطلبة باملهارات والكفايات التعليمية والجتماعية، متيزهم اأثناء موا�سلة درا�ستهم اجلامعية، وبعد 

تخرجهم لتحقيق التوا�سل الجتماعي الفاعل.
ويتب���ني م���ن خ���الل الروؤية والر�سال���ة اأنهما ذاتا طم���وح ع���ال، واأن ال�سنة التح�سريي���ة بجامعة تبوك   

ت�سعى من خاللهما اإىل حتقيق اجلودة والريادة والأهداف املن�سودة من وجودها.

الأهداف:  v
اإمداد الطالب باحتياجاته من املهارات والكفايات الأ�سا�سية التي يحتاجها الطالب يف الدرا�سة   •

اجلامعية.
بامل�سوؤولية.  وال�سعور  واللتزام  الن�سباط  مبادئ  تر�سيخ   •

املبادرة. روح  وغر�ض  بالنف�ض  والثقة  القيادية  املهارات  تعزيز   •

الذات. وتطوير  والإبداع  البتكار  ت�سجيع   •
اأف�سل. ب�سكل  اجلامعية  احلياة  وا�ستثمار  متميز  درا�سي  حت�سيل  لتحقيق  الطالب  اإعداد   •
الإلكرتونية. والربامج  والتقنيات  املعرفية  البيئة  مع  التعامل  يف  الطالب  مهارات  زيادة   •

وكتابة. وتوا�ساًل  قراءة  والإجنليزية،  العربية  للغتني  العامة  لالأ�س�ض  الطالب  اإتقان   •
ا�ستخ���دام الطال���ب برام���ج احلا�س���ب الرئي�س���ة وتطبيقاته���ا، وا�سرتج���اع املعلوم���ات من قواعد   •
البيان���ات، والرج���وع اإىل امل�س���ادر الإلكرتوني���ة، وال�ستخ���دام الأمث���ل للمكتب���ة ع���رب ا�ستعم���ال 

الإنرتنت.
اإك�س���اب الطال���ب القدرة على حل امل�سائ���ل الريا�سية الأ�سا�سية، والتحليل املنطقي للم�سكالت،   •

واإظهار الإملام باأ�س�ض العلوم الأ�سا�سية، بح�سب امل�سار يف ال�سنة التح�سريية.
م�ساع���دة الطال���ب عل���ى الندماج يف جمتمع اجلامعة، وامل�ساركة الفعالة يف الأن�سطة الثقافية   •

والجتماعية والريا�سية.
الأكادميي. التفوق  يف  الطالب  طموح  دعم   •

التعاوين. والتعلم  التحليل  على  والقدرة  الذاتي،  التعلم  مهارات  تنمية   •
اأف�سل. ب�سكل  لديه  الفكرية  الطاقة  ا�ستثمار  على  الطالب  م�ساعدة   •

ال�سخ�سي. والتخطيط  والتوا�سل  والعالقات  العامة  احلياة  مهارة  تنمية   •

بيانات الت�سال:  v
الهاتف: 0144262592      الفاك�ض: 0144264639  

الأق�سام:  v 
يخ�س���ع جمي���ع الطلب���ة اجل���دد لالنخ���راط يف برنام���ج ال�سن���ة التح�سريي���ة والت���ي تزوده���م بامله���ارات املتقدم���ة   
يف الت�س���ال والتعل���م والتفك���ري والبح���ث واحلا�س���ب الآيل �سمن ق�سم مه���ارات تطوير الذات مب���ا ينعك�ض عليهم 
يف التعام���ل م���ع املجتم���ع املحي���ط، وميدهم الربنام���ج مبهارات اللغ���ة الإجنليزية �سم���ن ق�سم اللغ���ة الإجنليزية 
وكذل���ك امله���ارات العلمي���ة التي توؤهلهم ل�ستكم���ال درا�ستهم اجلامعية بتفوق واقتدار �سم���ن ق�سم املواد العلمية. 
وتق���دم ال�سن���ة التح�سريي���ة برامج علمية لتنمية املهارات والقدرات، كما تعمل عل���ى اإ�سراكهم يف اأن�سطة خمتلفة 

عمادة السنة التحضيرية:  v
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ريا�سية وثقافية واجتماعية وبيئية ... وغري ذلك، من خالل الأندية الطالبية املتعددة والتي اأ�سبحت منطلقا 
للتوا�سل مع املجتمع املحلي من خالل الزيارات امليدانية والتي ت�سعى من خاللها لطالب متفاعل مع جمتمعه.

الأق�سام العلمية:  v

الدرجة العلميةالق�سمالرقم

�سنة حت�سريية )لمتنح درجة(مهارت تطوير الذات1

�سنة حت�سريية )لمتنح درجة(اللغة الجنليزية2

�سنة حت�سريية )لمتنح درجة(املواد العلمية3

اإ�سدارات ال�سنة التح�سريية:   v

الغر�ضتاريخ الإن�ساءالإ�سدارعدد

اإبراز ان�سطة ال�سنة التح�سريية1431ه��اطاللة التح�سريية1

اإبراز ان�سطة ال�سنة التح�سريية1432ه��اطاللة التح�سريية2

تعريف الطالب بال�سنة التح�سريية1432/ 1433دليل الطالب3

تعريف الطالب بال�سنة التح�سريية1433/1432ه��ميثاق �سرف4

كتاب حتليل املحتوى وجدول 5
تعريف اأع�ساء هيئة التدري�ض بتحليل 1433ه��املوا�سفات

املحتوى وعمل جدول املوا�سفات

التعريف مبوقع ال�سنة التح�سريية1434ه��دليل موقع ال�سنة التح�سريية6

التعريف مبركز التعليم امل�ساند1433ه��كتيب مركز التعليم امل�ساند7

وحدة تطوير املناهج:  v
مت تاأ�سي����ض الوح���دة م���ن مطل���ع العام الدرا�س���ي 1433 /1434 ه�����، وت�سعى الوحدة اإىل اإع���داد وتطوير   
واإث���راء وتقيي���م كل املناه���ج واملقررات الدرا�سي���ة يف خمتلف اأق�س���ام عمادة ال�سن���ة التح�سريية و�سوًل 

ملناهج عاملية تعمل على تنمية جوانب ال�سخ�سية املختلفة لدى الطالب اجلامعي. 

وحدة التطوير واجلودة:  v
مت تاأ�سي����ض الوح���دة م���ن مطل���ع الع���ام الدرا�س���ي 1433 /1434 ه��، ت�سع���ى الوح���دة اإىل حتقيق اجلودة   
ال�سامل���ة يف جمي���ع املمار�س���ات التعليمي���ة والبحثي���ة والإدارية يف الكلي���ة، وال�ستخ���دام الأمثل جلميع 
الإمكان���ات وامل���وارد املتاحة للنهو�ض مب�ستوى التعليم، وذل���ك مب�ساركة جميع من�سوبي الكلية، ملقابلة 

حاجات املجتمع، ومتطلبات �سوق العمل، وفق معايري اجلودة والعتماد الأكادميي.

وحدة القيا�س والتقومي:  v
مت تاأ�سي����ض الوح���دة من مطلع الع���ام الدرا�سي 1433 /1434 ه��، وت�سعى الوح���دة اإىل تطبيق منظومة   

�ساملة ومتكاملة للقيا�ض وتقومي نواجت التعلم امل�ستهدفة بال�سنة التح�سريية يف جامعة تبوك.

وحدة التطوير املهني:  v
مت تاأ�سي����ض الوح���دة من مطل���ع العام الدرا�سي 1434/1433ه��، وت�سعى الوح���دة لإحداث تنمية ب�سرية   
متكامل���ة لأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض وتطوي���ر م�ستواه���م املهن���ي و�س���وًل جل���ودة امله���ارات الأكادميي���ة 

والتدري�سية لديهم.

وحدة الرعاية الطالبية:  v 
ته���دف الوح���دة اإىل م�سان���دة الطالب يف احلالت العادي���ة والطارئة يف كيفية التعام���ل مع التحديات   

وحدات تابعة للسنة التحضيرية  v

عمادة السنة التحضيرية:  v
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التعليمي���ة وال�سخ�سي���ة، م���ن خ���الل م�ساعدتهم على فهم ذواته���م ومعرفة قدراته���م، وتلم�ض الطرق 
املختلف���ة حل���ل امل�س���كالت للو�سول اإىل حتقيق التواف���ق النف�سي والجتماع���ي والأداء الأكادميي رفيع 

امل�ستوى.

مركز التعليم امل�ساند::  v
مرك���ز متخ�س����ض يق���وم بتق���دمي خدم���ات تربوية خا�س���ة، يقدم املركز ط���رق تدري�ض تراع���ي الفروق   
الفردي���ة ب���ني الطلبة وت�سجيع احتياجاتهم التعليمية، ويعمل املركز على م�ساعدة الطلبة على الفهم 

وال�ستيعاب ومواجهة م�ساكلهم الدرا�سية.

املقررات:  v
ال�سن���ة التح�سريي���ة هي �سنة درا�سية جلميع الط���الب والطالبات امل�ستجدين املقبولني يف اجلامعة يف   
التخ�س�س���ات العلمي���ة والأدبية. وقد �سممت برامج ال�سنة التح�سريية بحيث يتم اإكمالها يف ف�سلني 

درا�سيني على النحو التايل:
اأوًل: التخ�س�سات العلمية:

عدد ال�ساعات رمز املقرراملقرر
املعتمدة

عدد ال�ساعات 
التدري�سية

ELS 001515اللغة الإجنليزية ) 1 (

MATH 10033ريا�سي��������������ات ) 1 (

LTS 00133مهارات التعلم والتفكري

BIO 10133اأحياء

PHYS 10133الفيزياء

ELS 002515اللغة الإجنليزية ) 2 (

MATH 10133ريا�سي��������������ات ) 2 (

COMM 00122مهارات الت�سال

CHEM 10133كيمياء

CSC 00134مهارات احلا�سب الآيل

3354املجموع

ثانًيا: التخ�س�سات الأدبية:

عدد ال�ساعات رمز املقرراملقرر
املعتمدة

عدد ال�ساعات 
التدري�سية

ELS 001515اللغة الإجنليزية ) 1 (

MATH 10633مبادئ الريا�سيات

COMM 00122مهارات الت�سال

CSC 00234مهارات احلا�سب وتطبيقاته

ISLS 10122الثقافة الإ�سالمية )1(

ELS 003515اللغة الإجنليزية ) 2 (

LTS 00133مهارات التعلم والتفكري

ARB 10122مهارات لغوية

2546املجموع
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اأوًل ق�سم مهارات تطوير الذات:  m
روؤية الق�سم:  v

الو�س���ول مب�ست���وى امله���ارات ال�سخ�سي���ة خلريج���ي ال�سن���ة التح�سريية اإىل م�ست���وى عاٍل بحيث يكون���وا منوذًجا   
متميزاً على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.

ر�سالة الق�سم:   v
تق���دمي برنام���ج علم���ي خا�سع ملعايري اجلودة يف التعلي���م، وال�سعي اإىل اإعداد طالب ال�سن���ة التح�سريية اأكادميًياً   
ونف�سًي���اً ومهنًي���اً والعمل عل���ى اكت�ساف وتنمية قدراته���م واإملامهم الكامل مبهارات التفك���ري والت�سال والتوا�سل 
ال�سلي���م، اإ�ساف���ة اإىل امله���ارات اللغوي���ة الدقيق���ة، ومهارات احلا�س���وب والتكنولوجي���ة احلديثة مل�ساي���رة متطلبات 

الع�سر احلديث. 

اأهداف الق�سم:   v
املعرفة. واأ�سا�سيات  قواعد  يعتمد  منهج  على  قدماً  لل�سري  وتدريبه  للطالب،  العقلية  القدرات  تنمية   •

اإك�س���اب الطال���ب جمموع���ة م���ن ال�سلوكي���ات، واملعلومات، وامله���ارات التي جتعله ي�سع���ر بالر�سا الداخلي،   •
وت�ساعده على الرتكيز على اأهدافه يف احلياة وحتقيقها.

تدريب الطالب على اأ�ساليب التفكري املختلفة التي تعينه على التعامل مع مقت�سيات احلياة بكفاءة وجناح.  •
تنمية مهارات التعلم والبحث لدى طلبة ال�سنة التح�سريية وتطبيق تلك املهارات يف حياتهم اجلامعية   •

والعملية.
تنمي���ة مه���ارات الت�س���ال والتوا�سل ال�سخ�س���ي لدى طلبة ال�سنة التح�سريي���ة وتطبيق تلك املهارات يف   •

حياتهم اجلامعية والعملية.
تنمية املهارات احلا�سوبية والتكنولوجية لدى طلبة ال�سنة التح�سريية وتطبيق تلك املهارات يف حياتهم   •

اجلامعية والعملية.
تنمية املهارات اللغوية لدى طلبة ال�سنة التح�سريية وتطبيق تلك املهارات يف حياتهم اجلامعية والعملية.  •

املقررات:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

-COMM 0012--2مهارات الت�سال
-LTS 0013--3مهارات التعلم والتفكري والبحث

-CSC 0023--3مهارات احلا�سب الآيل
-ARB 1012--2مهارات لغوية

تو�سيف املقررات:   v

CSC 001مهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته
يهدف املقرر اإىل:

- التعرف على مكونات احلا�سبات ال�سخ�سية.
- التعرف على اأ�سا�سيات التعامل مع احلا�سب الآيل.

- املعرفة العامة باأهمية احلا�سبات واإمكانياتها وا�ستخداماتها.
- احل�سول على املعارف واحلقائق العلمية والعملية يف جمال تطبيقات احلا�سب املكتبية.
- تدريب الطالب وتنمية قدراته ومهاراته العملية يف جمال تطبيقات احلا�سب املكتبية.

.Word، Excel، PowerPoint ال�ستفادة من الربامج التطبيقية مثل -

LTS 001مهارات التعلم والتفكري والبحث 

يهدف املقرر اإىل:
- تطبيق مهارات كتابة البحث العلمي يف درا�سته اجلامعية.

- متلك املهارات الأ�سا�سية للتعلم الفعال.
- اكت�ساب مهارات ت�ساعده على التفكري العلمي الفعال.

- تطبيق الأ�سلوب العلمي يف حل امل�سكالت.
- تعود اأ�ساليب البحث املوؤ�س�ض واملنتج.

- عمل الطالب مع زمالئه بفعالية.

األقسام التابعة لعمادة السنة التحضيرية:   v
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COMM 001مهارات الت�سال

يهدف املقرر اإىل:
- متلك املهارات الأ�سا�سية للتوا�سل مع الذات ومع الآخرين.

- العمل مع زمالئه بفاعلية.
- مواجهة املعوقات التي حتول دون حتقيق التوا�سل.
- ن�سر مفاهيم التوا�سل الفعال يف حميط اجلامعة.

ARB 101املهارات اللغوية  

يهدف املقرر اإىل:
- اأن يتعرف الطالب على اأق�سام الكلمة وعالمة كل ق�سم.

- اأن يتعرف الطالب على اأحوال اإعراب املفرد وتركيب اجلملة، واإعراب اأركانها وملحقاتها.
- اأن يتعرف الطالب على ابرز اأ�ساليب النحو العربي.

- اأن ي�ستطيع الطالب كتابة وقراءة اجلملة العربية ب�سبط �سحيح.

اأع�ساء هيئة التدري�س:  v

عدد الوحداتالرمزا�سم املقرر

علم النف�ض الجتماعيد. يا�سر حممد ال�سيد مو�سى1

علم اجتماعد. ماهر احمد عبدالعال ال�سبع2

علم اجتماعد. عبري فوؤاد �سريف3

بالتعاون مع :
الرتبية.  خرباء  �سركة   •

اخلليج. �سركة   •
النوعي.  التعلم  �سركة   •

العاملية.  �سركة   •

معلومات الت�سال:  v
رئي�ض الق�سم: الدكتور يا�سر ال�سيد - جوال: 0596818945  

yasser2811@yahoo.com   :الربيد الإلكرتوين  

ثانيا: ق�سم املقررات العلمية امل�ساندة:  m
روؤية الق�سم:  v

الريادة يف تنمية املهارات الطالبية يف العلوم الأ�سا�سية والبيولوجية والإدارة مبا يتوافق مع تخ�س�ساتهم ليكون   
�سريك اأ�سا�سي يف تطوير العملية التعليمية باململكة.

ر�سالة الق�سم:   v
تق���دمي برنام���ج علمي منهجي عايل اجلودة ي�ساعد الطالب للتفكري باأ�سلوب علمي يف حياته الأكادميية واملهنية   

ملواكبة التقدم املتزايد يف جمال املعرفة والبحث العلمي.

الأهداف الق�سم:   v
تزوي���د الط���الب عل���ى اخت���الف تخ�س�ساتهم بقاع���دة من الثقاف���ة العلمية وتوجيه���م اإىل م�سادر العلم   •

واملعرفة.
وامل�ساهدة. ال�ستنتاج  على  وحثهم  للطالب  العلمي  التفكري  تنمية   •

احلديثة. التعليم  م�سادر  ا�ستخدام  على  الطالب  قدرات  تنمية   •
الطالب. تقيم  وو�سائل  الدرا�سية  للمقررات  الأكادميية  الربامج  وتطوير  حتديث   •

العامة يف �سوء  الإدارة  وعلم  احلياة  وعلم  الأ�سا�سية  الطبيعية  العلوم  واملعرفة يف جمالت  العلم  تقدمي   •
اخلطط الدرا�سية املقررة.

الريا�سيات. بلغة  والتحليل  وال�سرح  التعبري  على  القدرة  واإك�سابهم  الطالب  مهارات  تطوير   •
تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقها بالعلوم الأخرى وتو�سح الفرق بينها وبني اإدارة   •

الأعمال. 
علمي. اأ�سا�ض  على  والإبداع  املوهبة  لتنمية  الطالب  حتفيز   •
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املقررات:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

-MATH 1003--3ريا�سي��������������ات ) 1 (

-BIO 1013--3اأحياء

-PHYS 1013--3الفيزياء

MATH 1013--3MATH 100ريا�سي��������������ات ) 2 (

-CHEM 1013--3الكيمياء العامة

-ISLS 1012--2الثقافة الإ�سالمية )1(

-STAT 0012--2مقدمة يف الإح�ساء

-PAD 0012--2مبادئ الإدارة العامة

-MATH 1063--3مبادئ الريا�سيات

تو�سيف املقررات:   v

CHEM 101الكيمياء العامة

يهدف املقرر اإىل:
- تق���دمي املب���ادئ الأ�سا�سية للكيمياء لتو�سيع مدارك الطلب���ة وتزويدهم باملعلومات الكيميائية الالزمة لدرا�سة 

املقررات العلمية الأخرى يف املراحل الالحقة.
- اإك�س���اب الطال���ب امله���ارات والقدرات الالزم���ة وال�سرورية للمنه���ج والتفكري العلمي وتو�سي���ح الأثر الإيجابي 

لعلم الكيمياء يف احلياة اليومية.

PHYS 101الفيزياء

يهدف املقرر اإىل:
- تنمية التفكري العلمي للطالب وحثهم على ال�ستنتاج وامل�ساهدة.

- حتفيز الطالب لتنمية املوهبة والإبداع على اأ�سا�ض علمي.
- تطوير مهارات الطالب واإك�سابهم القدرة على التعبري وال�سرح والتحليل بلغة الريا�سيات.

ISLS101ثقافة اإ�سالمية )1(

يهدف املقرر اإىل:
- معرفة الثقافة الإ�سالمية من حيث مفهومها وم�سدرها واأهدافها وخ�سائ�سها.

- اإدراك اأهمية الثقافة الإ�سالمية وفائدتها يف بناء الأمة.
- درا�سة عالقة الثقافة الإ�سالمية بالثقافات الأخرى.

- معرفة اأهم عوائق الثقافة الإ�سالمية.
- مناق�سة التحديات التي تواجه الثقافة الإ�سالمية.

MATH 100ريا�سيات )1(

In this course:
1(   The student will be able to solve linear equations، linear inequalities including 

the absolute value، quadratic equations and their applications. Also the 
student will define the set of complex number and he will be capable solving 
equations with complex numbers as substitution set.

2(  The student will define and apply the properties of elementary functions، 
including algebraic، trigonometric، exponential، and composite functions 
and their inverses. Properties of functions will include domains، ranges، 
combinations، odd، even، periodicity، symmetry، asymptotes، zeros and 
intervals where the function is increasing or decreasing or constant.

3(  The student will recognize the concept of limits of functions at a point and 
at infinity، also he will be capable evaluating these limits graphically and 
algebraically.  

األقسام التابعة لعمادة السنة التحضيرية:   v
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MATH 101ريا�سيات )2(

1(  The student will state the definition of continuity and determine where a 
function is continuous or discontinuous. This will include continuity at a 
point; continuity over a closed interval; application of the Intermediate Value 
Theorem; and graphical interpretation of continuity and discontinuity 

2(  The student will find the derivative of an algebraic function by using the 
definition of a derivative. This will include investigating and describing the 
relationship between differentiability and continuity.

3( The student will apply formulas to find the derivative of algebraic، 
trigonometric، exponential، and logarithmic functions with their inverses، 
also  the derivative of the sum، product، quotient، inverse، and composite 
)chain rule( of elementary functions.

4(  The student will find the derivative of an implicitly defined function، and 
get the higher order derivatives of algebraic، trigonometric، exponential، 
and logarithmic functions. Also he will use the technique of logarithmic 
differentiation. Moreover he will state )without proof( the Mean Value 
Theorem for derivatives and apply it both algebraically and graphically.

5(  The student will use L'Hopital's rule to find the limit of functions whose limits 
yield the indeterminate forms: 0/0 and infinity/infinity. Also he will apply the 
differentiation rules to find critical points، maximum، minimum points and 
intervals on which the function is increasing، decreasing or constant. He will 
also investigate the concavity of the function and find the inflection points.

STAT 001مقدمة يف الإح�ساء

يهدف املقرر اإىل:
)1( اإبراز دور علم الإح�ساء الو�سفي.

)2( التعرف على طرق جمع البيانات واختزالها وتنظيمها وحتليلها.
)3( التعبري عن البيانات با�ستخدام املقايي�ض املختلفة والر�سوم البيانية املختلفة.

)4( اإيجاد العالقة بني متغريين وقيا�ض درجة الرتباط بينهما والتنبوؤ باأحدهما يف حال معرفة الآخر.
)5( معرفة الأرقام القيا�سية وكيفية املقارنة بني الأ�سعار يف ال�سنوات املختلفة.

MATH 106مبادئ الريا�سيات  

يهدف املقرر اإىل:
- تقدمي بع�ض املفاهيم الريا�سية والتي توؤدى بالعقل الب�سري اإىل اأن يطور ويبتكر. 

- اكت�س���اب امله���ارات الريا�سي���ة ذات الأهمي���ة البالغ���ة والت���ي ل غنى عنها لإج���راء اأنواع معينة م���ن احل�سابات 
وامله���ارات الريا�سي���ة الت���ي بدورها حتول احل�ساب���ات املعقدة اإىل ح�سابات مي�سرة ومبا�س���رة ومن ثم تطبيقها 

على مناحي احلياة املختلفة.

اأع�ساء هيئة التدري�س   v

التخ�س�ضال�سم

فيزياءد. اأحم�������د طلع���ت مط������ر1

فيزياءد. حممد ر�ساد �سحاته اأحمد2

فيزياءد. قا�س������م عب�����داملال������ك3

ريا�سياتد. �سي���د حممد عبد املق�س�ود4

ريا�سياتد. حمم�د فتح����ي الزي��ات5

ريا�سياتد. نادر عبدالعظيم النفراوي6

ريا�سياتوائ������ل حمم��د يو�س������ف7

ريا�سياتم�ساعد �سبيح ال�سبغاين8

اإح�ساءد. عالء راأف�ت عبد املق�س�ود9

اإح�ساءبا�سم �سالح ال�ساعدي10

اإح�ساء�سلطان البلوي11

كيمياءاأ.د. ه�س����ام ر�س����ا حام������د12
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كيمياءد. نبي������ل م�سطف���ي ع��وف13

كيمياءد. ولي�����د عاط���ف منا�س��رة14

كيمياءد. حممد عبد الفتاح ابراهيم15

اأحياءاأ.د. ع�����������ادل فهمي حامد16

اأحياءد. ابراهيم عبد احلميد رزق17

اأحياءد. هيثم بدراوي مو�سى18

ثقافة ا�سالميةد. حمم���د اأحمد بخي���ت19

ثقافة ا�سالميةد. علي اإمام عبدالعزيز عيد20

ثقافة ا�سالميةحممد اإ�سماعيل العطيوي21

اإدارة عامهد. هاين عبده �سعيد22

معلومات الت�سال   v
رئي�ض الق�سم : د. احمد مطر   

Matar_ah@yahoo.com  :الربيد الإليكرتوين  
جوال: 0509349885  

v  Preparatory Year English Program 2013/2014        
v Vision: 
 The University of Tabuk’s Preparatory Year English program aspires to help high-school 

students joining the university to be able to pursue future undergraduate studies in English. 

v Mission: 
 As part of the University of Tabuk Preparatory Year، the English Skills Department aims to 

provide a high quality، higher education English language program.

v Objectives:
 Preparatory Year English students are divided into three courses، depending on their 

undergraduate program specialization with the following objectives:

(1)  Medicine, Applied Medical Science and Pharmacy students
 Objectives:

 The course assumes most students have at least an Elementary level of English )Common 
European Framework level A2 or above( and intends to improve students’ level of 
academic English to help them to follow undergraduate studies in English on completion 

of the Preparatory Year program.

 The focus of the course is on academic English rather than general English، with an 
emphasis on acquiring language skills most needed for academic study، like listening، 
reading and writing، and less emphasis on speaking for social or work purposes، and less 
pure grammar. 

 The course also allows students to practice study skills through Medical English and to 
apply their developing English language skills to medical situations.

 Students are also trained to make public presentations in English.  

Course text books and materials:
English 006 (1st semester):

• North Star 1: Reading & Writing )Pearson Longman( 

ثالثا : ق�سم مهارات اللغة الإجنليزية:  m

األقسام التابعة لعمادة السنة التحضيرية:   v
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• English skills )emphasis on Listening and Speaking skills( 

English 007 (2nd semester):
• North Star 2: Reading & Writing )Pearson Longman( 

• English for Special Purposes )ESP( – Medicine 

(2) Science, English Language & Translation, Computing, Engineering, 
Law and Business (only Accountancy and Investments 
specializations) students

  Objectives:
 The course assumes most students have at least an Elementary level of English 

)Common European Framework level A2 or above( and intends to improve 
students’ level of English to help them to follow undergraduate studies in 

English on completion of the Preparatory Year program.

 The course is intended to take students from an Elementary level towards an 
Intermediate level of English )Common European Framework level A2 to B1(.

 The course integrates all English skills، to help students practice and improve 
reading، writing، listening and speaking، in addition to improving their grammar، 

general English vocabulary and overall English language comprehension. 

Course text books:
English 001 (1st semester):

• New Headway Plus – Elementary )Oxford University Press( 

English 002 (1st semester):
• New Headway Plus – Pre-Intermediate )Oxford University Press( 

(3)  Education & Arts (excluding English Language & Translation), 
Business (excluding Accountancy and Investments specializations) 
and Home Economics students

  Objectives:
 The course is intended for students who are false Beginners )previously studied 

English but acquired no basic English skills()Common European Framework 
level A1 or above( and intends to improve students’ level of English to 
help them to follow undergraduate studies in English on completion of the 

Preparatory Year program.

The course is intended to take students from a Beginners level towards 
an Elementary level of English (Common European Framework level 
A1 to A2).
The course integrates all English skills, to help students practice 
and improve reading, writing, listening and speaking, in addition to 
improving their grammar, general English vocabulary and overall 
English language comprehension. 
Course text books:
English 004 (1st semester):

• New Headway Plus – Beginner )Oxford University Press( 

English 005 (1st semester):
• New Headway Plus – Elementary )Oxford University Press( 

v  Staff Members:  
Name Qualifications:

Robert Tarrega MBA، BSc، CELTA
English Language teachers from the English Language Center.

معلومات الت�سال   v
Robert Tarrega : رئي�ض الق�سم  

Robert_university_of_tabuk@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين  



ت
ارا

إد
 و

ت
دا

ح
وو

ت 
دا

ما
ع

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة54

v  الن�ساأة:
اأُن�سئ���ت وح���دة التعلي���م ع���ن ُبع���د يف اجلامع���ة منذ بدايات ن�س���اأة اجلامع���ة يف العام )1427ه���� / 2006 م   
( وبالتحدي���د يف الع���ام الت���ايل )1428 ه����( بقرار م���ن معايل مدي���ر اجلامعة رق���م )1/ق/428( بتاريخ 
)1428/12/1 ه����( لدع���م برام���ج النت�س���اب املط���ّور الت���ي تقدمه���ا كلي���ات اجلامعة ، حيث ق���ام �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري فه���د ب���ن �سلط���ان اأم���ري منطقة تب���وك ، بتد�س���ني م�س���روع التعل���م الإلكرتوين 
والتعليم عن ُبعد بتاريخ 1430/6/9 ه� ومت اإن�ساء البوابة الإلكرتونية ورفع مقررات النت�ساب املطور 
الت���ي مت العم���ل عليه���ا للبوابة ، ويف ع���ام 1434 ه� �سدر الأمر ال�سامي الك���رمي بتاريخ 1434/10/6 ه� ، 
بتحوي���ل وح���دة التعليم عن ُبعد اإىل عمادة التعّلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد ، وقد قطعت العمادة 

�سوطاً كبرياً يف تطوير املقررات الإلكرتونية داخل اجلامعة.

الر�سالة:  v
تلت���زم عم���ادة التعلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد بتقدمي م�ست���وى عايل النوعية من برامج التعليم   
ع���ن ُبع���د للجمي���ع من خالل تطوي���ر بيئة اإدارية وفني���ة واأكادميي���ة اإلكرتونية متكامل���ة ، وت�ساهم يف 

تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب وخدمة املجتمع.

الأهداف:  v
ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا والإنرتن���ت وتقني���ات الو�سائ���ط بطرق فّعال���ة ومتط���ورة وت�سخريها لتقدمي   
خدم���ات التعّل���م الإلك���رتوين والتعليم عن ُبعد املتمي���زة جلميع اأفراد املجتمع اأينم���ا كانوا متواجدين 

بال�سكل الذي يحقق اأعلى املعايري يف اجلودة والعتماد الأكادميي من خالل الأهداف التالية:-
اأن ميل���ك اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض الإمكانات العالية يف تقدمي املق���ررات الإلكرتونية املنا�سبة   •

للطالب  والطالبات واأن يجتهدوا يف تطويرها باأف�سل ال�سبل.
تطوي���ر البني���ة التحتي���ة الفني���ة والإداري���ة الالزمة لربامج التعليم عن ُبع���د يف جامعة تبوك   •

وامل�ساركة الفاعلة يف توفري املحتوى التعليمي والتدري�سي.
التع���اون م���ع الأق�سام العلمية والكليات به���دف تطوير برامج اأكادميية جديدة يف التعليم عن   •

ُبعد.

تبوك. جامعة  يف  ُبعد  عن  التعليم  ومقررات  برامج  جودة  �سمان   •
التدري�ض. هيئة  واأع�ساء  ُبعد  عن  التعليم  لطالب  منوذجية  دعم  خدمات  توفري   •

حت�س���ني ق���درة من�سوب���ي اجلامعة على ا�ستخدام و�سائل وتقني���ات التعلم الإلكرتوين والتعليم   •
عن ُبعد.

والفنية. الرتبوية  للموا�سفات  املطابقة  الإلكرتونية  املقررات  اإنتاج   •

v  �سروط القبول:
يعادلها. ما  اأو  ال�سعودية  الثانوية  ال�سهادة  على  حا�سل  الطالب/الطالبة  يكون  اأن   •

اأن يكون معدل الطالب/الطالبة يف الثانوية العامة 60% اأو اأكرث ويكون القبول ح�سب املقاعد   •
املتاحة. 

يعمل. كان  اإذا  عمله  جهة  موافقة  على  يح�سل  اأن   •
v  اإجراءات القبول: 

ا�ستم���ارة الثانوي���ة )ك�س���ف الدرجات( مع �سورتني منها م�سدقة وخمتومة من وزارة الرتبية   •
والتعليم باململكة اأو من املدر�سة التي در�ض بها املتقدم. 

للطالبات.  العائلة  وكرت  املدنية  الأحوال  بطاقة  من  املعامل  وا�سحة  مكربة  �سورة   •
عل���ى الطالب/الطالب���ات غ���ري ال�سعوديني اأومن اأم �سعودية اإح�س���ار �سور من )بطاقة اأحوال   •

الأم+ �سهادة امليالد + الإقامة( 
عدد ) 2( �سورة حديثة ملونة مقا�ض 4 * 6 )للطالب فقط( بخلفية بي�ساء مدون عليها من   •

اخللف بقلم جاف ا�سم الطالب ورقم ال�سجل املدين.
اجلامعة. موقع  على  الإلكرتونية  البوابة  من  يطبع  طالب/طالبة  تر�سيح  منوذج   •

ت�سديد الر�سوم الدرا�سية يف ح�ساب اجلامعة املحدد يف ا�ستمارة الرت�سيح يف بنك الريا�ض مع   •
اإح�سار منوذج الإيداع معتمداً من البنك.

v  مدة الدرا�سة: 
مدة الدرا�سة )4( �سنوات مق�سمة على ف�سلني درا�سيني يف كل �سنة درا�سية بحيث تكون ال�سنة الأوىل   
�سنة حت�سريية تك�سب الطالب املهارات واملعارف ال�سرورية وتعزز مهارات ومعارف الطالب يف اللغة 

عمادة التعلُّم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد    v
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الإجنليزي���ة وا�ستخدام���ات احلا�سب الآيل، وتنمي مهارات التعل���م والبحث والت�سال، وتهيئ الطالب 
ملعرف���ة الرم���وز وامل�سطلح���ات امل�ستخدم���ة يف تل���ك امل���واد، مم���ا ي�سه���ل جناح���ه يف درا�ست���ه اجلامعي���ة 

امل�ستقبلية وي�ساهم يف متيزه يف احلياة العملية بعد تخرجه. 
v  الر�سوم الدرا�سية:

تتي���ح جامع���ة تبوك فر�س���ة اللتحاق بها للطالب والطالبات بنظام النت�س���اب املطور بتكاليف رمزية   
مقدارها)2000(ري���ال �سع���ودي ع���ن كل ف�س���ل درا�س���ي علماً باأن القب���ول لالنت�ساب املط���ور يكون دائماً 

للف�سل الأول فقط. 
v  اآلية الدرا�سة:

الإلك���رتوين التعلي���م  موق���ع  طري���ق  ع���ن  للجامع���ة  الإلك���رتوين  التعلي���م  نظ���ام  اإىل  الدخ���ول    
. http://lms.ut.edu.sa، وم���ن خالل اختيار رابط �سفحة الدخول �ستظهر �سفحة حتتوي 

على حقلني هما: ا�سم امل�ستخدم وكلمة ال�سر، وميكن الدخول بعد اللتحاق بالربنامج كالتايل: 
الرق���م اجلامعي/ا�س���م امل�ستخ���دم، ورق���م الهوية/كلم���ة املرور، الدرا�س���ة ب�سكل كامل تك���ون من خالل   
الإنرتن���ت ول يوج���د اأي ح�سور للمحا�س���رات داخل احلرم اجلامعي، عند الدخ���ول اإىل نظام التعليم 
الإلكرتوين تظهر يف ال�سفحة الرئي�سية روابط لكل ق�سم وم�ستوى وبعد الدخول اإليها �ستظهر كامل 

املقررات اخلا�سة بالطالب.
فنظام التعليم الإلكرتوين ميكن الطالب من ت�سفح املقررات.   

v  الف�سول الفرتا�سية:
وه���ي عب���ارة ع���ن اأداة م�ساع���دة للط���الب ت�سمى الف�س���ول الفرتا�سي���ة ويتواج���د اأ�ست���اذ املقرر خالل    

مواعيد التوا�سل الإلكرتوين والتي يتم الإعالن عنها بداية كل ف�سل درا�سي.
v  الكليات املتاحة حاليًا:

اأوًل: ب�ك�ال�وري�و�ض الآداب ف�ي اأح�د ال�ت�خ��س��س�ات ال�ت�ال�ي�ة:  
1.  ال�درا�س�ات الإ�س�الم�ي�ة 

2.  ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ي�ة 
3.  الل�غ�ات وال�ت�رج�م�ة 

ث�ان�ي�اً: ب�ك�ال�وري�و�ض اإدارة الأع�م�ال ف�ي اأح�د ال�ت�خ��س��س�ات ال�ت�ال�ي�ة: 

1. ال�ت��س�وي�ق.
2.  الإدارة العامة.

v  مواعيد التقدمي:
يبداأ التقدمي لربنامج التعليم عن ُبعد يف بداية كل �سنه، ويتم حتديد املواعيد من قبل عمادة القبول   

والت�سجيل.

بيانات الت�سال:  v

عميد عمادة التّعُلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد
الربيد الإلكرتوينرقم التحويلةرقم الهاتفال�سم

0144296967Mflh2004@hotmail.com د. مفلح بن قبالن القحطاين
اإدارة ال�سوؤون الأكادميية

0144296967Mflh2004@hotmail.com د. مفلح بن قبالن القحطاين
اإدارة ال�سوؤون الفنية

111mgdah@ut.edu.saد. جمدي الق�ساة
مدير الإدارة 

104F_alenazi@ut.edu.saاأ. فهد بن جريد العنزي
الت�سالت الإدارية 

103balgamdi @ut.edu.saاأ. بندر بن غرم اهلل الغامدي
مدير مكتب العميد

102Nd.albqmai @ut.edu.saاأ. نايف بن دوخي البقمي
ال�سوؤون الفنية 

105kalgarni@ut.edu.saاآ. خالد بن ظافر القرين
105اأ. حممد بن اأحمد اآل عقيل

�سطر الطالبات
01442324160144232416hjk@ut.edu.saاآ. هنادي بنت جهز اجلهني
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v  الن�ساأة:
مت���ت املوافق���ة عل���ى عم���ادة التطوي���ر واجل���ودة بتاري���خ 1431/4/26ه���� وفق���ا لق���رار جمل����ض التعلي���م الع���ايل رق���م   
1434/59/25 بتاري���خ 1434/2/5ه���� واخلا����ض بتفوي����ض ال�سالحي���ات والخت�سا�س���ات باجلامعة فق���د قرر مدير 
اجلامع���ة اأن ترتب���ط العم���ادة بوكي���ل اجلامع���ة للتطوي���ر واجل���ودة، كم���ا ج���اء الق���رار الإداري ملدي���ر اجلامعة رقم 
32/11/20/ق وتاري���خ 1431/1/8ه���� بتفوي����ض عمي���د التطوي���ر واجل���ودة – اأو م���ن يفو�س���ه – مبجموع���ة م���ن 
ال�سالحي���ات والخت�سا�س���ات ت�سب يف عملي���ة التطوير واجلودة الأكادميية والإداري���ة باجلامعة  ومن نتائج هذه 
ال�سالحي���ات تكوي���ن اإدارة للعم���ادة وخم�سة وحدات اإدارية متث���ل اأن�سطة العمادة الرئي�سي���ة وتعمل ب�سفه تفاعلية 
م���ع بع�سه���ا البع����ض لتحقي���ق التطوي���ر واجل���ودة باجلامع���ة وه���ي : وح���دة التع���اون ال���دويل ، وح���دة التخطي���ط 

ال�سرتاتيجي ، وحدة الإح�ساء واملعلومات ، وحدة العتماد الأكادميي ،  وحدة اجلودة.
الر�سالة:  v

باجلامعة. والعاملني  والأكادميية  الإدارية  والربامج  اخلطط  تطوير   •
باجلامعة. النهو�ض  بغية  لها  الالزم  الفني  الدعم  وتقدمي  امل�ستقبلية  الدرا�سات  اإجراء   •

والإدارية. الأكادميية  املجالت  يف  امل�ستمر  والتح�سني  التميز  ج�سر  حتقيق   •
الأهداف:  v

متابع���ة ح�س���ول الكلي���ات عل���ى العتماد الأكادمي���ي الرباجمي واملوؤ�س�س���ي من الهيئ���ة الوطنية للتقومي   •
والعتماد الأكادميي والهيئات الدولية املماثلة.

تعزي���ز التع���اون ال���دويل بني جامعة تب���وك واجلامعات واملنظمات العربية والعاملي���ة ذات ال�سمعة العالية   •
واملع���رتف به���ا م���ن قب���ل وزارة التعلي���م الع���ايل وعق���د ال�س���راكات والتفاقي���ات معه���ا بغر�ض نق���ل اخلربات 

الأجنبية يف املجالني الأكادميي والإداري ملن�سوبي اجلامعة من الطالب والأ�ساتذة والإداريني.
القي���ام بعملي���ة الإ�س���راف والدع���م واملتابع���ة للتخطي���ط ال�سرتاتيج���ي بالكلي���ات والعم���ادات والوح���دات   •

الإدارية املختلفة يف اجلامعة.
توف���ري البيان���ات واخل���ربات والتحلي���الت، واملعلومات الالزم���ة لدعم التخطيط يف اجلامع���ة، والأبحاث   •
العلمي���ة، وامل�سارك���ة يف تق���ومي وحتلي���ل مدخ���الت وعملي���ات وخمرج���ات التعلي���م يف جميع كلي���ات اجلامعة 

وفقاً خلططها ال�سرتاتيجية املو�سوعة.
و�س���ع نظ���ام تقيي���م الأداء وتوكيد اجلودة باجلامعة) اأو دليل اجلودة( و�سوًل اإىل ج�سر التميز وحتقيق   •

روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة.
العمل. وور�ض  والندوات  الدورات  خالل  من  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  التعليم  مهارات  تطوير   •

والعاملية. والإقليمية  املحلية  والرباجمية  املوؤ�س�سية  لالعتمادات  والكليات  الأكادميية  الربامج  تهيئة   •
التعليمية. العملية  لعنا�سر  امل�ستمر  التطوير  مبداأ  اإر�ساء   •

بيانات الت�سال:  v
تليفون: 0144566666
فاك�ض: 0144216256

v  الن�ساأة:
مت تاأ�سي����ض عم���ادة الدرا�س���ات العلي���ا بن���اءاً على ق���رار معاىل مدي���ر اجلامع���ة يف 1429/12/1ه� وقد ب���داأت العمادة   
-منذ قرار التاأ�سي�ض - بال�سعي نحو اإر�ساء القواعد الأ�سا�سية للعمل، ف�سرعت يف اإعداد وتنظيم اللوائح والقواعد 
املنظم���ة لعمله���ا، وت�سمي���م النم���اذج الالزم���ة لت�سهيل مهامها، ف�س���اًل على ذلك ب���داأت العم���ادة بتاأ�سي�ض عدد من 

برامج الدرا�سات العليا وهي:

الأهداف:  v
تطوي���ر برام���ج الدرا�س���ات العلي���ا القائمة وا�ستح���داث برامج جدي���دة، والربط ب���ني العملية التعليمي���ة والبحث   
العلم���ي واحتياج���ات املجتم���ع املحلي لت�سبح هذه الربام���ج بيئة �ساحلة لالإبداع والتمي���ز و�سمان جودة م�ستوى 

خريجي هذه الربامج بالتعاون مع الأق�سام العلمية.
بيانات الت�سال:  v

عميد الدرا�سات العليا: 5046 
jhmadani@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين

مدير الإدارة: 5100 

salonazi@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين
الت�سالت الإدارية:5043

حتويلة: 8062 
ddq@ut.edu.sa :بريد عمادة التطوير واجلودة الإلكرتوين

برنامج احلديث وعلومه.  .1
برنامج املناهج وطرق التدري�ض.  .2

برنامج الإدارة والتخطيط الرتبوي.  .3

برنامج علم النف�ض العيادي.  .4
برنامج الريا�سيات.  .5

برنامج اللغة العربية واآدابها.  .6

برنامج القيا�ض والتقومي.  .7
برنامج اأ�سول الرتبية.  .8

عمادة التطوير والجودة  v

عمادة الدراسات العليا  v
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v  الن�ساأة:
مت تاأ�سي�ض وحدة البحوث وال�ست�سارات باجلامعة  مبوجب القرار ال�سادر  من معايل مدير اجلامعة   

برقم 9/ث/1428ه� وتاريخ 1428/12/25ه� لالإ�سراف على الن�ساط البحثي باجلامعة.
  ويف 1430/12/25ه� �سدر قرار وزارة التعليم العايل بتعيني اأول عميد لعمادة البحث العلمي لت�سبح 
عم���ادة البح���ث العلم���ي املرجعي���ة البحثي���ة والأكادميي���ة الت���ي تعن���ى ب���اإدارة  وتنظيم �س���وؤون البحوث 

والدرا�سات وال�ست�سارات  وتنمية وتطوير البيئة البحثية باجلامعة.

الر�سالة:  v
تنطل���ق عم���ادة البح���ث العلم���ي يف عمله���ا من روؤية تقوم عل���ى حتقيق التمي���ز البحثي حمليا   •
وعاملي���ا. وتعم���ل عل���ى حتقي���ق ذل���ك م���ن خ���الل ر�سالته���ا الت���ي تق���وم عل���ى توف���ري بيئ���ة بحثي���ة 
متط���ورة تلب���ي احتياجات املجتمع وت�ساهم يف اإجناح التنمي���ة، لتعزيز دور اجلامعة حملياً وعاملياً 

يف البحث والبتكار.

الأهداف:  v
ح���ددت عم���ادة البحث العلم���ي جمموعة من الأه���داف الرئي�سة التي متكنها م���ن حتقيق روؤيتها   

ور�سالتها وتنح�سر هذه الأهداف مبا ياأتي:
اأوًل: الكفاءة والتميز يف العمل من خالل حتديث وتطوير جميع الآليات والإجراءات اخلا�سة   •

بالأن�سطة البحثية. 
ثانياً: تكوين بيئة بحثية منا�سبة من خالل ن�سر الوعي بني اأع�ساء هيئة التدري�ض، والطالب   •
ح���ول البح���ث العلم���ي، واأهميته، وتوف���ري كافة النم���اذج والإجراءات املعتم���دة يف تقدمي الأبحاث 
ومتويلها واإتاحة ذلك على �سفحة العمادة على موقع اجلامعة الإلكرتوين، والتعريف باملجالت 
البحثي���ة املمول���ة لكاف���ة اأع�ساء هيئة التدري����ض باجلامعة، وت�سجيع اأع�س���اء هيئة التدري�ض على 

ت�سكيل الفرق البحثية.
ثالثاً: حتقيق م�ستوى متقدم من التوا�سل امل�ستمر وعرب كل الو�سائل مع الباحثني واملجتمع،   •
وعق���د لق���اءات دوري���ة م���ع الباحث���ني والباحثات للتعري���ف بكل ما ه���و جديد يف اأن�سط���ة العمادة، 

وتوفري ما يلزم من خماطبات لتمكني اأع�ساء هيئة التدري�ض من الباحثني والباحثات للتوا�سل 
وزيارة املوؤ�س�سات العلمية من جامعات وغريها.

رابع���اً: تفعي���ل العالق���ة ب���ني املجتم���ع املحلي، واجلامعة؛ م���ن خالل التوجه���ات البحثية التي   •
تخ���دم املجتم���ع املحل���ي وخماطب���ة العدي���د م���ن موؤ�س�س���ات وهيئ���ات املجتم���ع املحل���ي احلكومي���ة 
والأهلي���ة للتع���رف على املو�سوعات اجلديرة بالبحث والدرا�سة لإدراجها يف خطط البحوث التي 
تعلن عنها العمادة �سنويا، وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض من الباحثني والباحثات للتوا�سل مع 
موؤ�س�سات املجتمع على اختالفها وتوجيه اأن�سطتهم البحثية نحو الق�سايا التي تهمها، وتعريف 
املجتم���ع املحل���ي باأن�سطة العمادة وخدماتها من خالل امل�ساركة يف املعار�ض التي تقيمها اجلامعة 

اأو املعار�ض املحلية الأخرى.
خام�س���اً: اإع���داد اآلي���ات منا�سبة للربط بني اجلامعة، والقطاع اخلا�ض، فيما يخ�ض الن�ساطات   •
البحثي���ة وتاأم���ني جم���الت للدع���م م���ن خ���ارج اجلامع���ة وذل���ك م���ن خ���الل ال�سع���ي نح���و ج���ذب 

القطاع اخلا�ض لتمويل الأن�سطة البحثية التي تقوم بها العمادة.
�ساد�س���اً: التطوي���ر امل�ستمر لربنامج الأبحاث املمولة بالرتكيز على الدعم النوعي يف امل�ساريع   •
البحثي���ة املقدم���ة، وزي���ادة الدع���م لها، واحلر�ض عل���ى ن�سرها، وذلك بالعمل عل���ى خماطبة كافة 
الأق�س���ام العلمي���ة باجلامع���ة للم�ساركة يف و�سع خط���ة املجالت البحثية املمول���ة كل عام، والعمل 
عل���ى زي���ادة عدد البحوث املقبولة للدعم كل عام، ت�سجيع الباحثني والباحثات على ن�سر البحوث 

التي ح�سلوا على متويل لها يف جمالت علمية حمكمة.
العمل  العلمي، من خالل  البحث  التقنية يف خدمة  وا�ستثمار  الب�سرية  الكوادر  �سابعاً: تطوير   •
عل���ى تر�سي���ح من�سوب���ي العم���ادة لل���دورات التي تخ���دم اأعماله���م التخ�س�سية مبا يفي���د العمل يف 

العمادة.

عمادة البحث العلمي  v
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بيانات الت�سال :  v
عميد البحث العلمي: 

الدكتور حممد بن عبد اهلل ع�سريي
تليفون: 0144250974
جوال:  0555373711

masiri@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

وكيل عمادة البحث العلمي
الدكتور  عبد الهادي بن احمد العويف

جوال: 0503582107
aloufi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

وحدة البحوث املمولة من اجلامعة 
الدكتور حممد عبداهلل الزعارير

جوال:  0508388209 
mzaareer@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين

وحدة البحوث املمولة من خارج اجلامعة 
الدكتور حممد عبداهلل الزعارير

جوال:  0508388209 
mzaareer@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين

وحدة جوائز التميز البحثي:
الدكتور رائد م�سلح

جوال:  0568992329 
R_mesleh@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين

وحدة براءات الخرتاع:
الدكتور رائد م�سلح

جوال:  0568992329 
الربيد الإلكرتوين:  

v  الن�ساأة:
تزامن اإن�ساء عمادة �سوؤون املكتبات مع اإن�ساء جامعة تبوك، وذلك بهدف بناء بنية حتتية معلوماتية وا�سعة خلدمة   
الأه���داف التعليمي���ة والبحثية للجامعة، ومنذ اإن�ساء عمادة �سوؤون املكتبات بجامعة تبوك وهي ت�سعى خلدمة هذه 
الأه���داف، وذل���ك من خالل توف���ري كافة متطلبات بناء املكتب���ات اجلامعية احلديثة، واقتناء اأح���دث اأنواع واأ�سكال 

اأوعية املعلومات، وتقدميها بطريقة �سهلة ومي�سرة للجميع.

الروؤية:  v
الرتق���اء مب�ست���وى املكتب���ات بجامعة تبوك حتى تناف�ض مثيالتها يف اجلامع���ات العاملية، ولت�سبح مراكز متطورة   

لن�سر املعلومات واملعرفة احلديثة لتحقيق اأهداف اجلامعة التعليمية والبحثية واملجتمعية.

الر�سالة:   v
تق���دمي خدم���ات فنية ومعلوماتي���ة عالية اجل���ودة باأ�ساليب تقنية حديث���ة لتلبية جميع الحتياج���ات املعلوماتية   

والبحثية ملن�سوبي اجلامعة واأفراد املجتمع املحلي.

الأهداف:  v
من اأجل حتقيق روؤية ور�سالة عمادة �سوؤون املكتبات بجامعة تبوك فالبد من حتقيق الأهداف التالية:

تبوك.  بجامعة  مركزية  مكتبة  وتطوير  بناء   •
تبوك. جامعة  من�سوبي  جلميع  اجلودة  عالية  وخدمات  جمموعات  توفري   •

العاملية. للمعايري  وفقاً  املقتنيات  جلميع  الفنية  املعاجلة   •
اإيجابية. بيئة  يف  بفاعلية  للعمل  كفاءتهم  ورفع  والعاملني  املكتبات  اأمناء  تعيني   •

عمادة البحث العلمي  v

عمادة شؤون المكتبات  v
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عمادة شؤون المكتبات  v

وامل�ستفيدين.  املكتبة  خلدمة  احلديثة  التكنولوجيات  على  العتماد   •
للم�ستفيدين. وجاذبة  مريحة  بيئة  توفر  التي  الت�سهيالت  توفري   •

تبوك. جامعة  مبكتبات  العمل  �سري  تنظم  التي  وال�سيا�سات  اللوائح  اإعداد   •
تبوك. جامعة  مبكتبات  والإلكرتونية  التقليدية  اخلدمات  جلميع  الفعال  الت�سويق   •

اخلدمات املتاحة:  v
تق���دمي اخلدم���ات املرجعي���ة الت���ي بوا�سطته���ا ي�ستطيع امل�ستفي���د الرج���وع اإىل امل�سادر واملراج���ع والكتب   •

املرجعية.
تق���دمي خدم���ات الإع���ارة لأع�ساء هيئ���ة التدري�ض والط���الب وموظفي اجلامع���ة وامل�ستفيدين من خارج   •

اجلامعة وفق الأنظمة املتبعة.
تق���دمي خدم���ات البح���ث يف قواع���د املعلوم���ات والكت���ب الإلكرتوني���ة من خ���الل بوابة املكتب���ة للخدمات   •

الإلكرتونية.
ذلك. يحتاج  ملن  املعلومات  قواعد  من  ال�ستفادة  على  التدريب  خدمات  تقدمي   •

املكتبة املركزية:  v
ت�س���م املكتب���ة املركزي���ة اآلف الكتب والوثائق واملخطوطات الت���ي تخدم جميع التخ�س�س���ات وتوفر املكتبة خدمة   

البحث على �سبكة الإنرتنت والفهر�ض املبا�سر والبحث يف قواعد البيانات العاملية.

اأق�سام املكتبة املركزية:  v
ق�سم اخلدمات الإلكرتونية: لتقدمي خدمات البحث يف قواعد املعلومات.  )1

ق�سم الدوريات: ت�سمل عدة دوريات عربية واأجنبية.  )2
ق�س���م الإع���ارة: وت�سم���ل تق���دمي خدم���ات الإع���ارة جلمي���ع من�سوب���ي اجلامع���ة م���ن اأع�س���اء هيئ���ة التدري�ض   )3

وموظفني وطالب وم�ستفيدين من خارج اجلامعة ح�سب اأنظمة متبعة.
والت�سني���ف.            الفهر�س���ة  ب-وح���دة  التزوي���د.  اأ-وح���دة  وح���دات:  م���ن  تتك���ون  الفني���ة:  الإج���راءات  ق�س���م   )4

ج-الأعمال امل�ساندة. 

ق�س���م اخلدم���ات املرجعي���ة: تق���دم للم�ستفيد الرج���وع اإىل املراج���ع وامل�س���ادر والكتب املرجعي���ة )اإلكرتونية   )5
وورقية(.

ق�س���م الإه���داءات والتب���ادل: توف���ر الكت���ب وامل���واد التي ي�سعب احل�س���ول عليه���ا اأو �سراوؤها وتق���وم بالإهداء   )6
لبع�ض اجلهات داخل وخارج اجلامعة.

بيانات الت�سال:  v
العنزي حممد  بن  نا�سر  د.  املكتبات:  �سوؤون  عميد   •

الهاتف : 0144251125  
التحويلة: 1119  

املكتبات �سوؤون  عمادة  اإدارة  مدير   •
الهاتف : 0144251124  

التحويلة: 1191  
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v  الن�ساأة:
ب���داأ تاأ�سي����ض العم���ادة كوح���دة خلدمة املجتم���ع يف 1428/12/1ه� ثم مت �سم مرك���ز التدريب يف كلي���ة املعلمني اإىل وحدة   
خدمة املجتمع يف 1429/1/25ه�. ثم بعد ذلك حتولت اإىل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر يف العام 1431ه� وذلك 
لتقويه عالقة اجلامعة باملجتمع املحلى)اأفراداً وجماعات( الأمر الذى تتطلب تقدمي برامج دبلومات ودورات وخدمات 

تدريبيه متميزة تلبى احتياجات املجتمع املحلي و�سوق العمل وذلك حتت �سعار )التعليم والتدريب متاح للجميع (.
الأهداف:  v

تهدف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة تبوك اإىل:
تقدمي برامج يف جمال التعليم امل�ستمر والتدريب وال�ست�سارة )على �سكل دورات ودبلومات وبرامج تعليمية   •

تلبي احتياجات املجتمع(.
املحلي. املجتمع  وهيئات  فئات  ملختلف  واملهنية  العلمية  ال�ست�سارات  تقدمي   •

املحلي. املجتمع  قطاعات  ملختلف  والتقني  العلمي  والوعي  واملعرفة  الثقافة  ن�سر  يف  امل�ساهمة   •
املجتمع. قطاعات  خمتلف  بني  الفاعلة  ال�سراكة  من  اأمناط  حتقيق   •

واإقليمياً  املجتمع حملياً  العلمية واملهنية بخدمة  الأكادميية واملراكز  واملوؤ�س�سات  التوا�سل مع اجلامعات   •
وعاملياً.

واملنطقة. اجلامعة  جمتمع  تخدم  التي  والتدريبية  التعليمية  الأن�سطة  تدعيم   •
الر�سالة:  v

ت�سع���ى عم���ادة خدم���ة املجتم���ع والتعلي���م امل�ستمر لن تك���ون بيئة تعليمي���ة تدريبي���ة ا�ست�سارية متمي���زة ومتطورة 
وقادرة على املناف�سة حملياً واإقليمياً.

اأول: �سروط القبول بالدبلوم:
اأن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي غري تربوي ملن يتقدم للدبلوم العام يف الرتبية.  -1

اأن يكون حا�ساًل على موؤهل جامعي تربوي اأو دبلوم تربوي ملن يتقدم لدبلومات الرتبية اخلا�سة.  -2
اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة الثانوية ملن يتقدم لدبلوم ما بعد الثانوية.  -3

ثانيا: اآلية القبول:
املرحلة الأوىل: الت�سجيل الإلكرتونية:

التالية: اخلطوات  وفق  اإلكرتونيا  بالت�سجيل  العمادة  دبلومات  يف  الت�سجيل  يف  الراغبون  يتقدم   •

امل�ستمر. والتعليم  املجتمع  خدمة  بعمادة  اخلا�سة  الإلكرتونية  البوابة  على  الدخول   •
عليها. واملوافقة  القبول  �سروط  قراءة   •

املتاحة. الدبلومات  وفق  والرغبات  العلمية  واملوؤهالت  ال�سخ�سية  البيانات  ت�سجيل   •
يت���م ف���رز البيان���ات والرغبات م���ن قبل وحدة القب���ول والت�سجيل بالعمادة وحتدي���د الأ�سماء املقبولة يف   •

الدبلومات املقامة.
التوا�سل مع املقبولني عن طريق اإر�سال ر�سائل على اجلوال وعلى الربيد الإلكرتوين اخلا�ض بهم حيث   •

حتتوي الر�سالة على الأوراق املطلوبة ل�ستكمال القبول وموعد ومكان ت�سليمها.
املرحلة الثانية: ت�سليم الأوراق املطلوبة:  

يتم ا�ستالم الأوراق وفرزها والتاأكد من اكتمالها كما يتم ا�ستالم اإي�سالت الإيداع لإمتام عملية القبول   •
ا�ستخراج اأرقام جامعية للمقبولني ليتمكنوا من متابعة اجلداول اإلكرتونياً من خالل البوابة الإلكرتونية   •

اخلا�سة بجامعة تبوك. 
امل�ستندات املطلوبة:

الوطنية.  الهوية  من  �سورة   •
درا�سي. موؤهل  اآخر  �سورة   •

اإقرار قبول �سروط الدرا�سة بالعمادة. تعبئة ا�ستمارة ا�ستيفاء البيانات وت�سجيل الرغبات والتوقيع على   •
املالية.  والقوانني  اللوائح  ح�سب  بالدبلوم  الدرا�سة  بتكلفة  الريا�ض  ببنك  العمادة  ح�ساب  يف  بنكي  اإيداع   •

الدبلومات املقدمة من عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر:  v

الكلية املنفذة مع ا�سم الدبلومم
ال�سنوات الدرا�سيةال�سهادة املطلوبةالعمادة

ف�سلني درا�سينيالبكالوريو�ضالرتبية والآدابالدبلوم العام يف الرتبية1

دبلوم التوجيه والإر�ساد 2
ف�سلني درا�سينيالبكالوريو�ضالرتبية والآدابالطالبي

ف�سلني درا�سينيالبكالوريو�ضالرتبية والآدابدبلوم الإر�ساد الأ�سري3

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  v
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دبلوم الرتبية اخلا�سة 4
ثالث ف�سول البكالوريو�ضالرتبية والآداب)�سعوبات التعلم(

درا�سية

دبلوم الرتبية اخلا�سة 5
ثالث ف�سول البكالوريو�ضالرتبية والآداب)الإعاقة العقلية(

درا�سية

اأربعة ف�سول الثانويةالرتبية والآدابدبلوم اللغة الإجنليزية العام6
درا�سية

ف�سلني درا�سينيالثانويةاملجتمعدبلوم الإدارة املكتبية7

برنامج التج�سري:  v

التخ�س�ضت

متري�ض1

هند�سة كهربائية2

هند�سة مدنية3

علوم احلا�سب4

برنامج التعليم املوازي:  v

الكليةالتخ�س�ضم
ادارة الأعمالاإدارة1

العلوماأحياء2

العلومفيزياء3

العلومكيمياء4

الرتبية والآدابالرتبية اخلا�سة5

القت�ساد املنزيلالتغذية وعلوم الأطعمة6

اإدارة الأعمالالتمويل وال�ستثمار7

العلومالريا�سيات8

اإدارة الأعمالت�سويق9

الرتبية والآدابدرا�سات اإ�سالمية10

الرتبية والآداباللغات والرتجمة11

الرتبية والآدابلغة عربية12

ادارة الأعمالحما�سبة13

الدورات التدريبية املقدمة بالعمادة:  v
عدد ال�ساعاتم�دة الدورةم�سم�������ى ال��������������������دورةم

15ثالثة اأياماإدارة الوقت وحتديد الأولويات1

20خم�سة اأياممهارات التخطيط ال�سرتاتيجي2

40ع�سرة اأياممهارات البحث الرتبوي3

15ثالثة اأيامالعالقات الإن�سانية وفن التعامل مع الآخرين4

15ثالثة اأيامالتخطيط والتطوير الإداري5

15ثالثة اأياماتخاذ القرار وحل امل�سكالت6

15ثالثة اأيامفن القيادة والإبداع الإداري7

20اأربعة اأيامبرنامج كورت للتفكري8
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9TOT 40ع�سرة اأيامتدريب املدربني

12ثالثة اأيام�سياغة العقود10

15ثالثة اأياماإعداد املحا�سر وكتابة التقارير11

12 IELP الربامج املكثفة يف اللغة الإجنليزية
128�سهران�ستة م�ستويات

100ع�سرة اأ�سابيعدورة كامربيدج لتقنية املعلومات13

اختبارات دورة كامربيدج فقط14

16اأ�سبوعنياأ�سا�سيات �سبكات حا�سب15

32�سهر�سيانة حا�سب16

معاجلة وحتليل البيانات با�ستخدام برامج 17
SPSS20ع�سرة اأيام

25خم�سة اأيامدورة يف التحليل املايل18

25خم�سة اأيامدورة املحا�سبة لغري املحا�سبني19

25خم�سة اأيامدورة املحا�سب املايل املحرتف20

25خم�سة اأيامالإدارة املالية واإعداد املوازنات21

22Excel 25خم�سة اأيامبرنامج التحليل املايل بوا�سطة

25خم�سة اأياماأ�سا�سيات الت�سويق23

25خم�سة اأيامرجل املبيعات املحرتف " العملية البيعية"24

25خم�سة اأياماإدارة البيع الفعالة25

25خم�سة اأياماأ�سرار خدمة العمالء26

40ع�سرة اأياممهارات البحث الرتبوي23

25خم�سة اأيامرجل املبيعات املحرتف " العملية البيعية"24

15ثالثة اأياماإدارة الوقت وحتديد الأولويات25

20خم�سة اأياممهارات التخطيط ال�سرتاتيجي26

مقر الدرا�سة:   v
الطالبات(. �سطر   ، الطالب  )�سطر  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة   •

احلا�سبات. كلية   •
والآداب. الرتبية  كلية   •

املجتمع. كلية   •
بيانات الت�سال:  v

البازعي   جامع  – خلف  املروج2  حي  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  الرجال:   •
هاتف: 0144233474 فاك�ض:0144284889  

الن�س���اء: عم���ادة خدم���ة املجتم���ع والتعليم امل�ستمر )�سط���ر الطالبات( حي امل���روج 2 – مقابل الأكادميية   •
ال�سحية 

هاتف: 0144297497  
www.ut.edu.sa الإلكرتوين:  املوقع   •

www.tabukcsced.com :ًللت�سجيل بالدوارات اإلكرتونيا  

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر  v
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وحدة علم النفس العيادي:    v

v  الن�ساأة:
بع���د افتت���اح برنامج جامع���ة تبوك للدرا�سات العليا يف علم النف�ض العيادي )ماج�ستري ودبلوم عايل( وذلك بالتعاون مع   
كلي���ة عل���م النف�ض بجامع���ة جنوب اأ�سرتاليا، تاأ�س�ست وحدة علم النف�ض العيادي بجامع���ة تبوك بناء على القرار الإداري 

من معايل مدير اجلامعة رقم )31/11/72 ق( وتاريخ )1431/2/5(. 

v  الروؤيـــــة:
نظ���را للتاأث���ري اجلوه���ري للعوام���ل النف�سية على حي���اة الإن�سان بكافة جوانبه���ا �سلبا واإيجابا، فاإنه م���ن حق كل الأفراد   

الذين هم بحاجة مل�ساعدة نف�سية احل�سول على اأف�سل خدمة نف�سية ممكنة، تقوميا، وعالجا، ووقاية.

الر�سـالـة:  v
 Best Clinical Psychology Practice( تعزي���ز معاي���ري اأف�س���ل ممار�سة وتدري���ب عي���ادي نف�س���ي  
and Training( مبن���ي عل���ى الأدل���ة )Evidence-Based( يف كاف���ة املوؤ�س�سات ال�سحية ال�سعودية 
واملجتم���ع ال�سع���ودي ب�س���كل ع���ام. وبه���ذا ف���اإن وح���دة علم النف����ض العي���ادي بجامعة تب���وك ت�سعى لأن تك���ون مثال 

موؤ�س�سة رعاية نف�سية يحتذى به لي�ض يف اململكة العربية ال�سعودية فقط واإمنا يف العامل العربي قاطبة. 

الأهداف:  v
توف���ري البني���ة التحتي���ة الالزم���ة لتحقي���ق اأعل���ى مع���دلت اجل���ودة يف التدري���ب العي���ادي النف�س���ي لط���الب   .1

الدرا�سات العليا امللتحقني بربامج جامعة تبوك لعلم النف�ض العيادي العملي.
تق���دمي خدم���ات عالي���ة اجل���ودة يف التق���ومي النف�س���ي  )قيا����ض نف�س���ي ودرا�س���ة حال���ة، مث���ل قيا����ض ال���ذكاء   .2
والق���درات( والت�سخي�ض والع���الج النف�سي لكافة ال�سطرابات النف�سية )ا�سطرابات الكتئاب، وا�سطرابات 
القل���ق، والإدم���ان، والأكل، والنوم، وامل�سكالت ال�سلوكية لدى الأطفال واملراهقني، اإلخ(، وامل�سكالت النف�سية 
امل�ساحب���ة لالأمرا����ض اجل�سدي���ة خ�سو�سا املزمن���ة منها. كما ت�سعى اإىل تقدمي خدم���ات اإر�ساد نف�سي تتعلق 
بال�سعوب���ات النفعالي���ة وال�سلوكية الت���ي يواجهها الأفراد يف جمالت خمتلفة )اأ�سري���ة، عملية، اجتماعية، 

اإلخ(.
توفري فر�ض اإجراء الدرا�سات النف�سية العيادية للباحثني يف جمال ال�سطرابات النف�سية وعالجها، وذلك   .3

ح�س���ب الإمكان���ات املتوف���رة. كما تعمل الوحدة على تر�سيخ قواعد �سلب���ة للبحث العلمي النف�سي من خالل 
التاأليف، والرتجمة، واإجراء البحوث التخ�س�سية يف جمالت علم النف�ض العيادي املتنوعة، مع تركيز اأكرب 

على حاجات اأفراد املجتمع ال�سعودي املعا�سر يف املجال ال�سلوكي النف�سي.
تطوي���ر برام���ج خدمية جمتمعي���ة هدفها الوقاية وال�سح���ة النف�سية العامة. ومن ذل���ك العمل على توفري   .4
برام���ج للتطوي���ر والتمك���ني الأ�س���ري لزي���ادة ق���درة الأ�س���رة عل���ى الإ�سه���ام يف وقاي���ة ال�سغار م���ن امل�سكالت 

ال�سلوكية كتعاطي املخدرات والنخراط يف اأن�سطة خطرة اأو م�سادة للمجتمع ومعايريه ال�سريحة
الإ�سهام بفعالية يف اخلدمات العالجية التي تقدمها موؤ�س�سات متخ�س�سة يف جمالت الأ�سرة )مثل برامج   .5
الأم���ان الأ�س���ري(، والرعاي���ة الجتماعي���ة، والإدم���ان، وغري ذل���ك من اخلدم���ات ال�ساعية لع���الج امل�سكالت 

ال�سلوكية النف�سية، مما هو موجود الآن اأو ما قد يطراأ يف امل�ستقبل.
توطيد عرى التعاون والت�سال مبوؤ�س�سات املجتمع العامة )مثل املدار�ض، وال�سرطة، وامل�ست�سفيات، واملراكز   .6
املتخ�س�سة الأخرى( لتقدمي ال�ست�سارات والتدريب والبحوث املتخ�س�سة. ومن ذلك تطوير برامج هدفها 
تنمي���ة امله���ارات العملي���ة الدقيق���ة لفئات م���ن املتخ�س�س���ني يف جمالت خمتلفة ت���ربز فيه���ا اأهمية اجلانب 

النف�سي العيادي.
ت�سميم برامج خا�سة ببيئة العمل يف اجلامعة ت�سعى اإىل حت�سني الأداء )مثال: برامج التعامل مع �سغوط   .7

العمل، واملهارات الجتماعية(.
الربامج التعليمية  v

اأ�س�س���ت جامع���ة تب���وك يف عام 1430 اأول برنامج درا�سات عليا يف علم النف�ض العي���ادي يف اململكة العربية ال�سعودية   
والعامل العربي خا�سع للمعايري العاملية يف التدريب العيادي النف�سي. وقد و�سع هذا الربنامج بالتعاون مع كلية 

علم النف�ض بجامعة جنوب اأ�سرتاليا. وتنق�سم برامج علم النف�ض العيادي العملي بجامعة تبوك اإىل:
 G. Dip. Of Practical Clinical( العمل���ي  العي���ادي  النف����ض  عل���م  يف  الع���ايل  الدبل���وم   •

.)Psychology
.)Master of Practical Clinical Psychology( ماج�ستري علم النف�ض العيادي العملي  •

وتهدف برامج علم النف�س العيادي اإىل ما يلي:  v
توطني معايري اجلودة العاملية يف التدريب واخلدمة النف�سية ال�سحية.  •

�س���د حاج���ة املجتمع ال�سعودي م���ن الخت�سا�سيني النف�سيني املدربني تدريباً عيادي���اً يخ�سع ملعايري املمار�سة   •
النف�سية العيادية املتعارف عليها عاملياً ملهنة الأخ�سائي النف�سي العيادي. 
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توفري فر�ض التدريب العيادي خلريجي اأق�سام علم النف�ض.  •
توف���ري فر����ض التدري���ب امل�ستمر لالأخ�سائي���ني النف�سيني العامل���ني يف موؤ�س�سات الرعاي���ة ال�سحية املختلفة   •

)مراكز التاأهيل وم�ست�سفيات ال�سحة النف�سية(.
بالإ�ساف���ة اإىل الربناجم���ني الرئي�سيني، تنظم وحدة علم النف�ض العيادي دورات تخ�س�سية مكثفة وق�سرية املدى   

لفئات مهنية خمتلفة.
�سروط اللتحاق بربنامج علم النف�س العيادي هي:  v
اأن يكون املتقدم حا�ساًل على بكالوريو�ض علم النف�ض.  •

األ  يقل تقدير املتقدم عن جيد جداً.  •
يحق للق�سم اإ�سافة مواد تكميلية يدر�سها املتقدم قبل البدء يف الربنامج.  •

TOFEL“ اأن يح�سل املتقدم على درجة ل تقل عن 450 على اختبار  •
اأن يجتاز املتقدم الختبار التحريري الذي تعقده وحدة علم النف�ض العيادي.  •

اأن يجتاز املتقدم املقابلة ال�سخ�سية.  •

متطلبات احل�سول على الدرجة:  v
جداً. جيد  عن  يقل  ل  عام  بتقدير  الربنامج  خطة  يف  املدرجة  الدرا�سية  الوحدات  يف  النجاح   •

�ساعة(  1000( املطلوبة  املوجه  العيادي  التدريب  �ساعات  اإجناز   •
ومت���اح للط���الب بعد ال�سنة الأوىل الختيار من بني اأربعة جمالت عملية من جمالت علم النف�ض العيادي   

هي: 
اخلدمة النف�سية العامة )تقومي، ت�سخي�ض، عالج ال�سطرابات النف�سية(،   )1

عل���م نف����ض ال�سح���ة العي���ادي )التدخ���الت النف�سي���ة كج���زء م���ن برامج رعاي���ة فئات مم���ن يعانون من   )2
اأمرا�ض ج�سدية خمتلفة، مثل ال�سرطان، ال�سكر، الأمل املزمن، اإلخ(،

عالج امل�سكالت ال�سلوكية والنفعالية لأفراد الفئات اخلا�سة، واإعادة التاأهيل، وحالت خمتلفة تتطلب   )3
الرعاية النف�سية املتخ�س�سة، كموؤ�س�سات الإيواء والرعاية الجتماعية لأفراد الأ�سر امل�سطربة.

اخلدمات النف�سية يف ال�سجون.  )4
و�ستعم���ل وح���دة عل���م النف����ض العي���ادي عل���ى تو�سي���ع جم���الت التدري���ب م�ستقب���ال ح�س���ب م���ا تو�سي ب���ه اللجنة   

ال�ست�سارية العليا، واإمكانات الإ�سراف العيادي.

برنامج اخلدمات وال�ست�سارات النف�سية:  v
تقدم وحدة علم النف�س العيادي خدمات نف�سية لالأفراد تت�سمن:

التقومي النف�سي ودرا�سة احلالة: اإجراء اختبارات الذكاء والقدرات )مثل ويك�سلر، وبينيه-5(، واختبارات   •
ال�ستع���دادات واملي���ول املهنية، واختبارات ال�سخ�سية، واملقاب���الت والفح�ض العيادي، ومن ثم كتابة التقارير 
الحرتافي���ة ع���ن الأف���راد املختربين، �سواء كان ذل���ك بناء على طلبهم اأو بناء على طل���ب املوؤ�س�سات اأو الأ�سر 
الت���ي ينتم���ون اإليه���ا، اأو بن���اء عل���ى التحويل م���ن موؤ�س�سات خدمي���ة اأخرى كاملدار����ض وامل�ست�سفي���ات ومراكز 

الرعاية الأولية.
القلق،  وا�سطرابات  الكتئاب،  )ا�سطرابات  النف�سية  ال�سطرابات  لكافة  الدوائي(  النف�سي )غري  العالج   •
والإدم���ان، والأكل، والن���وم، وامل�س���كالت ال�سلوكي���ة ل���دى الأطف���ال واملراهق���ني، اإل���خ(، وامل�س���كالت النف�سي���ة 

امل�ساحبة لالأمرا�ض اجل�سدية خ�سو�سا املزمنة منها. 
)اأ�سرية،  الأفراد يف جمالت خمتلفة  يواجهها  التي  التكيفية  ال�سعوبات  النف�سي يف  والإر�ساد  ال�ست�سارة   •
عملي���ة، اجتماعي���ة، اإل���خ(، ومن ذل���ك وم�سكالت التكي���ف الأ�سري، وم�س���كالت التعر�ض للعن���ف اأو الإهمال، 

وم�سكالت التكيف الوظيفي.
وتقدم خدمات ال�ست�سارة اأو العالج النف�سي بناء على طلب الأفراد اأنف�سهم اأو بناء على الإحالة من املوؤ�س�سات اأو   

من الأ�سر، اأو من املوؤ�س�سات اخلدمية الأخرى.
املرافق:  v

�سمم���ت بيئ���ة وحدة عل���م النف�ض العيادي بطريق���ة تت�سق مع املعاي���ري العاملية ملمار�سة التق���ومي النف�سي والعالج   
النف�سي. وتتكون مرافق الوحدة مما يلي:

6 غ���رف ا�ست�س���ارة )3 يف الق�س���م الن�سائ���ي ومثلها يف الق�سم الرجايل(. جمي���ع الغرف مو�سولة بال�سوت   •
وال�سورة لغرفة املالحظة لأغرا�ض الإ�سراف العيادي.

الرجايل(. للق�سم  واأخرى  الن�سائي  للق�سم  )واحدة  جمعي  عالج  غرفتي   •
ا�سرتخاء. كرا�سي   •

الن�سائي. الق�سم  يف  وا�ستقبال  الرجايل  الق�سم  ا�ستقبال   •
اأطفال. غرفة   •

العيادية. والنماذج  النف�سية  املقايي�ض  مكتبة   •

وحدة علم النفس العيادي:    v



ت
ارا

إد
 و

ت
دا

ح
وو

ت 
دا

ما
ع

65 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

العيادي. النف�ض  علم  ومراجع  م�سادر  مكتبة   •
والرجايل. الن�سائي  الق�سم  يف  وندوات  تدري�ض  قاعتي   •

للن�ساء. والآخر  للرجال  واحد  حا�سب  معملي   •
للن�ساء. واأخرى  للرجال  واحدة  ا�سرتاحة  غرفتي   •

اللجنة ال�ست�سارية العليا لربامج علم النف�س العيادي العملي  v
ل�سم���ان حتقي���ق اأهداف برنامج علم النف�ض العيادي العملي، وللحف���اظ على م�ستوى اجلودة الذي تهدف وحدة 

علم النف�ض العيادي اإىل تر�سيخه، فقد ت�سكلت جلنة ا�ست�سارية عليا تتكون من:
رئي�س اللجنة:   v

معايل مدير جامعة تبوك، اأو من ينيبه.
اأمني اللجنة, وامل�سرف العام على وحدة علم النف�س العيادي:  v

د. فالح بن حمروت العنزي.
الأع�ساء وامل�ست�سارون  v

احلبيب احلميد  عبد  الدكتور  والجتماعية،  النف�سية  ال�سحة  عام  مدير   / �سعادة   •
الغامدي. العرابي  مقبول  بن  علي  الدكتور  تبوك،  مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير   / �سعادة   •

حريب. بن  غالب  د.  طبيب  العميد  بتبوك،  امل�سلحة  القوات  م�ست�سفى  مدير   / �سعادة   •
�سعادة / الدكتور مايكل برويف )م�ست�سار الربنامج، وموؤ�س�سه بالتعاون، رئي�ض التدريب العيادي بكلية علم   •

النف�ض بجامعة جنوب اأ�سرتاليا �سابقا(.
الغربه. توفيق  الدكتور  تبوك،  بجامعة  الطب  كلية  عميد   / �سعادة   •

تبوك. بجامعة  النف�ض  علم  ق�سم  رئي�ض   / �سعادة   •
�سع���ادة / الدكت���ور هين���ك ف���ان بيل�سون، امل�سرف على برام���ج العالج الذهني ال�سلوك���ي بجامعة كراي�ست   •

ت�سريت�ض، اإجنلرتا.
بالدمام. النف�سية  لل�سحة  الأمل  جممع  اجلوهي،  عمر  بن  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة   •

v  اإجنازات الوحدة :
خرج���ت وح���دة عل���م النف�ض العي���ادي اأول دفع���ة �سعودية من برنام���ج ماج�ستري �سع���ودي يف علم النف����ض العيادي   

العمل���ي يخ�س���ع للمعاي���ري العاملي���ة للتدري���ب العيادي يف عل���م النف�ض يف م�ست���وى املاج�ستري  )الف�س���ل الأول من 
العام الدرا�سي 1433-1434 ه�(، كما اأ�سدرت وحدة علم النف�ض العيادي ثالثة اإ�سدارات من �سل�سلة ال�سحة وعلم 
النف�ض العيادي : الأول فنيات املقابلة يف مهن امل�ساعدة ، والثاين املقابلة الدافعية يف الرعاية ال�سحية ، والثالث 

من الت�سخي�ض اإىل �سياغة احلالة و الإ�سدارين الثاين والثالث هما عبارة عن كتابني مرتجمني .
الهيكل التنظيمي للوحدة :  v

بيانات الت�سال :  v
: العام  امل�سرف  مكتب   •

هاتف: 0144211775               
fmalanazi@yahoo.com : الربيد الإلكرتوين  

 : الإدارية  الت�سالت  مكتب   •
هاتف: 0144229565             

فاك�ض: 0144211775  
 : ال�ستقبال   •

هاتف: 0144222111  
املوقع:   •

مدنية تبوك -حي الراجحي – خلف �سوق اخل�سار.  

 

 املشرف العام

 مدير االدارة

سكرتري  املشرف  

 العام

االتصاالت  

 االدارية

موظفو  

 االستقبال

رؤساء اللجان  

 املتخصصة

نائب املشرف  

العام للتدريب  

 العيادي

االخصائيون 
النفسيون 
 والفنيون

نائب املشرف  

العام للتطوير  

والشئون  

 االكادميية

وال�سوؤون
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جدول برنامج املاج�ستري يف علم النف�س العيادي العملي:  v

الوحدات املكافئةالرقم/الرمزالف�سول واملواد الدرا�سية
ال�سنة الأوىل - الف�سل الأول

PSY-C6013تقومي الأطفال والرا�سدين
PSY-C6035ال�سطرابات النف�سية يف الطفولة والر�سد 

PSY-C6092مدخل اإىل علم النف�ض الع�سبي وعلم النف�ض الدوائي 
PSY-C6121التقومي النف�ض-ع�سبي العيادي 

PSY-C6211اأ�س�ض التقومي واإجراءاته 
PSY-C6073مهارات التدخل العيادي )1( 

ال�سنة الأوىل - الف�سل الثاين
PSYC-6334مهارات التدخل العيادي )2( 

PSY-C6083علم نف�ض ال�سحة واإعادة التاأهيل   
PSY-C6512ق�سايا العمل املهني 

PSY-C6615الإحالل النف�سي العيادي )1( 
PSY-C6912طرق البحث والتقومي 

PSY-C6952م�سروع بحث )1(
ال�سنة الثانية – الف�سل الأول

PSY-C6625الإحالل النف�سي العيادي )2( 
PSY-C6943مراجعة احلالة

PSY-C6964م�سروع بحث )2(
PSY-C6615الإحالل النف�سي العيادي )1( 

ال�سنة الثانية – الف�سل الثاين
PSY-C6635الإحالل العيادي )3(

PSY-C6976م�سروع بحث )3(
56املجموع الكلي للوحدات

املقررات:   v

PSY-C603ال�سطرابات النف�سية يف الطفولة والر�سد

-ال�سطراب���ات النف�سي���ة يف الطفول���ة: ا�سطراب���ات الطفول���ة النف�سي���ة وتدخالته���ا العالجي���ة، مب���ا يف ذل���ك 
ال�سطراب���ات النمائية، والقلق، وال�سطرابات الكتئابي���ة والإدمانية، وا�سطرابات التعلم، وم�سكالت ال�سلوك 
والأ�س���رة، و�س���وء معامل���ة الطف���ل، وال�س���راع الزواج���ي والط���الق، واملر����ض النف�س���ي الوالدي، وط���رق التدخل 

العالجي لالأ�سرة، واجلوانب الجتماعية-الثقافية لالأمرا�ض النف�سية يف الطفولة، ومنو الطفل والأ�سرة. 
-ال�سطراب���ات النف�سي���ة ل���دى الرا�سدين: نظ���رة تاريخية عام���ة، التوجهات النظرية يف تف�س���ري ال�سطرابات 
النف�سي���ة، ال�س���واء والال�س���واء، الدلي���ل الإح�سائ���ي الت�سخي�سي)4(، ونظ���م الت�سنيف الأخرى، نق���د الت�سنيف 
امل���زاج،  والت�سخي����ض، درا�س���ات حال���ة لعدي���د م���ن ال�سطراب���ات النف�سي���ة مب���ا يف ذل���ك القل���ق وا�سطراب���ات 

وال�سطرابات الذهانية، وا�سطرابات ال�سخ�سية.

PSY-C609مدخل اإىل علم النف�ض الع�سبي وعلم النف�ض الدوائي

الت�سري���ح الع�سبي الأ�سا�سي، الناقالت الع�سبي���ة والهرمونات، ال�سطرابات الع�سوية، مبا يف ذلك ا�سطرابات 
النتب���اه والذاك���رة وا�سطرابات اللغة وم�سكالت الوظيف���ة التنفيذية وال�سطراب���ات التدهورية، وعلم النف�ض 
الع�سب���ي النمائ���ي، واإ�سابات الراأ�ض، والأورام وحوادث الأوعية الدماغية، والفارمكوكينيتيك، وم�سارات و�سف 

الدواء واإلغائه اأو اإيقافه، والأدوية النف�سية وا�ستخداماتها، و�سوء ا�ستخدام الأدوية.
PSY-C691طرق البحث والتقومي

مراجع���ة ملب���ادئ ت�سمي���م البح���وث وحتليل البيان���ات، اأن���واع ت�ساميم البحث مب���ا يف ذلك الرتباطي���ة ودرا�سات 
احلالة والختبارات امل�سبوطة والبحث النوعي، م�سائل حول الدللة الإح�سائية والدللة العيادية، الإجراءات 
الإح�سائي���ة متع���ددة العوامل مبا يف ذل���ك النحدار، والنحدار املنطقي، وحتلي���ل الوظيفة التمييزي، وحتليل 

البقاء، ومنذجة املعادلة البنائية، والتحليل املراجعي.
PSY-C601تقومي الأطفال والرا�سدين

-تق���ومي الأطف���ال : التق���ومي ال�سلوك���ي، مقابلة الأطف���ال واأ�سرهم، تقومي ال���ذكاء، تقومي الق���درات الدرا�سية، 
تقومي املواليد.

-تقومي الرا�سدين: قيا�ض الذكاء، قيا�ض القدرات الدرا�سية، اختبارات ال�سخ�سية واملر�ض النف�سي، 
الروائز العيادية، قيا�ض احلالة العقلية.

وحدة علم النفس العيادي:    v
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PSY-C612التقومي النف�ض-ع�سبي العيادي

منهجي���ة التقومي النف�ض-ع�سب���ي، الختبارات النف�ض-ع�سبي���ة ال�سائعة، تف�سري الكت�ساف���ات النف�ض-ع�سبية 
يف حالت عيادية.

PSY-C621اأ�س�ض التقومي واإجراءاته

اأغرا����ض واإج���راءات واأه���داف التقومي، الثبات وال�س���دق، تطبيق وتف�سري الختب���ارات، الت�سخي�ض وبناء منوذج 
احلالة، وكتابة التقارير.

PSY-C607مهارات التدخل العيادي )1( 

مراجع���ة للمه���ارات العيادي���ة الأ�سا�سي���ة املطلوبة م���ن الأخ�سائي النف�سي العي���ادي، املقابلة والإر�س���اد، والعالج 
النف�س���ي، والتدخ���ل يف الأزم���ات – الأه���داف واملهارات، تدري���ب يف مهارات املقابل���ة، مهارات الإر�س���اد والأزمات، 

مقابلة احلالت ال�سعبة – العمالء النتحاريون والعنيفون، والتطبيق الأخالقي.

PSYC-633مهارات التدخل العيادي )2( 

نظري���ة وتطبي���ق العالج���ات الذهني���ة ال�سلوكي���ة، التدخ���الت ال�سلوكية، التدخ���الت الذهنية، نظري���ة وتطبيق 
العالج النف�سي البني-�سخ�سي، ابتكارات يف العالجات الذهنية ال�سلوكية، العالج الزواجي والأ�سري، م�سائل يف 
تخطيط العالج، العالج العيادي ل�سطرابات نف�سية معينة، تقومي ا�سرتاتيجيات العالج، امل�سائل الأخالقية.

PSY-C608علم نف�ض ال�سحة واإعادة التاأهيل   

التوجهات النظرية يف فهم وتغيري �سلوك ال�سحة، اتخاذ القرارات فيما يتعلق مب�سائل ال�سحة، طرق التقومي 
والتدخ���ل العالج���ي، تطبيق املعرفة ال�سحية يف م�سكالت �سحية معين���ة، التطوير ال�سحي، املفاهيم املعا�سرة 

لالإعاقة واإعادة التاأهيل، التقومي وت�سميم الربامج.

PSY-C651ق�سايا العمل املهني 

القواع���د الأخالقي���ة وم�سطلحاته���ا، املع�س���الت الأخالقي���ة، الأخ�سائي���ون النف�سي���ون يف املنظم���ات، الطبيع���ة 
ال�سياقية للعمل النف�سي، التفاعل مع املهنيني الآخرين، التطور املهني.

PSY-C694مراجعة احلالة

تق���دمي ح���الت يف ف���رتات خمتلفة من قب���ل الأخ�سائ���ي النف�سي املت���درب واخلبري، ومناق�س���ة التقومي ومنوذج 
احلالة، وم�سائل التدخل العالجي.

PSY-C661الإحالل النف�سي العيادي )1( 

خ���ربة تعي���ني عي���ادي حتت الإ�سراف م���ع توجيه منتظم م���ن قبل امل�سرف. يج���ب اأن يكون الإ�س���راف ملدة �ساعة 
واح���دة يومي���ا على الأقل اأثن���اء الفرتة التدريبية. وميكن اأن يكون الإ�سراف جماعي���اً اأو فردياً، ولكن 50% على 

الأقل يجب اأن يكون فردياً.
PSY-C662الإحالل النف�سي العيادي )2( 

خربة عيادية حتت الإ�سراف مع تغذية راجعة منتظمة.

PSY-C663الإحالل النف�سي العيادي )3( 

خربة عيادية حتت الإ�سراف مع تغذية راجعة منتظمة.

PSY-C695م�سروع بحث فردي )1( 
ق���راءة مكثف���ة يف جم���ال خمتار م���ن جمالت عل���م النف�ض العي���ادي، اعتب���ارات يف ت�سمي���م البحوث، 

وجتهيز مقرتح بحثي.
PSY-C696م�سروع بحث  فردي )2( 

ق���راءة مكثف���ة يف جمال خمتار من جمالت عل���م النف�ض العيادي، مراجع���ة �سردية لأدبيات مالئمة 
ملو�سوع البحث الذي مت اختياره.

PSY-C697م�سروع بحث فردي )3( 

جمع البيانات وحتليلها، كتابة مقال بحثي يلخ�ض الأهداف والنتائج وت�سمينات البحث.
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وحدة اإلحصاء والمعلومات :   v

v  الن�ساأة:
ت�س���كل الإح�س���اءات ال�سامل���ة والدقيقة قاعدة اأ�سا�سي���ة ومنطقية ل�سناعة الق���رارات التطويرية، كما   
تعك����ض الإح�س���اءات روؤي���ة خمتلف���ة الدرج���ات لتق���ومي املج���ال التعليم���ي والإداري، ل���ذا يعد م���ن اأهم 
العوامل الأ�سا�سية يف تطوير العمل الأكادميي واجلامعي والبحث العلمي هو توفر اإح�ساءات منظمة 
ومنطقي���ة وموح���دة، كما توفر الإح�ساءات موؤ�سرات وا�سفة ومقيمة ل���الأداء املوؤ�س�سي مما ي�سهل من 

التناف�سية على امل�ستوى املحلي والعاملي.
       وم���ن الأ�سا�سي���ات يف العم���ل التخطيط���ي والتطوي���ري لأي جه���ة هو اإيج���اد جهة تتوىل بن���اء الأدوات 
الإح�سائي���ة ومتابع���ة توفري البيانات واملعلومات ومعاجلتها وتقدميها ح�سب م�ستوى احلاجة للجهة 

املعنية داخل اجلامعة اأو خارجها.
وحي���ث اأن جامع���ة تب���وك تعم���ل عل���ى اأن حتق���ق كل اجلوانب التطويري���ة ب�سفتها جزءاً م���ن منظومة   
التعلي���م الع���ايل يف اململك���ة وحلر�سه���ا عل���ى  اأن تتب���واأ مكان���ة مرموق���ة ب���ني اجلامع���ات ، ولتتمي���ز يف 
برناجمها التعليمية والبحثية يف جمالت العلمية كافة ،لذا تتوىل وحدة الإح�ساء واملعلومات العمل 

الإح�سائي يف اجلامعة.

الأهداف:  v
بناء قواعد البيانات والإح�ساء اخلا�سة باجلامعة.  -1

توفري املعلومات املتكاملة عن اجلامعة.  -2
اإعداد موؤ�سرات قيا�ض الأداء على م�ستوى اجلامعة.  -3

بناء اأدوات جمع البيانات وحتليلها وتوثيقها واعتمادها.  -4
جمع البيانات واملعلومات ومعاجلتها.  -5

ا�ستكمال بناء قواعد البيانات.   -6
القيام بالدرا�سات ال�ستطالعية والتحليلية وال�ست�سرافية التي تخدم متخذي القرار.  -7

اإتاحة البيانات واملعلومات و�سمان حداثتها.   -8
امل�ساهم���ة يف اتخ���اذ اجلامع���ة للق���رارات بتوف���ري املعلوم���ات والإح�س���اءات والبيان���ات الدقيق���ة   -9

والدرا�سات  الالزمة.

املهام:  v
جم���ع املعلومات والبيانات والإح�ساءات املت�سل���ة بجميع اأوجه ن�ساطات اجلامعة وتزويد اجلهات   -1

داخل اململكة وخارجها مبا حتتاجه منها وفقاً ملا حتدده التعليمات.
تبويب وت�سنيف البيانات والإح�ساءات اخلا�سة باجلامعة، وو�سع اأ�س�ض تخزينها وا�سرتجاعها.  -2

اإجراء الدرا�سات الإح�سائية التحليلية واإعداد الكتب الإح�سائية ال�سنوية .  -3
و�س���ع نظام تبادل املعلومات بني الإدارة والوح���دات الأكادميية والإدارية باجلامعة وكذلك بينها   -4

وبني اجلهات ذات الهتمام بالتعليم العايل.
مراجع���ة الن�س���رات الدوري���ة والتقاري���ر والأدل���ة والكتيب���ات ال�س���ادرة ع���ن الوح���دات اجلامعي���ة   -5

الأكادميية والإدارية التي حتتوي على البيانات واملعلومات الإح�سائية.
اإع���داد الأدل���ة والكتب والن�سرات وال�سور الفوتوغرافية وال�سرائح والأفالم التي تو�سح اإجنازات   -6

اجلامعة ومنا�سباتها.
امل�سارك���ة يف ت�سمي���م الر�س���وم الفني���ة والبياني���ة لالأن�سط���ة التي ت�سه���م بها اجلامع���ة يف خمتلف   -7

املنا�سبات.
اإعداد التقرير ال�سنوي للجامعة.  -8

بيانات الت�سال:  v
واملعلومات: الإح�ساء  وحدة  على  العام  امل�سرف   •

الدكتور/ عي�سى بن جود اهلل احلربي   
جوال: 0500776615  

Alhrbi909@gmail.com :الربيد الإلكرتوين  
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وحدة المتابعة اإلدارية :   v

v  الن�ساأة:
ن�ساأت الوحدة بناء على قرار معايل مدير جامعة تبوك رقم 32/11/23/ق وتاريخ 1432/1/9ه�، الذي   
ن����ض عل���ى اإن�س���اء وحدة املتابع���ة الإدارية؛ لرف���ع امل�ستوى الوظيف���ي ومراقبة �سري العم���ل باجلامعة؛ 
ك���ي تك���ون مر�س������داً وموجه���اً للمحافظة على �سالم���ة تطبيق الأنظم���ة باجلامعة، وتق���وم بكل ما من 
�ساأن���ه �سم���ان ح�س���ن �س���ري العم���ل م���ن خ���الل حتقي���ق الواجب���ات الوظيفي���ة للموظف وفق���اً للخطط 

وال�سرتاتيجيات املر�سومة.

الأهداف:  v
مراقبة �سري العمل يف وحدات اجلامعة الإدارية.  -1

مراقبة انتظام الدوام للموظفني.  -2
التاأكد من عدم وجود اأي تق�سري يف �سري العمل باجلامعة والتعرف على ال�سلبيات اإن وجدت مع   -3

حماولة ت�سحيحها.
تنمية وتقوية الرقابة وتنمية الإح�سا�ض بامل�سوؤولية لدى من�سوبي اجلامعة.  -4

ال�سرتاك يف جلان التحقيق اخلا�سة مبخالفات املوظفني.   -5
اإع���داد التقاري���ر الدوري���ة عن اأن�سطة الوح���دة واإجنازاتها، وتقدمي املالحظ���ات على تطوير �سري   -6

العمل.

املهام:  v
التاأك���د م���ن تقي���د الإدارات وموظفيها بالأنظم���ة واللوائح املعم���ول بها، والتعامي���م ال�سادرة عن   -1

اجلهات املخت�سة، ومتابعة تنفيذها ب�سورة فعال و�سليمة.
رف���ع تقاري���ر اإىل اإدارة �سوؤون املوظفني تت�سمن اأ�سم���اء املوظفني غري املنتظمني بالدوام؛ لتخاذ   -2

الإجراءات النظامية الالزمة بحقهم.
القي���ام بزي���ارات ميدانية والإطالع على �سري كاف���ة املعامالت لدى كافة اجلهات الإدارية لتحري   -3

مدى �سحتها ومطابقتها لالأنظمة واللوائح.
درا�س���ة وتدقيق التعليمات والإج���راءات الإدارية والفنية واملالية املعمول بها، والك�سف عن اأ�سباب   -4

عدم فاعليتها والق�سور يف تطبيقها.
اق���رتاح الأ�سالي���ب الكفيلة لتطوي���ر الإجراءات الإداري���ة والفنية واملالية لتطويره���ا وتب�سيطها،   -5

ومنع التداخل بينها ل�سمان ح�سن الأداء يف الإدارات.
الك�سف عن املخالفات والتجاوزات واإجراء التحقيقات الإدارية الالزمة ب�ساأنها.  -6

التحق���ق م���ن قيام اأجهزة الرقابة الداخلية يف الإدارات مبمار�سة املهام املنوطة بها ب�سورة �سليمة   -7
وفاعلة.

بيانات الت�سال:  v
الوحدة:  مدير   •

اأ. حممد بن عبد الفتاح الوكيل  جوال: 0555370046 - حتويلة: 1767  
1635 حتويلة:  ال�سكرتارية:   •

0144227752 وفاك�ض:  مبا�سر  هاتف   •
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وحدة الموهبة واإلبداع:   v

v  نبذة  تعريفية عن الوحدة:
اإميان���ا بتفعي���ل دور جامع���ة تب���وك لتنمي���ة الإب���داع والتميز و�سق���ل املواه���ب، مت اأن�ساء وح���دة املوهبة   
والإب���داع بق���رار م���ن مع���ايل مدي���ر اجلامعة يف �سهر حم���رم للعام 1432ه���� حيث ترتبط ه���ذه الوحدة 
مبع���ايل مدي���ر اجلامع���ة وحتظ���ى باهتمام���ه ودعم���ه. م���ن خالل ه���ذه الوح���دة، ت�سع���ى اجلامعة اىل 
الهتم���ام ب���ذوي املواه���ب م���ن الطلب���ة وتوف���ري املن���اخ املنا�سب له���م وتذليل العقب���ات الت���ي تواجههم،  
وت�سخ���ري اجله���ود املمكن���ة مل�ساعدتهم على تطوير قدراته���م الذهنية والبتكاري���ة وحتقيق تطلعاتهم 
على امل�ستوى املحلي والدويل،  وهذا يعك�ض مدى اهتمام اجلامعة بتفعيل دورها جتاه خدمة املجتمع.

الر�سالة:  v
تطوي���ر الق���درات الذهنية والإبداعي���ة والبتكارية للموهوبني ومواكبة التط���ور العاملي يف البتكارات   
العلمي���ة والتقنية املتميزة والفريدة والعمل على ال�ستفادة منها، وبلوغ الأهداف املر�سومة بالتدريب 

العلمي والعملي بجد ومثابرة واإ�سرار، والتميز يف امل�ساركة يف الأن�سطة املحلية والدولية.
الأهداف:  v

التعرف على القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها.  .1
اكت�ساف نقاط القوة وتنميتها ونقاط ال�سعف ومعاجلتها.  .2

اكت�ساب الثقة يف النف�ض.  .3
اإتقان مهارات ا�ستخدام العقل ك�سناعة القرار املنا�سب طبقا ملعايري فنية حمددة وحل امل�سكالت   .4

بابتكار واإبداع.
تطوير املنظور العام للتفكري يف امل�ساكل واحللول.  .5
العمل بكفاءة يف فريق واحد متعدد التخ�س�سات.  .6

�سناعة حلم وهدف ا�سرتاتيجي لكل موهوب.  .7
التميز العلمي يف التخ�س�سات الأكادميية وامل�ساريع.  .8

القدرة على خو�ض غمار التناف�سية الإقليمية والدولية.  .9
تعظيم الدافعية الذاتية خلدمة املجتمع والأفراد وامل�ساركة يف الأن�سطة العامة.  .10

تقدمي حلول ابتكارية وابداعية مميزة مل�ساكل املجتمع.  .11
التعرف على مهنة امل�ستقبل قبل التخرج.  .12

املهام:  v
حتر����ض الوح���دة عل���ى ان تخ�سع اخل���ربات الرتاكمية والربام���ج الإثرائية اخلا�س���ة باملوهوبني   .1
لعناية خا�سة يف التخطيط والإعداد والتنفيذ واملتابعة والتغذية العك�سية والت�سحيح والتعديل 
امل�ستم���ر ل�سم���ان كفاءته���ا وفاعليته���ا ومردوده���ا وتعديله���ا وتطويرها مب���ا يتنا�سب م���ع الواقع 

للح�سول على التطوير والتح�سني امل�ستمر املن�سود وتعظيم خمرجاتها املاأمولة. 
حتر����ض الوح���دة عل���ى تنمي���ة روح الإب���داع والبت���كار للط���الب املوهوب���ني والطالب���ات املوهوبات   .2
والو�س���ول اإىل البت���كارات اخلالق���ة با�ستخ���دام اأح���دث املعايري العلمي���ة التطبيقي���ة املعروفة يف 
الع���امل لت�سمي���م وتنفيذ البت���كارات واحل�سول على املعلومات الغ���ري متاحة من خالل الهند�سة 
العك�سي���ة وتطويره���ا م���ع مراع���اة املتطلب���ات البيئي���ة للو�س���ول اإىل تعظي���م م�ست���وى البتكارات 

واملخرجات واملردود.
تراعي الوحدة يف ت�سميم وتنفيذ برامج تنمية قدرات املوهوبني واملوهوبات على العمل يف فريق   .3
بكفاءة ومتيز كقائد للفريق وكع�سو يف الفريق لتعظيم الأفكار املقرتحة وحل م�سكالت الفريق 

وامل�سكالت العلمية والفنية والتطبيقية بطرق ابداعية خالقة.
تراع���ي الوح���دة يف تكوين الفريق تغطيته لقدرات ذهني���ة وعلمية وتخ�س�سات اأكادميية متنوعة   .4

للو�سول اإىل ابتكارات علمية وتطبيقية رائدة.
حتر����ض الوح���دة على تقدمي برامج اإثراءيه علمية وتطبيقي���ة اأثناء الدرا�سة تتنا�سب مع العبء   .5
الدرا�سي للطالب والطالبات يف العديد من التخ�س�سات كما يقدم برنامج �سيفي اإثرائي مكثف 
ملدة خم�سة اأ�سابيع لطالب وطالبات اجلامعة مع اإ�سراك النخبة من طالب املدار�ض املوهوبني يف 

الربنامج ال�سيفي.
تق���وم الوح���دة برعاي���ة اأف���كار الط���الب املوهوب���ني اخلا�س���ة بالبت���كارات وتنميته���ا وتخ�سي����ض   .6
امل�سرف���ني الأكادمييني والعلميني والتطبيقيني املنا�سبني من اجلامعات املحلية اأو الدولية ومن 

ال�سناعة واملوؤ�س�سات الأخرى لتطوير وتنفيذ هذه البتكارات ب�سورة اإبداعية.
تقوم الوحدة بالرتكيز على تنفيذ البتكارات التي تتطلب ميزانيات مالية �سغرية للو�سول اإىل   .7

اأكرب عدد ممكن من البتكارات الإبداعية اخلالقة.
8.  حتر����ض الوح���دة على تنفيذ امل�ساري���ع البتكارية الإبداعية الت متكن الطلبة من احل�سول على 
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وحدة الموهبة واإلبداع:   v

مراكز متقدمة يف امل�سابقات املحلية والدولية.
يتم تنفيذ زيارات ميدانية لبع�ض املوؤ�س�سات التي ت�ساهم يف تو�سيع مدارك الطلبة املوهوبني.  .9

بيانات الت�سال:  v
م�سرف الوحدة:  د/ علي بن حممد اآل عقيل

مدير الإدارة: اأ. عبدالعزيز بن ف�سيل العنزي
الهاتف: 0144562399

tcu@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

وحدة التمويل الذاتي  v

v  الن�ساأة:
تاأ�س�س���ت بن���اء على ق���رار معاىل مدير اجلامعة رق���م 31/11/382/ق وتاريخ 1431/1/20ه���� املت�سمن اإن�ساء   
وحدة التمويل الذاتي التي يرتبط عملها مبا�سرة ب�سعادة وكيل اجلامعة، والتي ميكن تعريفها بح�سب ما 

جاء يف قرار اإن�سائها على اأنها:
وح���دة اإداري���ة تعن���ى بالن�ساطات التي  يت���م متويلها من خارج العتم���ادات املخ�س�سة للجامع���ة يف ميزانية   
الدول���ة مث���ل: املنح والو�سايا والأوقاف وريع اأم���الك اجلامعة، وما ينتج عن الت�سرف فيها، بالإ�سافة اإىل 

الإيرادات الناجتة عن القيام مب�ساريع الأبحاث اأو الدرا�سات اأو اخلدمات العلمية املقدمة لالآخرين
املهام:  v

تعن���ى الإدارة بالن�ساط���ات الت���ي يتم متويلها من خ���ارج العتمادات املخ�س�سة للجامع���ة يف ميزانية الدولة   
مث���ل : املن���ح والو�ساي���ا والأوق���اف  وري���ع اأم���الك اجلامع���ة وم���ا ينت���ج ع���ن الت�س���رف فيه���ا ، بالإ�سافة اإىل 
الإيرادات الناجتة عن القيام مب�ساريع الأبحاث والدرا�سات اأو اخلدمات العلمية املقدمة لالآخرين باإ�سراف 
عم���ادة  خدم���ة املجتمع والتعليم امل�ستمر ومعه���د البحوث وال�ست�سارات والكلي���ات املعنية، وما ي�ستجد من 
وح���دات ومراك���ز واإدارات تن�ساأ لهذا الغر�ض، ويت�سمن ذل���ك برامج التعليم املوازي والنت�ساب والدبلومات 
وال�ست�س���ارات والأبح���اث التعاقدية وغري ذلك وفقا لالإي���رادات الواردة يف الفقرات )ب، ج، د( من الالئحة 

املنظمة لل�سوؤون املالية يف اجلامعة.
الأهداف:  v

تقن���ني ن�ساط���ات التموي���ل الذاتي م���ن خالل ا�سرتاتيجي���ة عامة، وجتن���ب التاأث���ريات ال�سلبية طويلة   .1
وق�سرية الأمد.

تقنني وتنظيم ومتابعة ال�سوؤون املالية جلميع برامج التمويل الذاتي وتن�سيق اأعمالها نظامياً  .2
اإتاح���ة الوقت والفر�س���ة للجهات العلمية برتكيز جهودها يف تطوي���ر الربامج والدرا�سات واخلدمات   .3

املختلفة.
بيانات الت�سال:  v
الإدارة: مدير   •

تليفون:  0144222982   
فاك�ض:  0144222858  

الإدارية: ال�سوؤون   •
  اأ. �سلطان بن مفلح العنزي

حتويلة: 1298  
جوال: 0599291014  

املالية:  ال�سوؤون   •
اأ. بدر هالل البلوي   

حتويلة: 2340  
جوال: 0540005910  
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نبذة عن اإدارة الربامج واخلطط الدرا�سية::  v
تعترب اإدارة الربامج واخلطط الدرا�سية من الإدارات املحورية يف اإدارة العملية التعليمية، فهي املوجه   
الرئي�س���ي ملختل���ف الكليات مبختل���ف براجمها الأكادميية فيم���ا يخت�ض باعتماد الربام���ج الأكادميية 
واخلط���ط الدرا�سية وم���ا يتطلبه لك من ا�ستيفاء لكافة املعايري وال�سوابط املنظمة لعتمادها، حيث 
ت�سعى هذه الإدارة اإىل م�ساعدة الأق�سام الأكادميية يف تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية مبا ين�سجم 
م���ع التق���دم العلمي واملعريف الهائل، ومتطلب���ات العتماد الأكادميي، وتلبية خمتل���ف احتياجات �سوق 

العمل من خمتلف املهارات العلمية والعملية.

الأهداف:  v
يلي: فيما  الدرا�سية  واخلطط  الربامج  اإدارة  اإن�ساء  من  حتقيقها  املرجو  الأهداف  تتمثل   •

الكليات فيما يتعلق باخلطط  اإعداد وتنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية على م�ستوى  امل�ساهمة يف   •
الدرا�سية وتو�سيف املقررات الدرا�سية.

اأع�ساء  الراجعة من  التغذية  الأكادميية من خالل  الربامج  الدرا�سية ملختلف  تقييم اخلطط   •
هيئة التدري�ض، والطالب.

درا�س���ة م���دى مالئم���ة املع���ارف واملهارات الت���ي يكت�سبها الطال���ب اأثناء درا�ست���ه لتلك الربامج   •
ومتطلبات �سوق العمل باإجازة اخلطط املعتمدة والتو�سية يف �سوء ذلك بتطويرها.

ال�سحيح  والتو�سيف  ال�سليم للربامج  التو�سيف  التعليمية من خالل  املخرجات  �سمان جودة   •
للمقررات واخلطط الدرا�سية.

املهام:  v
اإعداد التنظيم الالزم مللفات اخلطط الدرا�سية، وتو�سيف املقررات الدرا�سية، مبا يكفل �سرعة   •

و�سهولة ا�سرتجاعها.
مراجع���ة اخلط���ط الدرا�سي���ة ال���واردة م���ن الأق�س���ام والتاأك���د م���ن ا�ستيفائها جلمي���ع العنا�سر   •
واملعاي���ري املطلوب���ة ل�سم���ان اجل���ودة والعتم���اد الأكادمي���ي ملوؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل يف اململكة، 

وحتكيمها والتو�سية بتعديلها اأو اإقرارها.

درا�س���ة م���دى التواف���ق بني حمتوى املقررات الدرا�سية واأ�ساليب التدري�ض مع اأهداف املقررات   •
وخمرجات التعليم املتوقعة.

التقيي���م امل�ستم���ر للربام���ج واخلط���ط الدرا�سي���ة بالتن�سيق مع الأق�س���ام الأكادميية يف خمتلف   •
الكليات لتواكب الجتاهات العاملية احلديثة ومتطلبات �سوق العمل يف اململكة.

العمل على تطوير اخلطط الدرا�سية بالتن�سيق مع روؤ�ساء وم�سريف الأق�سام العلمية بالكليات،   •
واللجان الفرعية يف الأق�سام الأكادميية.

ت�سميم واإعداد النماذج املتعلقة بالربامج واملناهج واخلطط الدرا�سية والعمل على تطويرها.  •
التع���اون م���ع الكلي���ات والأق�س���ام الأكادميي���ة يف اجلامع���ة، ل�سم���ان تنفي���ذ الربام���ج واخلطط   •

الدرا�سية وفق معايري �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي على امل�ستوى املحلي والدويل.

بيانات الت�سال:  v
الهاتف:0144250983

�سنرتال: 0144272172- حتويلة: 1365
psp@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

إدارة البرامج والخطط الدراسية  v
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مقدمة:  v
ت�سعى اإدارة الإعالم اإىل اإيجاد عالقة متميزة بني املجتمع واجلامعة ، من خالل توظيف قدراتها واإمكاناتها   
يف بناء ومد ج�سور التعاون ، ومن خالل الدور الإعالمي الذي يتمثل يف التعريف بر�سالة اجلامعة واأهدافها 
، ومما ي�سهم يف تدعيم عالقة اجلامعة باملجتمع الداخلي وكذلك املجتمع خارج اجلامعة لتكون �سورة تليق 

مب�ستوى طموحات اجلامعة وتطلعات املجتمع. 
اأهداف ومهام الإدارة:  v

تزوي����د املجتم����ع ومراك����ز الن�سر والبحث بالإح�ساءات الدقيقة واملعلوم����ات املوثقة عن اجلامعة من   •
وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة.

املجتمع. خدمة  يف  ودورها  والبحثية  الأكادميية  ور�سالتها  اجلامعة  بدور  التعريف   •
والن�ساط����ات  الأخب����ار  بجمي����ع  والإلكرتوني����ة  واملكتوب����ة  وامل�سموع����ة  املرئي����ة  الإع����الم  و�سائ����ل  تزوي����د   •
والفعالي����ات والإ�س����دارات الت����ي ت�سدره����ا اأو تنفذه����ا اجلامع����ة مبختل����ف فروعه����ا وكلياته����ا واإداراته����ا 

وذلك من اأجل ن�سرها واإبرازها للراأي العام .
. للجامعة  العليا  الإدارة  تعقدها  التي  ال�سحفية  املوؤمترات  حل�سور  املختلفة  الإعالم  و�سائل  دعوة   •

املخت�سة. اجلهات  على  عر�سها  بعد  ال�سحفية  ال�ستف�سارات  عن  الإجابة   •
اجلامعة. وكالء  ال�سعادة  واأ�سحاب  اجلامعة  مدير  ملعايل  ورفعه  اليومي  ال�سحفي  امللف  اإعداد   •

اجلامعة. اإجنازات  عن  وبيانات  معلومات  قاعدة  تكوين   •
التن�سيق والإعداد مع اجلهات الإعالمية وال�سحفية التي ترغب يف اإجراء املقابالت داخل اجلامعة.  •

. اجلامعة  اأن�سطة  جلميع  الإعالمي  التوثيق   •
. للجامعة  الإلكرتونية  للبوابة  الرئي�سية  ال�سفحة  على  الإ�سراف   •

الر�سمية.  ال�سحف  يف  اجلامعة  اإعالنات  تنفيذ  على  الإ�سراف   •
. بالإدارة  املنوطة  املهام  تنفيذ  يكفل  مبا  اجلامعي  والت�سال  العالقات  اإدارة  مع  التن�سيق   •

وحدات اإدارة الإعالم:  v
وحدة ال�سوؤون الإعالمية:  -1

هي الوحدة الأ�سا�سية يف الإدارة التي تقوم بتنفيذ �سيا�سة اجلامعة وتطلعاتها يف هذا املجال.  
املهام:

الإعالم. و�سائل  خالل  من  وخارجيا  داخليا  اجلامعة  ن�ساطات  اإبراز   •

والفعاليات  ون�ساطاتها  اجلامعة  منا�سبات  وت�سوير جميع  ال�ساملة  ال�سحفية  بالتغطية  القيام   •
التي تقام داخلها.

الإع����داد الإعالم����ي ملنا�سبات اجلامعة والتوا�سل م����ع ال�سحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية   •
بهدف التغطية الإعالمية املنا�سبة 

ومنا�سباتها. ون�ساطاتها  اجلامعة  لحتفالت  يف  الفوتوغرايف  الت�سوير   •
. اجلامعة  عن  الوثائقية  الأفالم  اإعداد   •

وحدة ال�سوؤون الإدارية واملالية:  -2
ه����ي وح����دة تعمل على متابع����ة واإنهاء جميع الإج����راءات الإدارية واملالية اخلا�سة ب����اإدارة الإعالم وذلك   

طبقاً لالأنظمة واللوائح املتبعة باجلامعة.
املهام:

الإدارة. ملوظفي  الإدارية  ال�سوؤون  متابعة   •
 . بذلك  املتعلقة  الإدارية  الإجراءات  واإنهاء  املوظفني  اإجازات  تن�سيق   •

والأر�سيف.  والوارد  ال�سادر  وحدة  اأعمال  بجميع  القيام   •
�سرفها. اأوجه  على  والإ�سراف  بنودها  وحتديد  الإدارة  ميزانية  اإعداد   •

وحدة املتابعة الإعالمية:  -3
هي وحدة تعمل �سمن منظومة اإدارة الإعالم . وتعني بر�سد جميع ما ين�سر عن اجلامعة يف ال�سحف   
�س����واء الورقي����ة اأو الإلكرتونية وكذلك متابعة جميع الربامج الإعالنية  امل�سورة وامل�سموعة وجميع ما 

ين�سر عن اجلامعة يف ال�سحف ومواقع الإنرتنت.
املهام:

املتابع����ة اليومي����ة لالأخب����ار ال�سحفي����ة ور�س����د كل م����ا يتعلق باجلامع����ة واإعداد املل����ف ال�سحفي   •
اليومي �سواء من ال�سحافة الورقية اأو مواقع الإنرتنت.

وحدة املعلومات والتوثيق:  -4
هي وحدة تعمل على جمع وتنظيم املعلومات وبخا�سة الإعالمية داخل اإدارة الإعالم، بهدف توفريها   

وتزويد معايل مدير اجلامعة وال�سادة الوكالء بهذه املعلومات والإح�ساءات املوثقة.
املهام:

واإلكرتونياً.  ورقياً  اإعالمية  بيانات  قواعد  اإعداد   •

إدارة اإلعالم    v
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باجلامعة. الإعالمي  العمل  �سري  عن  التقارير  اإعداد   •
اإعالمياً. اجلامعية  املنا�سبات  تغطية  يف  امل�ساهمة   •

الإعالمية. باملعلومات  والإدارات  اجلامعة  عمادات  تزويد   •
التو�سيف الوظيفي لالإدارة:  v

1-امل�سرف العام على اإدارة الإعالم : 
يختاره معايل مدير اجلامعة من بني اأع�ساء هيئة التدري�ض باجلامعة ويرتبط اإدارياً مبعاليه.

املهام:
اجلامعة. وخارج  داخل  ون�ساطاتها  الإدارة  يخ�ض  ما  كل  عن  م�سوؤول   •

الإعالم. اإدارة  على  واملايل  الإداري  الإ�سراف   •
تنفي����ذ توجيه����ات معايل مدي����ر اجلامعة وال�سادة وكالء اجلامعة بخ�سو�ض فعاليات ون�ساطات   •

اجلامعة الإعالمية.
الإدارة. موظفي  على  واملهام  العمل  توزيع   •

. لالإدارة  الر�سمية  املخاطبات  واعتماد  توقيع   •

. وخارجها  اجلامعة  داخل  الإدارة  ومتثيل  الجتماعات  ح�سور   •
اجلامعة. داخل  تقام  التي  واملوؤمترات  والندوات  الحتفالت  جميع  على  اإعالمياً  الإ�سراف   •

. تنفيذها  على  والإ�سراف  الإعالم  لإدارة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  بناء   •
. بالإدارة  للعمل  املطلوبة  الكفاءات  تر�سيح   •

بيانات الت�سال:  v
للجامعة: الر�سمي  واملتحدث  الإعالم  اإدارة  على  العام  امل�سرف   •

د.حممد بن عثمان الثبيتي  
جوال: 0598967696        الهاتف: 0144225259  

al-asel77@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين  
  فاك�ض: 0144273044 – حتويلة: 1656

alelam@ut.edu.sa لالإدارة:  الر�سمي  الإلكرتوين  الربيد     1489-  1277 حتويلة:  الإدارة:    •
0504972055 جوال:   الإدارة:  مدير   •

إدارة اإلعالم    v

v  الن�ساأة:
ن�س���اأت اإدارة العالق���ات والت�س���ال اجلامعي بن���اء على قرار معايل مدير اجلامعة ع���ام 1434ه�، لإيجاد   
عالق���ات متمي���زة بني اجلامع���ة وخمتلف القطاعات العامة واخلا�سة، وبن���اء ج�سور من التعاون؛ مما 

ي�سهم يف التعريف بر�سالة اجلامعة واأهدافها املعلنة. وت�سم الوحدات التالية:
وحدة الفعاليات واملوؤمترات.  -1

وحدة العالقات اخلارجية.  -2
وحدة اخلدمات امل�ساندة.  -3

اأهداف ومهام الإدارة:  v
الإ�سراف على تنظيم فعاليات ون�ساطات اجلامعة من احتفالت وموؤمترات وحما�سرات وندوات   -1

وور�ض عمل.

تنظيم م�ساركة اجلامعة يف املعار�ض داخل اململكة وخارجها.  -2
تن�سيق منا�سبات كليات اجلامعة وقطاعاتها املختلفة.  -3

تلبية احتياجات كليات اجلامعة املختلفة يف تنظيم ن�ساطاتها وبراجمها املوجهة للمجتمع.  -4
ا�ستقبال واإعداد برامج زيارات للوفود وال�سخ�سيات الهامة التي تقوم بزيارة اجلامعة والإ�سراف   -5

على تنفيذ برامج الزيارة.
الإ�سراف على اللوحات الإعالنية داخل اجلامعة وخارجها.  -6

الإ�سراف على اإنتاج املطبوعات الإعالمية مبختلف قطاعات اجلامعة.  -7
التن�سيق مع اإدارة الإعالم مبا يكفل تنفيذ املهام املنوطة بالإدارة.  -8

بيانات الت�سال:  v
: الإدارة  مدير   •

هاتف: 0144273044 - فاك�ض: 0144273044 – حتويلة: 1340  

إدارة العالقات واالتصال الجامعي   v
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v  الن�ساأة:
�سدر قرار معايل مدير اجلامعة باإن�ساء اإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني يف العام 1432ه�.  

الأهداف:  v
ن�سر روح املحبة والأخوة والألفة والتعاون خا�سة عند ا�ستقبال الأع�ساء اجلدد.   .1

اإيج���اد نظ���ام اإلك���رتوين فعال ي�سمل كاف���ة اخلدمات التي يحتاجه���ا ع�سو هيئة التدري����ض باجلامعة.   .2
وتطوير النظام مبا يتوافق من التقنيات الع�سرية. 

اإيج���اد ج�س���ر توا�س���ل اإلكرتوين ب���ني اإدارتنا واإدارة الروات���ب والبدلت لإجناز وت�سحي���ح كل ما يتعلق   .3
برواتب اأو بدلت ع�سو هيئة التدري�ض.

الإجناز بال�سرعة والدقة وفق معايري اجلودة.  .4
رفع م�ستوى العاملني بالإدارة نف�سياً وتقنياً للو�سول اإىل الأداء املتميز يف اجلامعة.  .5

املهام:   v
تعمل اإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض على اإجناز جميع ما يخ�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض املتعاقدين بعد   
املوافقة على تعيني ع�سو هيئة التدري�ض، اإىل اأن تنتهي خدمته باجلامعة، بل اإىل مغادرته اململكة العربية 

ال�سعودية؛ تطبيقا لالئحة توظيف غري ال�سعوديني. فهي توؤدي املهام التالية:
العرو�ض الوظيفية.  .1

قرارات التعيني.  .2
العقود وغريها من �سوؤون التعاقد.  .3

4.  قرارات الندب والإعارة.
5.  قرارات اإجازات التفرغ العلمي.

6.  الإجازات ال�سنوية وال�سطرارية.
7.  اإنهاء خدمات اأع�ساء هيئة التدري�ض ومن يف حكمهم.

بيانات الت�سال:  v
قبو حممود  ح�سن  هاين  اأ.  الإدارة:  مدير   •

الهاتف: 0144251152     حتويلة:  1444/1685    جوال: 0555522319  
daa@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

التعريف:  v
اإدارة �س���وؤون املوظف���ني م���ن اإدارات اجلامع���ة الإداري���ة الت���ي تعم���ل عل���ى تنفي���ذ الإج���راءات النظامية   
اخلا�س���ة بكاف���ة �سوؤون التوظيف واملوظفني من اأع�ساء هيئة التدري�ض ال�سعوديني ومن يف حكمهم اأو 
الإداري���ني والفني���ني وبند الأجور وامل�ستخدمني ويف هذا الإطار يقدم امل�سورة والراأي وامل�ساعدة لكافة 

وحدات اجلامعة.
الروؤية:  v

اأن تك���ون اإدارة �س���وؤون املوظف���ني منوذج���اً يحت���ذى ب���ه يف �سرع���ة الإجناز والإتق���ان وميكن���ة اإجراءاتها   
لت�سهيل اخلدمة ملن�سوبي اجلامعة.

الر�سالة:  v
ن�سعى لتقدمي خدمة متميزة ملن�سوبي اجلامعة يف حدود م�سوؤوليتنا وفق نظام اخلدمة املدنية لتكون   

اإدارة �سوؤون املوظفني لبنة قوية يف بناء �سرح تعليمي �سامخ.

املهام::  v
اإعداد قرارات التعيني.  .1
اإعداد قرار الرتقيات.  .2

اإعداد قرارات النتدابات.   .3
اإعداد قرارات خارج الدوام.  .4

اإ�سدار اأوامر الإركاب.  .5
اإعداد قرارات تعوي�ض التذاكر.  .6

اإعداد قرارات تغيري التخ�س�ض الدقيق  .7
اإعداد قرارات تعديل الدرجة الوظيفية.  .8
اإعداد قرارات اإنهاء اخلدمة وطي القيد.  .9

الإعداد للم�سابقات الوظيفية.  .10

إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس     v

إدارة شؤون الموظفين     v
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اإعداد قرارات ال�ساعات الزائدة لأع�ساء هيئة التدري�ض.  .11
اإعداد وتدقيق قرارات �سرف البدلت التالية:  .12

)طبيعة عمل، تعيني، حا�سب اآيل، �سرر، خطر، تعليم جامعي، جامعة نا�سئة(  
اإعداد قرارات احل�سميات )غياب ،  تاأخري(.  .13

اإعداد قرارات الإجازات التالية:  .14
)املر�سية، ال�سطرارية، العتيادية، املرافقة، العدة، الإ�ستثنائية، الو�سع، اأمومة(.  

اإ�سدار التعاريف والإفادة للموظفني.   .15
اإعداد مناذج التحوير والرفع والتخفي�ض للوظائف.  .16

خماطبات اجلهات احلكومية ذات الخت�سا�ض.  .17
اإعداد القرارات التاأديبية اخلا�سة باملوظفني وقرارات العقوبات.  .18

بيانات الت�سال:  v
الأحمدي عائ�ض  بن  �سلطان  اأ.  الإدارة:   مدير   •

جوال: 0594189553 حتويلة:1120  الهاتف:  0144264052   
ال�سكرتري:    •

فاك�ض: 0144264639          حتويلة:  1525  

v  الن�ساأة:
�س���در ق���رار مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة باإن�س���اء اإدارة الروات���ب والب���دلت بتاري���خ 1432/6/19ه� مبوجب   

القرار رقم 32/52/47035 وتاريخ 1432/6/19ه� .

الأهداف:  v
اإلك���رتوين فع���ال ي�سمل كلف���ة تفا�سيل ال�ستحق���اق واحل�سميات وم���ا يطراأ على  اإيج���اد نظ���ام   •

املتغريات ال�سهرية.
ربط النظام املايل اخلا�ض بالإدارة مع اإدارة �سوؤون املوظفني واإدارة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ض.  •

الإجناز. يف  والدقة  ال�سرعة   •
الإجناز. يف  اجلودة  معايري  اأعلى  حتقيق   •

املميز. الأداء  من  ملزيد  العاملني  وحتفيز  ت�سجيع   •

مهام اإدارة الرواتب:  v
اإع���داد الروات���ب ال�سهري���ة والب���دلت وا�ستحق���اق الإج���ازات والتعوي�س���ات والرتب���اط عليها من   .1

اجلهة املخت�سة.

اإعداد ال�ستحقاقات الأخرى مثل مكافاآت املحا�سرات الزائدة واملتعاونني.  .2
اإعداد الإنتدابات وخارج الدوام جلميع اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني.   .3

التعديالت التي تطراأ على الرواتب وفق منوذج احلركة ال�سهرية.  .4
فتح بطاقات الأداء ملنت�سبي اجلامعة بداية كل �سنة مالية.   .5

اإعداد الرد على ا�ستف�سارات اجلهات الرقابية املختلفة حول امل�سروفات املختلفة.  .6
اإعداد احل�سميات من الراتب )بنك الت�سليف، البنك العقاري(.  .7

عمل الت�سويات اخلا�سة باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد والتاأمينات الجتماعية.  .8
ح�سر مبالغ احل�سميات )تقاعد – تاأمينات( لإعادتها مل�ستحقيها عند ال�ستقالة.  .9

بيانات الت�سال:  v
امل�سهوري �سامل  بن  علي  اأ.  الإدارة:   مدير   •

جوال: 0555373993 حتويلة: 1511  هاتف: 0144223161   
Salaries.dept@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
1211/1771 -حتويلة:    0144250706 هاتف:   الت�سالت:   •

إدارة شؤون الموظفين     v

إدارة الرواتب والبدالت    v
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v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء اإدارة اخلدم���ات الإلكرتوني�ة عام 1433ه� بهدف توف���ري اخلدمات والبنية التحتية يف جمال   
اخلدم���ات الإلكرتوني���ة املقدم���ة لكاف���ة من�سوب���ي اجلامع���ة، وذلك من خ���الل تطوير وتوف���ري اأنظمة 
وتطبيق���ات واأجه���زة عالية اجلودة وتقدمي الدعم الفني باأ�سلوب متميز عن طريق كادر ب�سري موؤهل 
وم���درب، كم���ا ت�ساهم الإدارة يف حتقيق اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة تبوك من خالل تطبيق اأف�سل 

واأحدث التقنيات العاملية واملطابقة لأعلى معايري اجلودة الدولية يف جمال اخلدمات الإلكرتونية.

الأهداف:  v
متثل���ت الأه���داف الإ�سرتاتيجي���ة ل���الإدارة يف تطوي���ر بيئ���ة العم���ل باجلامعة، وذل���ك بتح�سني   •

وتطوير نظم وتكنولوجيا املعلومات.
ومن  العمل  �ستى جمالت  القرار يف  اتخاذ  اآلية  لدعم  املتاحة  والإح�سائيات  املعلومات  تقدمي   •

ثم بناء وتطوير بنية معلوماتية متكاملة على م�ستوى اجلامعة واإداراتها املختلفة.
خل���ق ا�سرتاتيجي���ة لتقني���ة املعلوم���ات تتبن���ى الأف���كار واحلل���ول املتط���ورة لتوظي���ف احلو�سب���ة   •

الرقمية مبا ي�سمن حتقيق اأق�سى معدلت من الإجناز والتميز.
اجلامعة. مبن�سوبي  املتعلقة  املعلومات  كافة  وتوثيق  جتميع  بهدف  اأنظمة  تطوير  و  اإدارة   •

املهام:  v
اإدارة وتطوير الأنظمة التالية:

نظام ال�سوؤون املالية والإدارية اخلا�ض ب�عمادة اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني.  )1
نظام الت�سكيالت الإدارية.   )2

نظام الدورات التدريبية للموظفني.   )3
نظام التعاقدات اخلارجية.   )4

نظام توظيف الإداريني.   )5
نظام توظيف املعيدين.   )6

نظام توظيف املحا�سرين واأع�ساء هيئة التدري�ض .  )7

دعم �سفحة العمادة بالبيانات على موقع اجلامعة.  )8
دعم العمادة  تقنياً.  )9

نظام الإ�ستف�سارات واملقرتحات.  )10
الأجندة الإلكرتونية.  )11

بيانات الت�سال:  v
الإدارة: مدير   •

اأ. �سامر بن عبد اهلل البلوي  
حتويلة: 1187     جوال: 0563018333   
هاتف: 0144272172     فاك�ض: 0144222949  

salbalawi@ut.edu.sa الربيد الإلكرتوين:   
والتقارير:  املعلومات  وحدة   •

هاتف: 0144272172       حتويلة: 1680  
والتطبيقات:  الأنظمة  وحدة   •

هاتف: 0144272172       حتويلة: 1680        
الإدارية:   الت�سالت   •

هاتف: 0144272172       حتويلة: 1679  

إدارة الخدمات اإللكترونية      v
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v  الن�ساأة:
مت اعتماد الإدارة الطبية اإدارًة م�ستقلًة يف الربع الأخري من العام اجلامعي )1433ه� / 1434ه�( ومت �سدور قرار   

معايل مدير اجلامعة بتكليف عميد كلية الطب بالإ�سراف العام عليها.

الأهداف:  v
اأن ت�سب���ح الإدارة الطبي���ة مرك���ًزا لتقدمي خمتل���ف اخلدمات الطبي���ة وال�سحية املتكاملة باأرق���ى امل�ستويات   -1
وبج���ودة عالي���ة يف بيئة �سحي���ة اآمنة مع ا�ستقطاب الكف���اءات من الكوادر الطبية املتمي���زة ، ومواكبة اأحدث 

التقنيات والأ�ساليب العلمية مبا يخدم جميع فئات املجتمع اجلامعي.
�سحة جميع فئات املجتمع اجلامعي اأمانة بني اأيدينا ور�ساهم اأهم اأهدافنا.   -2

تقدمي اخلدمات الطبية ح�سب اأعلى املعايري العاملية مع مراعاة املبادئ والقيم الأخالقية التي ين�ض عليها   -3
ديننا احلنيف.

املهام:  v
ا�ستقبال جميع احلالت املر�سية من من�سوبي اجلامعة من طالب وموظفني واأع�ساء هيئة التدري�ض.  -1

ا�ستقبال احلالت الطارئة وتقدمي اخلدمة املنا�سبة لها وحتويلها اإىل م�ست�سفيات املنطقة اإذا لزم الأمر.  -2

تق���دمي خدم���ات طبي���ة �سحية و�سامل���ة وم�ستمرة مب�ستوى عال من اجل���ودة تتما�سى م���ع اأ�ساليب املمار�سة   -3
الطبية احلديثة.

عمل بع�ض الفحو�سات املخربية الرئي�سية.  -4
�سرف العالجات الالزمة لأي حالة مر�سية مت ا�ستقبالها.  -5

امل�ساركة يف الأيام العاملية و تقدمي برامج التوعية ال�سحية ملختلف قطاعات اجلامعة.  -6
تقدمي امل�سورة والن�سائح الطبية ب�سكل عام.  -7

بيانات الت�سال:  v
الطبية:  الإدارة  على  العام  امل�سرف   •

balsayed@ut.edu.sa : الربيد الإلكرتوين جوال : 0504326341   
الطبية: الإدارة  اإدارة  مدير   •

malharbi@ut.edu.sa : الربيد الإلكرتوين جوال : 0563306330   
الطبية: ال�سوؤون  م�سرف   •

asaleh@ut.edu.sa : الربيد الإلكرتوين جوال : 0595868617   
الفنية: ال�سوؤون  م�سرف   •

halshadfan@ut.edu.sa : الربيد الإلكرتوين جوال : 0501085037   

v  الن�ساأة:
تاأ�س�س���ت اإدارة ال�سيان���ة والت�سغي���ل عام 1431ه�؛ به���دف ت�سغيل و�سيان�ة جميع مرافق ومب���اين ومن�ساآت اجلامعة   
وفروعه���ا بجمي���ع املحافظ���ات، واحلفاظ عليه���ا، وزيادة عمره���ا الفرتا�سي بالقي���ام ب�اأعمال ال�سيان���ة الدورية؛ 
لت�سب���ح مب���اين ومن�س���اآت جامعة تبوك م���ن اأف�سل املرافق التعليمية م���ن هذه النواحي، وت�ستفي���د منها الأجيال 

قي باأعمال الت�سغيل وال�سيانة لأعلى درجات الإجناز وال�سرعة والإتقان. القادمة، وت�سعى الإدارة اإىل الرِّ
الأهداف:  v

الإ�سراف على اإعداد اخلطة ال�سنوية لل�سيانة الوقائية وال�سيانة الدورية وال�سيانة الطارئة وتنفيذها.  •

تطبي���ق نظ���م التقني���ات احلديث���ة املنا�سب���ة والفاعل���ة ل�سيان���ة وت�سغي���ل مب���اين ومرافق امل���دن اجلامعية   •
واملواقع التابعة لها.

اإع���داد الربام���ج الالزم���ة للمحافظ���ة على مب���اين ومن�ساآت املدين���ة اجلامعية، واتخ���اذ التدابري الالزمة   •
ل�سمان تنفيذها.

عليها. والإ�سراف  ال�سيانة  لعقود  الفنية  املوا�سفات  وتطوير  حتديث   •
الإ�س���راف عل���ى تنفي���د العق���ود املربم���ة م���ع ال�س���ركات املتخ�س�س���ة يف اأعم���ال الت�سغي���ل وال�سيان���ة بكافة   •

التخ�س�سات وتقييم اأداء املقاولني.

اإلدارة الطبية   v

إدارة الصيانة والتشغيل   v
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لالإدارة. متكاملة  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  لإيجاد  ال�سعي   •
عليها. املحدثة  الأعمال  جميع  وتدوين  والتكييف  واملياه  الكهرباء  مبخططات  الحتفاظ   •

ال�ستعمال. بعد  تظهر  قد  التي  التنفيذية  الأخطاء  بع�ض  ومعاجلة  حت�سني  وطرق  �سبل  اقرتاح   •
مراع���اة جان���ب ال�سالم���ة الفردي���ة وال�سناعي���ة واإعطاوؤها الأهمية الت���ي ت�ستحقها عن���د درا�سة الطلبات   •

الإ�سافية للمعدات والأدوات التي ترغب بع�ض الوحدات باإ�سافتها.
الإ�س���راف املي���داين عل���ى اأعم���ال ال�سيان���ة التعاقدية جلميع ال�س���ركات واملقاولني، والقي���ام بجولت على   •

جميع املباين واملن�ساآت للك�سف على جميع الأجهزة واملعدات.
ا�ستقب���ال طلب���ات ال�سيان���ة جلمي���ع الأعم���ال وح���الت الط���وارئ ومتابع���ة تنفيذها مع مق���اويل ال�سيانة   •

واإعداد التقارير بذلك.
ومتابعتها. ال�سيانة  خطط  وجداول  وبيانات  مناذج  تعبئة  يف  امل�ساركة   •

بيانات الت�سال:  v
0500177058 جوال:   1999 حتويلة:  العطوي    �سالح  بن  مو�سى  اأ.  الإدارة:  مدير   •

الهاتف: 0144243029 - الفاك�ض: 0144243029  
0144228086 الفاك�ض:   -  0144228086 الهاتف:  الإدارة:  مدير  مكتب   •

الربيد الإلكرتوين: Eng.adil@ut.edu.sa         جوال: 0544344000  
0144223029 الفاك�ض:   -  0144223029 والطوارئ:  الأعطال  ا�ستقبال  هاتف  الأعطال:   مركز   •

v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت اإدارة مراقب���ة املخ���زون بناء على قرار معايل مدير اجلامعة رق���م )29/11/118/ق( وتاريخ 1429/7/12ه�. هي   
وح���دة اإداري���ة رقابية ترتبط مبا�سرة ب�سعادة وكيل اجلامعة، وتهتم مبراقبة املخزون يف امل�ستودعات الرئي�سة للجامعة 
وكلياته���ا الت���ي تق���ع خارج املقر الرئي�ض وف���ق املادة)24( من قواعد واإج���راءات امل�ستودعات احلكومي���ة، وكذلك مراقبة 

العهد بجميع قطاعات اجلامعة

الأهداف:  v
الرئي�ض. املقر  خارج  تقع  التي  وكلياتها  للجامعة  الرئي�سة  امل�ستودعات  يف  املخزون  مراقبة   •

اجلامعة. قطاعات  بجميع  العهد  مراقبة   •

املهام:  v
واجلهات.  املوظفني  عهد  بطاقة  على  ال�سرف  طلبات  ت�سجيل   •

النظام. وعلى  املوظفني  بطاقة   على  باملوظفني  اخلا�سة  املناقالت  ت�سجيل   •
النظام. وعلى  العهد  بطاقة  على  الإرجاع  م�ستندات  ت�سجيل   •

متابعة اإخالء الطرف والتاأكد من عدم وجود عهد على الأ�سخا�ض عن طريق بطاقة العهدة وعن طريق النظام.   •
وحفظها.  النظام  على  التعميدات  ت�سجيل   •

النظام. على  بالتعميدات  اخلا�سة  ال�سندات  ت�سجيل   •
النظام. على  املوؤقت  ال�ستالم  اإ�سعار  ت�سجيل   •
النظام. على  ال�ستالم  اإ�سعار  فح�ض  ت�سجيل   •

ترحيله. ثم  ومن  النظام  على  املوردين  من  ال�سند  اإدخال   •
ترحيله.  ثم  ومن  ت�سجيله  طريق  عن  النظام  على  ال�سرف  �سند  اإدخال   •

اجلهة. اأو  املوظف  على  �سواء  العهدة  بطاقة  على  العتماد  ت�سجيل   •
املعامالت.  وتوريد  ت�سدير   •

عليها. الرد  حتتاج  التي  املعامالت  على  والرد  اخلطابات  ن�سخ   •
بامل�ستودع. اخلا�سة  ال�سنف  بطاقات  مع   ومقارنتها  ال�سنف  مراقبة  بطاقات  ت�سجيل   •

بيانات الت�سال:  v
الفا�سلي عايد  بن  نا�سر  اأ.  املخزون:  مراقبة  الإدارة  مدير   •

حتويلة:1504      جوال:0550805027   الهاتف: 0144297105  
Fathlin2010@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين  

0144297105 الهاتف:  البلوي   عبيد  بن  عادل  اأ.  العهدة:  ماأمور   •

إدارة مراقبة المخزون   v

إدارة الصيانة والتشغيل   v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت اإدارة الإ�س���كان ع���ام 1430ه����، كاإدارة م�ستقل���ة م�سوؤول���ة ع���ن تنفي���ذ ال�سيا�س���ة املو�سوع���ة م���ن اجلامع���ة لإ�سكان   
من�سوبيها من الفئات املختلفة )اأ�ستاذ م�ساعد فما فوق( وفقاً للقواعد والنظم املو�سوعة من املجل�ض الأعلى للجامعة. 
ت�سع���ى الإدارة ب�س���كل م�ستمر اإىل تقدمي م���ا يتنا�سب مع طموحات وتطلعات اجلامعة، ومقابل���ة امل�ستجدات التي تطراأ 
عل���ى ال�سك���ن وعلى امل�ستفيدين م���ن م�ساكن اجلامعة. وي�سمل العمل يف اإدارة الإ�س���كان واملباين امل�ستاأجرة داخل مدينة 

تبوك وحمافظاتها.
الأهداف:  v

ته���دف اإدارة الإ�س���كان اإىل توف���ري ال�سكن املالئ���م ملن�سوبيها يف بيئة �سحية واجتماعية منا�سب���ة؛ ليتفرغ اجلميع للبذل   
والعطاء وامل�ساهمة يف التنمية ال�ساملة.

املهام:  v
اأف�سل ما ميكن توفريه لراحتهم  اأع�ساء هيئة التدري�ض وتهيئة  العمل على تنفيذ ال�سيا�سة املو�سوعة لإ�سكان   •

واقرتاح التعليمات اخلا�سة بذلك واإ�سكانهم ح�سب القواعد املو�سوعة.
املنا�سبة. بال�سورة  ال�سكنية  الوحدات  وجتهيز  اإعداد   •

الوحدات. لتلك  الأمثل  ال�ستخدام  واقرتاح  اجلامعة  قبل  من  امل�ستاأجرة  ال�سكنية  الوحدات  على  الإ�سراف   •
حالتها. تثبت  التي  الإخالء  حما�سر  وحترير  املغادرين  اأو  املنقولني  من  ال�سكنية  الوحدات  ا�ستالم   •

متابعة خدمات ال�سيانة والت�سغيل يف م�ساكن اجلامعة من خالل اجلهات املخت�سة �سواء كانت داخل اجلامعة اأو   •
خارجها.

. ال�ستئجار  لعملية  النظامية  الإجراءات  اإكمال  طريق  عن  امل�ستاأجرة  املباين  من  اجلامعة  احتياجات  تاأمني   •

اإجراءات. من  ذلك  يتبع  وما  احلاجة  ح�سب  اإنهائها  اأو  وجتديدها  املباين  ملختلف  الإيجار  عقود  متابعة   •
و�سيانتها  اإخالئها  اأو  با�ستئجارها  الأمور  متابعة  بغر�ض  قبل اجلامعة  امل�ستاأجره من  املباين  الت�سال مبالك   •

طبقاً للتعليمات املنظمة لذلك.
ال�سعوديني. الأطباء  �سكن  بدل  �سرف  ا�ستكمال   •

الأقل. على  م�ساعد  اأ�ستاذ  بدرجة  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  �سكنية خارجية  وحدات  ا�ستئجار  اإجراءات  ا�ستكمال   •
الدور. ا�ستئجار  بند  من  وال�سرف  العتماد  متابعة   •

لل�ساكنني. ال�سكن  تعاريف  اإ�سدار   •

بيانات الت�سال:  v
العطوي عليان  بن  اهلل  عبد  اأ.  الإدارة:  مدير   •

 a_alatwi@ut.edu.sa  :الهاتف: 0144296966  حتويلة: 101 جوال: 0554787808   الربيد الإلكرتوين  
الإدارة:  مدير  نائب   •

thaljoair@ut.edu.sa        الهاتف: 0144296782                 حتويلة: 101        الربيد الإلكرتوين: 
حتويلة:102 ال�سكرتارية:   •

التدري�ض:  هيئة  اأع�ساء  عقود   •
حتويلة:  104     

امل�ستاأجرة: املباين   •
حتويلة: 108/106  

v  الن�ساأة:
تاأ�س�س���ت اإدارة اخلدم���ات العام���ة ع���ام 1426ه���� وتقوم بخدم���ات اأ�سا�سية لتغطي���ة جميع احتياج���ات الكليات   
والإدارات للم�ساهمة يف التطوير والنهو�ض يف العملية التعليمية يف اجلامعة؛ لتكون يف ركب اجلامعات يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

الأهداف:  v
اإبراز اجلامعة مبا يليق مبكانتها احل�سارية، وحتقيق م�ستوى عال من النظافة الالئقة مبظهرها   •

العام.
تهيئ���ة بيئ���ة نظيف���ة وخالي���ة من احل�س���رات، ومكافحتها ب�س���كل م�ستمر حتى تخل���و اجلامعة منها   •

ب�سكل تام.

إدارة اإلسكان  v

إدارة الخدمات العامة     v
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اأثن���اء  م�سارك���ة قطاع���ات اجلامع���ة املختلف���ة، وم�ساعدته���ا باإظه���ار اجلامع���ة باملظه���ر الالئ���ق به���ا   •
الحتفالت واملنا�سبات التي تقام يف اجلامعة.

القي���ام باأعم���ال امل�س���ح واملعاين���ة والفح����ض وت�سجي���ل املالحظات لعم���ل التو�سيات التي ت���وؤدي اإىل   •
احلفاظ على الإ�سحاح البيئي يف املواقع املختلفة.

الزوار. وا�ستقبال  النقل  و�سائل  تاأمني   •
باأ�سرع  تنفيذه  يتم  الإدارة؛ كي  والفاك�سات على موقع  والهواتف  الطابعات  ا�ستقبال طلبات �سيانة   •

وقت.
اجلمايل. اجلامعة  �سكل  يف  والتح�سني  وتطويرها،  اجلامعية،  املدينة  بيئة  على  املحافظة   •

اجلامعة. العامة يف  وتنفيذ اخلدمات  بتح�سني وحتديث  العليا  الإدارة  اأهداف  امل�ساهمة يف حتقيق   •
الهتم���ام بتن���وع زراعة ال�ستالت من نباتات الزين���ة؛ ل�ستخدامها يف الأماكن املخ�س�سة لزراعتها،   •

وتزيني املداخل بالزراعة ومتابعة اأعمالها. 

مهام اإدارة اخلدمات العامة بح�سب الأق�سام:  v
الإدارية: الت�سالت   •

تقوم الت�سالت الإدارية با�ستالم املعامالت الواردة �سواء اأكانت يدوية اأو مر�سلة عن طريق الت�سالت   
الإلكرتونية. بالإ�سافة اإىل ت�سدير املعامالت من الإدارة وت�سليمها بعد النتهاء من ت�سويرها واأخذ 

ن�سخة منها.
الن�سخ:   •

يق���وم باإع���داد امل�ستخل�سات ال�سهرية لل�سركات، وعمل اخلطابات الر�سمي���ة لالإدارة، وتوقيع امل�سرفني   
عليها، ثم عر�سها على مدير الإدارة.

والطابعات: والهواتف  والفاك�سات  الت�سوير  اآلت  �سيانة   •
يت���م حتوي���ل طل���ب ال�سيان���ة �س���واء اأكانت هوات���ف، اأو اآلت ت�سوي���ر، اأو طابع���ات، اأو فاك�س���ات اإىل فنيي   

ال�سيانة، الذين ل بد اأن يبا�سروا عملهم فوراً.
املوظفني: �سوؤون   •

يق���وم بجمي���ع طلب���ات املوظف���ني م���ن تعريف اأو طلب���ات م���ن اإدارة �س���وؤون املوظفني باجلامع���ة، ويقوم   
املوظف املخت�ض من قبل اإدارتنا مبتابعة الطلبات واإح�سارها من اإدارة �سوؤون املوظفني باجلامعة.

املواقع: م�سرفو   •
يقوم���ون بج���ولت تفقدية على نظافة املباين، وتوريد املياه، ومتابع���ة املزروعات اأثناء الدوام الر�سمي   

وخارج وقت الدوام الر�سمي بجميع فروع اجلامعة، بالإ�سافة اإىل جتهيز الحتفالت.
والنقل: احلركة   •

ا�ستقبال الزوار وال�سيوف من املطار، ومرافقتهم اإىل �سكن ال�سيافة بالإ�سافة اإىل نقل بع�ض طالبات   
كلية الطب من مقر الكلية اإىل امل�ست�سفيات.

ال�سيارات: �سيانة   •
فح����ض ال�سي���ارات، وت�سجي���ل جمي���ع املالحظ���ات يف من���وذج ال�ست���الم، ث���م يت���م فح�سه���ا ع���ن طري���ق   

الكمبيوتر، وعمل الالزم حيال �سيانتها وت�سليمها باأ�سرع وقت.
الُعهد:  •

�سرف ال�سيارات والأحبار، وت�سليم الُعهد املكتبية الداخلية وفق مناذج واأنظمة اجلامعة.  
والزراعة: والهواتف  واملياه  الكهرباء   •

متابع���ة جمي���ع معام���الت الكهرب���اء م���ن مطالبات، وم���ن خدمات م���ن ال�سرك���ة ال�سعودي���ة للكهرباء،   
ومتابع���ة اأعم���ال الهواتف اجلديدة واحلالية م���ع املطالبات املقدمة من �سرك���ة الت�سالت ال�سعودية، 
بالإ�ساف���ة اإىل توف���ري املياه اإىل اجلامعة، ومتابعة جميع اأعمال اجلامعة مع م�سلحة املياه، بالإ�سافة 

اإىل الزراعة ومتابعة ال�سقاية. 

بيانات الت�سال:  v
الإدارة:  مدير   •

اأ. عبد اهلل بن زيلعي البي�سي  
هاتف: 0144236203  فاك�ض: 0144234307  جوال: 0507099677   

هاتف:0144243614 الإدارة:  مدير  م�ساعد   •
�سنرتال:0144236812  الإدارية:  الت�سالت   •

        حتويلة: 1034 - 1033

إدارة الخدمات العامة     v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت اإدارة الت�س���الت الإدارية منذ بداية ن�ساأة اجلامعة، وتع���د همزة الو�سل بني اإدارات، وكليات وفروع   
اجلامعة، واجلهات اخلارجية الأخرى. وهي من الإدارات اخلدمية امل�ساعدة وامل�ساندة على حتقيق اأهداف 
اجلامع���ة، كم���ا اأن�سئ���ت لتك���ون �سريان اجلامع���ة احلي���وي يف التوا�سل م���ع املراجعني والقادم���ني من خارج 

اجلامعة.

الأهداف:  v
اإلكرتونية. تعامالت  اإىل  اخلدمات  حتويل   •

واإعداد  الت�سال  وت�سهيل  الخت�سا�ض  على  تعتمد  اأق�سام  العمل من خالل  وتنظيم  الإدارة  تطوير   •
الكوادر الب�سرية املوؤهلة وتدريبها.

للجامعة. احلقيقية  الواجهة  هي  الإدارة  لتكون  وا�ستعالماتهم  املراجعني  ا�ستقبال  نظام  تطوير   •

املهام:  v
ا�ستقب���ال جمي���ع املرا�س���الت ال���واردة وا�ستالمه���ا وقيده���ا يف بيان���ات واإحالته���ا اإىل الوح���دات الإدارية   .1

وقطاعات اجلامعة.
ا�ست���الم جمي���ع املرا�سالت ال�سادرة واتخاذ الإجراءات ال�سريع���ة لإر�سالها اإىل القطاعات املخت�سة بعد   .2

قيدها يف بيانات ال�سادر.
الإ�سراف على عمليات تداول الأوراق واملرا�سالت بني الوحدات الإدارية املخت�سة يف قطاعات اجلامعة.  .3

ا�ستالم وتوزيع الربيد ال�سخ�سي ملن�سوبي قطاعات اجلامعة.  .4
ع���زل الأوراق غ���ري الن�سطة وحفظه���ا يف اإدارة الت�سالت الإدارية واإت���الف الأوراق التي مل تعد هناك   .5

حاجة حلفظها وفقاً للقواعد املنظمة لذلك.
ت�سنيف وفهر�سة وترميز وحفظ الأوراق واملحفوظات واأوعية احلفظ بالتعاون مع الوحدات املخت�سة   .6

واإعداد دليل خا�ض بها.
اق���رتاح ا�ستخ���دام املع���دات والأدوات والتقني���ات اخلا�س���ة بعملي���ات حف���ظ الأوراق واأوعي���ة احلف���ظ   .7

وتوحيدها قدر الإمكان.

معاجل���ة امل�س���كالت والعوائ���ق الت���ي تواج���ه ن�ساط���ات الإدارة والنظر يف كاف���ة امل�سائل الت���ي ترد يف هذا   .8
اخل�سو�ض.

اإعداد التقارير الدورية عن اإجنازات الق�سم واقرتاحات تطوير الأداء فيه وتقدميها اإىل امل�سرف العام   .9
على ال�سوؤون الإدارية واملالية.

اإجنازات الإدارة:  v
تط���ورت اإدارة الت�س���الت الإداري���ة تطوراً تدريجياً خالل فرتة ن�ساأتها وتعم���ل خالل الفرتة الأخرية على   
تطوي���ر وحتديث الأجهزة والربامج، واإعداد الك���وادر الب�سرية املوؤهلة، وتدريبها لتواكب تطلعات اجلامعة 
نحو حتقيق معايري احلكومة الإلكرتونية. والإ�سراف على موظفي الت�سالت الإدارية يف اإدارات اجلامعة 

ووحداتها وفروعها والتوا�سل معهم بعد تدريبهم.

بيانات الت�سال:  v
الإدارة:  مدير   •

اأ. ح�سني بن �سامل الزبيدي  
جوال: 0502432730 حتويلة: 1112          هاتف: 0144251109 

hzobidi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين        
 1649 حتويلة:  ال�سكرتارية:    •

1518 حتويلة:  والوارد:   ال�سادر  ق�سم   •
    0144251109 الإدارة:  فاك�ض   •

 cm@ut.edu.sa لالإدارة:   الإلكرتوين  الربيد   •

إدارة االتصاالت اإلدارية  v
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v  الن�ساأة:
ن�ساأت اإدارة امل�ستودعات مع بداية اإن�ساء اجلامعة عام 1427ه�، وت�سارك يف حتقيق اأهداف اجلامعة، وتقوم بحفظ املواد   
و�سرفه���ا للوح���دات الإداري���ة، وت�سري العمل فيه���ا وتنظم قواعد واإج���راءات امل�ستودعات احلكومية، وم���ا ت�سدره وزارة 

املالية والقت�ساد الوطني من تعليمات يف هذا ال�ساأن والأنظمة املتبعة يف اجلامعة.
الأهداف:  v

الآيل. احلا�سب  يف  واإدخالها  دقيقة  واإح�ساءات  بيانات  من  يوفره  ملا  نظراً  البطاقات  اأ�سلوب  على  العتماد   •
•  تب�سي���ط اإج���راءات امل�ستودع���ات الت���ي تتنا�س���ب م���ع الإمكان���ات املتاحة لكل ن���وع من امل�ستودع���ات مع و�سوح يف 

الدورة امل�ستندية واإجراءاتها.
خارجية. اأم  داخلية  كانت  �سواء  امل�ستودعات  يف  الرقابة  مفهوم  تاأكيد   •

امل�ستودعات. جمال  يف  العاملني  واجبات  اإي�ساح   •
اإيج���اد الأ�س����ض لتق�سي���م اأ�سن���اف املخ���زون وال�سواب���ط املنا�سب���ة للرقاب���ة على ا�ستخ���دام الأ�سن���اف امل�ستدمية   •

واإرجاعها.
والبيع. والإتالف  والإ�سالح  ال�سيانة  بعمليات  املرتبطة  امل�ستودعات  اإجراءات  تي�سري  على  العمل   •

املهام:  v
. امل�ستودعات  �سوؤون  يف  املالية  وزارة  ت�سدره  وما  احلكومية  امل�ستودعات  واإجراءات  اأحكام  تنفيذ   •

. امل�ستودعات  اأعمال  على  الإ�سراف   •
. املختلفة  الأ�سناف  من  لها  ال�سنوية  الحتياجات  تقدير  يف  املعنية  الإدارات  مع  التن�سيق   •

. �سنف  كل  لطبيعة  املنا�سبة  للطرق  وفقاً  الأ�سناف  و�سيانة  حفظ   •
امل�ستودعات. يف  والأمن  ال�سالمة  و�سائل  توفري   •

عليها. والتفتي�ض  متوينها  ومراقبة  امل�ستودعات  يف  العمل  اإدارة  امل�ستودعات  اإدارة  مدير  يتوىل   •
بيانات الت�سال:  v

جوال:0504550363 حتويلة:1102    هاتف:0144251012    النخلي.    نافع  بن  نا�سر  اأ.  الإدارة:  مدير   •
0559556549 جوال:     1766 حتويلة:  الإدارة:  مدير  نائب   •

05980567676 جوال:     1468 حتويلة:    0144232586 العام:  امل�ستودع   •
0501048305 جوال:  الرجيع:  م�ستودع   •

 1104/1178 حتويلة:   الإدارية:  الت�سالت   •

v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء اإدارة العق���ود وامل�سرتي���ات عام 1426 ه� - 1427ه� وهي املرحل���ة املهمة من مراحل تاأ�سي�ض وتكوين   
اجلامع���ة؛ لأن اإدارة العق���ود وامل�سرتي���ات ه���ي القا�س���م امل�س���رتك ل���كل الأن�سط���ة امل�ساحب���ة لبقي���ة الإدارات 
املختلفة، وقد وعت هذه الإدارة دورها يف هذه املرحلة املهمة من مراحل التاأ�سي�ض وقامت بكل متطلباتها. 
تكمن مهمتها يف تاأمني حاجات جميع قطاعات اجلامعة وفق اللوائح والأنظمة، والقرارات املنظمة لعملية 
العق���ود وامل�سرتي���ات م���ع م���ا يتنا�سب مع اخلط���ط والأهداف املح���ددة من قب���ل الإدارة العلي���ا لتاأمني كافة 

م�ستلزمات الإدارات والكليات والوحدات املختلفة الأخرى.
الأهداف:  v

احل�س���ر الإح�سائ���ي لكاف���ة الكليات والوح���دات الأكادميية للوقوف على ما اأجن���ز من م�سروعاتها   •

خالل الأعوام ال�سابقة، وما تبقى منها ملوا�سلة هذا اجلهد.
تاأم���ني كاف���ة احلاج���ات اخلا�س���ة بوح���دات اجلامع���ة والعم���ادات من م���واد واأجه���زة واآلت ومعدات   •
وخدم���ات، بالإ�ساف���ة اإىل الأعم���ال الإن�سائي���ة بالك���م والن���وع املطلوب���ني ويف الوق���ت املح���دد وبال�سع���ر 

املنا�سب.
املــهـــام:  v

1-تاأمني احتياجات اجلامعة املختلفة وهي اإحدى اإدارة اجلامعة وفق ما يلي:
التاأم���ني املبا�س���ر: ع���ن طريق توجيه الدعوات للموؤ�س�س���ات املتخ�س�س���ة عن طريق و�سائل الت�سال   •

املختلفة وذلك لكافة الأعيان التي ل تتجاوز مبلغ امللي��ون ريال .
التاأم���ني غ���ري املبا�سر )املناق�سات احلكومية( عن طري���ق الإعالن باجلريدة الر�سمية )اأم القرى(    •

إدارة المستودعات  v

إدارة العقود والمشتريات  v
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إدارة العقود والمشتريات     v

v  الن�ساأة:
اأن�سئت اإدارة التخطيط وامليزانية واملتابعة بالتزامن مع اإن�ساء جامعة تبوك، والهدف من اإن�سائها هو اإيجاد اإدارة م�سوؤولة   
تلب���ي احتياج���ات اجلامع���ة م���ن العتمادات املالية، وتك���ون حلقة الو�سل ما ب���ني اجلامعة وكافة قطاعاته���ا واجلهات ذات 
العالقة، وتعمل على اإعداد م�سروع امليزانية، والرتباطات املالية جلميع ما ي�سدر من معامالت مالية لإدارات اجلامعة، 

وُتِعد املناقالت بني البنود وتعززها، وتتابع خطة ال�سرف.

املــهـــام:  v
اإع���داد م�س���روع امليزاني���ة ال�سنوي���ة مبا يتما�سى مع اخلطة اخلم�سية والحتياج���ات الفعلية للجامعة، وما يحقق   •

اأهدافها طبقاً لقواعد اإعداد امليزانية ومناذجها التي ت�سدرها وزارة املالية والقت�ساد.
امليزانية. يف  معتمد  هو  ما  �سوء  على  التنفيذ  جداول  اإعداد   •

امل�ساريع. جدولة  اإعادة  من  اإليه  احلاجة  تدعو  ما  درا�سة  يف  باجلامعة  املخت�سة  الإدارات  مع  التن�سيق   •
. اخلتامية   احل�سابات  واإعداد  احل�سابات  اإقفال  يف  •  امل�ساهمة 

– وزارة القت�ساد والتخطيط ( . – وزارة التعليم العايل  املالية  املتابعة مع اجلهات من خارج اجلامعة ) وزارة   •
اإعداد تقرير متابعة اخلطة ال�سنوية  .  •

. والطالب   الب�سرية  القوى  عن  الالزمة  البيانات  توفري   •

. بالإدارة   واخلا�سة  باجلامعة  الب�سرية  القوى  بيانات  قواعد  حتديث   •
. �سنوات   خم�ض  كل  مرة  للجامعة  اخلم�سية  اخلطة  م�سروع  اأعداد   •

. والتحوير  والرفع  واملقرتحة  املعتمدة  الوظائف  ب�ساأن  املدنية  اخلدمة  ووزارة  املالية  وزارة  مع  التن�سيق   •
. ومعامالتها  والوظائف  اخلطة  بتنفيذ  اخلا�سة  الر�سمية  املخاطبات  تغطية   •

. اجلارية  اخلم�سية  للخطة  الراهن  الو�سع  تقرير  اإعداد   •
. العايل  والتعليم  والتخطيط  القت�ساد  وزارتي  ملتطلبات  وفقاً  اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  ال�سنوي  التقرير  اإعداد   •

اإعداد الكرا�سات الإح�سائية الدورية وفقا للنماذج املبلغة من وزارة التعليم العايل لطلبة اجلامعة والقوى العاملة.  •
درا�سة واإعداد الوظائف املقرتحة الأخرى املطلوب تعديلها مبوجب طلبات خمتلف قطاعات اجلامعة �سمن اإعداد   •

م�سروع تقرير الوظائف.

بيانات الت�سال:  v
البلوي حممود  اإبراهيم  اأ.  الإدارة:  مدير   •

هاتف: 0144250706  حتويلة:1221    جوال: 0555395510  
planning@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

 0144270410 الهاتف:  الإدارة:   مدير  نائب   •
0144250706 الفاك�ض:   •

وال�سح���ف املحلي���ة وموق���ع اإدارة امل�سرتي���ات باجلامع���ة )لالأعي���ان الت���ي تتج���اوز قيمته���ا التقديري���ة 
املليون ريال فاأعلى(.

2-التن�سيق مع اجلهات املختلفة باجلامعة من اأجل ت�سهيل عمليات التاأمني.
3-متابعة ما مت من اأعمال للتاأكد من �سالمة التاأمني ح�سب املطلوب.
4-عمل التق�ارير الدورية لالأعمال املنجزة ورفعها للجهات املخت�سة .

بيانات الت�سال:  v
الإدارة:  مدير   •

اأ. حممود بن عو�ض العمراين  
حتويلة: 1101   هاتف: 0144250964   فاك�ض: 0144241158    جوال: 0554555165   

1368 حتويلة  الإدارة:  مدير  مكتب  مدير   •
1494 حتويلة  لالإدارة:  الإدارية  الت�سالت   •

إدارة التخطيط والميزانية  v
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اإلدارة المالية  v

v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت الإدارة املالي���ة بالتزام���ن م���ع اإن�س���اء جامع���ة تبوك واله���دف من اإن�سائه���ا هو: اإيج���اد اإدارة م�سوؤول���ة تلبي كافة   
احتياجات اجلامعة مثل: ال�سرف على م�ساريع اجلامعة، وكذلك �سرف م�ستحقات منت�سبي اجلامعة واإعداد التقارير 

املالية ال�سهرية، واإر�سالها اأوًل باأول اإىل اجلهات ذات العالقة والقيام بعمل احل�ساب اخلتامي يف نهاية كل عام مايل.
الأهداف:  v

اإلكرتونية. تعامالت  اإىل  اخلدمات  حتويل   •
تطوي���ر الإدارة وتنظي���م العم���ل م���ن خالل اأق�سام تعتمد عل���ى الخت�سا�ض وت�سهيل الت�س���ال واإعداد الكوادر   •

الب�سرية املوؤهلة وتدريبها.
للجامعة. احلقيقية  الواجهة  هي  الإدارة  لتكون  وا�ستعالماتهم  املراجعني  ا�ستقبال  نظام  تطوير   •

املهام:  v
تدقيق املعامالت املالية، والتاأكد من اكتمال جميع م�سوغات ال�سرف. ويف حال وجود مالحظات تعاد املعاملة اإىل   .1

اجلهة التي اأر�سلت املعاملة.

اإ�سدار اأوامر الدفع بعد اإكمال جميع التواقيع عليها من قبل مدير الإدارة، واملراقب املايل، و�ساحب ال�سالحية.  .2
اإر�سال اأوامر الدفع اإىل وزارة املالية )ق�سم اأوامر الدفع( ومتابعتها.   .3

اإ�سدار ال�سيكات اخلا�سة مبن�سوبي اجلامعة.   .4
ت�سليم ال�سيكات اخلا�سة بال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سادرة عن طريق وزارة املالية.  .5
اإعداد تقرير دوري بالر�سيد الدفرتي للخزينة، ومطابقة احل�سابات البنكية.   .6

اإيداع اإيرادات اجلامعة اأوَل باأول لدى ح�ساب جار لوزارة املالية.   .7
متابعة املعامالت املالية بعد ال�سرف.   .8

التاأكد من مطابقة ح�سابات ال�سندوق مع البنك.  .9
مطابقة ومتابعة التقرير من وزارة املالية )ح�ساب جار لوزارة املالية( والتاأكد من �سحتها.  .10

اإعداد احل�ساب اخلتامي للجامعة.   .11
بيانات الت�سال:  v

0144273027  : الفاك�ض   1220 حتويلة:   0144250452 الهاتف:  رقم  املالية:      الإدارة  مدير   •

v  الن�ساأة:
اإدارة البعث���ات ه���ي اإح���دى الإدارات التابع���ة لوكالة اجلامعة للدرا�س���ات العليا والبحث العلم���ي، وترتبط مبا�سرة بوكيل   

اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، وهي تخت�ض باإدارة �سوؤون مبعوثي اجلامعة يف الداخل واخلارج.
وتعم���ل اإدارة البعث���ات عل���ى اإيج���اد ال�سلة بني اجلامع���ة وجامعات دول الع���امل الأخرى مما يحقق اأه���داف اجلامعة من   
ابتعاث من�سوبيها من املعيدين واملحا�سرين، بح�سولهم على الدرجات العلمية املبتعثني من اأجلها، ومنحهم اخلربات 

العلمية والعملية التي توؤهلهم للعمل كاأع�ساء يف �سلك التدري�ض اجلامعي.
كم���ا تق���وم الإدارة بعمل الإجراءات الالزمة لإي�سال ما يحتاجه املبتعث اإىل كليته وكذلك ما حتتاج الكليات اإي�ساله اإىل   
مبتعثيه���ا. ومتابع���ة ذل���ك حتى ي�س���در على �سكل ق���رار اإداري اإن لزم الأمر كم���ا يف حالت متديد البعث���ة، تغيري جامعة 

البتعاث، تغيري التخ�س�ض، الرحالت العلمية، ح�سور املوؤمترات والدورات التدريبية، اإنهاء البعثة. 
الر�سالة:  v

اأن ت�ساه���م اإدارة البعث���ات يف النهو����ض بالكوادر العلمية ال�سابة من املعيدي���ن واملحا�سرين وتطوير مهاراتهم وخرباتهم   
اأكادميياً واإدارياً وفنياً لي�سبحوا بعدها قوة دافعة للجامعة و�سوًل باجلامعة اإىل امل�ستويات العلمية العاملية.

الأهداف:  v
اإن من اأهم اأهدف البتعاث ما يلي:

بناء الكوادر العلمية املتخ�س�سة.  •
اإن�ساء قاعدة علمية تعتمد عليها اجلامعة لأداء ر�سالتها العلمية والوطنية.  •
العاملية. تبادل اخلربات العلمية والثقافية والرتبوية مع خمتلف اجلامعات   •

وتاأت���ي ه���ذه الأه���داف بالتوافق مع م���ا ورد باملادة الأوىل من لئح���ة البتعاث والتدريب ملن�سوب���ي اجلامعات حيث   
ن�ست هذه املادة على ما يلي:

  " يهدف البتعاث والتدريب اإىل تاأهيل من�سوبي اجلامعات علميا للح�سول على درجة علمية، اأو تطوير مهاراتهم 
اأكادميياً واإدارياً وفنياً، عن طريق التدريب ح�سب ما تقت�سيه م�سلحة اجلامعة ". 

بيانات الت�سال:  v
البتعاث اإدارة  على  العام  امل�سرف   •

الدكتور/ حممود ح�سني حممد عجوه  
الهاتف: 0144222743  

اجلوال: 0506583692   

majwah@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
الإدارة   •

هاتف /فاك�ض: 0144273026   
scholarships@ut.edu.sa:الربيد الإلكرتوين  

إدارة البعثات     v



ت
ارا

إد
 و

ت
دا

ح
وو

ت 
دا

ما
ع

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة86 دليل الجامعة 86

v  الن�ساأة:
ب���داأ م�س���روع اإع���ادة هيكل���ة اإدارة الأمن وال�سالمة م���ع مطلع العام الهج���ري 1431ه� اإمياناً من م�س���وؤويل جامعة تبوك   
مبب���داأ العم���ل بالتخ�س����ض. وق���د �سرع���ت اإدارة الأم���ن وال�سالم���ة من���ذ البداي���ة بو�س���ع ا�سرتاتيجي���ة لتطوي���ر العمل 
الإداري وامليداين بر�سم الأهداف وحتديدها ومن ثم متابعتها. ومبا اأن القاعدة املعلوماتية هي اأ�سا�ض كل عمل ناجح 
فق���د ا�سُتح���دث ق�س���م العملي���ات يف الهي���كل التنظيمي ل���الإدارة. و�سيغت له مهام وواجب���ات تنظم عمل���ه يف اإدارة الأمن 

وال�سالمة.
وق���د قطع���ت ه���ذه الإدارة �سوط���اً كب���رياً اإذ اإن العمل الفعلي ب���داأ قبل اإعداد الهي���كل اجلديد ل���الإدارة فتطورت وربطت   

جميع فروع الأمن وال�سالمة مبحافظات منطقة تبوك واأخذت تقدم خدمة متكاملة جلميع الفئات.
و�سمل التطوير الإداري تكوين جلنة خا�سة مبتابعة برامج الأمن وال�سالمة بجامعة تبوك ومقراتها املختلفة جتتمع   
ب�سكل دوري، وقد مت معاجلة الثغرات الأمنية و�سد جميع املنافذ اخلطرة بتكثيف احلرا�سة الأمنية وتركيب كامريات 
املراقب���ة لك�س���ف والتقاط احلركة على مدار ال�ساعة، كذلك مت اإعداد برنامج ال�سالمة با�ستكمال تاأمني اأدوات وو�سائل 
ال�سالم���ة وتطبي���ق اللوائح بالإ�سافة اإىل التن�سيق الدائم مع الدفاع امل���دين لتطوير قدرات اأفراد الأمن وال�سالمة يف 

هذا املجال.

الأهداف:  v
اإن�س���اء وتطبي���ق نظ���ام متكام���ل لالأم���ن وال�سالم���ة يف اجلامع���ة والعم���ل الدائم لتطوي���ره والتن�سي���ق يف ذلك مع   .1

اجلهات املعنية بالأمن وال�سالمة داخل وخارج اجلامعة.
املحافظة على الأرواح واملمتلكات داخل اجلامعة.   .2

حفظ النظام والرتقاء مب�ستوى الن�سباط داخل اجلامعة .  .3
ال�ستعداد وامل�ساركة يف حالت الطوارئ التي قد حتدث، والتن�سيق الدائم مع الإدارات الأخرى يف اجلامعة فيما   .4

يخ�ض احلوادث والكوارث الطبيعية، وتطوير خطة التعامل معها.
تفعيل دور رجال الأمن وال�سالمة يف اجلامعة، والعمل على ا�ستقطاب وتدريب الكفاءات الب�سرية وتاأهيلها ورفع   .5

م�ستواها للقيام باأعمال الأمن وال�سالمة باجلامعة.
درا�سة وتطوير وحتديث اأنظمة الأمن وال�سالمة يف املباين واملن�ساآت ومواكبة التقنيات احلديثة.  .6

التاأكد من تطبيق اأ�س�ض ال�سالمة يف كافة اأعمال الت�سغيل وال�سيانة، واقرتاح الو�سائل التي متكن من املحافظة   .7

على البيئة وحمايتها من التلوث.
توعي���ة منت�سب���ي اجلامعة، وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية املرتتبة عليهم يف حالت الطوارئ والكوارث   .8

العامة، وتدريبهم على اأعمال الدفاع املدين لإمكانية ال�ستفادة منهم عند احلاجة.

املهام:  v
اإدارة جميع عمليات الأمن وال�سالمة باجلامعة ، والعمل على منع وقوع احلوادث، ومعاجلتها عند الوقوع وتاليف   •

اأ�سرارها.
مبا�سرة التحقيق املبدئي يف امل�سكالت واحلوادث التي تقع يف اجلامعة �سواء اأحيلت اإليها من امل�سوؤولني باجلامعة،   •

اأو مت اكت�سافها من قبل اإدارة الأمن وال�سالمة.
مراقبة مداخل وخمارج املدينة اجلامعية وجميع وحداتها ومرافقها الأخرى وتدقيق هويات الأ�سخا�ض اإذا لزم   •

ذلك.
ووحداتها. ومرافقها  اجلامعية  للمدينة  الدخول  ت�ساريح  اإ�سدار   •

وال�سالمة. الأمن  باأمور  التوعية  ن�سر  على  العمل   •
اخت�سا�سها. حدود  يف  اجلامعة  ومرتادي  العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  وعمال  موظفي  مراقبة   •

الإ�سراف على حركة ال�سري وتنظيم املواقف، وحتديد املخالفات املرورية مع مراعاة الأنظمة الأخرى التي حتكم   •
هذا اجلانب.

حمتوياتها. �سرقة  اأو  التخريب  لأعمال  تعر�سها  ملنع  عليها  واملحافظة  املباين  حرا�سة   •
املخت�سة. اجلهة  مع  بالتن�سيق  والأجهزة  الأثاث  اإخراج  مراقبة   •

واملعار�ض. والندوات  املوؤمترات  خالل  والوفود  ال�سخ�سيات  كبار  من  اجلامعة  لزوار  احلرا�سة  توفري   •
باملواقف. ال�سيارات  حرا�سة   •

بيانات الت�سال:  v
العطوي حممد  بن  را�سد  وال�سالمة:اأ.  الأمن  اإدارة  مدير   •
هاتف: 0144226643   حتويلة:  1773   جوال:0555377123  

0144226627 فاك�ض:       0144251143 هاتف:  الإدارة:    مدير  نائب   •

إدارة األمن والسالمة     v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئت عام 1429ه�، وقد اقت�سر دورها يف املرحلة الأوىل على متابعة ما يقوم به املخططون من اأعمال، ومل يكن بها من   

العاملني �سوى خم�سة اأ�سخا�ض مبا فيهم مدير اإدارة امل�ساريع. 
وملا بداأ التنفيذ الفعلي لوحدات م�سروع املدينة اجلامعية  التي ت�سرف عليها اإدارة امل�ساريع كان لبد لها اأن تتطور وتنمو   
من���واً يتنا�س���ب مع حجم امل�سوؤوليات املتزاي���دة. وهكذا مت دعمها باخلرباء واملهند�سني املوؤهل���ني. تولت الإدارة الدرا�سات 
والت�ساميم والإ�سراف واملتابعة جلميع املن�ساآت اجلامعية القائمة الآن يف املدينة اجلامعية اإ�سافة اإىل عدد من املن�ساآت 
يف وح���دات اجلامع���ة داخل مدينة تب���وك وخارجها، وكذلك الإ�سراف واملتابعة مل�ساريع الفروع اجلامعية يف اأملج والوجه 

و�سباء وحقل وتيماء. 
تتكون اإدارة امل�ساريع من الأق�سام التالية:  

ق�سم الإ�سراف والتنفيذ.  .1
ق�سم الدرا�سات والت�ساميم.  .2

ق�سم الت�سالت الإدارية.  .3
ق�سم ممتلكات اجلامعة.  .4

املهام:  v
الإدارة والإن�ساء. امل�ساريع يف جمال  �سبط جودة وكفاءة   •

امل�ساريع والإ�سراف عليها. واإن�ساء  اإدارة  ذاتيا على خدمة اجلامعة واملجتمع يف  القادر  الكيان  بناء   •
ا�ستقط���اب اخل���رباء املتميزي���ن يف جمال اإدارة امل�ساريع وال�ستفادة من جهودهم يف توطني املعرفة التخ�س�سية   •

ذات العالقة بامل�سروعات.
رفع كفاءة ا�ستثمار املوارد الب�سرية واملادية املتاحة، ل�سالح امل�سروعات احلالية وامل�ستقبلية.  •

اأو ت�ساهم يف تقلي�ض جودتهاً امل�سروعات  اإجناز  التي تعرت�ض  الفاعلة يف تذليل ال�سعوبات  امل�ساهمة   •
بيانات الت�سال:  v

مدير اإدارة امل�ساريع:                           •
م/ ماجد بن فهد الطويهر    جوال:  0544414014   

  حتويلة: 1888
نائب مدير اإدارة امل�ساريع ورئي�ض ق�سم الإ�سراف والتنفيذ:  •

م/ جماهد بن اأحمد العلي    جوال:  0503029200  

رئي�ض ق�سم الدرا�سات والت�ساميم:  •
م/ ماجد بن فهد الر�سيدي    جوال:  0534000703                            

رئي�ض ق�سم ممتلكات اجلامعة:  •
م/ خالد بن بكر اخل�سري     جوال:0599155012  

إدارة المشاريع   v
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v  الن�ساأة:
جامع���ة تب���وك تتطل���ع يف اأداء ر�سالتها لأن تكون يف مقدمة اجلامعات املرموق���ة يف براجمها التعليمية والبحثية   
ويف تفاعله���ا م���ع املجتم���ع ولتحقي���ق هذه الر�سال���ة يجب توثيق اجله���ود والإجنازات والإمكان���ات التي قامت بها 
اجلامع���ة. م���ن ذلك املنطل���ق وحتقيقاً لأه���داف و�سيا�سات اجلامعة اأ�سب���ح من ال�سروري وج���ود مركز ح�ساري 
اإعالمي من اأجل توثيق ال�سلة بني اجلامعة واملجتمع، وتزويد املجتمع باملعلومات والإجنازات والن�ساطات التي 

تقام يف اجلامعة وفق ا�سرتاتيجية واأهداف وا�سحة.

نبذة عن املركز:  v
يع���د مرك���ز الأمري �سلطان احل�ساري مبنطقة تبوك اأحد اأهم املع���امل الوطنية والثقافية واحل�سارية يف مدينة   
تبوك واأي�ساً على م�ستوى اململكة وي�سم عدة مباين منها ال�سالت املغلقة )امل�سرح( وت�سع لأكرث من ثالث اآلف 
�سخ����ض بالإ�ساف���ة اإىل �س���الت اأخرى متع���ددة الأغرا�ض وخدمات متكامل���ة لذلك ي�سم مبن���ى رئي�سي للمروج 
املك�س���وف حي���ث يت�س���ع لأكرث من 5000 �سخ�ض يف اجلزء الغربي من املبن���ى الرئي�سي وال�سالت ي�ستخدم لإقامة 
احلف���الت والفعالي���ات ال�سعبية واملهرجان���ات الثقافية والحتفالت الوطنية والأعي���اد باملنطقة مع وجود جميع 

اخلدمات واملرافق.
كم���ا يتك���ون املرك���ز من مبنى رئي�سي مغطى يت�سع لأك���رث من )2470( �سخ�ض مع امل�س���رح واخلدمات امل�ساندة له   
م���ن غ���رف وم�ستودعات ومكاتب وجمال�ض ل�ستقبال كبار ال�سخ�سيات بالإ�سافة اإىل انه روعي يف ت�ساميم قاعة 

املبنى وامل�سرح وجتهيزهما باأحدث الأنظمة ال�سوتية وامل�سرحية واملبنى جمهز باأحدث اأنظمة التكييف.
اإىل جان���ب توف���ري كاف���ة اخلدم���ات امل�سان���دة ومواق���ف لل�سي���ارات وم�سطحات خ�س���راء وطرق داخلي���ة تتو�سطها   

اأ�سجار النخيل وجزر خ�سراء للربط بني اأجزاء املركز.
وا�ست�س���اف املرك���ز بني جنباته العديد م���ن الفعاليات والربامج التثقيفية والجتماعي���ة والعلمية ل اإ�سافة اىل   
الندوات واملحا�سرات التوعوية والتثقيفية لكافة اأفراد املجتمع ونظمت بني اركان املركز احل�ساري العديد من 

املهرجانات الثقافية واملنتديات ال�سيفية.
وا�ستقب���ل املرك���ز من���ذ تد�سينه كثرياً من الزوار م���ن داخل اململكة ومن الدول العربي���ة الذين �ساهدوا ما ي�سمه   
ه���ذا املعل���م الوطني ودوره احليوي والهام ثقافياً واجتماعياً حتى اأ�سبح واجهة ح�سارية وثقافية ولوؤلوؤة ثمينة 

يف عقد املنجزات واملعامل الوطنية يف اململكة ومنارة ا�سعاع للعلم والثقافة يحقق الفائدة واملتعة.

اأهداف املركز:  v
املجتمع. وتثقيف  اجلامعة  بدور  التعريف   •

املنطقة. �سكان  خلدمة  املنا�سب  املكان  اإيجاد  يف  واملعرفة  للعلم  كمنارة  اجلامعة  اإبراز   •
املجتمع. خلدمة  وبحثية  علمية  اإجنازات  من  اجلامعة  به  تقوم  مبا  التعريف   •

اجلامعة. عن  الإيجابية  الذهنية  ال�سور  لتوثيق  الإعالمية  الو�سائط  اإنتاج   •
واخلا�سة. العامة  واملوؤ�س�سات  واملجتمع  اجلامعة  بني  التوا�سل  خلق   •

تنظي���م وتنفي���ذ املنا�سب���ات والحتفالت اخلا�سة باجلامعة واملنطق���ة واإظهارها باملظهر امل�سرف اإعالمياً   •
وثقافياً على م�ستوى اململكة.

بيانات الت�سال:  v
اأ. اإبراهيم بن بخيت الزهراين     جوال: 0554757555     هاتف: 0144245235

إدارة مركز األمير سلطان الحضاري     v
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v  الن�ساأة:
تتطلع جامعة تبوك يف ر�سالتها اإىل التميز املرموق يف براجمها التعليمية والبحثية، واخلدمات التعليمية   
امل�سان���دة له���ا ويف م�ست���وى خريجيها. ومن اأه���م العوامل الأ�سا�سي���ة للو�سول لهذه الغاي���ة وجود الف�سول 

الدرا�سية والأجهزة والإدارات امل�ساعدة واملهياأة التي ت�سمن اإنتاجاً مميزاً.
ونظ���راً لتع���دد اجله���ات التعليمي���ة باجلامع���ة، �س���واء اأكان���ت كلي���ات اأو قطاع���ات ذات �سبغ���ة علمي���ة، وتنوع   
تخ�س�ساته���ا وبراجمه���ا العلمي���ة، وعدم وجود اآلية وا�سح���ة وحمددة ملتابعة اخلدم���ات التعليمية امل�ساندة 
واحتياجاته���ا. م���ن ذل���ك املنطل���ق، وحتقيق���اً لأه���داف و�سيا�س���ات اجلامعة بات م���ن ال�سروري وج���ود اإدارة 

اخلدمات التعليمية امل�ساندة والتي اأن�سئت بقرار من معايل مدير اجلامعة بتاريخ 1433/5/23 ه�.

املهام والأهداف:  v
تعليمية. وم�ستلزمات  اأثاث  من  الدرا�سية  القاعات  جتهيز  على  الإ�سراف   •

واحتياجاتها. التعليمية  اخلدمات  اأف�سل  لتوفري  وحمددة  وا�سحة  اآلية  اإيجاد   •
اأهدافها. حتقيق  يف  والتميز  اجلودة  تكفل  التي  امل�ساعدة  الآليات  تكوين   •

العالقة. ذات  وقطاعاتها  اجلامعة  كليات  لكافة  امل�ساندة  التعليمية  اخلدمات  لتوفري  خطة  اإعداد   •
العر�ض. وو�سائل  الربوجيكتورات  �سيانة  على  الإ�سراف   •

و�س���ع اآلي���ة وا�سح���ة وحم���ددة ملتابع���ة ت�سغيل و�سيان���ة الف�سول الدرا�سي���ة والتن�سيق م���ع الإدارات   •
الأخرى ذات العالقة.

حتديد ال�سعوبات والعوائق التي تقف عائقاً اأمام حتقيق اأهداف الإدارة، ومن ثم العمل على اإيجاد   •
احللول املنا�سبة لها.

الدرا�سية. للف�سول  الت�سغيلي  امل�ستوى  معرفة  يتم  خاللها  من  التي  النماذج  ت�سميم   •
الت�سغيل وال�سيانة واخلدمات  اإدارتي  بالتن�سيق مع  الدرا�سية  ال�سيانة الدورية للف�سول والقاعات   •

ومتابعة ذلك.
املعنية. والقطاعات  الكليات  جميع  لدى  احلايل  الو�سع  وتقييم  ا�ستق�ساء   •

جدول���ة تاأم���ني احتياج���ات القطاعات والكليات من الأجهزة واملعام���ل بالتن�سيق مع اجلهات املعنية   •
وبطريقة تدريجية.

الإدارة. متطلبات  تاأمني  يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق   •
و�سيانتها. التلفزيوين  النقل  اأعمال  ومتابعة  جتهيز   •

اأق�سام الإدارة:   v
ق�سم ال�سوؤون الفنية وينق�سم اإىل عدة اأق�سام:  v

ق�س���م الف�س���ول الدرا�سي���ة: يق���وم هذا الق�س���م مبتابعة ال�سيان���ة الدورية والوقائي���ة للف�سول   •
الدرا�سي���ة وامل�ساهم���ة يف ح���ل كل العقب���ات بالف�س���ول الدرا�سي���ة مب���ا يخ����ض الو�سائ���ل التعليمية 

امل�ساندة.
ق�سم �سبكات النقل التلفزيوين: يقوم هذا الق�سم مبتابعة ال�سيانة الدورية والوقائية ل�سبكات   •
النق���ل التليفزي���وين وامل�ساهم���ة يف حل كل العقب���ات التي تواجهها والتوا�سل م���ع �سركة ال�سيانة 

يف ذلك.
ق�س���م املعام���ل واملخت���ربات: يق���وم هذا الق�س���م مبتابعة ال�سيان���ة الدورية والوقائي���ة للمعامل   •

واملختربات، وامل�ساهمة يف حل كل العقبات التي قد تواجه ت�سغيلها.
ق�سم التوريدات:  v

التعليمية بالف�سول الدرا�سية، واملعامل،  الو�سائل واخلدمات  الق�سم على رفع واقع  يعمل هذا   •
واملخت���ربات، ويعم���ل على حتدي���د احتياجات الف�س���ول الدرا�سي���ة واملعامل من خدم���ات تعليمية 
م�ساندة، ثم يقوم برفع طلب توفري هذه الحتياجات من اجلهات املخت�سة باملوا�سفات املطلوبة 

مبا يحقق اأهداف العملية التعليمية.

بيانات الت�سال:  v
الإدارة مدير   •

اأ. زبن بن �سقر العنزي  
هاتف: 0144229150 -  فاك�ض: 0144297145  -حتويلة: 102  

جوال: 0599917016  
106 حتويلة:  الإدارة:  مدير  نائب   •

إدارة الخدمات التعليمية المساندة    v
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v  الن�ساأة:
ن�ساأت الإدارة القانونية بناءاً على قرار معايل مدير جامعة تبوك رقم 31/11/202/ق وتاريخ 1431/5/5ه� حيث   
بداأت متار�ض مهامها منذ ذلك احلني موؤدية بذلك دورها املطلوب على اأكمل وجه من حيث تقدمي ال�ست�سارات 

القانونية للجامعة والعمل على مراعاة تطبيق الأنظمة واللوائح يف كافة اجلوانب.

الأهداف:  v
1- تنمية الوعي املعريف بالقوانني والأنظمة لكافة من�سوبي اجلامعة.

 2- حتقيق الروؤية ال�سرتاتيجية للجامعة من خالل اجلودة يف تطبيق الأنظمة والقوانني.

3- حفظ حقوق اجلامعة ومن�سوبيها واللتزام بالعمل على تطبيق الأنظمة التي تكفل حقوق اجلميع.
4- العم���ل جنب���اً اإىل جنب مع كافة الإدارات بروح الفريق وفق مبداأ تكري�ض العدالة وتبعا للت�سريعات والأنظمة 

وحتقيقاً لروؤية امل�سرع.
5-التميز باأداء ما تكلف به الإدارة القانونية من اأعمال ومهام على اأكمل وجه ومبهارة عالية.

6-ا�ستقطاب الكفاءات الب�سرية القانونية املتميزة وتوفري الإمكانيات املنا�سبة لهم.
بيانات الت�سال:  v

القانونية الإدارة  على  العام  امل�سرف  مكتب   •
الهاتف: 0144250976   الفاك�ض: 0144224877  

v  الن�ساأة:
اأن�سئ املعهد مبوجب موافقة املقام ال�سامي على حم�سر اجلل�سة الثانية وال�ستني ملجل�ض التعليم العايل املعقودة   
بتاري���خ 1431/12/29ه����، بالتوجي���ه الربقي الكرمي رق���م 446/م ب وتاريخ 1432/1/21ه����، والذي مبوجبه يحق 
للمعه���د اإج���راء الدرا�سات وتقدمي ال�ست�سارات واخلدم���ات العلمية والبحثية مدفوعة الثم���ن لكافة القطاعات 

احلكومية واخلا�سة.

الر�سالة:  v
اللت���زام لعمالئن���ا بتقدمي خدمات احرتافية غاية يف الثقة يف جمال البحوث وال�ست�سارات واحللول التدريبية   
املتكامل���ة، مبنهجي���ة علمي���ة و�سراكة حقيقي���ة وعمل موؤ�س�سي يذخ���ر بخربات عاملية حمرتفة م���ن داخل اململكة 

وخارجها، تزيد من تفوق عمالئنا ومتكنهم من التميز والتفرد يف موؤ�س�ساتهم .

الأهداف:  v
وال�ست�ساري���ة  البحثي���ة  اجلامع���ة  وتق���دمي خدم���ات  اخلارجي���ة  القطاع���ات  م���ع  اجلامع���ة  �سل���ة  توثي���ق   •

والتدريبية مبقابل مادي. 

•  تق���دمي ا�ست�س���ارات ودرا�س���ات عملي���ة موثقة من خالل التوظيف الأمثل للتقني���ة، ولإمكانيات اجلامعة 
وال�سراكات املحلية والعاملية الفاعلة.

. والكفاءة  اجلودة  م�ستويات  باأعلى  اأدائها  تطوير  اأجل  من  اخلارجية  القطاعات  م�ساعدة   •
املجالت.  خمتلف  يف  واخلارجية  الداخلية  القطاعات  لكافة  ا�ست�ساري  خربة  كبيت  العمل   •

الرتق���اء مب�ست���وى �سناعة التدري���ب مع مراكز املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة وتقدمي   •
منظومة خدمات تدريبية متميزة تفوق توقعات العميل.

والعلمي.  الفكري  لالإبداع  حمفزة  بيئة  واإيجاد  املجتمع  تخدم  اإبداعية  بحوث  اإنتاج   •
بيانات الت�سال:  v

وال�ست�سارات البحوث  معهد  عميد   •
الدكتور/ خالد بن عبد الرحيم ال�سريف  

الهاتف : 0144568081  حتويلة: 8081        
kalshareef@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

الإدارة:  •
هاتف : 0144216138    حتويلة: 5146  

اإلدارة القانونية    v

معهد البحوث واالستشارات     v



ت
ارا

إد
 و

ت
دا

ح
وو

ت 
دا

ما
ع

91 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء املرك���ز بدع���م م���ن ال���وزارة بالعق���د امل���ربم ب���ني جامع���ة تب���وك ووزارة التعلي���م الع���ايل يف تاري���خ   

1432/3/24ه� لي�ساهم يف تطوير قاعدة لالأبحاث يف جمالت �سبكات ال�ست�سعار الال�سلكية. 

الر�سالة:  v
اإن املرك���ز ملت���زم بتطوير اأبح���اث متخ�س�سة ومتميزة يف �سبكات ال�ست�سع���ار والأنظمة اخللوية الال�سلكية   
والتي �ستعود بالفائدة على املجتمع يف املجال التقني والقت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية، كما �سيعمل 
املرك���ز عل���ى توفري دورات تدريبية وخدمات ا�ست�سارية خلدم���ة جمتمعه واملنطقة و�سيعزز التعاون املتبادل 

املنفعة مع علماء متخ�س�سني حملياً ودولياً.

الأهداف:  v
ال�ست�سعار. و�سبكات  امل�ستقبلية  اخللوية  الأنظمة  وبناء  تنفيذ  يف  والإبداع  البتكار  تنمية   •

املتميزة. والتدريبية  التوعية  والربامج  وال�ست�سارات  الدرا�سات  تقدمي   •
اخللوية.  والت�سالت  ال�ست�سعار  ل�سبكات  جديدة  تطبيقات  تطوير   •

ال�ست�سعار. و�سبكات  الال�سلكية  اخللوية  ال�سبكات  لدرا�سة  باململكة  وتقنية  علمية  مرجعية  بناء   •
الإ�سه���ام يف تق���دمي بح���وث ودرا�سات ع���ن اآثار اخلدمات اخللوية و�سب���كات ال�ست�سعار على املجتمع   •

ال�سعودي.
ال�ست�سعار. و�سبكات  اخللوية  الأنظمة  جمالت  يف  واملتميزة  املتخ�س�سة  الوطنية  الكوادر  بناء   •

الأن�سطة:  v
الال�سلكية. اخللوية  والأنظمة  ال�ست�سعار  �سبكات  جمال  يف  العلمية  الأبحاث  ن�سر   •
العلمية. والندوات   ، املحا�سرات   ، البحث  حلقات   ، العمل  ور�ض   ، املوؤمترات  اإقامة   •

واملجالت.  والدوريات  الكتب  اإ�سدار   •
الخرتاع. براءات  ت�سجيل   •

املخرتعة. املنتجات  وت�سويق  تطوير   •
التالية: املجالت  يف  علمية  اأبحاث  دعم   •

درا�سة وتطوير املداولت واخلوارزميات والت�ساميم وتقومي الأداء للنظم اخللوية.   .1
درا�سة وتطوير �سبكات وو�سائل ال�ست�سعار الال�سلكية ونظمها ومداولتها.   .2

تقدمي احللول العلمية والجتماعية والتقنية لتطبيق النظم اخللوية و�سبكات ال�ست�سعار.   .3
درا�سات التكامل بني وحدات ال�ست�سعار ومعاجلة البيانات والت�سالت اخللوية الال�سلكية.  .4

درا�سة وتطوير امن �سبكات ال�ست�سعار والأنظمة اخللوية الال�سلكية.  .5
تطوير تطبيقات م�ستجدة ل�سبكات ال�ست�سعار والأنظمة اخللوية الال�سلكية باململكة.  .6

الإجنازات:  v
بحثياً. م�سروعاً  عدد)18(   دعم   •

علمية. ورقة  عدد)40(  ن�سر   •
. اخرتاع  براءات  ت�سجيل  طلبات  عدد)3(  تقدمي   •

اأجهزة. لأربعة  اأولية  مناذج  وبناء  تطوير   •
 .CRC �سركة  قبل  من  للن�سر  كتاب  حترير   •

. بحثي  تعاون  اتفاقيتي  اإبرام   •
علميتني. ندوتني  تنظيم   •

بيانات الت�سال:  v
  0144213386 هاتف:  املركز:  مدير   •

haggoune.sncs@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
  0144261225 هاتف:  الإدارة:   •

fbashir.sncs @ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

مركز أبحاث شبكات االستشعار واألنظمة الخلوية    v
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نبذة عن املركز :  v
مت اإن�س���اء مرك���ز اللغ���ة الإجنليزي���ة يف الع���ام اجلامع���ي 1435/1434 حت���ت م�سم���ى مركز اللغ���ة الإجنليزية   
يف جامع���ة تب���وك ويه���دف املرك���ز اإىل تزويد كافة قطاع���ات اجلامعة وكلياته���ا يف فيما يتعل���ق بتعليم اللغة 
الإجنليزي���ة ويه���دف املرك���ز اإىل رف���ع  م�ست���وى طلب���ة جامعة تبوك وقدراته���م يف جمال اللغ���ة الإجنليزية 
. واإىل تق���دمي ال���دورات املتخ�س�س���ة يف تعلي���م  اللغ���ة الإجنليزي���ة لطلب���ة وموظفي جامعة تب���وك وال�سعي 
الدائم على تطوير قدراتهم اللغوية ، ويقدم املركز الدورات والختبارات الدولية مثل  التو فل والأيلت�ض 
وال���دورات الدولي���ة املتخ�س�س���ة بتدريب وتاأهيل مدر�سي اللغة الإجنليزية مث���ل  : ال�سيلتا والدلتا . ويزود 
مرك���ز اللغ���ة الإجنليزية كافة اأق�سام اجلامعة باأع�ساء هيئة تدري�ض متخ�س�سني يف جمال تعليم وتدري�ض 
اللغ���ة الإجنليزي���ة. وم���ن اأهم   امل���ربرات التي اأن�س���ئ املركز من اأجله���ا تقدمي اخلدم���ة للمجتمع املحلي يف 

منطقة تبوك  وعقد ال�سراكات مع املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف تعليم اللغة الإجنليزية حمليا ودوليا. 

روؤية املركز :  v
يطم���ح املرك���ز اإىل اجل���ودة و التميز يف املجالت التعليمية و البحثية يف جم���ال اللغة الإجنليزية و الرتقاء   

باملجتمع من خالل اإقامة �سراكات مع موؤ�س�ساته املحلية والعاملية املتخ�س�سة يف تعليم اللغة الإجنليزية.

ر�سالة املركز :  v
ي�سع���ى املرك���ز اإىل تقدمي خ���ربات تعليمية و بحثية متميزة يف جمال اللغ���ة الإجنليزية من خالل الرتقاء   
بالربام���ج الت���ي يقدمها وامل�ساهمة يف تطوير منظومة البحث العلمي مب���ا يلبي احتياجات املجتمع املحلي 

يف منطقة تبوك.

قيم املركز :  v
يلتزم مركز اللغة الإجنليزية مبجموعة من القيم من اأهمها ما يلي :

والتميز اجلودة   •
التعلم. يف  الرقي   •

ال�سعودية. العربية  للمملكة  الثقافية  الهوية  على  املحافظة   •

. الأف�سل  لتحقيق  ال�سعي   •
وامل�ساءلة. واملتابعة  الثقة   •

الفر�س التي يقدمها املركز :  v
العاملني يف  جمال  الإجنليزية للمدر�سني والطلبة ودعم  اللغة  التدريب يف جمال  اإمكانية توفري   •

التعليم ما قبل اجلامعي.
امل�ساهم���ة يف تنمي���ة ق���درات اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جمال اللغة الإجنليزية بكافة اأق�سام وكليات   •

اجلامعة.
احلاج���ة املا�س���ة للمرك���ز كموؤ�س�سة تربوي���ة متخ�س�سة يف تعليم اللغة الإجنليزية  يف منطقة تبوك   •

الواعدة والتي من �ساأنها اأن تقدم تعليما وتدريبا على قدر عال من  التميز واجلودة.

الأهداف ال�سرتاتيجية ملركز اللغة الإجنليزية :   v
تدري����ض مقررات اللغة الإجنليزي���ة يف ال�سنة التح�سريية ويف الكليات املختلفة باجلامعة وفروعها يف   .1

املحافظات اخلم�ض ) حقل وتيماء و�سباء والوجه واأملج (.
اإعداد الطلبة لالمتحانات العاملية اخلا�سة باللغة الإجنليزية .  .2

التعاون مع اجلامعات العاملية يف تبادل اخلربات، كاأن يفد اإىل جامعة تبوك اأ�ساتذة من اأعرق جامعات   .3
العامل ذو خربة يف تدري�ض اللغة الإجنليزية .

القي���ام ب���اأداء امتحان���ات حتدي���د امل�ستوى يف اللغ���ة الإجنليزية للطلب���ة املقبولني يف برام���ج الدرا�سات   .4
العليا داخل اجلامعة.

التعاون مع مراكز املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، حيث �سيتوىل املركز عقد الدورات   .5
التي تفيد من�سوبيهم يف اللغة الإجنليزية.

العم���ل عل���ى الرتقاء مب�ستوى الطلب���ة يف اللغة الإجنليزية لذا �سيعمل املرك���ز على تطوير خمتربات   .6
لغوية اإلكرتونية.

ال�سعي اإىل حت�سني امل�ستوى املعريف لدى اأبناء املجتمع املحلي يف اللغة الإجنليزية.  .7
حو�سب���ة كث���ري م���ن المتحانات باللغة الإجنليزي���ة، وهذا بدوره ميكن من �سم���ان ال�سرعة يف �سياغة   .8

مركز اللغة اإلنجليزية    v
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النتائج وحياديتها.
الإ�سهام يف جذب اخلربات املوؤهلة وت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض على التميز والبحث العلمي .  .9

التعاون الكامل مع اأق�سام اجلامعة يف كل ما يدخل حتت اخت�سا�سه.  .10
ت�سجي���ع املجتم���ع اجلامع���ي واملحلي عل���ى الطالع على ثقاف���ات الأمم الأخرى من خ���الل تعلم اللغة   .11

الإجنليزية الر�سمية امل�ستخدمة على نطاق وا�سع يف العامل.

مهام وم�سوؤوليات املركز:   v
بناء الكادر العلمي املتخ�س�ض يف جمال اللغة الإجنليزية للتدري�ض يف ال�سنة التح�سريية باجلامعة.  .1

العمل على تنمية املهارات اللغوية لدى الطلبة يف جمال اللغة الإجنليزية.  .2
تناول املناهج املعتمدة لدي اجلامعة من خالل برنامج ال�سنة التح�سريية و خدمة املجتمع بالدرا�سة   .3
و التحليل و التقييم و التطوير مبا يتما�سى مع قيم وثقافة املجتمع املحلي ومواكبة املعايري العاملية 

لتدري�ض اللغة الإجنليزية.
التع���اون م���ع �سركات الن�س���ر العاملية بخ�سو�ض تطوي���ر املناهج املقدمة و عق���د دورات تدريبية لتنمية   .4

املهارات التدري�سية لدي من�سوبي اجلامعة.

العم���ل عل���ى �س���د حاجة �سوق العم���ل من املتخ�س�س���ني وذلك برب���ط اخت�سا�سات املرك���ز بحاجة �سوق   .5
العمل.

العمل على تاأهيل جيل علمي ميلك القدرة على القراءة والكتابة الأكادميية باللغة الإجنليزية.  .6
متكني املركز من تقدمي ال�ست�سارة املطلوبة لدى املجتمع واجلامعة.  .7

عقد الدورات املتخ�س�سة يف اللغة الإجنليزية ل�سد احتياجات ال�سوق املحلي مبنطقة تبوك.  .8
�سقل مواهب الطالب والطالبات يف تعلم اللغة الإجنليزية، وت�سجيعهم على القيام باأعمال الرتجمة   .9

و الأن�سطة الطالبية و البحث العلمي.
العم���ل عل���ى ت�سجي���ع تاأليف الكت���ب الدرا�سية احلديث���ة يف اللغ���ة الإجنليزية و ال�ستف���ادة من الكوادر   .10

العلمية لدي اجلامعة.
م�ساعدة املجتمع املحلي للقيام بالرتجمة التحريرية اخلا�سة باللغة الإجنليزية.  .11

اإعداد الربامج املختلفة اخلا�سة باللغة الإجنليزية، وت�سميمها، ومراجعتها.  .12
بيانات الت�سال:   v

الهاتف: 0144251125
elc@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
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v كلية الطب

v  الن�ساأة:
مت���ت موافق���ة خادم احلرمني ال�سريفني رئي�ض جمل�ض ال���وزراء رئي�ض جمل�ض التعليم العايل- يحفظه اهلل -على حم�سر   
جمل�ض التعليم العايل يف جل�سته )الثالثة والأربعني( املنعقدة بتاريخ 1427/5/10ه�، وذلك بالتوجيه الربقي الكرمي رقم 
6204/ م ب وتاري���خ 1427/8/18 ه����، وق���د ت�سمن املح�سر املوافقة على اإن�س���اء كلية للطب يف منطقة تبوك مبوجب القرار 
رقم ) 1427/43/5(. وقد مت قبول اأول دفعة من الطالب مع بداية العام الدرا�سي 1429/1428ه�، ومت قبول اأول دفعة من 
الطالب���ات م���ع بداي���ة العام الدرا�س���ي 1430/1429 ه�. يقع مبنى كلية الطب ل�سطر الط���الب يف املدينة اجلامعية )امل�ساحة 
الجمالي���ة للمدين���ة اجلامعي���ة 12 ملي���ون مرت مربع(. ويق���ع مبنى كلية الط���ب ل�سطر الطالبات يف و�س���ط مدينة تبوك، 
وهذه املباين متتاز بالفن املعماري احلديث، ومزودة باأحدث التجهيزات واملعدات التي ت�سب يف م�سلحة التعليم وجودته، 
وحتتوي كلية الطب حالياً على عدد من املرافق التي مت تخ�سي�سها لتلبية متطلبات التعليم الطبي. ومن املتوقع ان يتم 

النتقال اإىل مبنى كلية الطب اجلديد - والذي هو حاليا قيد الإن�ساء-يف عام 2014 م )1435ه�(.

الروؤية:  v
ن�سع���ى اإىل تق���دمي التعلي���م والتدريب الطبي املجتمعي لطلبتنا ح�سب اأعلى املعاي���ري العاملية ويف بيئة تزخر بحب البتكار   

والإبداع.

الر�سالة:  v
ككلي���ة ط���ب متميزة باملنطقة نلتزم بتخريج الأطباء الأك�ْ�فاء القادري���ن على خدمة املجتمع من خالل تقدمي رعاية طبية   

متميزة على اأعلى م�ستوى م�ستندًة اإىل درا�سات علمية تطبيقية و�سراكات حملية وعاملية.

الأهداف:  v
تبن���ت جامع���ة تب���وك يف خطته���ا ال�سرتاتيجية تقدمي خدم���ات طبية متميزة ل�س���كان منطقة تبوك كواح���د من الأهداف   
ال�سرتاتيجي���ة الأ�سا�سي���ة. وحتت عنوان "الطري���ق اإىل التميز"  فقد حددت اجلامعة اأي�سا الأهداف الرئي�سية التي يجب 
اأن تنجزه���ا  الكلي���ات يف ال�سنوات اخلم�ض املقبلة لتلبية تطلعات اجلامعة الطموحة. وقد اعتمدت كلية الطب لذلك عدداً 
م���ن ه���ذه الأه���داف الرئي�سية كاأه���داف ا�سرتاتيجية اأ�سا�سية لها ل�سم���ان اإجناز روؤيتها ور�سالته���ا يف الوقت املنا�سب، ومبا 

يخدم طموحات اجلامعة وتوجهاتها. ويف هذا الإطار فقد حددت كلية الطب اأهدافها ال�سرتاتيجية كما يلي:  
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v األقسام العلمية

املنهج واخلطة الدرا�سية:  v
موا�سلة حت�سني املناهج الطبية والبحث عن �سراكات حملية ودولية من اأجل املزيد من البتكار والتطوير   •

يف م�سمون هذه املناهج.
ا�ستك�ساف وتنفيذ طرق بديلة جديدة ومبتكرة لتقدمي املناهج با�ستخدام املناهج الإلكرتونية مثل الكلية   •

الإلكرتونية، ال�سبورة الذكية، البث الأثريي، وما اإىل ذلك.
امل�سكلة. حل  على  املبني  التعلم  با�ستخدام  الطبية  املناهج  تقدمي  يف  ال�ستمرار   •

والتدريبية. الدرا�سية  مناهجنا  �سمن  املجتمعي  الطب  يف  فعالية  الأكرث  املناهج  اإدراج   •
الإجنليزية. باللغة  يتم  الطب  طالب  لدى  التعليم  اأن  من  التاأكد   •

البنية التحتية:  v
ال�ستمرار يف تطوير املرافق واملختربات املميزة وقاعات املحا�سرات احلديثة يف املباين املوؤقتة احلالية.  •

املنا�سب. الوقت  يف  واإكمالها  الطب  لكلية  واملتطورة  احلديثة  والإن�ساءات  املرافق  بناء  من  النتهاء   •
للطالب. املهنية  امل�سورة  لتقدمي  متخ�س�سة  وحدة  اإن�ساء   •

ت�سهي���ل وتوف���ري امل���وارد الكافي���ة للطباعة واملراجع العلمي���ة وم�سادر املكتبة الإلكرتوني���ة لأع�ساء هيئة   •
التدري�ض والطالب.

املتميزة.  التخ�س�سية  ال�سحية  الرعاية  ويقدم  تبوك  منطقة  يخدم  جامعي  م�ست�سفى  اإن�ساء   •
العتماد الأكادميي:  v

موا�سل���ة ال�سع���ي لتلبي���ة معاي���ري العتم���اد الوطن���ي وال���دويل لربناجمن���ا الطب���ي )بكالوريو����ض الطب   •
واجلراح���ة(، م���ن هيئ���ات عاملي���ة مث���ل الهيئ���ة ال�ست�ساري���ة العاملي���ة للتعلي���م الطب���ي )LCME(، منظمة 

ال�سحة العاملية، والرابطة الدولية لكليات الطب )IAOMC(، الخ. 
ال�سراكات:  v

الب���دء باإقام���ة �س���راكات واتفاقيات م���ع امل�ست�سفيات املحلية والوطنية ومراك���ز الرعاية ال�سحية لتدريب   •
ط���الب الط���ب، واأطباء المتي���از، والأطباء املقيمني، وتوف���ري املنح الدرا�سية لطالب كلي���ة الطب واملقيمني 

واأع�ساء هيئة التدري�ض اجلدد.
اإقامة �سراكات مثمرة مع كليات الطب واملوؤ�س�سات الوطنية والدولية املعتمدة من اأجل التطوير امل�ستمر   •

لأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني والطلبة.

ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني املتميزين:  v
اأ�سحاب اخلربة والأطباء املتميزين  ال�ستمرار يف تطوير الأق�سام يف كلية الطب مع ا�ستقطاب الكفاءات   •

على اأعلى م�ستوى.
الكلية. يف  واجلدد  احلاليني  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  �سنوي  اإر�سادي  برنامج  و�سع   •

البحوث واملنح الدرا�سية:  v
ح�سر وحتديد الحتياجات الطبية املتنامية يف املجتمع، وتطوير البنية التحتية الالزمة لإجراء البحوث   •

يف تلك املجالت.
الرعاية  املطلوبة لدعم م�ستوى عاملي من  التحتية  البنية  حتديد جمالت طبية" متخ�س�سة" وتطوير   •

ال�سريرية والأبحاث والتعليم.
ت�سجيع طالب كلية الطب على امل�ساركة الفاعلة يف جمال البحوث املوجهة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض   •

والأن�سطة املتعلقة باملنح الدرا�سية.
امل�ستمر. البحوث  لدعم  واخلارجية  الداخلية  املنح  على  للح�سول  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع   •

تطوي���ر عالق���ات مثم���رة مع امل�ست�سفي���ات الوطنية والإقليمية من اأجل اإقام���ة البحوث ال�سريرية وغري   •
ال�سريرية.

امل�ساريع البحثية التعاونية والتي تقع �سمن  تطوير �سراكات منتجة مع موؤ�س�سات وطنية ودولية لتبني   •
الحتياجات الوطني والإقليمية.

تخ�س�سية. جمالت  يف  متميزة  بحثية  مراكز  اإن�ساء   •
خدمة املجتمع:  v

الوقائية. ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  املحلي  املجتمع  مع  ومثمرة  قوية  �سراكة  ودعم  تطوير   •
ال�سحية  الرعاية  ملقدمي  املتوطنة  ال�سحية  الرعاية  ق�سايا  اأهم  ودوريات حديثة حول  توفري معلومات   •

ولأع�ساء املجتمع.
تنظيم املعار�ض ال�سحية التي تتناول على وجه التحديد احلاجة املتزايدة للرعاية ال�سحية يف املجتمع.  •
ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني والطالب على اأداء اخلدمات ال�سحية التطوعية يف الفعاليات   •

التي تخدم املجتمع.
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الهيكل التنظيمي لكلية الطب     v

عمادة كلية الطب

وكالة الكلية ل�سطر الطالبات وكالة الكلية للدرا�سات العليا وكالة الكلية لل�سوؤون الأكادميية
اإدارة الكليةوكالة الكلية ل�سوؤون امل�ست�سفياتوكالة الكلية للتطوير واجلودةوالبحث العلمي

وحدة املناهج

اللجان

وحدة اأطباء المتياز

وحدة املعامل واملختربات

وحدة اخلدمات امل�ساندةوحدة الختبارات والتقييم

وحدة ال�سوؤون املاليةاإدارة ال�سوؤون التعليمية

وحدة العالقات العامةمكتبة الكلية

الأق�سام العلمية
وحدة الإعتماد اأمانة جمل�س الكلية(�سطر الطالبات)

املوؤ�س�سي والأكادميي

مكتبة الكلية
وحدة تقنية املعلوماتوحدة البحث العلمي(�سطر الطالبات)

اإدارة ال�سوؤون التعليمية
وحدة تدريب وتطوير وحدة الدرا�سات العليا(�سطر الطالبات)

من�سوبي الكلية

اللجان
وحدة توكيد اجلودةوحدة التعليم امل�ستمر(�سطر الطالبات)

اإدارة الكلية
(�سطر الطالبات)

وحدة الأخالقيات الطبية 
واحليوية

وحدة التخطيط 
الإ�سرتاتيجي

اللجان

وحدة ال�سوؤون الإداريةالأق�سام العلمية

جمل�س الكلية
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تاريخ الإ�سدارعدد
الغر�ضالإن�ساء

1
كتيب اخلطة ال�سرتاتيجية 
 with( باللغة الجنليزية

)KPIs
ملخ�ض للخطة ال�سرتاتيجية مع موؤ�سرات 2012

قيا�ض الأداء

2
كتيب اخلطة ال�سرتاتيجية 

باللغة الجنليزية 
)without KPIs(

ملخ�ض للخطة ال�سرتاتيجية بدون 2012
موؤ�سرات قيا�ض الأداء

اخلطة ال�سرتاتيجية: 3
2012فعاليات وخمرجات

تف�سيل ور�ض العمل وجميع الفعاليات التي 
اأقامتها كلية الطب للو�سول اإىل خطتها 

ال�سرتاتيجية ب�سكلها النهائي

تو�سيح اأق�سام الكلية واأهدافها واخلطة 2012كتيب الكلية4
الأكادميية والهيكل التنظيمي

ملخ�ض عن كلية الطب 2012برو�سور عن الكلية5

كتيب اخلطة ال�سرتاتيجية 6
ملخ�ض للخطة ال�سرتاتيجية مع موؤ�سرات 2012باللغة العربية

قيا�ض الأداء

  كلي���ة الط���ب تق���دم برنامج واح���د مب�سمى بكالوريو�ض الط���ب واجلراحة وت�سم كلية الطب ثالث���ة ع�سر ق�سما علميا. 
ت�س���رتك جمي���ع الأق�س���ام يف العملية التعليمي���ة لطالب وطالبات كلية الط���ب يف املرحلتني الثاني���ة والثالثة )ال�سنوات 
الدرا�سي���ة الثاني���ة، الثالث���ة، الرابع���ة، اخلام�س���ة، وال�ساد�س���ة( بطريقة تكاملية يت���م من خاللها تدري����ض مقررات كلية 

الطب الأ�سا�سية وال�سريرية ليتخرج الطالب بعدها بدرجة البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة.

الغر�ضالق�سم/الربنامجعدد

الت�سريح1

ت�سرتك كل هذه الأق�سام يف تدري�ض الوحدات 
الدرا�سية للمرحلة الثانية والثالثة لكلية الطب 
بطريقة تكاملية ومتنح درجة البكالوريو�ض يف 

الطب واجلراحة

وظائف الأع�ساء2

الكيمياء احليوية ال�سريرية3

الكائنات الدقيقة4

علم الأمرا�ض5

علم الأدوية6

 طب الأطفال7

ت�سرتك كل هذه الأق�سام يف تدري�ض الوحدات 
الدرا�سية للمرحلة الثانية والثالثة لكلية الطب 
بطريقة تكاملية ومتنح درجة البكالوريو�ض يف 

الطب واجلراحة

الأنف والأذن واحلنجرة8
طب الأ�سرة واملجتمع9

الأمرا�ض الباطنية10

اجلراحة العامة11

الن�ساء والولدة12

التعليم الطبي13

إصدارات الكلية  v

أقسام وبرامج الكلية  v
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ق�سم الت�سريح:   v
اإن معرفة علم الت�سريح كاأحد العلوم الأ�سا�سية يف كلية الطب اأمر ل غنى عنه جلميع الطالب، ويتم من خالله تزويد   
الطالب باملعلومات الأ�سا�سية يف علم الت�سريح مل�ساعدته على فهم تكوين ووظيفة كل جزء من اأجزاء اجل�سم الب�سري. 
كما اأن املعرفة التف�سيلية ال�سريرية جل�سم الإن�سان �سرورية جدا بالن�سبة لالأطباء العاملني يف جميع العلوم الطبية 
عموم���ا، ويف جم���ال الط���ب واجلراحة خ�سو�سا، وذل���ك ي�سمل اأي�سا الذين يعملون يف جم���الت تكنولوجيا الطب مثل 
الأ�سع���ة وجراح���ة املناظ���ري. يف الواق���ع فاإنن���ا نرى اأن م���ن واجبنا هو توف���ري كل الدعم يف جميع الأبح���اث التي حتاكي 
امل�س���اكل الطبي���ة الت���ي توؤث���ر على املجتمع املحل���ي والإقليمي بوجه ع���ام، للتعرف عل���ى اأ�سبابها ولإيج���اد اأف�سل ال�سبل 
لعالجها والوقاية منها. ويحدونا الأمل يف اأن يح�سل الطالب على اأق�سى فائدة ممكنة من خالل ح�سور املحا�سرات 
والدرو����ض العملي���ة يف عل���م الت�سريح وعل���م الأن�سجة وعلم الأجنة للتعرف على جميع تف�سي���الت ج�سم الإن�سان والتي 

�سوف ت�ساعد يف فهم اأف�سل للرتكيب والوظيفة والآلية التي تنتظم فيها خمتلف الأنظمة يف اجل�سم.

ق�سم التعليم الطبي:   v
يعن���ى ق�س���م التعلي���م الطب���ي بكل جوانب التعلي���م والتقييم يف كلية الطب مب���ا يف ذلك تطوير املناه���ج واإعداد اخلطط   
الدرا�سي���ة واق���رتاح وت�سمي���م و�سائل تعليمية اإبداعي���ة ترقى بالعملية التعليمية لكي تواك���ب التقدم الهائل يف املعارف 
والعل���وم الطبي���ة، وكذل���ك ط���رق تقيي���م الط���الب يف اجلوان���ب املعرفي���ة واملهاري���ة وال�سلوكي���ة، واأي�ساً تقيي���م الربامج 
التعليمي���ة يف الكلي���ة وتقدمي مقرتحات وحلول للتطوير والتح�سني امل�ستمر لها. كما يعنى ق�سم التعليم الطبي برفع 
كف���اءات اأع�س���اء هيئة التدري�ض مبختل���ف الأق�سام لكي توائم وظائفهم التدري�سي���ة والبحثية واخلدمية، ولكي يكونوا 
موؤهل���ني بالدرج���ة الكافي���ة مل�ساعدة كلية الطب بجامع���ة تبوك يف حتقيق هدفها بتخريج اأطب���اء على درجة عالية من 
الكف���اءة خلدم���ة جمتمعاتهم والرتقاء باخلدمات ال�سحي���ة يف اململكة. ويويل الق�سم اهتمام���اً خا�ساً بالبحث العلمي 
يف جم���ال عل���وم التعلي���م الطبي املختلفة، حي���ث ي�سارك اأع�س���اوؤه يف خطط وم�سروعات بحثية ممي���زة، يحر�سون على 

عر�سها يف املوؤمترات العلمية الدولية املتخ�س�سة.

ق�سـم علم وظائف الأع�ساء:  v
عل���م وظائ���ف الأع�س���اء هو درا�سة الكيفية الت���ي تعمل بها اأنظمة اجل�سم، مبا يف ذلك اأنظم���ة القلب والأوعية الدموية   
واجله���از التنف�س���ي والع�سبي، اجله���از البويل، جهاز الغدد ال�سم���اء، اجلهاز اله�سمي والتنا�سلي، جه���از املناعة والدم، 

اجله���از الليمف���اوي. والق�س���م يه���دف اإىل تعليم الطال���ب احلقائق الأ�سا�سي���ة التي متكنه من فهم خمتل���ف املو�سوعات 
الطبية التي تعنى بدرا�سة احلالت ال�سحية واملر�سية لالإن�سان. كما يهدف اأي�سا اإىل تطوير برنامج طموح للبحوث 
على اأ�سا�ض التعاون مع مراكز البحوث املتقدمة الأخرى يف اأي مكان يف العامل، وم�سروع البحوث لدي الق�سم �سيعتمد 

على اأ�ساليب تكنولوجية عالية ومتقدمة م�ستخدمة من قبل هذه املراكز.

ق�سم الكائنات الدقيقة الطبية:  v
اإن عل���م الكائن���ات الدقيق���ة الطبية، وم���ع الإمكانات املتاح���ة للتعرف على الكائن���ات احلية الدقيق���ة اجلديدة وحتديد   
ال�سطراب���ات املتعلق���ة بجه���از املناع���ة، فقد اأ�سب���ح هذا اجلزء م���ن الطب جوهريا واأك���رث اأهمية لالكت�س���اف والبتكار 
يف جم���الت العل���وم الطبي���ة الأ�سا�سي���ة والتطبيقات ال�سريرية. ونح���ن ن�سعى اإىل بناء جمتمع م���ن العلماء والباحثني 
املتمتعني بح�ض علمي و�سغف كبري للتعلم وامل�ساركة يف البحوث املوجهة والتوعية. هدفنا هو توفري التعليم والتدريب 
الأك���رث دق���ة واإلهاما لطالب الط���ب يف جمالت علم الأحياء الدقيق���ة، علم الفريو�سات، علم الطفيلي���ات، علم املناعة، 
التفاع���الت ب���ني الإن�س���ان وم�سبب���ات الأمرا����ض، واملج���الت الأخ���رى ذات ال�سلة.نحن ملتزم���ون اأي�سا باإج���راء اأف�سل 

البحوث املمكنة يف مناطق حمددة والتي توؤثر على جمتمعاتنا.

ق�سم الكيمياء احليوية ال�سريرية:  v
يعت���رب ق�س���م الكيمياء احليوي���ة ال�سريرية من الأق�سام املهمة يف كلية الطب حيث يق���وم الق�سم بتدري�ض مادة الكيمياء   
احليوي���ة ال�سريري���ة والت���ي ت�سم���ل كيمي���اء املركبات احليوي���ة والعملي���ات الأي�سية اخلا�سة به���ا والتي تتمث���ل يف اإنتاج 
الطاق���ة واملركب���ات الو�سيط���ة التي ت�ستخدم يف تكوين مركبات اأخ���رى واي�سا ي�سمل املقرر درا�س���ة الفيتامينات واأثرها 
عل���ى اجل�س���م والعمليات الأي�سية ودرا�سة علم الوراث���ة. ويف الناحية العملية يقوم الق�سم بتدريب الطالب على حتليل 
عين���ات ال���دم مث���ل ال�سك���ر واأنزمي���ات الكبد والبولين���ا ومعرفة امل���دى الطبيعي له���ا ومعدلتها يف الأمرا����ض املختلفة. 
وللق�س���م روؤي���ة م�ستقبلي���ة يف تطوي���ر املنه���ج م�ستقب���ال حت���ى يواك���ب التغ���ريات املتتالية يف الع���امل يف جم���ال الكيمياء 

احليوية.

ق�سم علم الأدوية:  v
ال�سيدل���ة ه���ي ف���رع م���ن فروع الطب املعني���ة بدرا�سة علم الأدوي���ة، اأو ب�سكل اأك���رث حتديداً هي درا�س���ة التفاعالت التي   

أقسام وبرامج الكلية  v
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حت���دث ب���ني الكائن���ات احلية وامل���واد الكيميائية والتي توؤث���ر اإيجاباً اأو �سلباً عل���ى الوظيفة احليوي���ة والكيميائية لهذه 
الكائنات. وقد اعترب علم ال�سيدلة واحداً من العلوم الطبية التطبيقية. اإل اأنه ومع تطور العلوم احليوية اجلزيئية 
فقد اأ�سبح علم ال�سيدلة واحداً من العلوم املتطورة التي تعتمد على اإيجاد عالجات جديدة وحت�سني وتطوير القائم 

منها.

ق�سم علم الأمرا�س:  v
عل���م الأمرا����ض ه���و العلم املتخ�س�ض يف درا�سة الأمرا�ض م���ن حيث درا�سة اأ�سباب حدوثه���ا وكيفية حدوثها والتغريات   
ال�سكلي���ة واملجهري���ة التي حتدثها يف الأن�سجة املختلفة وم�سري ه���ذه التغريات وتاأثريها على �سحة املري�ض. وت�ساهم 
ه���ذه الدرا�س���ة على تف�سري ن�س���اأة املر�ض وتطوره مما ي�ساهم يف و�سع اخلطط العالجية وا�ستحداث طرق للوقاية من 
ه���ذه الأمرا����ض. ولذل���ك تعترب درا�سة علم الأمرا����ض بالن�سبة لطالب كلية الطب مبثابة حلق���ة الو�سل بني ما تعلمه 
من العلوم الطبية الأ�سا�سية التي تدر�ض يف ال�سنوات الأوىل بالكلية وبني املواد ال�سريرية العملية التي يبداأ تدري�سها 

من ال�سنة الرابعة. 

ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع:  v
يعت���رب ه���ذا الق�س���م من الأق�سام النا�سئ���ة حديثا يف كلية الطب وي�ستم���ل هذا الق�سم على تخ�س�س���ني هما طب الأ�سرة   
وط���ب املجتم���ع. وط���ب الأ�سرة هو التخ�س�ض الطبي الذي يق���دم الرعاية ال�سحية امل�ستم���رة وال�ساملة للفرد والأ�سرة 
ب�س���كل تكامل���ي من الناحية احليوي���ة والنف�سية والجتماعية دون التفريق بني عمر وجن�ض، اأما طب املجتمع فهو فرع 
م���ن ف���روع الط���ب الذي يعن���ى ب�سحة اأفراد املجتم���ع مع الرتكيز على اأهمي���ة الت�سخي�ض املبكر للمر����ض والوقاية من 

الأمرا�ض والتعرف على املخاطر البيئية واملهنية املوؤثرة يف ال�سحة.

ق�سم طب الأطفال:  v
يكر����ض ق�س���م ط���ب الأطفال ج���ل اهتمامه وجهده من اأجل تعزي���ز �سحة ورفاهية الأطفال والأ�س���ر من خالل الرعاية   
الطبي���ة التعاوني���ة وتعليم املهنيني املوجهني للرعاية ال�سحية لالأطف���ال يف املجتمع، والنطالق بالدرا�سات والبحوث 
الت���ي تعم���ل على حت�سني حياة الفرد، وتنمية القيادة، وخدمة املجتمع. وكق�سم نا�سئ فنحن نعمل على تطوير وتوفري 
برام���ج تعليمي���ة جدي���دة تخ�ض عل���م الأطفال لطالب الط���ب واملقيمني واأطب���اء املجتمع، واملجتمع الأك���رب، والتي من 

�ساأنها اأن ترثي امل�سرية العلمية لديهم، ومبا ينعك�ض على عطائهم املن�سود.

ق�سم الن�سـاء والولدة:  v
يق���وم ق�س���م الن�س����اء والولدة بتدري����ض طالب وطالبات ال�سن���ة اخلام�سة املكون���ات الطبيعية للجه���از التنا�سلي لالأنثى   
واحل���الت املر�سي���ة له���ذا اجله���از املعروف���ة باأمرا�ض الن�س���اء بالإ�ساف���ة اإيل رعاية الأموم���ة والطفول���ة والتوليد. يتم 
التدري����ض والتدري���ب للطلبة والطالبات بالعي���ادات اخلارجية وقاعات املحا�سرات وغ���رف العمليات والولدة. يحر�ض 
الق�سم على تبادل املنفعة بني الطلبة واملري�سات. في�سمح للطلبة والطالبات باأخذ التاريخ املر�سي اخلا�ض باملري�سات 
وبتوقي���ع الك�س���ف عليه���ن ويف املقاب���ل تنتظ���ر املري�س���ات من الطلب���ة والطالب���ات الراأف���ة والرحمة والح���رتام الكامل 
خل�سو�سيتهن. كما ي�سعى الق�سم اإىل تقدمي خدمة رائدة يف جمال الرعاية ال�سريرية لطب التوليد واأمرا�ض الن�ساء 

والعقم ورعاية الأطفال حديثي الولدة والتعليم، والبحوث.

ق�سم الأنف والأذن واحلنجرة:  v
يهت���م ق�س���م الأن���ف والأذن واحلنج���رة بتزويد الط���الب باملعلومات النظرية وامله���ارات اجلراحي���ة وال�سريرية للحالت   
الطبيعية واملر�سية املرتبطة بالأنف والأذن واحلنجرة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يقدم الق�سم الرعاية ال�سحية للمر�سى 
مب�سارك���ة حقيقي���ة م���ن الط���الب وال���ذي يتحقق ع���ن طريق الت�س���ال املبا�س���ر باملر�سى يف العي���ادات والأق�س���ام وغرف 
العملي���ات. كم���ا ي�سم���ح للط���الب م�سارك���ة املر�سى يف اأح���د اجلوانب الأك���رث ح�سا�سية م���ن حياتهم، عل���ى اأن يعامل كل 

مري�ض مقابل هذا المتياز بالرحمة والكرامة والحرتام. 

ق�سم طب الأمرا�س الباطنة:  v
يلتزم الق�سم بتحقيق التميز يف الرعاية ال�سريرية والتعليم والبحث. اإن جمالت الطب الباطني ل تزال ت�سكل حتديا   
يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل ب�سبب الأمرا����ض املكت�سفة حديثا والطرق العالجي���ة اجلديدة واملتط���ورة. واإن مزاولة الطب 
امل�ستن���د اإىل الأدل���ة، و�سم���ان �سالم���ة املر�س���ى وتلبية توقعات املري����ض واحتياجاته هي ج���زء اأ�سا�سي م���ن التزامنا. اإن 
ر�سالتنا يف هذا الق�سم تتلخ�ض يف توفري التميز يف رعاية املري�ض، والتعليم والبحث من خالل الأطباء املدربني تدريباً 
عالياً، وبا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة وبوجود بيئة حمفزة. كما اأن روؤيتنا تكمن يف اأن نكون قادة على م�ستوى عاملي 

يف جمال رعاية املر�سى وجمالت التعليم والبحوث ال�سريرية.
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  يح�سل الطالب على درجة البكالوريو�ض يف الطب واجلراحة بعد اإمتام )274( �ساعة درا�سية معتمدة بنجاح كحد اأدنى 
وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سية املتطلب
33متطلبات اجلامعة 1
241متطلبات الكلية2
-متطلبات الق�سم3
-مواد درا�سية من خارج التخ�س�ض4
-مواد حرة5

متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

COMM 10022مهارات الت�سال
CSC 10033علم احلا�سوب وتطبيقاته

ELS 10155لغة اإجنليزية 1
ELS 20055ELS 101لغة اإجنليزية 2

MATH 10033ريا�سيات 1

MATH 10133 MATHريا�سيات 2
100

PHYS 10133الفيزياء العامة
BIO 10133الأحياء العامة

CHEM 10133الكيمياء العامة
LTS 10033التعلم والتفكري والبحث

33املجموع

ال�سنة التح�سريية:  v
يتم قبول طالب كلية الطب يف ال�سنة التح�سريية ابتداًء، ويتم تدري�ض مواد نظرية اأ�سا�سية ومواد عامة يتم تاأهيلهم   
به���ا للدخ���ول اإىل كلي���ة الط���ب والبدء بدرا�س���ة موادها املتخ�س�س���ة والتي تق�سم على خم����ض �سنوات ابت���داًء من ال�سنة 

الثانية وحتى ال�ساد�سة. مواد ال�سنة التح�سريية تكون ح�سب اجلدول التايل:

الف�سل الأول
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزا�سم املقرر

MATH 1003الريا�سيات )1(
PHYS 1013الفيزياء العامة

ELS 1015اللغة الجنليزية 1
CSC 1003علم احلا�سوب وتطبيقاته

COMM 1002مهارات الت�سال
16املجموع

الف�سل الثاين
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزا�سم املقرر

CHEM 1013الكيمياء العامة
MATH 1013MATH 100الريا�سيات 2

BIO 1013الأحياء العامة
ELS 1025ELS 100اللغة الإجنليزية 2

LTS 1003التعلم والتفكري والبحث
17املجموع

املرحلة الثانية ـ ال�سنة الثانية :   v     
الف�سل الأول

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

ARB 10122مهارات لغوية

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية   v
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ISLS 10122الثقافة الإ�سالمية 1
MED 201426ال�سكل الطبيعي لالإن�سان 1
MED 202426ال�سكل الطبيعي لالإن�سان 2

MED 20322طرق البحث العلمي
MED 20411الطوارئ

1919املجموع

الف�سل الثاين

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

ARB 20122ARB 101مهارات الكتابة
ISLS 20122ISLS 101الثقافة الإ�سالمية 2

MED 205426ال�سكل غري الطبيعي لالإن�سان 1
MED 206426ال�سكل غري الطبيعي لالإن�سان 2

MED 207314اجلهاز الع�سلي الهيكلي
39املجموع

املرحلة الثانية ـ ال�سنة الثالثة :   v
الف�سل الأول

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

ISLS 30122ISLS 201الثقافة الإ�سالمية 3
MED 301314املناعة الدم واجلهاز الليمفاوي

MED 302314اجلهاز الدوري
MED 304314اجلهاز البويل

MED 303314اجلهاز التنف�سي
MED 30511ممار�سة طبية على اأ�سا�ض جمتمعي 1

19املجموع

الف�سل الثاين 

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

ISLS 40122ISLS 301الثقافة الإ�سالمية 4

MED 306314جهاز الغدد ال�سماء
MED 307314اجلهاز التنا�سلي

MED 308415القناه اله�سمية والتمثيل الغذائي
MED 309516اجلهاز الع�سبي والأحا�سي�ض اخلا�سة
MED 31011ممار�سة طبية على اأ�سا�ض جمتمعي 2

22املجموع
املرحلة الثانية ـ ال�سنة الرابعة :         v     

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريب�سريرينظري

MED 40151520ISLS 201مهارات �سريرية
MED 402448طب املجتمع

MED 40333اأ�سا�سيات الأ�سعة
MED 40422الطب ال�سرعي
MED 40522الوراثة الطبية

MED 40622املهنية والأخالق الطبية
MED 40733طب املعامل

MED 40833الُعلوم ال�سلوكية
MED 409123درا�سة خا�سة اختيارية 1

46املجموع
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املرحلة الثانية ـ ال�سنة اخلام�سة:              v     

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريب�سريرينظري

Med 50151520اأطفال
Med 502123الأنف والأذن واحلنجرة

Med 503123طب العيون
Med 504123درا�سة خا�سة اختيارية 2

Med 505246الأمرا�ض النف�سية
Med 506112�سالمة املري�ض

Med 50751520ن�ساء وولدة
57املجموع

املرحلة الثانية ـ ال�سنة ال�ساد�سة:                     v     

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريب�سريرينظري

الطّب الباطني وبع�ض 
التخ�س�سات

MED 60151520

MED 6025510طب الأ�سرة
طب الطوارئ والعناية 

احلرجة
MED 603235

MED 604123درا�سة خا�سة اختيارية 3
اجلراحة العامة وبع�ض 

التخ�س�سات
MED 60551520

58املجموع

تو�سيف املقررات:   v

MED 201ال�سكل الطبيعي لالإن�سان 1

هذا املقرر قد �سمم ليكت�سب الطالب الفهم األأ�سا�سي لعلم الت�سريح وعلم وظائف الأع�ساء جل�سم الإن�سان العادي. 
وم���ن املت�س���ور اأن تل���ك املحتوي���ات املعرو�سة يف هذا املقرر �سوف تب���داأ يف بناء الأ�سا�ض لفهم عل���م الأمرا�ض املختلفة 

التي �سوف يتعلمها الطالب يف املرحلتني الثانية والثالثة وتواجههم يف مهنتهم الطبية.

MED 202ال�سكل الطبيعي لالإن�سان 2

ه���ذا املق���رر قد �سمم لإك�ساب الطالب الفهم الأ�سا�سي لوظيفة ج�سم الإن�سان الطبيعي مع الرتكيز على "الكيمياء 
احليوية ال�سريرية". ومن املت�سور اأن حمتويات هذا املقرر �ست�ساعد الطالب يف و�سع الأ�سا�ض لفهم الأ�سباب التي 
توؤدي لالأمرا�ض املختلفة التي �سوف يتعلمها الطالب يف املرحلتني الثانية والثالثة، وتواجههم يف مهنتهم الطبية.

MED 203طرق البحث العلمي

لق���د مت ت�سمي���م هذا املقرر لتوفري الأدوات الأ�سا�سية الالزم���ة لكتابة مقرتح بحوث ناجحة ولي�سبح الطالب على 
دراي���ة كامل���ة مبنهجية البحث العلمي. يت�سمن منهج البحث العلمي ا�ستخ���دام الأ�ساليب النوعية والكمية، وجمع 

البيانات وت�سجيل وحتليل املخرجات النهائية ملقرتح البحث، وكتابة البحث اأو خال�سة البحث.

MED 204الطوارئ

اله���دف م���ن هذا املقرر هو اإدخال الطالب اإىل اأ�سا�سيات الإ�سعاف���ات الأولية والرعاية يف حالت الطوارئ. �سي�سارك 
الطال���ب يف ال���دورة العملي���ة والت���ي �سيت���م فيه���ا عر����ض اأ�سا�سي���ات ط���ب الط���وارئ وتطبيقات���ه العملي���ة الأ�سا�سية. 
وكمتطل���ب اأ�سا�س���ي يتع���ني عل���ى الط���الب اإكمال "دورة دع���م احلي���اة الأ�سا�سية" بنجاح قب���ل اأن يبدوؤوا ه���ذه الدورة 

التدريبية.

MED 205ال�سكل غري الطبيعي لالإن�سان1 

هن���اك طف���رة عاملي���ة يف الأمرا����ض الفريو�سي���ة والطفيلي���ة والأمرا�ض املعدية. وكث���ري من هذا ميك���ن اأن يعزى اإىل 
�سهول���ة تنق���ل الأ�سخا����ض والب�سائع ع���رب القارات مما اأدى اإىل انت�س���ار العوامل املعدية من منطق���ة تكرث فيها اإىل 
اأخرى. مت ت�سميم هذا املقرر لتزويد الطالب بفهم اأ�سا�سي للعوامل املعدية وعلى امل�سار الطبيعي للتطور يف البيئة 
ويف ج�س���م الإن�س���ان. وم���ا يت���م التاأكيد عليه اأي�سا يف ه���ذا املقرر هو منط الأمرا�ض املعدية الت���ي �سوهدت يف مناطق 
حمددة وكيفية اكت�ساب هذه الأمرا�ض. و�سيعد هذا املقرر الطالب ل�ستخدام نهج خمتلف يف التعامل مع املري�ض

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية  v
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م���ع الرتكي���ز بوج���ه خا�ض على الع���الج. بالإ�سافة اإىل ذل���ك، �سيتم اأي�سا تغطي���ة مفاهيم التطبي���ب الذاتي يف هذا 
املقرر.

MED 206ال�سكل غري الطبيعي لالإن�سان2 

ه���ذا املق���رر يرك���ز على حتديد ن�س���وء املر�ض والتغ���ريات التي حت���دث على م�ست���وى الأن�سجة واخلالي���ا واجلزيئات 
يف اجل�س���م. ويوؤك���د اأي�س���ا على رب���ط الأعرا�ض ال�سريرية به���ذه التغيريات مما ي�ساعد الأطب���اء يف ت�سخي�ض املر�ض 
يف الوق���ت املنا�س���ب. كم���ا ي�سمل ه���ذا املقرر جميع الأن���واع الرئي�سية لالأمرا����ض التي ت�سيب الإن�س���ان والتي تنق�سم 
اإىل ثالث���ة اأق�س���ام رئي�سي���ة: علم املناع���ة وا�سطرابات اجلهاز املناعي؛ عل���م الأحياء الدقيقة )عل���م اجلراثيم، وعلم 
الفريو�س���ات وعل���م الفطري���ات وعل���م الطفيليات(؛ وعل���م الأمرا�ض. ويركز ه���ذا الأخري عل���ى ال�ستجابات اخللوية 
واجلزيئية لالإ�سابات والأمرا�ض اللتهابية، وال�سطرابات الف�سيولوجية والأورام. و�سيتم تدري�ض هذا املقرر من 

خالل املحا�سرات التفاعلية والدرو�ض العملية والتعلم من خالل حل امل�ساكل الطبية يف جمموعات �سغرية.

MED 207عظام وع�سالت

يتن���اول ه���ذا املق���رر جه���از الهي���كل العظم���ي والع�سالت ال���ذي يخدم وظيفت���ني رئي�سيت���ني؛ تقدمي الدع���م للج�سم 
ومتك���ني حركت���ه. كما يناق�ض يف هذا املق���رر النظام الغاليف للج�سم والذي يتكون من اجللد وملحقاته. ولأن اجللد 
ه���و اأك���رب جه���از يف اجل�سم، ونظرا ل�سهول���ة روؤيته، فاإنه ي�سكل عن�سرا هاما يف الفح����ض البدين للمري�ض. وبفر�ض 
اأن اجلل���د اإىل ح���د بعي���د واحد من اأف�سل موؤ�سرات ال�سحة واملر�ض يف ج�سم الإن�سان، فهو حمل الكثري من النقا�ض 

والتناول يف هذا املقرر.

MED 301املناعة – الدم – اجلهاز الليمفاوي 

يق���دم ه���ذا املقرر ملحة عامة عن النظام املكون للدم �سامال �سكل���ه العام ووظيفته. كما �سي�سلط ال�سوء على خمتلف 
املكون���ات اخللوي���ة، ف�س���ال عن امليزات ال�سريري���ة واملختربية لالأمرا����ض ال�سائعة ملكونات الدم. كم���ا يعد هذا املقرر 
اأي�س���ا مدخ���اًل للمب���ادئ الأ�سا�سية لعلم املناعة م���ع الرتكيز على العمليات اخلليوية واجلزيئي���ة ذات ال�سلة باملناعة 
الفطري���ة )غ���ري املح���ددة( واملناع���ة املتكيفة )املح���ددة(. ويت�سمن املقرر اأي�سا و�س���ف العنا�س���ر الرئي�سية للمناعة، 
وال�ستجابات املناعية، العيوب يف تطوير اجلهاز املناعي واملناعة الذاتية واأمرا�ض املناعة الذاتية، وفرط احل�سا�سية، 
واأورام جه���از املناعة والت�سخي����ض املناعي لالأمرا�ض. و�سيتم تدري�ض املقرر من خالل حما�سرات تعليمية تفاعلية، 

والتعلم من خالل حل امل�ساكل الطبية يف جمموعات �سغرية، والتعلم املوجه ذاتيا.

MED 305ممار�سة طبية على اأ�سا�ض جمتمعي1 
لقد �سمم هذا املقرر لتزويد طالب الطب مبغزى التعرف املبكر على البيئة ال�سريرية. ومن املت�سور اأن توفر مثل 
ه���ذه البيئ���ة ال�سريرية اهتمام الط���الب باملقررات التي �سوف يدر�سونها يف "كلية الط���ب". بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 
اختالطه���م باملر�س���ى ومقدمي الرعاية ال�سحية واأع�ساء اآخرين من فري���ق الرعاية ال�سحية مبا ي�سمح لهم ببناء 

مهارات الت�سال والتعامل الأكرث فعالية مع املري�ض.

MED 302جهاز القلب والأوعية الدموية
يتن���اول ه���ذا املق���رر دور نظام القلب والأوعي���ة الدموية يف احلفاظ على التوازن يف اجل�س���م. كما ي�سلط ال�سوء على 
ال���دور امله���م ال���ذي يلعبه هذا النظ���ام يف دوران الدم اإىل اأج���زاء خمتلفة من اجل�سم. و�سيتم تدري����ض هذا املقرر من 
خالل حما�سرات تعليمية تفاعلية والتعلم من خالل حل امل�ساكل الطبية يف جمموعات �سغرية، والدرو�ض العملية 

والتعلم املوجه ذاتيا.

MED 304اجلهاز البويل
ه���ذا املق���رر ي�سمل درا�سة نظامني مرتابطني: الكلى وامل�سال���ك البولية. والغر�ض من هذا املقرر هو تعرف الطالب 
عل���ى الوظائ���ف الرئي�سي���ة لنظ���ام الكل���ى ورب���ط املفاهي���م الأ�سا�سي���ة للعالم���ات والأع�را����ض املقدم���ة م���ن املر�سى. 
وبالإ�سافة اإىل ذلك، فمن املتوقع اأن يكت�سب الطالب معرفة الآليات التي ت�سارك يف التنظيم الف�سيولوجي لرتكيز 
ال�سودي���وم والبوتا�سي���وم واأي���ون الهيدروج���ني بال���دم. �سيكت�سب الطال���ب اأي�سا املعلوم���ات الت�سريحي���ة والن�سيجية 

والإ�سعاعية اخلا�سة باجلهاز البويل والكلى.

MED 303اجلهاز التنف�سي
يه���دف ه���ذا املق���رر لت�سليط ال�سوء على ال���دور املهم الذي يلعبه نظ���ام اجلهاز التنف�سي يف احلف���اظ على م�ستويات 
طبيعي���ة م���ن الأك�سج���ني، وث���اين اأك�سي���د الكرب���ون، اإل���خ...، يف ال���دم. و�سيناق�ض املق���رر اأي�س���ا دور اجله���از التنف�سي 

املحوري يف توازن ن�سبة احلم�ض/القاعدة بالدم.

MED 306جهاز الغدد ال�سماء
لق���د �سم���م ه���ذا املق���رر لنق���ل املعرف���ة الأ�سا�سي���ة ح���ول عل���م وظائ���ف الأع�س���اء وعل���م الأمرا����ض املعق���دة املرتبطة 
با�سطراب���ات نظ���ام الغ���دد ال�سم���اء.  يف هذه ال���دورة �سوف يدر����ض الطالب الآلي���ات املنظمة للحفاظ عل���ى التوازن 
الأي�س���ي ع���ن طري���ق الغ���دد ال�سم���اء والآلي���ة الهرمونية التي ع���ن طريقها ينظم عم���ل الأجهزة املختلف���ة باجل�سم 
وتكامله���ا. �سيت���م اأي�سا درا�سة العديد من الغدد ال�سماء من حيث اآليات التحكم بها واإفرازاتها وتكاملها مع النظم 

الأخرى.
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MED 307اجلهاز التنا�سلي
لق���د �سم���م ه���ذا املق���رر ليوفر للطالب املعرف���ة التي ي�سع���ون اإليها للت�سخي����ض ال�سليم والعالج م���ن الأمرا�ض ذات 
ال�سل���ة بنظ���م الإجن���اب للذكور والإن���اث. يف هذا ال�سياق، �س���وف يتعلم الط���الب اأي�سا الت�سري���ح الطبيعي ووظائف 
الأع�س���اء التنا�سلي���ة للذك���ور والإن���اث وتفاعالته���ا املعقدة مع النظم الأخ���رى يف اجل�سم. �سيتم تدري����ض هذا املقرر 

من خالل حما�سرات تعليمية تفاعلية، والتعلم القائم على امل�سكلة والدرو�ض البحثية والدرا�سة املوجهة ذاتيا.

MED 308اجلهاز اله�سمي والتمثيل الغذائي 
مت ت�سمي���م هذا املقرر لتزويد الط���الب باملفاهيم الأ�سا�سية واملتقدمة لعلم وظائف الأع�ساء الطبيعية والت�سوهات 
املرتبط���ة باأج���زاء خمتلف���ة من نظ���ام اجلهاز اله�سمي. كما �سيت���م اأي�سا مناق�سة الطابع املعقد له���ذا النظام، ودوره 
اله���ام واملح���وري يف اجل�سم. و�سوف يكت�س���ب الطالب املعرفة من خالل املحا�سرات التعليمي���ة واحللقات الدرا�سية، 

ودورات التعلم القائم على امل�سكلة والدرا�سة املوجهة ذاتيا.

MED 309اجلهاز الع�سبي واحلوا�ض اخلا�سة
لق���د مت ت�سمي���م هذا املقرر لتقدمي املعرفة للطالب حول الدور احليوي الذي يلعبه نظام اجلهاز الع�سبي املركزي 
واملحيط���ي يف الوظائ���ف احل�سية واحلركية للج�سم. و�سيناق�ض اأي�سا، دور النظام الع�سبي يف ال�سيطرة على وظائف 
اأجه���زة عدي���دة داخ���ل اجل�س���م. بالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك ف�س���وف يفهم الط���الب اأي�سا جمموع���ة متنوعة م���ن الوظائف 
احليوي���ة الت���ي متثل احلوا�ض اخلا�سة مثل الروؤية، وال�سمع، والتذوق، وال�س���م، واللم�ض. و�سيتم تدري�ض هذا املقرر 

من خالل حما�سرات تعليمية تفاعلية، والتعلم القائم على امل�سكلة والدرو�ض البحثية والدرا�سة املوجه ذاتيا.

MED 310ممار�سة طبية على اأ�سا�ض جمتمعي2 
لق���د �سم���م هذا املقرر لتزويد ط���الب الطب مبغزى التعر�ض املبكر للبيئة ال�سريرية. ومن املتوقع اأن يوؤدي هذا اإىل 
اهتمام الطالب باملقررات التي �سوف يدر�سونها يف "كلية الطب". بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنه �سيكون اأي�سا اختالطهم 
باملر�س���ى ومبقدم���ي الرعاي���ة ال�سحي���ة واأع�س���اء اآخرين من فري���ق الرعاية ال�سحية مب���ا ي�سمح لهم ببن���اء مهارات 

الت�سال والتعامل الأكرث فعالية مع املري�ض.

MED 401مهارات �سريرية
 لقد �سمم هذا املقرر املكثف واملمتد اإىل 15 اأ�سبوع ليكت�سب الطالب الأدوات التي يحتاجونها لنجاح وفعالية تطبيق 
معلوماته���م الطبي���ة للتعام���ل الأمث���ل م���ع املر�سى. هذا املقرر ل���ه �سق تعليمي ق���وي يوفر املعرف���ة الالزمة للطالب 
بطريق���ة �سليم���ة ومنهجي���ة. كم���ا يوؤكد على الخت���الط باملر�س���ى والرعاية ال�سحي���ة البيئية. وقد اأجن���زت الرعاية 
ال�سحي���ة عل���ى اأ�سا����ض اأن الإدارة الأكرث فعالية للمري�ض يتطلب القدرة الفطري���ة على التعامل بفعالية مع املري�ض 

واأع�ساء فريق الرعاية ال�سحية.

MED 402طب املجتمع
مت التخطي���ط له���ذا املق���رر وتطوي���ره ب�سراكة تعاونية متع���ددة التخ�س�سات ب���ني كلية الطب ومقدم���ي اخلدمات ال�سحية 
املجتمعية. هذا املقرر ميثل ا�ستجابة لتطور النظم الجتماعية والرعاية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية، واأنها تخدم 
طالب املرحلة اجلامعية بتوفري خربات التعلم التي حمورها املجتمع. وي�ستخدم هذا املقرر التعلم الذاتي الن�سط، والتعلم 
على اأ�سا�ض امل�سكلة حيث يقوم الطالب بتقدمي حالت ومواقف حقيقية يف املجتمع. هذا املقرر ميثل برنامج مطول يتكون 
م���ن ثالث���ة اأج���زاء تدريبي���ه تتكامل كلها مع املكون���ات الأخرى للمنهج الدرا�س���ي. كما يت�سمن املق���رر الدرو�ض والندوات يف 
املجتمع والزيارات امليدانية. كما ي�سجع اأي�سا امل�ساركة يف " امل�سروعات البحثية املوجهة باملجتمع "، حيث ي�سطلع الطالب 
مب�سروع���ات بح���وث ميدانية ل�ستك�ساف الق�ساي���ا ال�سحية ذات ال�سلة يف املجتمع، مثل انت�س���ار الأمرا�ض، وطبيعة املر�ض، 

والعوامل التي توؤثر على هذا املر�ض، ف�سال عن املواقف التي تتخذ حلل ومعرفة امل�ساكل التي تواجه املجتمع.

MED 403اأ�سا�سيات الأ�سعة

يتوخ���ى هذا املق���رر التاأ�سي�سي يف "الأ�سعة ال�سريرية" توجيه الطالب لفهم مبادئ وممار�سات الأ�سعة. وللطالب م�سوؤولية 
�سريري���ة ك���ربى لكونهم غالباً اأول حلق���ة ات�سال مع ق�سم الأ�سعة. وي�سمل هذا املقرر الت�سري���ح الإ�سعاعي الطبيعي، مبادئ 
فيزي���اء الإ�سع���اع وال�سالمة الإ�سعاعي���ة الأ�سا�سية، وبيولوجيا الإ�سع���اع واحلماية من الإ�سعاع وخماط���ر الإ�سعاع، ت�سخي�ض 
فيل���م الأ�سع���ة العادي، التكنولوجيا املتقدمة يف الأ�سعة واملوجات فوق ال�سوتية والأ�سعة التداخلية لالأوعية الدموية وغري 

الوعائية، والطرق الإ�سعاعية املختلفة، مما ي�ساعد اأطباء امل�ستقبل على ال�ستفادة من ق�سم الأ�سعة على اأف�سل وجه.

MED 404الطب ال�سرعي
مت ت�سمي���م ه���ذا املق���رر لتزويد الطالب بفهم اأ�سا�سي ملتطلبات تطبي���ق معارفهم الطبية للقانون. ويتم ذلك يف اإطار قانون 

الأخرى. املتقدمة  املجتمعات  يف  القائمة  بالقوانني  الإ�سالمية" وارتباطها  "ال�سريعة 
MED 405علم الوراثة الطبية

مت ت�سمي���م ه���ذه الوح���دة الدرا�سي���ة لتوف���ري الفهم املوج���ز واملعرفة "لعل���م الوراث���ة الطبية الأ�سا�سي���ة" مبا يف ذلك 
تركي���ب الكرومو�سوم���ات واجلينات، ومبادئ الوراثة املندلية والغري مندلي���ة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ي�سدد هذا املقرر 
عل���ى من���ح الطالب املب���ادئ الأ�سا�سي���ة لعلم الوراث���ة ال�سريرية فيم���ا يتعلق بالأ�سا����ض اجلزيئي لالأمرا����ض الوراثية 
الأك���رث �سيوع���اً وتقني���ات الت�سخي����ض احلالية، وحتدي���ث التدخالت العالجي���ة كالعالج اجليني. وع���الوة على ذلك، 
فاإنه ي�سع اخلطوط العري�سة للطرق الأ�سا�سية ملمار�سة علم الوراثة ال�سريرية مبا يف ذلك حتليل الن�سب، وح�ساب 
املخاط���ر الوراثي���ة وال�ست�س���ارة الوراثية والفح�ض الوراثي. كم���ا اأنه ي�سمن اأن يعتاد ط���الب الطب على مبادئ علم 

الوراثة الب�سرية وتطبيقاتها يف املجال الطب الوقائي.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية  v
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MED 406املهنية والآداب الط�بية
مت ت�سميم هذا املقرر لينقل اإىل الطلبة املعارف الأ�سا�سية عن الحرتاف يف بيئة الرعاية ال�سحية. كما يتعامل هذا املقرر 
م���ع ق�ساي���ا مثل تفاع���الت املري�ض والطبي���ب، خ�سو�سية املري�ض والأخالقي���ات الطبية والتفاعالت م���ع مقدمي الرعاية 

ال�سحية، واأع�ساء اآخرين يف فريق الرعاية ال�سحية، ومع املجتمع ككل.

MED 407طب املختربات
لقد مت ت�سميم هذا املقرر لتزويد الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية واملتقدمة للدور الهام للمختربات يف الت�سخي�ض والعالج من 
مر�ض. وباإدراك الطلبة لأهمية التحاليل يف املختربات، �سيتم تعريفهم مبختلف اأدوات الت�سخي�ض املتوفرة حاليا مل�ساعدتهم 
يف الت�سخي�����ض النهائ����ي وع����الج املر�سى. هذا املقرر يعزز معرفة الطالب التي �سيكت�سبونها من دورات اأخرى يف هذه املرحلة، 
وي�سه����ل تطوي����ر فهم �سام����ل للمر�ض، من ناحية الت�سخي�ض والع����الج. ونظراً لطبيعة املعلومات املقدم����ة، �سيتم تدري�ض هذا 

املقرر من خالل ا�ستخدام احللقات الدرا�سية للطالب، ودرا�سة احلالت املر�سية، والتعلم املرتكز حول الطالب.

MED 408العلوم ال�سلوكية
ه���ذا املق���رر يوف���ر للطالب فر�سة لإلقاء نظرة علمي���ة على نف�سيات و�سلوكيات النا�ض يف ال�سح���ة واملر�ض. كما يتعامل هذا 
املق���رر م���ع بع����ض املوا�سيع مثل العالقة بني املخ وال�سل���وك، واكت�ساب ال�سلوك واملعتقدات، والعملي���ات الإدراكية ذات ال�سلة 
بالذاك���رة، النتب���اه وتقب���ل الأ�سياء، والعواط���ف، وا�سرتاتيجيات التعامل م���ع الإجهاد يف مواقف احلي���اة اليومية، والتنمية 
الب�سري���ة عل���ى مدى احلياة، والف���روق الفردية يف ال�سمات والقدرات العقلية. كما اأنه ي�ساع���د الطالب على تطوير املهارات 
ال�سخ�سي���ة الأ�سا�سي���ة ل �سيم���ا تلك الإع���دادات ذات ال�سلة ال�سريرية، كذل���ك املعرفة بال�سلوك ال�س���اذ والتدخالت النف�سية 

والكيميائية لال�سطرابات النف�سية ال�سائعة.

MED 409درا�سة خا�سة واإختيارية1 
 مقرر اختياري ملدة ثالثة اأ�سابيع ي�سمح خاللها للطالب وي�سجع، حتت و�ساية معلمه بالكلية، لتحديد املقرر الذي يرغب 

يف درا�سته وو�سع اهداف الدرا�سة وحتديد املكان الذي ي�سمح له بتحقيق هذه الأهداف.

MED 501الأطفال

 لقد �سمم هذا املقرر لإعطاء الطالب فهم �سامل لالأمرا�ض ال�سائعة يف مر�سى الأطفال وعالجها عالجا فعاًل. ميتد هذا 
املق���رر مل���دة 12 اأ�سبوع���اً، ويعنى اأي�سا هذا املقرر باأمرا�ض الأطفال حديثي ال���ولدة، وانت�سار الأمرا�ض املعدية بني الأطفال. 
وم���ن املت�س���ور اأن يتمك���ن الط���الب خالل ه���ذا املقرر، م���ن �سقل املعرفة وامله���ارات املكت�سب���ة �سابقا يف جمال ط���ب الأطفال، 
وكذلك اكت�ساب فهم معمق للجوانب املختلفة لالأطفال يف حال ال�سحة واملر�ض من خالل التعر�ض اإىل مزيج من الرعاية 

العالجية ملر�سي العيادات اخلارجية واملر�سى املحجوزين للعالج.

MED 502الأنف والأذن واحلنجرة

ه���ذا املق���رر ال���ذي مدت���ه ثالث���ة اأ�سابيع ق���د �سمم ليتي���ح للطلب���ة الفر�سة ملعرف���ة املزيد عن ن�س���وء الأمرا�ض الت���ي ت�سيب 
مر�س���ى الأذن والأن���ف واحلنج���رة وكيفية عالجه���ا. و�سيتم اإجناز هذا من خالل دورات �سريري���ة ملتابعة املر�سى الداخليني 
واخلارجي���ني. ونظ���راً لنت�س���ار الأمرا����ض املرتبط���ة بالأن���ف والأذن واحلنج���رة يف اململكة، فاإن ه���ذا املقرر ل���ه اأهمية خا�سة 
لالأطب���اء املمار�س���ني يف امل�ستقب���ل. �س���وف يتعل���م الط���الب يف ه���ذا املقرر كيفي���ة احل�سول على تاري���خ اأمرا�ض الأن���ف والأذن 
واحلنج���رة، واكت�س���اب امله���ارات الالزمة لتنفيذ الإج���راءات ذات ال�سل���ة للمر�سى اخلارجيني. من خالل ذل���ك �سوف يتعلم 
الط���الب اأي�س���ا كيفي���ة التو�سل اإىل ت�سخي�ض اأويل وو�سع خطة لعالج املري�ض. و�سيتم تدري�ض املقرر على �سكل حما�سرات 
تعليمي���ة ودورات التعل���م القائ���م عل���ى امل�سكل���ة يف جمموع���ات �سغرية. كما �سيج���ري التدري���ب لكت�ساب امله���ارات الإ�سعافية 

املطلوبة حلالت الأنف والأذن واحلنجرة بالعيادات اخلارجية، وكذلك يف معمل املهارات ال�سريرية باجلامعة.

MED 503ط�ب الع�يون

ي�سم���ل ه���ذا املق���رر ال���ذي مدت���ه ثالثة اأ�سابي���ع جمدول���ة بانتظام احللق���ات الدرا�سي���ة التي تتن���اول موا�سي���ع هامة يف طب 
العي���ون. �سيت���م ا�ستخدام ال�سرائح املوحدة والن�سرات الطالبية للم�ساعدة على �سمان قدر من الت�ساق يف اإي�سال املعلومات 
واملحت���وى. و�سرياف���ق هذه احللقات الدرا�سية باملهارات ال�سريري���ة املتكاملة تدري�ض الدورات التي �سوف متكن الطالب من 
اإج���راء فح����ض �سام���ل للع���ني. وال�ستفادة من امل���واد امل�سمولة يف احللقات الدرا�سي���ة ودورات امله���ارات ال�سريرية، �سوف يلزم 
الط���الب لو�س���ع نه���ج قائم على اأ�سا�ض امل�سكلة ملوا�سيع عامة يف طب العيون. و�سي�سمل هذ الأ�سباب احلادة واملزمنة لفقدان 
الب�س���ر )املفاج���ئ والتدريج���ي(، اأمل الع���ني، العني احلمراء، احل���ول، ا�سطرابات اجلف���ون وا�سطراب���ات النك�سار،واأمرا�ض 
ال�سبكي���ة وغريه���ا م���ن الأمرا����ض املت�سلة بالعني، �س���وف يتعلم الطالب اأي�س���ا الأدوية التي ت�ستخدم لع���الج اأمرا�ض العني 
واآثارها اجلانبية املحتملة. تعلم طرق التعامل مع حالت الطوارئ املت�سلة بالعني �سيكون اأي�سا جزءا هاما من هذا املقرر. 
�سيت���م ا�ستخ���دام حما�س���رات تعليمي���ة، التعلم القائم عل���ى امل�سكلة يف جمموعات �سغ���رية، التعلم الذاتي والعي���ادات املتنقلة 

وخمترب املهارات ال�سريرية لإي�سال هذه املعرفة اإىل الطالب.

MED 504درا�سة خا�سة واختيارية 2 

ه���ذا مق���رر اختي���اري ملدة ثالثة اأ�سابيع ي�سمح خالله���ا للطالب وي�سجع، حتت و�ساية معلم���ه بالكلية، لتحديد املقرر الذي 
يرغب يف درا�سته وو�سع اأهداف الدرا�سة وحتديد املكان الذي ي�سمح له بتحقيق هذه الأهداف.
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MED 505الأمرا�ض النف�سية

لق���د مت ت�سمي���م هذا املقرر ليك�سب الطالب املعرفة الأ�سا�سية واملهارات الالزمة للتعامل مع الأمرا�ض ال�سلوكية والنف�سية 
يف الب�س���ر. ه���ذا املق���رر ال���ذي ي�ستم���ر مل���دة 6 اأ�سابي���ع يعزز م���ا اكت�سب���ه الطالب من عل���م وظائ���ف الأع�س���اء والت�سريح وعلم 
الأمرا����ض ع���ن اجله���از الع�سب���ي يف عالج ال�سطراب���ات النف�سي���ة. �سيتم ا�ستخدام جمموع���ة حما�سرات تعليمي���ة، والتعلم 
القائم على امل�سكلة يف جمموعات �سغرية، ودرا�سة احلالت املر�سية بالعيادات اخلارجية واحلالت املنومة بامل�ست�سفى لبناء 
املعرفة واملهارات للطالب حول ت�سخي�ض وعالج للمر�سى الذين يعانون من جمموعة متنوعة من ال�سطرابات النف�سية.

MED 506�سالمة املري�ض
مقرر �سالمة املري�ض يهدف اإىل تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية الالزمة لفهم ال�سياق، واملبادئ الرئي�سية، والكفاءات 
املرتبط���ة بالن�سب���اط و�سالمة املر�سى، وكيفية تطبيق هذه املبادئ واملهارات يف املمار�سة اليومية. وي�سف املقرر من خالل 
تاري���خ حرك���ة �سالم���ة املري�ض العل���وم والتخ�س�س���ات امل�ستخدمة يف ه���ذا العمل، ويقدم اأف�س���ل املمار�س���ات احلالية، ويحدد 
ا�سرتاتيجي���ات التغل���ب على احلواج���ز التي تعرت�ض الرعاية الآمنة. كما ي�سدد هذا املقرر على الإبالغ، والتحليل، والوقاية 
م���ن الأخط���اء الطبي���ة التي غالباً م���ا يوؤدي اإىل اأحداث الرعاي���ة ال�سحية ال�سارة. وي�سمل املقرر عل���ى تقييم كيفية تعر�ض 
املر�س���ى ل���الأذى، ومن���ع املخاط���ر اأو كيفية التعام���ل معها، وتق���دمي التقارير وحتليل الأح���داث، والتعلم من ه���ذه احلوادث 

وتنفيذ احللول للتقليل من احتمال تكرارها.

MED 507الن�ساء والولدة

لق���د �سم���م ه���ذا املقرر ال���ذى ميتد 12 اأ�سبوع���اً لإعطاء الط���الب فر�سة لكت�ساب معرف���ة �ساملة حول ال�سح���ة والأمرا�ض 
الفري���دة م���ن نوعه���ا يف امل���راأة. وم���ن املنتظر من الطال���ب اأخذ التاري���خ الكامل للمر�ض والقي���ام بالفح����ض ال�سريري العام 
ف�س���ال ع���ن الفحو�س���ات الت���ي تت�س���ل باأمرا����ض الن�ساء والتولي���د. خالل هذه املق���رر �سيدع���م الطالب املعلوم���ات واملهارات 
ال�سابقة للتعلم يف جمال اأمرا�ض الن�ساء والتوليد، ف�سال عن اكت�ساب املزيد من اخلربة يف خمتلف املو�سوعات والتحديات 
املت�سل���ة ب�سح���ة املراأة. �سوف يكت�سب الطالب اخل���ربة ال�سريرية خالل املناوبات يف اخلدمات العالجية اخلارجية واملر�سى 

الداخليني. كما �سي�ستخدم معمل املهارات ال�سريرية لتحقيق اأهداف اأخرى للمقرر.

MED 601الطب والتخ�س�سات الفرعية

لقد �سمم هذا املقرر املكثف والذي ميتد على مدى فرتة 12 اأ�سبوعا لينقل اإىل الطالب فهم متكامل و�سامل للطب لتقدمي 
الرعاي���ة ال�سريري���ة الأمث���ل للمري����ض. ي�سم���ح هذا التن���اول للطالب تقيي���م وربط املعلوم���ات الطبية املتوف���رة ومن خالل 
املناق�س���ات م���ع اأع�س���اء اآخرين م���ن فريق الرعاي���ة ال�سحية، التو�سل اإىل م���ربر منطقي لت�سخي�ض املر����ض. و�سوف يتمكن 

الطالب من و�سع خطة للتعامل مع املري�ض، و�سمان تطبيقها يف الوقت املنا�سب واملتابعة الدورية للتاأكد من النتائج. 

خ���الل ه���ذا املقرر، �سيكون للطلبة فر�س���ة للعمل مع الأع�ساء الآخرين يف فريق الرعاي���ة ال�سحية وال�ستفادة الكاملة من 
املوارد الإلكرتونية واملطبوعة املتاحة لإتاحة طريقة التعامل املثلى مع املري�ض. اإن القيمة الأ�سا�سية لهذا املقرر هو تقوية 

املعلومات التي اكت�سبها الطالب يف املراحل ال�سابقة، وموا�سلة تعريفهم بعملية تكامل املعلومات من م�سادر متنوعة.

MED 602طب الأ�سرة 

 لق���د مت ت�سمي���م هذا املقرر ليك�س���ب الطالب املعرفة الأ�سا�سية التي ت�ساعدهم يف توف���ري الرعاية ال�سحية ال�ساملة للنا�ض 
م���ن جمي���ع الإعم���ار. وم���ن املت�سور اأن الط���الب بهذا املقرر �س���وف يكت�سبون املعرف���ة الكافية التي �ست�ساعده���م على تقدمي 
الرعاي���ة ال�سحي���ة امل�ستم���رة، وال�سامل���ة يف اإطار جل�سات الرعاية ال�سحي���ة الأولية لالأفراد والأ�سر ع���رب جميع الإعمار من 
اجلن�س���ني، لع���الج الأمرا����ض الت���ي ت�سيب اأجزاء خمتلفة م���ن اجل�سم. املعلومات الت���ي يتم تبادلها مع الط���الب ت�ستند اإىل 
معلوم���ات ع���ن املري����ض يف اإط���ار الأ�سرة واملجتم���ع مع التاأكيد عل���ى الوقاية م���ن الأمرا�ض واحلفاظ عل���ى ال�سحة. ت�ستمر 
ال���دورة ال�سريري���ة لط���ب الأ�سرة ملدة �ستة اأ�سابيع حيث �سيت���م الرتكيز فيها على تعريف الط���الب باملو�سوعات الطبية ذات 
ال�سل���ة بالأ�س���ر الت���ي تعي����ض يف اململكة. يف بداي���ة هذا املقرر، �سوف يجتم���ع الطالب مع من�سق املقرر لعق���د جل�سة توجيهية 
وحلق���ة درا�سي���ة متهيدي���ة لإي�س���ال املعلوم���ات و�سيت���م ا�ستخدام الط���رق التي���ة: التعلم القائ���م على امل�سكل���ة يف جمموعات 

�سغرية، التعلم املوجه ذاتياً، واحللقات الدرا�سية.
و�سيكون للطالب فر�سة لكت�ساب اخلربة ال�سريرية عن طريق التناوب املنظم من خالل مراكز الرعاية ال�سحية الأولية 

واملوجودة يف املجتمع املحلي.

MED 603الع�ناية احلرجة وط�ب الط�وارئ

مت ت�سمي���م ه���ذا املق���رر ليك�س���ب الطالب فهم اأ�سا�س���ي لعملية التخدير ودوره���ا يف العديد من احل���الت ال�سريرية املختلفة 
التي ترتاوح من عالج الأمل املزمن اإىل ا�ستخدامها يف العمليات اجلراحية الب�سيطة والكبرية. هذا املقرر ميتد ملدة خم�سة 
اأ�سابي���ع يتع���رف خالله���ا الطالب على الدور احلا�سم الذي تقوم به وحدات العناية املرك���زة يف التعامل مع حالت الطوارئ، 
ودوره���ا بع���د اجلراح���ة وم���ع احل���الت احلادة. �س���وف يدر�ض ه���ذا املقرر يف �س���كل التعلم القائ���م على امل�سكل���ة يف جمموعا ت 
�سغ���رية، ودرو����ض بحثي���ة يف جمموع���ات كبرية وممار�س���ة املهارات ال�سريري���ة يف معمل امله���ارات ال�سريرية. كذل���ك م�ساركة 
الط���الب بغ���رف العملي���ات ويف وحدات العناية املركزة للتاأكد من اأن الطالب ق���ادرون على ترجمة هذه املعرفة اإىل املمار�سة 

الطبية العملية.

MED 604درا�سة خا�سة واإختيارية 3 

 ه���ذا مق���رر اختياري مل���دة ثالثة اأ�سابيع ي�سمح خاللها للطالب وي�سجع، حتت و�ساي���ة معلمه بالكلية، لتحديد املقرر الذي 
يرغب يف درا�سته وو�سع اهداف الدرا�سة وحتديد املكان الذي ي�سمح له بتحقيق هذه الأهداف.

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس التي تمنحها الكلية  v
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MED 605اجلراحة العامة والتخ�س�سات الفرعية

لقد مت ت�سميم هذا املقرر ليك�سب الطالب املعرفة الأ�سا�سية املطلوبة للممار�سة كطبيب وجراح ناجح. هذا املقرر �سوف يتم 
تدري�س���ه عل���ى م���دى 12 اأ�سبوعا والتي من خاللها �ستقدم للطالب فر�سة لتعزيز املعرفة واملهارات املكت�سبة �سابقا يف جمال 
اجلراح���ة. �ستق���دم للطالب اأي�سا م���ن خالل هذا املقرر فر�ساً اإ�سافية متقدمة ملعرف���ة كيفية التعامل مع حالت اجلراحة 
العام���ة واجلراح���ات املتخ�س�سة مثل جراح���ة الع�ظام، وجراحة املخ والأع��ساب، وجراح���ات التجميل واجلراحات التكميلية 

وجراحات اجلهاز اله�سمي، وزرع الأع�ساء.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم الت�سريح وفق الرتتيب التايل:              v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

اأ.د. ي�سري حممود �سوقي/ 
1419yshawky@ut.edu.saا�ستاذرئي�ض الق��سم

1430thamdan@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساركد. طارق حممد حمدان

1323s.gamaleldean@ut.edu.saا�ستاذ م�ساركد. �سحر جمال ابو الف�سل

1323Mbeltagy@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. مها عبدالفتاح البلتاجي

1323m.kornieieva@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. مارينا اليك�سيفنا كورنيفا

1323s.hasan@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. �سلوى فار�ض ح�سن

1426asalman@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأحمد �سعيد �ساملان

1426ashubanah@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عاطف حممد �سبانة

mshakil@ ut.edu.sa 1414حما�سراأ. حممد �سكيل �سادق

1474kfunjan@ ut.edu.saحما�سراأ. خالد ابراهيم فنجان

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم ق�سم علم وظائف الأع�ساء وفق الرتتيب التايل:            v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1430narafat@ ut.edu.saا�ستاذاأ. د. ن�سر عرفات بال�سي/ رئي�ض الق��سم
1430mnosseir@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساركد. م�سطفي ح�سن ن�سري

1430maldamarawi@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. جمدي الب�سطوي�سي الدمراوي
1430balsawy@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. با�سم حممد ال�ساوي
1323t.hakim@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. طارق حاكم مريغني

1323a.yousif@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عزة عثمان يو�سف
1323nnasif@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. نهى عبد العزيز ح�سني

1323Khairyhesham@yahoo.comا�ستاذ م�ساعدد. ه�سام اأحمد خريي
1323emanelbassuoni@yahoo.comا�ستاذ م�ساعدد. اإميان عبد املنعم عبد احلميد

1323kqureshi@ ut.edu.saحما�سراأ. كوثر عابد قري�سي
1348nalalawneh@ ut.edu.saحما�سراأ. ناه�ض علي عالونة

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم علم الأمرا�س وفق الرتتيب التايل:           v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1474rziad@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. رامز احمد زيد / رئي�ض الق�سم
1429melshamy@ ut.edu.saا�ستاذ اأ. د. جمدي حممد ال�سامي
1474wshaaban@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. وليد �سعبان عبد املق�سود

1323melsayed@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. منى حممد ال�سيد
1323aelelemi@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عزة حمدي حممود

1323Ma.ali@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. مروة علي
1323rmohamed@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. رحاب حممد ابراهيم

1474aymanfisal@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأمين في�سل اأحمد
1323SEIBasateeny@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. �سماح �سعيد عبد الوهاب
1323AAbdelbari@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عبري حممد عبد الباري

أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية  v
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم علم الأدوية وفق الرتتيب التايل:           v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1323a.unis@ ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأمينة اأنور يون�ض

1474ThThaniyath@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. توما�ض اأنيان

1323HSalama@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. هويدا �سابر علي

1323yosoliman@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. يو�سف اإ�سحق �سليمان

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم الكيمياء احليوية ال�سريرية وفق الرتتيب التايل:          v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

د. خالد ح�سني بخيت / رئي�ض 
الق��سم 

kh.ahmed@ut.edu.sa 1323ا�ستاذ م�سارك

ezayed@ ut.edu.sa 1323ا�ستاذ اأ. د. اأميان �سري زايد
1323RedAssaf@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. ر�سا �سالح ع�ساف

1323msiraj@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. حممد اأح�سن �سراج
1323tmuhidat@ut.edu.saحما�سراأ. ثائر مهيدات

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ق�سم الكائنات الدقيقة الطبية وفق الرتتيب التايل:          v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

د. اأجمد عزت عثمان / رئي�ض 
الق��سم

aezzat@ ut.edu.sa 1429ا�ستاذ م�ساعد

1429nelsayed@ut.edu.saا�ستاذ اأ. د. نهال يو�سف ال�سيد

1323SThomas@ut.edu.saا�ستاذ م�ساركد. ت�سوبي توما�ض 

mabdullah@ ut.edu.sa 1323حما�سراأ. حممد تي�سري

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ق�سم الن�ساء والولدة وفق الرتتيب التايل:          v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

د. اأماين علي ال�سامان/ رئي�ض 
الق��سم

1323aalshaman@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعد

1323ykhasawneh@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. يزن غالب خ�ساونة

1323rfaragalla@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. رانيا فرج اهلل

1323HyAbdeljalil@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. هيثم بهاء الدين

BAlonsi@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. بدرية حممد الآن�سي

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع وفق الرتتيب التايل:         v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1426AEltobagy@ut.edu.saا�ستاذ اأ. د. اأحمد الطوبجي / رئي�ض الق��سم

1323atemani@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عبداهلل حماد التيماين

1323AEltayeb@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأمنية �سمري ال�سيفي

1323mtawfik@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. مرييال �ساهني

aelbadawi@ut.edu.sa 1323ا�ستاذ م�ساعدد. عبد اللطيف �سيد البدوي

Iabdel-hafiz@ut.edu.sa 1323حما�سراأ. ابراهيم عبد احلافظ ال�سرمان

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ق�سم الأمرا�س الباطنية وفق الرتتيب التايل:         v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1321balsayed@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. بدر عبد املح�سن ال�سيد/رئي�ض الق�سم
1426OElminshawy@ut.edu.saاأ�ستاذاأ. د. اأ�سامة املن�ساوي

1323rsee@ut.edu.saاأ�ستاذاأ. د. روناد �سي

أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية  v



ب
ط

 ال
ة

لي
ك

111 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

1323KdSaleh@uy.edu.saاأ�ستاذ م�ساركد. كمال الدين اأحمد �سالح عثمان
1323o.abdullah@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. اأ�سامة �سالح

1323amursal@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. عبد الروؤوف �سعداهلل مر�سال
1323KhAljazouly@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. خالدة اجلذويل

1323melnour@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. حممد ادم اأحمد النور
1323HyMohammad@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. حيدر عثمان مريغني حممد
1323aalyoussef@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. عبداهلل عبداخلالق اليو�سف

1323AChaudhry@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. علياء اأ�سغر �سودري

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بق�سم طب الأطفال وفق الرتتيب التايل:         v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

1323NAlhanafi@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. جنوى احلنفي
1323aaltabbal@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأمينة عمر الطبال

1323msalbalawi@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. منال �سليمان البلوي
1323AGhmaired@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأ�سماء �سالح

1323swalbalawi@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. �سو�سن حممد البلوي
1323AMohammed@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. عبد اهلل علي عبد اهلل حممد

1323khuloudjaafo@hotmail.comا�ستاذ م�ساعدد. خلود جعفر

 
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ق�سم اجلراحة وفق الرتتيب التايل:         v     

املرتبة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

د. اإبراهيم البلوي / رئي�ض الق�سم 
-وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث 

العلمي
1725drbalawi@yahoo.comا�ستاذ م�ساعد

1323a.omer@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. اأحمد عبد العظيم

د. مرعي العمري / وكيل الكلية لل�سوؤون 
1323dr3mri@aol.comا�ستاذ م�ساعدالأكادميية

1323seere@musc.eduا�ستاذ م�ساعدد. ماريا �سي
د. طالل الكندي /وكيل الكلية ل�سوؤون 

1323kindy99@hotmail.comا�ستاذ م�ساعدامل�ست�سفيات

amahmoud@ ut.edu.sa 1323ا�ستاذ م�ساعدد. عا�سم عبد املنعم
malnibras@ ut.edu.sa 1323ا�ستاذ م�ساعدد. حممد نربا�ض

1323dianesee@ut.edu.saا�ستاذ م�ساعدد. ديان �سي
snayel@ ut.edu.sa 1474حما�سراأ. �سابر نايل

1323Roaa.khan@gmail.comمعيداأ. روؤى غازي خان
1323Dr.tam-tam@hotmail.comمعيداأ. عهود عبد الرحمن التومي

بيانات الت�سال          v     
جامعة تبوك  

كلية الطب  
هاتف:  0144248379-حتويلة:  1323  

فاك�ض: 0144262597  
�ض.ب 71491 - تبوك 741       

بريد اإلكرتوينهاتفال�سخ�ض امل�سوؤولاجلهة
1321balsayed@ut.edu.saد. بدر عبد املح�سن ال�سيدعميد الكلية

1323malamri@ut.edu.saد.مرعي بن حممد العمريوكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية
وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث 

1725itedlawi@ut.edu.saد. اإبراهيم البلويالعلمي

1323talkindy@ut.edu.saد. طالل الكنديوكيل الكلية ل�سوؤون امل�ست�سفيات

1323raltwilei@ut.edu.saاأ . رامي الطويلعيمدير مكتب العميد
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v كلية الهندسة

v  الن�ساأة:
تاأ�س�س���ت كلي���ة الهند�سة بجامعة تبوك ع���ام 1428ه� وبداأت الدرا�سة بالكلية اعتباراً من العام الدرا�سي 1430/1429ه� ومدة   
الدرا�س���ة بالكلي���ة خم����ض �سنوات �سامل���ة ال�سنة التح�سريي���ة بواقع ف�سلني درا�سيني ب���كل عام درا�س���ي بالإ�سافة اإىل )16( 

اأ�سبوع تدريب ميداين يف ال�سركات واملوؤ�س�سات حتت اإ�سراف اأع�ساء هيئة التدري�ض بالكلية. 
وق���د روع���ي يف اإع���داد اخلط���ة الدرا�سي���ة للكلي���ة املحت���وى املع���ريف للمق���ررات الدرا�سي���ة واجلان���ب التقن���ي والأداء املهاري   
للخريج���ني. وكذل���ك ت�سع���ي الكلية اإىل حتقيق روؤية اجلامعة من خالل م�ساهمته���ا يف خدمة املجتمع بتخريج املهند�سني 

املوؤهلني ومن خالل الأبحاث العلمية التي تهدف اإىل تقدمي حلول وتقنيات جديدة مالئمة لحتياجات املجتمع.

الروؤية:  v
ت�سع���ي كلي���ة الهند�س���ة ان تك���ون رائدة حملياً واقليمي���اً يف جمال التعلي���م الهند�سي والأبحاث العلمي���ة وخدمة املجتمع يف   

املجالت الهند�سية املختلفة. 

الر�سالة:  v
اإعداد الكوادر الهند�سية املتميزة والريادة يف اإجراء البحوث والدرا�سات ونقل املعارف وتوطني التقنية حر�ساًً على خدمة   

وتطوير املجتمع.

الأهداف:  v
املختلفة. الهند�سية  املجالت  يف  موؤهلة  كوادر  لإعداد  اجلودة  عايل  هند�سي  تعليم  تقدمي   •

والدويل. املحلي  الأكادميي  العتماد  متطلبات  حتقق  اجلودة  عالية  هند�سية  برامج  تقدمي   •
اإك�ساب الطالب املهارات الهند�سية العملية التي توؤهلهم ل�سوق العمل من خالل برامج هند�سية متطورة ومعامل   •

وو�سائل تعليمية حديثة.
العاملية. باجلامعات  العليا   درا�ساتهم  ل�ستكمال  موؤهلني  مهند�سني  تخريج   •

املحلية. وال�سناعة  املجتمع  خلدمة  املختلفة  الهند�سية  املجالت  يف  ال�ست�سارات  تقدمي   •
التطوير الدائم للخطط الدرا�سية مبا ي�سمن مواكبة التطور ال�سريع يف جميع املجالت الهند�سية على م�ستوى   •

العامل.
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v الهيكل التنظيمي

عميد كلية الهند�سة

الأق�سام الكادميية وكيل الكلية للتطوير واجلودةوكيل الكلية لل�سوؤون الأكادمييةوكيل الكلية

مدير مكتب العميد

�سكرتري العميد

املجل�س ال�ست�ساري

وحدة ال�سوؤون املالية 
مدير اإدارة الكليةوالعقود وامل�سرتيات اأمانة جمل�س الكليةوحدة البتعاث

�سكرتري�سكرتري�سكرتري

وحدة الر�سيف

وحدة التدريب ال�سيفي

الهند�سة الكيميائية

وحدة الور�س وال�سيانة

وحدة المتحانات

هند�سة التعدين

وحدة اخلدمات امل�ساندة 

وحدة �سوؤون الطالب

الهند�سة ال�سناعية

وحدة عالقة املوظفني

وحدة الت�سجيل والإح�ساء

الهند�سة الكهربائية

وحدة البحوث وال�ست�سارات

وحدة امل�ستودعات والعهد

وحدة اخلطط واملناهج

الهند�سة امليكانيكية

وحدة املعامل

وحدة اخلريجني وخدمة 
املجتمع

وحدة الت�سالت الدارية

وحدة ال�سوؤون الأكادميية

الهند�سة املدنية

وحدة التطوير واجلودة

وحدة تقنية املعلومات
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v
متنح الكلية درجة البكالوريو�ض يف الهند�سة يف التخ�س�سات الآتية: الهند�سة املدنية، الهند�سة الكهربائية،  الهند�سة   

امليكانيكية، الهند�سة ال�سناعية، الهند�سة الكيميائية واملواد، هند�سة التعدين.

الدرجة العلميةالق�سم / الربنامجعدد
البكالوريو�ضالهند�سة املدنية1
البكالوريو�ضالهند�سة الكهربائية2
البكالوريو�ضالهند�سة امليكانيكية3
البكالوريو�ضالهند�سة ال�سناعية4
البكالوريو�ضالهند�سة الكيميائية واملواد5
البكالوريو�ضهند�سة التعدين6

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية::  v
يح�س���ل الطال���ب عل���ى درجة البكالوريو�ض يف كلية )الهند�سة( بعد اإمت���ام )167( �ساعة درا�سية بنجاح كحد اأدنى وذلك   

ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلب
20متطلبات اجلامعة1
62متطلبات الكلية2
85متطلبات الق�سم3
-مواد درا�سية من خارج التخ�س�ض4
-مواد حره5

متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق تدريبعملينظري

-COMM0012002مهارات الت�سال
-CSC0014003مهارات احلا�سب وتطبيقاته

-LTS0014003مهارات التعلم والتفكري والبحث

-ARB1012002مهارات لغوية 
ARB2012002ARB101مهارات الكتابة

-ISLS1012002ثقافة اإ�سالمية )1(
ISLS2012002ISLS101ثقافة اإ�سالمية )2(
ISLS3012002ISLS201ثقافة اإ�سالمية )3(
ISLS4012002ISLS301ثقافة اإ�سالمية )4(
220020املجموع

املقرارت الإجبارية للكلية (مقررات ال�سنة التح�سريية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات

 الت�سال الأ�سبوعية
عدد 

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة تدريبعملينظري

-ELS 00115005اللغة الإجنليزية )1(
ELS 00215005ELS001اللغة الإجنليزية )2(

-MATH1003003ريا�سيات )1(
MATH1013003MATH100ريا�سيات )2(

-PHYS1013003الفيزياء العامة
-BIO1013003اأحياء عامة

-CHEM1013003كيمياء عامة
450025املجموع

املقررات الإجبارية للكلية (مقررات اإ�سافية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات

 الت�سال الأ�سبوعية
عدد 

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة تدريبعملينظري

MATH2843013MATH101الريا�سيات الهند�سية
MATH3253013MATH284اإح�ساء واحتمالت

MATH3833013MATH284املعادلت التفا�سلية

v كلية الهندسة
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MATH2413013MATH284جرب خطي
PHYS2053204PHYS101الفيزياء

PHYS2810201PHYS101معمل الفيزياء العامة
CHEM2030201CHEM101معمل كيمياء عامة

-ENG2011403الر�سم الهند�سي
ENG2021403ENG201هند�سة الإنتاج والور�ض

ENG2032012PHYS101ميكانيكا هند�سية )1(
ENG2042012ENG203ميكانيكا هند�سية )2(

مقدمة يف الت�سميم 
الهند�سي )1(

ENG2053303ELS002-
MATH101

مقدمة يف الت�سميم 
الهند�سي )2(

ENG2132202ENG205

ENG2142002ENG213اقت�ساد هند�سي

-ENG2152002 ENG214اإدارة هند�سية
MATH325

7519637املجموع
ال�سنة التح�سريية:    v

روؤية العمادة اأن ت�سل ال�سنة التح�سريية بجامعة تبوك بربناجمها وخمرجاتها ايل الريادة علي م�ستوي   
اجلامعات ال�سعودية.

الف�سل الدرا�سي الأول
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة
-ELS0015اللغة الإجنليزية )1(

-MATH1003الريا�سيات )1(
-COMM0012مهارات الت�سال

-CSC0013مهارات احلا�سب وتطبيقاته
-PHYS1013الفيزياء العامة

16املجموع

الف�سل الدرا�سي الثاين
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة
ELS0025ELS001اللغة الإجنليزية )2(

MATH1013MATH100ريا�سيات )2(
-LTS0013مهارات التعلم والتفكري والبحث

-CHEM1013كيمياء عامة
-BIO1013اأحياء عامة

17املجموع
:(Nanotechnology Research Laboratory) معمل اأبحاث تقنية النانو  v

مرك���ز التقني���ات متناهي���ة ال�سغ���ر ه���و اح���د معامل التمي���ز الوطني���ة يف جمال التقني���ات متناهي���ة ال�سغر   
)النانية(. مت تاأ�سي�سه بجامعة تبوك بالتعاون مع جامعة بفالو بولية نيويورك �سنة 1430ه� )2009م(.

الأه���داف:  اإن�س���اء خمت���ربات ومعامل لأبحاث النانو يف جامعة تبوك، مواكب���ة التطورات العلمية احلديثة   
يف عل���وم وتقني���ات النانو،  تفعيل ال�سراكة مع القطاع املحلي العام واخلا�ض لالنتقال من املراحل البحثية 
اإىل مراح���ل الإنت���اج ال�سناعي، الن�سر العلمي يف اأقوى املج���الت العاملية املحكمة مبا من �ساأنه تعزيز مكانة 

املركز واجلامعة يف الأو�ساط العلمية على امل�ستوى العاملي .
بيانات الت�سال:  v
مكتب العميد:  •

الهاتف:    144272172 966 +           حتويله:  1115   
الفاك�ض: 14250284 4 966 +  

 ieatawi@ut.edu.sa :الربيد اللكرتوين  
�ض. ب  741    تبوك  71491  

وكيل الكلية:  •
الهاتف:    144272172 966 +           حتويله:  1529  

الفاك�ض: 144262607 966 +  
 ieatawi@ut.edu.sa :الربيد اللكرتوين  

�ض. ب  741    تبوك  71491  

ال�سوؤون الأكادميية:  •
الهاتف:    144272172 966 +         حتويله:  1196   

mali@ut.edu.sa :الربيد اللكرتوين  
�ض. ب  741    تبوك  71491  

مدير الإدارة:  •
الهاتف:    144272172 966 +        حتويله:  1423  

الفاك�ض: 144262607 966 +  
aalenazi@ut.edu.sa :الربيد اللكرتوين  

�ض. ب  741    تبوك  71491  
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v  الن�ساأة:
يعت���رب عل���م الهند�س���ة الكهربائي���ة - يف القرن الواحد والع�سري���ن - واحدا من العل���وم الأ�سا�سية التي تقود   

التغيري والتقدم التقني يف م�ستوى معي�سة الإفراد حول العامل.
ينق�س���م الربنام���ج الدرا�س���ي يف ق�س���م الهند�سة الكهربائي���ة اىل م�ساري���ن درا�سيني متخ�س�س���ني للح�سول   
عل���ى درجة البكالوريو�ض وهما: هند�سة الق���وى والآلت الكهربائية –وهند�سة الت�سالت واللكرتونيات 
الكهربائية. تنبع الأهداف التعليمية للربامج املقدمة بالق�سم من ر�سالته والتي اأعدت بحيث تتما�سى مع 

برنامج اجلودة والعتماد الأكادميي للتعليم الهند�سي. 
يوف���ر الق�س���م لطالبه مناخ تعليمي مبدع من خالل اأن�سطة متع���ددة متمثلة يف حزم التعلم الذاتي، فر�ض   
التب���ادل الطالب���ي يف جمال البحوث العلمي���ة والتدريب املهني  مما ي�ساعد الط���الب على اكت�ساب املهارات 

الأ�سا�سية للتعلم امل�ستمر وتاأهيلهم للعمل املهني م�ستقباًل.
الر�سالة:  v

تتلخ����ض ر�سال���ة ق�س���م الهند�سة الكهربائي���ة يف تقدمي برنامج تعليم���ي يتميز بدقته، ويوؤك���د على اكت�ساب   
اأ�سا�سيات الت�سميم الهند�سي، ويغر�ض القيم الروحية وال�سلوك الأخالقي يف الطالب، وي�سجع الحرتافية 

والزدهار القت�سادي يف اململكة.
الأهداف:  v

املجتمع. يف  الرفاهة  باإحداث  ومهتم  م�سئول  جيل  تخريج   •
املهنية. بالتنمية  ومهتم  احلياة  مدى  للتعلم  وهادف  الذاتي  التعلم  على  قادر  جيل  تخريج   •

خا�سة.  اأو  عامة  كانت  �سواء  ومهنته  العليا  درا�ساته  يف  النجاح  يف  راغب  جيل  تخريج   •
متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم ا الهند�سة الكهربائية:   v

للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )167( �ساعة درا�سية كما يلي:   

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات اجلامعة1
62متطلبات الكلية2
76متطلبات الق�سم الإجبارية3
9متطلبات الق�سم الختيارية4

ق�سم الهند�سة الكهربائية:   v
ي�ساه���م ق�س���م الهند�س���ة الكهربائي���ة بتخريج مهند�س���ني موؤهلني يف املجال النظ���ري والتطبيقي للهند�س���ة الكهربائية   
وقادري���ن عل���ى مواجه���ة التحدي���ات امل�ستقبلية يف جمالهم املهن���ي، كما يعمل الق�س���م على تنمية ج���ودة البحث العلمي 
م���ن خ���الل ما ميتلكه من اأع�ساء هيئة تدري�ض ومعامل متقدمة. كما يخدم الق�سم الحتياج املجتمعي مبنطقة تبوك 

وباململكة مبا يقدمه من خدمات وابتكارات هند�سية ون�سر للتكنولوجيا.
للح�س���ول عل���ى درجة بكالوريو�ض الهند�سة الكهربائي���ة،  يجب على الطالب اإمتام )167( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة   
عل���ى ع�س���رة م�ستوي���ات درا�سي���ة، كما يجب على الطال���ب اإمتام 80 ي���وم )16 – اأ�سبوع( من التدري���ب ال�سيفي. وتو�سح 

اجلداول التية ال�سكل العام للخطة الدرا�سية ومتطلبات اجلامعة والكلية والق�سم من ال�ساعات املعتمدة.

مقررات ق�سم الهند�سة الكهربائية الإجبارية:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

،EE2112213 EE202اأنظمة الت�سالت التماثلية1
MATH325

EE3212213EE202التحكم الآيل والنظم2
EE3222213EE213الت�سميم الرقمي3
EE2012213MATH101دوائر كهربائية )1(4
EE2122213EE201دوائر كهربائية (2(5

EE2033013PHYS205املجالت الكهرومغناطي�سية6
MATH284

EE3232213EE212اأ�سا�سيات اللكرتونيات7

الأجهزة الإلكرتونية 8
والقيا�سات

EE2042303PHYS205

الربامج احلا�سوبية 9
والأنظمة املدفونة

EE3242213CSC001

EE2133013MATH284التطبيقات الهند�سية10

قسم الهندسة الكهربائية  v
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EE2153013MATH284التحليل الهند�سي املركب11
EE2162213CSC001الربجمة الهند�سة12
EE3262203MATH284الطرق العددية13
EE2023013MATH284حتليل الإ�سارات والنظم14
EE4950502ENG215م�سروع التخرج )1(15
EE4960904EE495م�سروع التخرج )2(16
-EE2990401تدريب ميداين )1(17
EE3990401EE299تدريب ميداين )2(18

32431250املجموع
مقرارات م�سار هند�سة الت�سالت واللكرتونيات الكهربائية الإجبارية:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE4312012EE203الهوائيات وانت�سار املوجات1

الإلكرتونيات احليوية 2
الطبية

EE4413013EE323

EE3312213EE211الت�سالت الرقمية3

EE3412213EE323ت�سميم الإلكرتونيات4
EE4322213EE332التحكم بالأخطاء بالت�سفري5

نظرية تقدير وا�ستك�ساف 6
املعلومات

EE3323013EE211

EE3332213EE202معاجلة الإ�سارات7

،EE4423013 EE211الكرتونيات الت�سالت8
EE323

ت�سميم نظام  الدوائر 9
الفائقة العدد املتكاملة 

EE3422303EE323

2111826املجموع

مقرارت م�سار القوى والآلت الكهربائية الإجبارية:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE3513013EE321اآلت اجلر الكهربائية1

EE3522213 EE212اآلت كهربائية )1(2
EE203

EE4512213EE352اآلت كهربائية )2(3
EE3613013EE212نظم القوى الكهربائية4
EE3622213EE212هند�سة اجلهد العايل5
EE3632213EE323الكرتونيات القوى6
EE4612012EE361حتليل نظم القوى 7
EE4522213EE321احلاكم املنطقي املربمج8

حماية الأنظمة 9
الكهربائية

EE4622213EE361

2012926املجموع

مقررات م�سار هند�سة الت�سالت واللكرتونيات الكهربائية الختيارية (يختار الطالب 9 �ساعات درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE4333003EE333املر�سحات التكيفية1
EE4343003EE331ال�سبكات وات�سالت البيانات2
EE4353003EE331الت�سالت ال�سوئية3
EE4363003EE331اأنظمه الو�سائط املتعددة4
EE4373003EE331ات�سالت الرتددات الراديوية5
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EE4383003EE331ات�سالت الأقمار ال�سناعية6
EE4393003EE331الت�سالت الال�سلكية7

النظم والدوائر الرقمية 8
املتكاملة املتقدمة

EE4433003 EE323،
EE321

الدوائر اللكرتونية 9
املتكاملة التماثلية

EE4443003EE323

التحكم وفح�ض الأنظمة 10
الرقمية

EE4453003 EE216،
EE324

النظم الكهروميكانيكية 11
النانوية ال�سغرية  

EE4463003EE204

EE4473003EE323اللكرتونيات ال�سوئية12

الدوائر املتكاملة لرتددات 13
الراديو

EE4483003EE212،
EE211

الأنظمة ال�سمنية 14
ال�سلكية والال�سلكية

EE4493003EE324،
EE331

مقررات م�سار القوى والآلت الكهربائية الختيارية (يختار الطالب 9 �ساعات درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال الأ�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE4533003EE321التحكم املتوائم1

2
  التحكم يف احلركة الكهروميكانيكية 
الإ�س���ارات  معاجل���ات  عل���ى  املعتم���دة 

الرقمية
EE4543003EE361

EE4553003EE321نظم التحكم الرقمية3
EE4563003EE212حتويل الطاقة4
EE4573003EE451نظرية الآلت العامة5

- EE4583003 EE202التحكم يف العملية6
EE321

EE4593003EE451اآلت كهربائية خا�سة7
EE4803003EE212ا�ستخدام الطاقة الكهربائية8
EE4633003EE321التحكم بالذكاء ال�سناعي9

EE4643003EE321التحكم المثل لنظام ديناميكي10

،EE4653003EE202جودة القوى11
EE361

الت�سغيل والتحكم يف نظم 12
القوى

EE4663003EE361

EE4673003EE361م�سادر الطاقة املتجددة13
EE4683003EE212ال�سبكات الذكية14

ال�سنة الثانية:   v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHYS2053204PHYS101الفيزياء1
MATH2843013MATH101الريا�سيات الهند�سية2
-ENG2011403الر�سم الهند�سي3

ENG2032012PHYS101ميكانيكا هند�سية )1(4

مقدمة يف الت�سميم 5
الهند�سي )1(

ENG2053303ELS002-
MATH101

PHYS2810201PHYS101 معمل الفيزياء العامة6
-ISLS1012002الثقافة الإ�سالمية )1(7

1411218املجموع

قسم الهندسة الكهربائية  v
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ال�سنة الثانية:   v
الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

مقدمة يف الت�سميم 1
الهند�سي )2(

ENG2132202ENG205

MATH3833013MATH284املعادلت التفا�سلية2
ENG2042012ENG203ميكانيكا هند�سية )2(3
ISLS2012002ISLS101ثقافة اإ�سالمية )2(4
ENG2021403ENG201هند�سة الإنتاج والور�ض5
MATH2413013MATH284جرب خطى6
CHEM2030201CHEM101معمل كيمياء عامة7

138316املجموع
ال�سنة الثالثة:   v

الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE2012213MATH101دوائر كهربائية )1(1
EE2023013MATH284حتليل الإ�سارات والنظم2

،EE2033013 PHYS205املجالت الكهرومغناطي�سية3
MATH284

الأجهزة اللكرتونية 4
والقيا�سات

EE204 2303PHYS205

MATH3253013MATH284اح�ساء واحتمالت5
ISLS3012002ISLS201الثقافة ال�سالمية )3(6

155417املجموع
ال�سنة الثالثة:   v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

،EE2112213 EE202انظمة الت�سالت التماثلية1
MATH325

EE2122213EE201دوائر كهربائية )2(2
EE2133013MATH284التطبيقات الهند�سية3
ENG2142002ENG213اقت�ساد هند�سي4
EE2153013MATH284التحليل الهند�سي املركب5
EE2162213CSC001الربجمة الهند�سية 6

146517املجموع
ال�سنة الثالثة:   v

التدريب التعاوين الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-EE2990401تدريب ميداين )1(1
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ال�سنة الرابعة:   v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE3212213EE202التحكم الىل والنظم1

،EE3222213 EE212الت�سميم الرقمى2
EE213

EE3232213EE212ا�سا�سيات اللكرتونيات3

الربامج احلا�سوبية 4
والأنظمة املدفونة

EE3242213CSC001

-ENG2152002ENG214ادارة هند�سية5
MATH325

EE3262203MATH284الطرق العددية6
1210417املجموع

ال�سنة الرابعة:   v
الف�سل الدرا�سي الثاين (م�سار الت�سالت واللكرتونيات):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-------ARB1012002مهارات لغوية1

EE3312213EE211الت�سالت الرقمية2
EE3412213EE323ت�سميم اللكرتونيات3
EE3323013EE211نظرية تقدير وا�ستك�ساف املعلومات4

EE3332213EE202معاجلة ال�سارات5

ت�سميم نظام الدوائر الفائقة 6
العدد املتكاملة

EE3422303EE323

139417املجموع
ال�سنة الرابعة:   v

التدريب التعاوين الثاين (م�سار الت�سالت واللكرتونيات):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE3990401EE299تدريب ميداين)2(1

ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول (م�سار الت�سالت واللكرتونيات):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE4312012EE203الهوائيات وانت�سار املوجات1

اللكرتونيات احليوية 2
الطبية

EE4413013EE323

EE4322213EE332التحكم بالأخطاء بالت�سفري3
EE4950502ENG215م�سروع التخرج )1(4
-------EEXXX3003مادة اختيارية ا�سا�سية5

EE4423013EE323،EE211الكرتونيات الت�سالت6
137416املجموع

قسم الهندسة الكهربائية  v
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ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الثاين (م�سار الت�سالت واللكرتونيات):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ARB2012002ARB101مهارات الكتابة1
ISLS4012002ISLS301ثقافة ا�سالمية )4(2

EEXXX3013مادة اختيارية ا�سا�سية3
EEXXX3013مادة اختيارية ثانوية4
EE4960904EE495م�سروع التخرج )2(5

109214املجموع
ال�سنة الرابعة:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين (م�سار القوى و الآلت الكهربائية):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ARB1012002مهارات لغوية1
EE3513013EE321اآلت اجلر الكهربائية 2

،EE3522213 EE203الآلت الكهربائية )1(3
EE212

EE3613013EE212نظم القوى الكهربائية4
EE3622213EE212هند�سة اجلهد العاىل5
EE3632213EE323الكرتونيات القوى6

146517املجموع

ال�سنة الرابعة:   v
التدريب التعاوين الثاين (م�سار القوى و الآلت الكهربائية):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE3990401EE299تدريب ميداين)2(1

ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول (م�سار القوى و الآلت الكهربائية):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

EE4512213EE352الآلت الكهربائية)2(1

EE4612012EE361حتليل نظم القوى2

EE4950502ENG215م�سروع التخرج )1(3

EEXXX3013مادة اختيارية ا�سا�سية4
EE4522213EE321احلاكم املنطقى املربمج5

EE4622213EE361حماية الأنظمة الكهربائية6

1111516املجموع
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ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الثاين (م�سار القوى و الآلت الكهربائية):  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ARB1012002ARB101مهارات الكتابة1

ISLS4012002ISLS301الثقافة ال�سالمية )4(2

EEXXX3013اختياري رئي�سي3
EEXXX3013اختياري ثانوي4
EE4960904EE495م�سروع التخرج )2(5

109214املجموع
تو�سيف املقررات:   v

PHYS205الفيزياء

علوم ال�سوء الهند�سية: طبيعة وانت�سار ال�سوء – املن�سور وانعكا�سات ال�سوء – انحراف ال�سوء بالعد�سات – تكون 
ال�سورة – التقريب املحوري اجلزئي – اأجهزة الروؤية وال�سوء – تداخالت الأمواج – ا�سمحالل املوجات امل�ستمرة 
– حركة املوج وال�سوت )�سرعة ال�سوت يف املواد املختلفة ، تاأثري الدوبلر( – تداخل حزم الأ�سعة الثنائية واملتعددة 
– ال�ستقطاب – انحرافات فراهوفر وفرين�سل – ر�سومات الهولوجراف – اأ�سعة الليزر. مو�سوعات خمتارة يف 
الفيزياء احلديثة: اجلزيئات واملوجات كاأ�سكال للمادة – فرو�ض بوهر واإ�سكال الكم بذرات الهيدروجني – انبعاث 

وامت�سا�ض الإ�سعاعات. الفيزياء النووية: الن�ساط الإ�سعاعي )ال�سمحالل وقوانينه( – تطبيقات عملية.

PHYS281معمل الفيزياء العامة

التو�سي���ل احل���راري للمو�س���الت رديئة التو�سيل – حتديد املعامالت لل�سط���وح ال�سائلة امل�سدودة – حتديد معامل 
ي���وجن – حتدي���د معامل اللزوجة لل�سوائل اللزوجة – حتديد معامل الق�ض – حتديد ومقارنة قيم القوة الدافعة 
الكهربائية بوا�سطة املقاومة املتغرية واأجهزة القيا�ض واأجهزة القيا�ض واأجهزة القنطرة – حتديد املقاومة للمواد.

CHEM101كيمياء عامة

الكيمي���اء الفزيائي���ة: املادة، الرتكيب ال���ذري واجلدول الدوري، الرواب���ط الكيميائية، ال�سكوم���رتي للمواد النقية، 
التفاعل يف املحاليل املائية، حالت املادة )الغازية، ال�سائلة، ال�سلبة(؛ املخلوط مع الرتكيز على خ�سائ�ض املحاليل؛ 
الغ���ازات، حال���ة ات���زان ال�سائ���ل الكيميائ���ي )الغ���ازات، الحما����ض والقواعد وات���زان ال�سيول���ة؛  كنيماتي���كا الكيمياء؛ 
الكيمياء النووية؛ الكيمياء احلرارية؛ الديناميكا احلرارية؛ املحاليل، التاأين املتزن؛ الكيمياء التطبيقية؛ الكيمياء 

الكهربائية؛ تاآكل املعادن؛ معاجلة املياه؛ كيمياء الأ�سمنت ؛ كيمياء البوليمرات؛ التلوث والتحكم يف التلوث. 

MATH284الريا�سيات الهند�سية

التكام���ل املح���دود والالحم���دود لل���دوال ذات املتغ���ري الواح���د؛ تطبيق���ات التكام���ل املح���دود عل���ى امل�ساح���ة واحلجم 
وط���ول القو����ض و�سطح الدوران. نظريات التفا�سل والتكامل الأ�سا�سي���ة؛ طرق التكامل وت�سمل التكامل بالتعوي�ض 
والتكام���ل اجلزئ���ي؛ نظري���ات القيم���ة املتو�سطة وقاع���دة لوبيتال؛ التكام���ل وتطبيقاته على امل�ست���وى والحداثيات 
الدائري���ة. ال���دوال الغري خطي���ة )هيرببوليك(؛ املت�سل�سالت:  اختبار التقارب، التكام���ل، املقارنة، اختبارات الن�سبة 

واجلذر؛ املت�سل�سالت املتناوبة؛ التقارب امل�سروط واملطلق؛ مت�سل�سالت تيلور وماكلرين؛ معامل لبال�ض. 

MATH383املعادلت التفا�سلية

املع���ادلت التفا�سلي���ة من الدرجة الأوىل – طرق حل املعادلت اخلطية واملتجان�س���ة والتامة واملنف�سلة وبا�ستخدام 
معام���الت التكام���ل وبع����ض تطبيقاتها – املع���ادلت التفا�سلية من الدرجات العالية وحلوله���ا با�ستخدام املعاِمالت 
ل وانحرافات العوامل – معادلت اأويلر واأنظمة املعادلت اخلطية – احلل بامل�سفوفات  غري املحددة – طريقة امل�سغِّ
وبع����ض تطبيقاته���ا – مت�سل�سالت فورير – املعادلت التفا�سلية اجلزئية �ساملة طرق داملبريت وف�سل املتغريات – 

معادلت احلرارة واملوجات ومعادلت لبال�ض.  

MATH325اإح�ساء واحتمالت

الإح�س���اء الو�سفي���ة؛ املفاهيم الأ�سا�سية يف الحتم���الت؛ توزيعات املتغريات الع�سوائي���ة؛ التوزيع املتقطع وامل�ستمر 
للمتغ���ريات؛ توزيع العينات، التقدي���ر؛ التوزيعات التجريبية؛ النحدار اخلطي؛ حتليل املتغريات؛ حتليل البيانات 

املتعددة.  
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MATH241جرب خطي

نظ���م املع���ادلت اخلطي���ة، امل�سفوف���ات والعمليات اخلا�سة به���ا، املحددات، املتجه���ات يف الف���راغ، التحويالت اخلطية 
والغ���ري خطي���ة؛ معادلت اخلطوط وامل�ستويات يف الفراغ؛ ال�سطوح؛ املحاور ال�سطوانية والكروية؛ الدوال املتجهة 
وحدودها ونهايتها وا�ستمراريتها وتفا�سلها وتكاملها؛ الدوال يف متغريين او ثالثة متغريات نهايتها وا�ستمراريتها 
وتفا�سله���ا. قاع���دة ال�سل�سلة، التفا�سالت الجتاهية، امل�ستويات املما�سة واخلطوط العمودية على ال�سطوح؛ الدوال 

ذات املتغريات املتعددة؛ م�سروب لجران�ض. 

ENG201الر�سم الهند�سي

امله���ارات والط���رق الفنية للر�س���م الهند�سي – ال�سقاط املتعامد لالأج�سام الهند�سي���ة والنقط واخلطوط والأ�سطح 
والأج�سام – ا�ستنتاج امل�ساقط من الر�سومات املج�سمة والعك�ض – ا�ستنتاج م�ساقط ومقاطع من م�ساقط معطاة – 
تقابل الأج�سام مع الأ�سطح – تطوير الأ�سطح والر�سومات التجميعية ملكونات املاكينات – مبادئ الر�سم با�ستخدام 
الكمبيوت���ر )اأوت���وكاد( – واجب���ات الر�سوم���ات املعملية لتنمية مه���ارات ا�ستخدام الأوتوكاد لعم���ل ر�سومات هند�سية 

نوعية – مبادئ الر�سومات البيانية الهند�سية ذات البعدين والثالثة ابعاد.  

ENG202هند�سة النتاج والور�ض

مدخل لوظيفة وتخطيط الور�ض – خ�سائ�ض املواد الهند�سية وتطبيقاتها – ور�ض القيا�سات واملوازين – عمليات 
ت�سغي���ل التزج���ات )الطاولت( الأ�سا�سية – ت�سغيل املاكينات والِعدد. الأجهزة واملاكينات لعمليات الور�ض الأ�سا�سية: 
اخلراط���ة – التجلي���خ – ال�سق���ل – ت�سغي���ل ال���واح املعادن – طْرق املع���ادن. القيا�سات: التوحي���د القيا�سي – انظمة 
القيا����ض العاملي���ة. حتليل وتقدير تكلفة ال�سيانة. عمليات اللحام: حلام الغاز – حلام القو�ض الكهربائي– التق�سية 

ال�سناعي.  الأمن  بالنماذج.  – ال�سب  بالرمل  ال�سب  املعادن:  �سب  عمليات  اللحام.  – �سبيكة 

ENG203ميكانيكا هند�سية )1(

املفاهيم وقوانني امليكانيكا الهند�سية الأ�سا�سية؛ حتليل القوى املتجهة؛ العزوم وتب�سيط القوى: العزوم والزدواج، 
تب�سي���ط جمموع���ة الق���وى، منظومة الق���وى املكافئة، الزدواج���ات املكافئة؛ ات���زان اجل�سيمات يف امل�ست���وى والفراغ؛ 
ات���زان الج�س���ام اجلا�سئ���ة؛ الحت���كاك وتطبيقات���ه: اأن���واع الحت���كاك، معام���ل الحت���كاك، الحت���كاك املح���دد، زاوية 

الحتكاك، اتزان  ج�سم على �سطح خ�سن؛ حتليل اجلمالونات؛ مركز الثقل وعزم الق�سور الذاتي. 

ENG204ميكانيكا هند�سية )2(

كينماتيكا اجل�سيم: احلركة اخلطية، احلركة على م�سار منحني، احلركة الن�سبية، احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ؛ 
دينامي���كا منظوم���ات اجل�سيم���ات: قوانني نيوتن للحركة، مع���ادلت احلركة يف م�سار خطي وم�س���ار منحني؛ حركة 
اجل�سيمات: ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك والت�سادم؛ احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ: احلركة النتقالية، 

احلركة الدورانية، ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك.  

ENG205مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )1(

مقدم���ة للتعلي���م الفع���ال – العمل يف جمموعة – حركة الفريق – مه���ارات الت�سال – تنفيذ الجتماعات بفعالية 
– حتقيق اجلودة – حلول امل�ساكل – تعريف امل�سكلة – توليد احللول – طريقة الختيار بني احللول – متثيل 
احلل���ول – التقدي���ر التمثيل���ي – م�ستوي���ات التعل���م – الق���رارات الأخالقي���ة – تنظي���م العم���ل – ت�سمي���م كرا����ض 

املالحظات – التاريخ الهند�سي – التكنولوجيا والبيئة – املهن الهند�سية. 

ENG213مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )2(

عملي���ات الت�سمي���م الهند�سي – التمثيل احلا�سوب���ي للعلميات واملخرجات – تقدمي وتنظي���م الأعمال الهند�سية – 
حت�س���ري التقاري���ر املخت�س���رة – مب���ادئ اجل���ودة – تنظي���م ال���ذات – اإدارة الوق���ت – حتديد الأه���داف – العنا�سر 

الأ�سا�سية  للتقارير الفنية –  اأنواع التقارير الفنية. 

ENG214اقت�ساد هند�سي

اأ�س���ل  ومب���ادئ القت�س���اد الهند�س���ي – الت�سميم وعملي���ات الت�سنيع والقت�س���اد الهند�سي – تخمين���ات التكلفة – 
تطبيق���ات الأ�سالي���ب الأ�سا�سية للتحليل القت�سادي يف تقيي���م امل�ساريع الهند�سية – عالقات املال والفائدة – طرق 
�سن���ع الق���رار – التق���ادم – حتلي���ل التح���ول و�سيغة التكلف���ة ال�سغرى وامليزاني���ة – فرتات الدرا�س���ة والعمر املفيد 

التبديل.  – حتليل 

ENG215اإدارة هند�سية

مقدم���ة لإدارة العملي���ات. التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي للعملي���ات. ت�سمي���م املنتج���ات واخلدم���ات. تخطيط واختي���ار التقنية 
وو�سائ���ل الإنت���اج. مقدم���ة للتخطيط العام للمن�س���اأة. اإدارة �سل�سلة املوؤن. التنبوؤ بغر����ض اإدارة العمليات. التخطيط ال�سعوي 
الإجم���ايل: اإدارة امل���واد واملخ���زون. جدولة امل���وارد. اإدارة امل�سروعات: التخطيط واجلدولة وتوزيع امل���وارد. مقدمة يف �سبط 

اجلودة الإح�سائي. 
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و�سف مقررات متطلبات الق�سم الإجبارية:  v

EE201دوائر كهربائية )1(

عنا�سر ومتغريات الدوائر الكهربائية – دوائر املقومات الب�سيطة – طرق حتليل الدوائر الكهربائية – ال�ستجابة 
العاب���رة – دوائ���ر الدرج���ة الوىل ذات املقوم���ات واملكثفات -دوائر الدرجة الوىل ذات املقوم���ات وامللفات – ا�ستجابة 
اخلط���وة وثواب���ت الزم���ن -دوائ���ر الدرجة الثاني���ة ذات املقوم���ات واملكثفات وامللف���ات – الرنيني ومعام���ل اجلودة – 
املتجه���ات ودوال اجلي���وب – التمثي���ل املتجه���ي ل���دوال اجلي���وب – املعاوقة ومقلوبه���ا – حتليل الدوائ���ر با�ستخدام 
املتجه���ات – الق���درة املتو�سط���ة واملتو�سط���ة ذات اجل���ذر الرتبيع���ي – مك���ربات الت�سغي���ل – حتلي���ل دوائ���ر مك���ربات 

الت�سغيل – تطبيقات على ا�سكال التغيري. 

EE202حتليل الإ�سارات والنظم

منذج���ة وتق�سي���م النظم والإ�سارات ذات الزمن امل�ستمر والزمن املنف�سل – النظم اخلطية ذات الزمن الغري متغري 
باملعادلت  املو�سفة  الغري متغري  الزمن  ذات  -النظم اخلطية  اللتفايف  – اجلمع  اللتفايف  التكاملي  – التمثيل 
التفا�سلي���ة والفرقي���ة – مت�سل�س���الت فورير – معام���ل فورير – معامل لبال�ض – ال�ستجاب���ة النب�سية للنظم – 

.Z مقدمة يف مناذج الإ�سارات القيا�سية – مقدمة يف معادلت الفروق ومعامل

EE204الأجهزة الإلكرتونية والقيا�سات

الوحدات والأنظمة القيا�سية – القيا�سات الكهربائية – اأخطاء القيا�ض -  الدقة – التحليل الإح�سائي – املعايرة 
ال�ساكن���ة – الو�س���وح والدق���ة – ال�ستجاب���ة الديناميكي���ة – اأجه���زة املل���ف املتح���رك – اأجهزة احلدي���د املتحرك – 
الأجهزة الكهروديناميكية – اأجهزة احل�ض – قيا�سات التيار واجلهد والقدرة – قيا�سات الطاقة وال�سحنة – قيا�ض 
ال���رتدد ومعام���ل القدرة – قيا�ض املعم���الت الالكهربائية – ال�سيل�سكوب – قناطر التيار امل�ستمر واملرتدد –قيا�ض 
املقاوم���ة وال�سع���ة – حتدي���د العط���ال يف الكاب���الت – عددادت النفع���ال – اأجه���زة قيا�ض درجة احل���رارة والإزاحة 
وال�سرعة والعجلة والقوة وال�سغط – اجلهزة ال�سوئية – مغريات البيانات – مغريات اجلهد والرتدد – الأجهزة 
الرقمي���ة – تولي���د الإ�س���ارة – حمل���ل املوج���ة والطي���ف – نظم جتمي���ع البيانات الرقمي���ة – تداخل ال�سع���ة – التا

MATH- �سا�سات العر�ض البلورية ال�سائلة – ح�سا�سات اللياف ال�سوئية .  

EE211انظمة الت�سالت التماثلية

دال���ة الرتب���اط والكثاف���ة الطيفية – نظرية الإ�س���ارة الع�سوائية – ن�سبة الإ�سارة اإىل ال�سو�س���اء واحتمالية اخلطاأ 
– امل�ستقبالت املثالية – حتديد النب�سات والفالتر املنا�سبة – ت�سوه الإ�سارة – التغري اخلطى وال�سى لل�سو�ساء 
PCM،PWM، PPM، TDM،PAM، – احتمالت اخلطاأ – قواعد القرار والتحديد – اأنواع الفالتر  – نظم 

�سنون. – نظرية  مركوف  – م�سادر  املعلومات  – نظرية 

EE212دوائر كهربائية )2(

القدرة اللحظية – القدرة املتو�سطة واملتو�سطة ذات اجلذر الرتبيعي – القدرة الفعالة والغري فعالة – نظم توزيع 
الق���وى والدوائ���ر ذات الثالث���ة اأوج���ه – حت�س���ني معامل الق���درة – الدوائر املتقارن���ة املغناطي�سي���ة – ال�سعة امللفية 

املتبادلة – الطاقة املخزنة – املحول املثايل – املحولت ذات الثالثة اوجه – دوائر الرنني . 

EE213التطبيقات الهند�سية

الثبات���ات – احل���ث واملتك���رر اخلا����ض – مقدم���ة للمنطق – ال���دوال ال�سي���ة – اخلوارزمي���ات – املجاميع ونظرية 
الرقام البتدائية – حتليل اخلوارزميات – نظرية ال�سكال – اآلت احلالة املنتهية.

EE215التحليل الهند�سي املركب

الع���داد املركب���ة – ال���دوال الأحادي���ة واملتعددة – احل���دود وال�ستمرارية – ال�ستقاقات املعق���دة – معادلة ونظرية 
كو�سي رميان – مت�سل�سالت تايلور ولورن.

EE216الربجمة الهند�سية

مقدم���ة لعم���ارة احلا�س���ب – وحدات الدخل واخلرج – مقدمة لوحدات املعاجلة الرئي�سية – الربجمة بلغة �سي – 
امل�سفوفات والدوال – امل�سغالت والتعبريات – امل�سريات – بناء البيانات – لغة التجميع. 

EE321التحكم الآيل والنظم

نظ���م التحك���م وفك���رة التغذية العك�سية – منذج���ة الأنظم���ة الإلكرتوميكانيكية – الر�سم البي���اين للعوائق وتدفق 
الإ�سارة – حتليل احل�سا�سية وال�سطراب – حتليل خطا حالة الثبات – حتليل ال�ستقرار – حتليل جمال الزمن 
لأنظم���ة التحك���م – موق���ع اجل���ذور - حتليل جمال ال���رتدد لأنظمة التحك���م – الت�سميم يف جم���ال الرتدد وجمال 
الزم���ن – منذج���ة متغ���ريات احلال���ة – التمثيل الفراغ���ي للحالة – التحكمي���ة واملالحظة – ت�سمي���م حاكم حالة 

وخروج التغذية العك�سية – ت�سميم املالحظني.    

قسم الهندسة الكهربائية  v
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EE322الت�سميم الرقمي

النظم الرقمية والأكواد – البوابات املنطقية – متثيل ومعاجلة البيانات الرقمية – عنا�سر بناء القوالب الرقمية 
– حتليل النظم احل�سابية – دوائر اجلمع والطرح وال�سرب والتكويد – اأنواع الذاكرة اللكرتونية – العدادات 
– مقدمة يف ت�سميم الدوائر املتتالية – وحدة احلا�سوب احل�سابية – وحدة الإدخال والإخراج – وحدة الذاكرة 
– حتليل �سبكات البوابات – طرق عنا�سر الت�سغري – اأنواع البوابات - حتليل ال�سبكات املتتالية – جداول التدفق 

والر�سم البياين للحالة – تطبيقات.

EE323اأ�سا�سيات الإلكرتونيات

مقدمة يف اأ�سباه املو�سالت – التو�سيل يف املعادن – اأ�سباه املو�سالت اجلوهرية واخلارجية – اخلوا�ض الكهربائية 
لأ�سب���اه املو�س���الت – عملي���ات النت�س���ار يف اأ�سباه املو�س���الت – دايود الو�سل���ة املوجبة ال�سالب���ة – و�سالت الدوائر 
املفتوح���ة – و�س���الت التغذي���ة المامي���ة والعك�سي���ة – خ�سائ�ض التيار واجله���د يف الداي���ود – التاأثري احلرارى يف 
الداي���ود – من���اذج الإ�س���ارات الكب���رية وال�سغرية – مكثف���ات الو�سالت وزم���ن الفتح – اأنواع الدي���ود وتطبيقاته – 
التوحي���د ومر�سح���ات التوحي���د – دوائر الف�س���ل والتو�سيل – م�ساعف���ات اجلهد – و�س���الت الرتانز�ستور ثنائية 

الأقطاب – تغذية التيار امل�ستمر وحتليله – الديودات واملكربات – اأنواع الرتانز�ستور.     

EE324الربامج احلا�سوبية والأنظمة املدفونة

مقدمة – ت�سميم الربامج ومكونات احلا�سب – طرق الت�سميم – تو�سيف وبرجمة الأنظمة املدفونة – النماذج 
احل�سابية –ال�سروط – الذاكرة – التكامل – ال�سيانة والقيا�ض- جتزئة الأنظمة.

EE326الطرق العددية

اخلط���اء العددي���ة – انت�سار اخلطاأ – طرق الفروق املنتهية – احللول العددية للمعادلت اجلربية اخلطية والغري 
خطية – التكامل والتفا�سل العددي - احللول العددية للمعادلت التفا�سلية – تطبيقات الهند�سية.

و�ســف مقــررات متطلبــات الق�ســم الإجباريــة مل�ســار هند�ســة الت�ســالت واللكرتونيــات   v
الكهربائية: 

EE331الت�سالت الرقمية

دال���ة الرتب���اط والكثاف���ة الطيفية – نظرية الإ�س���ارة الع�سوائية – ن�سبة الإ�سارة اإىل ال�سو�س���اء واحتمالية اخلطاأ 
– امل�ستقبالت املثالية – حتديد النب�سات والفالتر املنا�سبة – ت�سوه الإ�سارة – التغري اخلطى وال�سى لل�سو�ساء 
PCM – احتم���الت اخلط���اأ – قواع���د القرار والتحدي���د – اأنواع الفالتر – نظري���ة املعلومات – م�سادر  – نظ���م 

.  PSK،  ASK، FSK، QPSK، QAM:مركوف – نظرية �سنون. نظام الت�سمني

EE332نظرية تقدير وا�ستك�ساف املعلومات

.MAP & MLE   املعلومات املتبادلة، �سعة القناة، احتماليات الأخطاء، قواعد ال�ستك�ساف واتخاذ القرارات، تقديرات

EE333معاجلة الإ�سارات

مت�سل�س���الت وحتوي���الت فوريري، كثاف���ة الطيف، نظرية الإ�سارات الع�سوائي���ة، حتويالت املتغريات الع�سوائية، املع���دل الزمني، كثافة قوى 
الطيف، ت�سكيل الطيف، الرت�سيح، اإ�سارات متقطعة الزمن، تقطيع فوريري، خوارزمية فوريري ال�سريعة، املر�سحات الرقمية.

EE341ت�سميم اللكرتونيات

اأ�سا�سي���ات املنط���ق الرقم���ي ، متثي���ل الإقرتان���ات املنطقي���ة، بوابات �سي مو����ض، البوابات املنطقي���ة، ال���دارات املنطقية، النطاط���ات، الأجهزة 
 .VHDL ،املنطقية القابلة للربجمة

EE342ت�سميم نظام الدوائر الفائقة العدد املتكاملة

  BICMOS تقني���ة اأ�سب���اه املو�سالت ال�سيليكونية، قواعد الت�سميم، خ�سائ�ض ال���دارات وتقدير اأدائها، تركيب دارات �سي مو�ض، منطق
 .، C2MOS ، Zipper CMOS ، CVSL

EE431الهوائيات وانت�سار املوجات

الإ�سعاع وا�سا�سيات الهوائيات – الهوائيات اخلطية – توزيع التيار – الأقطاب الأحادية والثنائية – مقاومة ال�سعاع والعائد – الأقطاب 
الطويل���ة – الأقط���اب امللفوف���ة – امل�سفوفات الهوائية – الهوائيات املفتوحة – اأنواع خا�سة م���ن الهوائيات – هوائيات املوجة امل�سافرة – 
هوائي���ات امل�س���ار – هوائي���ات ال���رتدد امل�ستقل – الهوائيات احللزونية – عواك�ض الزاوية – العد�س���ات – انت�سار املوجات يف الفراغ – انت�سار 

املوجات الأر�سية  واأنواعها.  
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EE432التحكم بالأخطاء بالت�سفري

مراجع���ة لنظري���ة املعلوم���ات، قن���وات الت�س���ال، امل�ساف���ات القليدي���ة والهامي���ة، ال�سيفرة العمودي���ة، ت�سفري امل�س���در، خوارزمي���ة هوفمان، 
خوارزمية زيف، �سيفرة BCH  ، �سيفرة ريد و�سولومون، خمطط تريل�ض، خوارزمية فيتريبل، ال�سيفرات املت�سلة. 

EE441اللكرتونيات احليوية الطبية

الأجه���زة الطبي���ة – ا�سا�سي���ات النق���ل احليوي���ة للجه���د الكهربائ���ي – تطبيق���ات التنقي���ة والت�سمي���م – قيا�س���ات �سغ���ط ال���دم –  اأجه���زة 
التحليل – منظومات احلا�سوب التطبيقي – ا�سا�سيات الت�سميم والتكبري – اأجهزة الأ�سعة X  و XT والأ�سا�سيات املغناطي�سية لالأمان 

الكهربائي يف الأجهزة الطبية. 

EE442الكرتونيات الت�سالت

PLL's الرقم���ي والتماثل���ي، تطبيق���ات PLL's يف ا�ستع���ادة وتقطيع الرتدد، ال���دارات التماثلية املختلطة، تقنيات حتويل املعلومات، 
 AM ، DSB، SSB ، عملي���ات ال�س���رب التماثلي���ة، اخلالط���ات، ال���رتددات الراديوي���ة وال���رتددات الو�سيط���ة، مك���ربات الإ�س���ارة، دوائ���ر

.  FM، PM

و�سف مقررات متطلبات الق�سم الإجبارية مل�سار القوى والآلت الكهربائية:  v

EE351اآلت اجلر الكهربائية

تطبيقات حمولت القوى املعتمدة على مفاتيح اأ�سباه املو�سالت ل�سبط �سرعة مواتري الت اجلر ذات التيار امل�ستمر 
والتيار املرتدد – حتليل حالة الثبات للتحكم يف احلركة الكهربائية يف املنظومات ال�سناعية والروبوت ومنظومات 
الت�سي���ري- �سب���ط �سرع���ة الت اجل���ر ذات التي���ار امل�ستم���ر – اأمثل���ة �سناعي���ة – اأمثل���ة لآلت الت�سي���ري الكهربائي – 
العملي���ات اأثن���اء الت�سي���ري الكهربائي – خا�سية اختيار مكونات الة اجلر – الدائ���رة املكافئة ملاتور التيار امل�ستمر – 
ماتور التيار امل�ستمر ذو املغناطي�ض الدائم – مواتري ال�سريفو ذات التيار امل�ستمر – مواتري اجلر احلثية – ا�ستعادة 
ق���درة الن���زلق م���ن مواتري احلث – التوحيد الإجباري – مواتري اجل���ر ذات الرتدد املتغري – الفرملة الكهربائية 

ملواتري احلث – الآت جر املواتري املتزامنة – الآت جر مواتري.

EE352اآلت كهربائية )1(

الدوائ���ر املغناطي�سي���ة ومقدم���ة يف مب���ادئ الآلت – قانون ف���ارادى وتطبيقاته – نظرية عم���ل املحولت احلقيقية 
واملثالية – املحول ذات الوجه الواحد – املحول ذات الثالثة اأوجه – تو�سيل املحول ذات الثالثة اأوجه – التو�سيل 
الثالثي الثنائي الوجه – املحول الوتو – تنظيم اجلهد يف حمولت الأوتو، حمولت التغيري الناقرة – اختبارات 
املحولت – ت�سميم املحولت – الأبعاد الأ�سا�سية – القلوب املغناطي�سية – ملفات املحول – العزل – التربيد – 

ح�س���اب خ�سائ����ض املح���ولت – مثال على ت�سميم املحولت – نظرية الت�سغي���ل واخل�سائ�ض الأ�سا�سية لآلت التيار 
املبا�س���ر – الق���وة الدافع���ة املغناطي�سية – ال�سغل – القوى – العزم – الدوائ���ر املغناطي�سية لآلت التيار املبا�سر – 
ملف���ات ع�س���و النت���اج – رد فع���ل ع�سو النت���اج – املمانعة – الطاقة يف املج���الت املغناطي�سي���ة – التوحيد – طرق 
الث���ارة – خ�سائ����ض الأحم���ال يف مولدات وموات���ري التيار املبا�سر – الكفاءة – اختب���ارات ماكينات التيار املبا�سر – 
بناء الت التيار املبا�سر – التف�سيالت امليكانيكية – الت�سميم، الأبعاد الرئي�سية، ع�سو النتاج – ت�سميم الأقطاب 

وما بني الأقطاب – ت�سميم املوحدات – ح�ساب الكفاءة – اأمثلة على ت�سميم مولدات ومواتري التيار املبا�سر.  

EE361نظم القوى الكهربائية

مكون���ات ومفاهي���م نظ���م الق���وى – �سبكة الق���وى ال�سعودية – املتجهات والق���وى املركبة – دوائ���ر الأوجه الثالثية 
املتوازن���ة – رم���وز الوح���دة – معام���الت خط���وط النقل – متثيل خطوط النق���ل يف اأ�سكال احلال���ة الثابتة – تدفق 
القوى الكهربائية – املكونات املتمثلة – ح�ساب الأعطال الكهربائية املتمثلة والغري متمثلة – تطبيقات احلا�سوب.

EE362هند�سة اجلهد العايل

النهي���ار الكهربائ���ي يف الغ���ازات: عمليات التاأين – خا�سي���ة النهيار تون�سند – قانون با�س���ون – النهيار يف الغازات 
الكهربائية ال�سالبة – موؤخرات الزمن – ميكانزمات �سرتمير كانل – الكورونة والنهيار يف املجالت الغري منتظمة 
– النهيار يف ال�سوائل – النهيار الكهربائي يف اجلوامد – املواد العازلة – اختبار العوازل – توليد وقيا�ض التيار 
واجلهد العايل  املرتدد وامل�ستمر والنب�سي – اختبار املحولت ودوائر الرنني املتتالية – دوائر توليد اجلهد النب�سي 
– ت�سميم وت�سغيل وتركيب املولدات النب�سية- دوائر توليد التيار النب�سي – فراغات املجال املنتظم والكروي – 

الكهرباء ال�ساكنة – توليد وقيا�ض اجلهد العظم – تق�سيم اجلهد – قيا�ض التيار واجلهد النب�سي.     

EE363الكرتونيات القوى

اأ�سب���اه مو�س���الت الق���وى: الدي���ود، ال�سري�ست���ور، تران�سزت���ور BJTS &  MOSFETS- خ�سائ����ض الديود – 
دوائ���ر دي���ودات التوحي���د – دوائ���ر توحي���د ال�سري�ست���ور وخ�سائ�س���ه – حواكم الفول���ت ذو التيار املتغ���ري – اأ�ساليب 
التوحي���د لل�سري�ست���ور – خ�سائ����ض ترانز�ست���ور الق���وى – قواطع التيار املبا�س���ر – اأ�ساليب تعدي���ل عر�ض النب�سة 
لعواك����ض الفول���ت – ت�سكي���ل املوج���ات: ا�سكال املوجات املربع���ة واخلطوة – تنظيم اجله���د – التوافقيات – عواك�ض 

تغذية التيار- حمولت التيار املبا�سر.   

قسم الهندسة الكهربائية  v
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EE451اآلت كهربائية )2(

املج���الت الكهرومغناطي�سي���ة املول���دة با�ستخ���دام الآلت الكهربائي���ة ذات التي���ار امل���رتدد – املج���الت املغناطي�سي���ة 
الناب�س���ة وال���دوارة – الق���وة الدافعة املغناطي�سية يف ملفات احلث – الت احل���ث – الدائرة املكافئة – حتليل حالة 
الثبات – حتكم ال�سرعة – الآلت املتزامنة -  الدائرة املكافئة – حتليل حالة الثبات – ال�ستقرار - الت احلث ذات 

الوجه الواحد – الت كهربائية خا�سة.

EE452احلاكم املنطقي املربمج
احلاكم املنطقي املربمج والتحكم ال�سناعي – عمارة احلاكم املنطقي املربمج – برجمة احلاكم املنطقي املربمج – 
�سلم الر�سم البياين – املوؤقتات - العدادت – الدوال احل�سابية – معاجلة البيانات – التحكم الرقمي – معامالت 
الم���ان – ال�سيان���ة واكت�ساف العطال – تطبيقات احلاكم املنطقي املربمج يف التحكم يف �سرعة الآلت الكهربائية 

-تطبيقات احلاكم املنطقي املربمج يف التحكم يف القدرة الغري فعالة لأنظمة القوى الكهربائية الهجينة.

EE461نظام حتليل القوى الكهربائية
حتلي���ل امل�سفوف���ات لأنظم���ة الق���وى وطرق حله���ا – حتيل الق�سر وتدف���ق الأحمال – حل مع���ادلت تدفق الأحمال 
– طرق جاو�ض �سيدل ونيوتن رف�سون – الت�سغيل القت�سادي لأنظمة القوى – ا�سباب احلالت العابرة يف انظمة 
الق���وى – تاأث���ري احل���الت العاب���رة عل���ى حمط���ات الق���وى – ح�ساب احل���الت العاب���رة – قيا�ض احل���الت العابرة – 

مقدمة يف ديناميكا انظمة القوى –  ال�ستقرار الديناميكي – منذجة الآلت الكهربائية.

EE462حماية الأنظمة الكهربائية

اأنواع القواطع – اأدوات التقارن – اأدوات اإ�سافية والتخطيط الأحادي الوجه – املرحالت واأنواعها – نظم حماية 
املغذي���ات - نظ���م حماي���ة املحولت - نظم حماية املولدات -نظم حماية املواتري – اأدوات القطع ذات التيار املرتدد – 
اأدوات التي���ار املبا�س���ر ذات اجله���د املنخف����ض – حماية امل�ساف���ة – حماية نظم القوى ال�سناعي���ة – حماية املوحدات 

الفرعية.  باملحطات  التحكم  يف  الدقيق  املعالج  – تطبيقات 

و�ســف مقــررات متطلبــات الق�ســم الختياريــة مل�ســار هند�ســة الت�ســالت واللكرتونيــات   v
الكهربائية: 

EE433املر�سحات التكيفية

ت�سميم مر�سح FIR  ، م�سرحات ويرن وكاملان، خوارزميات LMS  و RLS، ال�ستقرار والأداء، مقدمة عن التطبيقات 
املهمة، مقدمة عن خوارزميات املر�سحات التكيفية املتقدمة: تقنيات حلالت خا�سة اأو الو�سول للقيم املطلوبة.

EE434ال�سبكات وترا�سل البيانات

مقدم���ة ع���ن ترا�سل البيان���ات واأنظمة ال�سب���كات احلا�سوبية، اأنظمة العم���ارة يف ال�سبكات، الربوتوك���ولت ، الأنظمة 
املفتوحة املرتابطة، بروتوكولت النقطة اإىل النقطة، اكت�ساف الأخطاء ، اإعادة الإر�سال التلقائي – طبقات ال�سبكة 
– ال�سبكات متعددة ال�ستخدام – ال�سبكات املحلية وال�سبكات الوا�سعة – نظرية الت�سفري – ت�سميمات الأداء – 

اإدارة املتزاحمات البيانية.

EE435الت�سالت ال�سوئية

معاجل���ة الإ�س���ارات ال�سوئية وحتويل فوريري خل�سائ�ض العد�سات، معامل ن�سبة  الت�سوي�ض لالإ�سارة، ح�ساب معدل 
نق���ل البيان���ات وم�س���ادر الأخطاء، املخط���ط العيني. التقدي���رات، مكربات الكمي���ة، املبادئ العامة لقن���وات الت�سال 
ال�سوئي���ة، موازن���ة الق���درة وزم���ن ال�سعود، ت�ست���ت القناة، مب���ادئ اأنظم���ة الت�س���الت ال�سوئية املتما�سك���ة، م�سادر 

الت�سالت ال�سوئية، املعدلت ال�سوئية. 

EE436اأنظمة الو�سائط املتعددة

و�سائل التفاعل والت�سال بني النا�ض يف مواقع خمتلفة ، معاجلة الإ�سارات ال�سوتية واملرئية، التحويالت اجليبية 
املتقطع���ة، ت�سف���ري املوج���ات الدقيق���ة، تقدير احلرك���ة بوا�سط���ة الكمبيوتر، مب���ادئ ت�سفري امل�سادر، معاي���ري التلفاز 

الرقمي، تقنيات املوؤمترات املرئية عالية اجلودة. 

EE437ات�سالت الرتدد الراديوية

ات�س���الت ال���رتددات العالية، تركيب الغالف اجلوي، انت�سار الأمواج الراديوي���ة، م�سارات النت�سار، انت�سار الإ�سارات 
الأر�سي���ة، انت�سار المواج ال�سمائية، ال���رتددات الق�سوى، الرتددات املثالية، امل�سارات املتعددة، مقدمة يف الهوائيات، 

تطبيقات الرتددات الراديوية.

EE438ات�سالت الأقمار ال�سناعية

تاري���خ القم���ار ال�سناعي���ة – القم���ار ال�سناعي���ة املداري���ة والأر�سي���ة الثابت���ة – الأ�سا�سي���ات امليكانيكي���ة لالأقم���ار 
ال�سناعية – زوايا النظر – الفراغات املدارية – اعادة ا�ستخدام الرتدد – منط ال�سعاع – نظم القمار ال�سناعية 
– معامالت القمار ال�سناعية – معادلت وح�سابات امليزانية املربوطة – تقنيات ال�سبط الرقمي امل�ستخدمة يف 

القمار ال�سناعية – الفاقد وتخفيف املوجات بني القمار ال�سناعية والأر�ض.
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EE439الت�سالت الال�سلكية

مقدمة يف نظم الت�سالت الال�سلكية – مفاهيم الأنظمة اخللوية واأ�سا�سيات الت�سميم – اإعادة ا�ستخدام الرتدد- 
التداخ���ل و�سع���ة النظ���ام - انت�س���ار موج���ات الرادي���و والفق���د يف امل�س���ارات الكب���رية – ا�سمح���الل دوري يف الإر�س���ال 
والنت�س���ار املتع���دد امل�س���ارات – تقني���ات التنوع – تقني���ات الت�سالت الطيفي���ة املنت�سرة – تقني���ات الدخول املتعددة 

TDMA، FDMA، CDMA، SDMA – النظم الال�سلكية احلالية وامل�ستقبلية والقيا�ض.

EE443الدوائر والأنظمة الرقمية املتكاملة املتقدمة
موا�سيع متعددة يف ت�سميم دوائر �سي مو�ض احلديثة، ت�سميم الأنظمة الرقمية ذات الكفاءة العالية يف نظام التمثيل 
املغل���ف، ت�سميم���ات خمتلفة و�س���روط تقني���ة Sub-micron، الدارات ال�ستاتيكي���ة والديناميكي���ة فائقة الأداء، 

اأمثلة الطاقة والتاأخريات الزمنية، خيارات الزمن، الدارات ذوات الذاكرة، الربط بني الدوائر الفرعية والتغليف.

EE444الدوائر اللكرتونية التماثلية املتكاملة
ت�سمي���م وحتلي���ل ال���دارات التماثلي���ة يف اأنظم���ة مو����ض املتقدم���ة وتقني���ات ثنائ���ي القطبي���ة، دور عملي���ات الأجه���زة 
والت�سمي���م امل�سغ���وط يف حت�سني حماكاة الدوائر الالزم���ة للت�سميم، اأهمية التقديرات الكمية على الأداء بوا�سطة 
احل�ساب���ات اليدوي���ة،  بوا�سط���ة حم���اكاة ال���دارات والط���رق البديهي���ة، املعاجل���ة التحليلي���ة والتقريبي���ة للت�سوي����ض 

والت�سويه. الت�سميم ال�سندوقي التماثلي لأنظمة ال�سبكات والت�سالت.

EE445التحكم وفح�ض الأنظمة الرقمية
الرتكي���ب الأ�سا�س���ي للحا�س���وب، العمليات احل�سابي���ة بوا�سطة احلا�سوب، لغ���ة الآلة، الربجمة الدقيق���ة، قيا�ض اأداء 

احلا�سوب، فح�ض الثبات وال�ستقرار، طريقة  اآد هو كدي ا فتي ، تطبيقات الفح�ض. 

EE446النظم الكهروميكانيكية الثانوية ال�سغرية
املب���ادئ الأ�سا�سي���ة لت�سمي���م الأجه���زة الكهروميكانيكي���ة املايكروي���ة،  ال�سل���وك ال�سوئ���ي واحل���راري مب���واد والبناء، 

ت�سميم املحولت. الأجهزة الكهرو�سوئية، ا�ستك�ساف الأنظمة املتاآلفة والهجينة، تغليف ومتثيل الأنظمة. 

EE447اللكرتونيات ال�سوئية
الإ�سعاع التباديل والنظم الذرية – نظرية تذبذب الليزر – ال�سبط الكهرو�سوئي لليزر – اأجهزة اأ�سباه املو�سالت 
الكهرو�سوئي���ة – خ�سائ����ض التيار املبا�سر واملرتدد – النهمار الفوتوديودى – تطبيقات: اأنواع العوازل ال�سوئية، 

اخل�سائ�ض واملعامالت، اخلاليا ال�سم�سية، اأجهزة العر�ض البلوري ال�سائل.

EE448الدوائر املتكاملة لرتددات الراديو
املج���ال وحتلي���ل الدوائ���ر املجمع���ة – جم���الت ال���رتدد والزمن – بن���اء مر�سد املوج���ات – مر�سد املوج���ات الدائري 
واملربع – اأ�ساليب موائمة وحتويل املمانعة – م�سفوفات الت�ستت لو�سالت املوجات الدقيقة – التحليل والتطبيق 
خلطوط النقل – املر�سحات و�سدات التيار املبا�سر – ال�سواعد واخلالطات والهوائي املر�سل – بناء وحتليل اأجهزة 
املوج���ات الدقيقة الإلكرتو�سوئية - IMPATT-MESFET، TRAPATT، TWT، Magnetrons – ليزر 

احلالة اجلامدة – اأجهزة التبادل العك�سي الكامنة – اأجهزة املوجات الدقيقة اجلامدة احلالة.

EE449الأنظمة ال�سمنية ال�سلكية والال�سلكية

 TinyOS الأنظم���ة احلديث���ة ومتين���ة الت�سميم، ا�ستخدام املعاي���ري املفتوحة يف الأنظم���ة املتعددة، نظ���ام ت�سغيل
2.0 ال�سمن���ي، IEEE802.15.4  الرادي���وي، 6LoPAN، برتوك���ولت النرتنت وخدم���ات ال�سبكة اللكرتونية. 

النظريات التاأ�سي�سية. 

و�سف مقررات متطلبات الق�سم الختيارية مل�سار القوى والآلت الكهربائية:  v

EE453التحكم املتوائم

املب���ادئ العام���ة للتحك���م التكيف���ي –  موا�سي���ع متنوع���ة يف التقري بالزمن احلقيق���ي – منظمات ال�س���ط الذاتي – 
النم���وذج املرجع���ي للتحكم التكيف���ي – التجكم التكيفي لالأنظمة الغري خطية – جوان���ب عملية ومتثيلية لأنظمة 

التحكم التكيفي – مقدمة لنظرية التعلم احل�سابي – و�سبكات الأنظمة الع�سبية.

التحك���م يف احلرك���ة الكهروميكانيكي���ة املعتم���دة عل���ى معاجل���ة الإ�سارات 
الرقمية

EE454

املفاهي���م الأ�سا�سي���ة لتحوي���ل الطاق���ة واأجه���زة احلرك���ة الإلكرتوميكانيكي���ة – ا�سرتاتيجي���ات التحك���م املختلف���ة 
وطوبلوجيات القيادة ذات احلالة اجلامدة – طرق تنفيذ التحكم مبعالج الإ�سارة الرقمي.

EE455نظم التحكم الرقمية

مقدم���ة يف نظ���م التحك���م الزمن���ى املنف�س���ل - حمول Z – اأ�سط���ح Z – حتليل انظمة التحك���م ذات الزمن املنف�سل 
– التحكم ذات الزمن املنف�سل با�ستخدام طرق اللتفاف – حتليل فراغ احلالة – تعيني املكان املالئم لالأقطاب 

وت�سميم املالحظ.

قسم الهندسة الكهربائية  v
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EE456حتويل الطاقة

الطرق التقليدية لتحويل الطاقة – م�سادر الطاقة – نظم القوى الكهربية – حتويل الطاقة الإلكرتوميكانيكي 
– املول���دات واملوات���ري الكهربائي���ة – قان���ون فارادى – ق���وى لورانز – نظم الثارة الفردية املغناطي�سية - نظم 
الث���ارة املتع���ددة املغناطي�سية – معادلت حتويل الطاقة الديناميكية – املجالت املحافظة – املجالت املغناطي�سية 
الزوجي���ة – الع���زم والطاق���ة املخزن���ة يف املجالت املغناطي�سي���ة – ماكينات املمانعة املغناطي�سي���ة – الطرق املتجددة 

لتحويل الطاقة – الطاقة ال�سم�سية واخلاليا ال�سم�سية – مولدات طاقة الرياح.

EE457نظرية الآلت الكهربائية العامة

املح���ركات الأ�سا�سي���ة ذات القطب���ني – اأنظم���ة الوحدة – كرون البدائ���ي – ت�سريب التدفق للمح���ركات ذوات امللفات 
اأك���رث م���ن اثن���ني – املحولت و�سرع���ات اجلهود يف املنتج – مع���ادلت اجلهود والقدرة والع���زم – التحويل اخلطي يف 
املح���ركات – الالتباي���ن يف املح���ركات – التحويل من ثالثي الطور اإىل ثنائي الطور – التحويل من املحاور الدوارة 
للمح���اور الثابت���ة – املب���ادئ الفيزيائية للمحولت واملح���ركات التزامنية ثالثية الطور – املح���ركات احلثية ثالثية 

الطور – م�سفوفة املمانعات املحولة.

EE458التحكم يف العملية

التحكم يف العمليات ال�سناعية: النموذج الريا�سي لأ�سا�سيات معامل العمليات – تقريب املعامل املجمع – خ�سائ�ض 
تنقية ال�سطرابات مل�سارات التحكم – احلالت احلرة للتحكم التنا�سبي والتفا�سلي والتكاملي – التغذية المامية 
واأنواع امل�سارات املت�سل�سلة – ت�سغري مربع اخلطاأ التكاملي – خ�سائ�ض ال�سريان – ال�سغط – م�سارات التحكم يف 
امل�ستوي���ات وعنا�س���ر التحكم النهائي – مبادئ التحكم يف العملي���ات الأ�سا�سية مثل التبادل احلرارى، ازالة امللوحة، 
الح���رتاق، التجفي���ف – تعري���ف م�س���ارات التحك���م الرقم���ي املبا�سر – ط���رق التحك���م باحلاكم التنا�سب���ي التكاملي 

التفا�سلي – �سبط معامالت احلاكم التنا�سبي التكاملي التفا�سلي.

EE459اآلت كهربائية خا�سة

موات���ري احل���ث الثنائي���ة الوج���ه الغ���ري متوازنة – موات���ري الأقطاب املظلل���ة – موات���ري اله�سرت�سيز – املوات���ري املوحدة– 
موات���ري الأقط���اب الدائم���ة – موات���ري التيار املبا�س���ر الالفر�سية – مواتري اخلط���وة – مواتري املحركات امل���وؤازرة – الآلت 

قيا�ض ال�سرعة – الآلت التزامن.

EE463التحكم بالذكاء ال�سطناعي

مقدم���ة يف اأ�سالي���ب وم�س���اكل ال���ذكاء ال�سطناع���ي – طرق ح���ل امل�س���كالت – البن���اء الأ�سا�سي امل�ستخ���دم يف برامج   
ال���ذكاء ال�سطناع���ي – النظ���م اخلبرية – مقدمة يف التعرف على ال�س���ور بالكمبيوتر – اأ�ساليب متثيل املعرفة – 

دوائر املنطق املبهم – ال�سبكات الع�سبية – اخلوارزميات اجلينية – ذكاء ال�سراب.

EE464التحكم الأمثل لنظام ديناميكي

تخطي���ط نظ���م القوى – تخمني الأحمال المثل – تخطيط التولي���د الكهربي واملاأمول من ال�سبكة الكهربائية – 
التخطي���ط الي���دوي للتوليد - التخطيط الأوتوماتيكي للتولي���د – تخطيط ال�سعوي للم�سادر – التخطيط حتت 

ظروف عدم التاأكد – تخطيط نقل القوى ال�سخمة – العتمادية  - الأمان – الطرق الريا�سية املثلى.

EE465جودة القوى

م�س����اكل اجل����ودة يف نظ����م الق����وى – حتلي����ل م�س����اكل نظم الق����وى الكهربائي����ة – طرق التخفي����ف التقليدي����ة –  اأجهزة 
القوى التقليدية –  تعوي�ض الأحمال – توزيع �ساتكوم –  مرمم اجلهد الديناميكي – حم�سن جودة القوى املوحد. 

EE466الت�سغيل والتحكم يف نظم القوى

حمط���ات الق���وى احلراري���ة - حمطات القوى املائية -  حمطات القوى التي تعم���ل برتبينات الديزل والغاز -  الت�سغيل 
المثل لالأنظمة احلرارية املائية - الت�سغيل المثل لأنظمة القوى – ح�ساب الفاقد يف الأنظمة - مقدمة يف ديناميكيات 
انظم���ة الق���وى – ا�ستق���رار حالة الثبات – ال�ستق���رار الديناميكي – منذجة الآلت – ا�ستق���رار انظمة الآلت املتعددة 
– اثارة املاكينات – الرتبينات واأداة ال�سبط – حت�سني معامل القدرة – التحكم الأوتوماتيكي للمولدات – التحكم 

يف تردد الأحمال – التوزيع القت�سادي لالأحمال – التحكم يف القدرة الغري فعالة – توزيع القدرة الغري فعالة.  

EE467م�سادر الطاقة املتجددة

اأن���واع الطاق���ة املتجددة – الطاقة ال�سم�سية واخلاليا ال�سم�سي���ة – النماذج والنظم الفوتوفلطية – طاقة الرياح – 
توربين���ات الري���اح – نظ���م حتويل طاقة الري���اح – نظم حتويل الطاقة احلرارية من املحيط���ات – الطاقة احلرارية 
الكامن���ة يف باط���ن الر����ض – الن�سطار الن���ووي -  النظرية والت�سميم والتقييم القت�س���ادي لنظم الطاقة املتجددة 

املتكاملة امل�ستخدمة يف توليد القوى الكهربائية.  
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EE468ال�سبكات الذكية

املب���ادئ احلديث���ة يف تولي���د وتخزي���ن الطاق���ة الكهربائي���ة – مب���ادئ – دارات – وم�ساكل م�سادر الطاق���ة املتجددة،     
مث���ل: الطاق���ة ال�سم�سي���ة – الهيدروجينية – الطاق���ة احليوية – طاقة باطن الأر����ض – الطاقة املائية –  وطاقة 
الرياح. مقابل م�سادر الطاقة الالمتجددة من الوقود الحفوري – الطاقة النووية – مبادئ هند�سية مرتبطة يف 
امليكانيك���ة احلراري���ة – الكهربائية احلرارية– اخلاليا ال�سم�سية– والطاقة الكهروميكانيكية – عمليات التحويل 

الهجينة. والبطاريات  الهيدروجني  تخزين  يف  – التحديات 

EE480ا�ستخدام الطاقة الكهربائية

نظ���م اجل���ر الكهربائ���ي – اخلوا����ض الكهربائي���ة وامليكانيكي���ة – منحني���ات ال�سرع���ة – مواتري اجل���ر الكهربائي – 
ال�س���اءة – ال�س���اءة ال�سطناعية – املوا�سفات القيا�سية – اأنواع اللمبات والعواك�ض – منحنيات �سدة ال�ست�ساءة 
– الت�سخني الكهربائي – الفران الكهربائية – الت�سخني باحلث – حلام املعادن الكهربائي – حمولت ومولدات 

اللحام – حلام القو�ض – حلام النقطة – تغطية املعادن – النقل الكهربائي – امل�ساعد وناقالت احلركة.

EE495م�سروع التخرج )1(

ت�ستم���ل اأعم���ال امل�سروع عل���ى عمل م�سح اأدبيات مو�سوع امل�س���روع واقرتاح خطة عمل ت�ستمل عل���ى بدائل ت�سميمية 
للمنتج النهائي يف امل�سروع. كما يقوم الطالب بعمل ندوة يعر�ض فيها الأ�سا�سيات الفنية وما تو�سل اإليه من بدائل. 

EE496م�سروع التخرج )2(

ت�ستم���ل اأعم���ال امل�س���روع عل���ى ا�ستخ���دام اأدوات واأجه���زة القيا����ض والختب���ارات الفني���ة احلديث���ة وكذل���ك ال�ستعانة 
باحلا�سوب يف الت�سميم  - يتم تقدمي حما�سرات تدعيمية تتعامل مع مهارات ادارة امل�سروع لكل جمموعة م�سروع 

وت�سرح الفكرة الأ�سا�سية للم�سروع.    

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:   v
        v الأ�ساتذة:

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1159haggoune.sncs@ut.edu.saاأ. د. الهادي حممد عقون

v الأ�ساتذة امل�ساركون:  
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

1629o.salem @ut.edu.saد. اأ�سامة عبدالوهاب
1580Kassem_ahmed53 @ut.edu.saد. احمد قا�سم

v الأ�ساتذة امل�ساعدون:  
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

1529ieatawi@ut.edu.saد. ابراهيم بن عي�سى عطوي

1587rmesleh@ut.edu.saد. رائد يو�سف م�سلح

1587abesheer@ut.edu.saد. احمد ح�سني ب�سري

1586smajed@ut.edu.saد. ح�سيب املاجد

1586ahuque@ut.edu.saد. ابو �سعيد احلق

1554elgamal@ut.edu.saد. فوزي اجلمل

1554obadarneh@ut.edu.saد. اأ�سامة بدارنة

v املحا�سرون.:  
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

1632ialewaidat@ ut.edu.saم. اإياد العوي�سات

iusmani@ut.edu.sa-م. عرفان عثماين

fshaukat@ut.edu.sa-م. فوؤاد �سوكت

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم )  v
د. اأ�سامة عبد الوهاب �سامل

جامعة تبوك-كلية الهند�سة-ق�سم الهند�سة الكهربائية
�ض. ب. 741  تبوك 71491

الهاتف:    144272172 966 +        حتويله:  1629

قسم الهندسة الكهربائية  v
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v  الن�ساأة:
اأ�س����ض ق�س���م الهند�س���ة املدني���ة �سمن اأق�سام كلي���ة الهند�سة الرئي�سة ع���ام 1430/1429 ه����، وتعترب الهند�سة   
املدني���ة م����ن اأهم واأع����رق عل�وم الهند�سة واملتمثل���ة يف ت�سميم واإن�س���اء و�سيانة املن�س���اآت الهند�سية املختلفة 
كاملب���اين العالية واجل�سور واخلزانات واملن�ساآت ال�سان���دة وال�سدود والطرق واملطارات و�سبكات مياه ال�سرب 
وال�سرف ال�سحي. وللمهند�ض املدين دوراً بارزاً فعاًل يف ت�سميم واإدارة اأنظمة النقل، وموارد املياه وطرق 
معاجل���ة مي���اه ال�س���رف ال�سح���ي واإع���ادة ا�ستخدامه���ا، واإيجاد احلل���ول مل�ساكل الرتب���ة والأ�سا�س���ات، واإدارة 
امل�ساري���ع الهند�سي���ة وحتليل التكاليف واأ�ساليب الت�سييد املختلفة. وي�س���م الق�سم اربعة تخ�س�سات فرعية 
ه���ي: الهند�س���ة الإن�سائية واجلو تكنيكي���ة، وهند�سة الت�سييد والإدارة، وهند�س���ة النقل والطرق، والهند�سة 

البيئية وم�سادر املياه.
الر�سالة:  v

ر�سال���ة ق�س���م الهند�س���ة املدني���ة ه���ي دعم احتياج���ات منطقة تب���وك واملجتم���ع ال�سعودي ع���ن طريق تقدمي   
برنامج تعليمي عايل اجلودة وامل�ساهمة يف البحاث واخلدمات التعليمية املرتبطة مبهنة الهند�سة املدنية.

الأهداف:  v
اإعداد مهند�سني مدنيني موؤهلني ومزودين باملهارات واملعارف ال�سا�سية والقدرة على التعامل مع   •

امل�ستجدات احلديثة يف جمالت الهند�سة املدنية.
تقدمي ال�ست�سارات الهند�سية يف جمالت الهند�سة املدنية الالزمة خلدمة منطقة تبوك واملجتمع   •

باململكة.
اج���راء البح���اث العلمي���ة والدرا�س���ات التي تتعامل م���ع التحديات املحلية والإقليمي���ة والدولية يف   •

جمالت الهند�سة املدنية.
تاأ�سي�ض �سراكة مع ال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية لدعم وتعزيز العملية التعليمية   •

والأبحاث العلمية بالق�سم.
مواكب���ة التط���ور يف جم���الت الهند�س���ة املدنية من خالل املراجعة امل�ستم���رة والتقييم والتعديل يف   •

اخلطة الدرا�سية للق�سم. 

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم ا الهند�سة املدنية:    v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )167( �ساعة درا�سية كما يلي:    

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد

20متطلبات اجلامعة1
60متطلبات الكلية2
75متطلبات الق�سم الإجبارية3
12متطلبات الق�سم الختيارية4

ق�سم الهند�سة املدنية :  v
مين���ح ق�سم الهند�س���ة املدنية درجة البكالوريو�ض يف الهند�سة املدنية. �سمم الربنامج الدرا�سي لق�سم الهند�سة املدنية   
لي���زود خريج���ي الق�س���م بامله���ارات الالزمة واخل���ربات ال�سرورية خلدمة املجتم���ع واأجراء البح���وث الهند�سية يف اإطار 
اإ�سالمي هند�سي خلدمة وتنمية املجتمع. وللح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الهند�سة املدنية، يجب على الطالب 

اإمتام )167( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على ع�سرة م�ستويات درا�سية، واإمتام )16( اأ�سبوع  من التدريب ال�سيفي.

مقررات ق�سم الهند�سة املدنية الإجبارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME2132213ENG205ميكانيكا املواد1

CE3023013ENG203حتليل اإن�ساءات )1(2

CE3033013CE302حتليل اإن�ساءات )2(3

CE4053013CE303من�ساآت معدنية )1(4

CE4062012CE303- CE533هند�سة الزلزل5

CE 3112213MATH 284م�ساحة6

CE3233214ME213مواد ان�ساء7

v قسم الهندسة المدنية
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CE3313214ME213هند�سة جيوتكنيكية )1(8

CE4322123CE331هند�سة جيوتكنيكية )2(9

CE4333013CE432-CE451هند�سة الأ�سا�سات10

CE4413013CE311هند�سة النقل11

CE4423013CE441ت�سميم واإن�ساء الطرق12

CE4513013CE323- CE303خر�سانة م�سلحة )1(13

CE4523013CE451خر�سانة م�سلحة )2(14

CE4613013CE371هند�سة بيئية )1(15

هند�سة املياه وال�سرف 16
ال�سحي

CE4623124CE371

CE3712113PHYS281ميكانيكا املوائع )1(17

CE4722123CE371هيدروليكا18

CE4823013ENG214اإدارة الت�سييد19

CE3911403ENG201ر�سم مدين20

تطبيقات حا�سب للهند�سة 21
املدنية

CE4942203ENG213

هند�سة كهربائية 22
وميكانيكية

CE4922012PHYS281

CE4932012CE391هند�سة معمارية23

موافقة الق�سمCE4951212م�سروع التخرج )1(24

CE4961302CE495م�سروع التخرج )2(25

-CE3970401تدريب ميداين )1(26

CE4970401CE397تدريب ميداين )2(27

60312575املجموع

مقررات م�سار  الهند�سة الإن�سائية واجليوتكنيكية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):    v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4072203CE303حتليل الإن�ساءات املتقدم1

CE4352203CE432حت�سني خ�سائ�ض الرتبة2

CE4082203CE405من�سات معدنية متقدمة3

CE4532203CE452خر�سانة م�سلحة متقدمة4

CE4342203CE432مقدمة يف ميكانيكا ال�سخور5

CE4362203CE432الأ�سا�سات على الرتبة ذات امل�ساكل6

مو�سوعات خا�سة يف الهند�سة 7
الإن�سائية واجليوتكنيكية

CE4373CE452 – CE433

مقررات م�سار هند�سة الت�سييد والإدارة (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):    v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4232203CE323مواد الت�سييد املتقدمة1

CE4242203CE323تقنية اخلر�سانة املتقدمة2

C 4832203CE451طرق الت�سييد املتقدم3

CE4842203CE452عقود الت�سييد4

CE4852203CE391تخطيط الت�سييد5

CE4862203CE452ح�ساب تكاليف الت�سييد6

مو�سوعات خا�سة يف هند�سة 7
الت�سييد والإدارة

CE4872203CE482

v قسم الهندسة المدنية
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مقررات م�سار هند�سة النقل والطرق الختيارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية) :    v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4122203CE311امل�ساحة املتقدمة1

CE4452203CE441هند�سة املرور2

CE4432203CE442الت�سميم املتقدم للر�سف3

CE4462203CE441اقت�ساديات النقل4

CE4472203CE442تخطيط وت�سميم املطارات5

CE4482203CE441هند�سة ال�سكك احلديدية6

مو�سوعات خا�سة يف هند�سة النقل 7
والطرق

CE4492203CE442

مقــررات م�ســار الهند�ســة البيئيــة وم�ســادر امليــاه الختياريــة (يختــار الطالــب 12 �ساعــة   v
درا�سية):  

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4122203CE331 – CE472امل�ساحة املتقدمة1
CE4742203CE472 – CE452الهيدرولوجيا واملياه اجلوفية2
CE4732203CE472املن�سات الهيدروليكية3
CE4632203CE461 – CE462م�سادر املياه4
CE4642203CE462هند�سة بيئية )2(5

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي 6
لإعادة ا�ستخدامها

CE4652203CE461

CE4662203CE462املخلفات ال�سلبة اخلطرة7

ال�سنة الثانية:  v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHYS2053204PHYS101فيزياء1
MATH2843013MATH101الريا�سيات الهند�سية2
-ENG2011403ر�سم هند�سي3
ENG2032012PHYS101ميكانيكا هند�سية )1(4

-ENG2053303ELS002مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )1(5
MATH101

PHYS2810201PHYS101معمل الفيزياء العامة6
ISLS1012002ثقافة اإ�سالمية )1(7

1411218املجموع
ال�سنة الثانية:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ENG2133302ENG205مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )2(1
MATH3833013MATH284معادلت تفا�سلية2
ENG2042012ENG203ميكانيكا هند�سية )2(3
ISLS2012002ISLS101ثقافة اإ�سالمية )2(4
ENG2021403ENG201هند�سة الإنتاج والور�ض5
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-ARB1012002مهارات لغوية6
MATH2413013MATH284جرب خطى7
CHEM2030201CHEM101معمل كيمياء عامة8

167317املجموع
ال�سنة الثالثة:  v

الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME2132213ENG205ميكانيكا املواد1
CE3023013ENG203حتليل اإن�ساءات )1(2
CE3911403ENG201ر�سم مدين3
MATH3253013MATH284احتمالت و اإح�ساء4
CE3712113PHYS281ميكانيكا املوائع )1(5
ARB2012002ARB101مهارات الكتابة6
ISLS3012002ISLS201ثقافة اإ�سالمية )3(7

157419املجموع
ال�سنة الثالثة:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE3233214ME213مواد ان�ساء1

CE3033013CE302حتليل اإن�ساءات )2(2

CE3313214ME213هند�سة جيوتكنيكية )1(3

CE3112213MATH284م�ساحة4

ISLS4012002ISLS301ثقافة اإ�سالمية )4(5

136416املجموع
ال�سنة الثالثة:  v

التدريب التعاوين الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-CE3970401تدريب ميداين )1(1

ال�سنة الرابعة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-CE4513013CE323خر�سانة م�سلحة )1(1
CE303

CE4322123CE331هند�سة جيوتكنيكية )2(2
CE4413013CE311هند�سة النقل3
CE4613013CE371هند�سة بيئية )1(4

-CE4942203 ENG206تطبيقات حا�سب للهند�سة املدنية5
MATH241

CE4722113CE371هيدروليكا6
154618املجموع

v قسم الهندسة المدنية



ة
س

د
هن

 ال
ة

لي
ك

137 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ال�سنة الرابعة:  v
الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4523013CE451خر�سانة م�سلحة )2(1
CE4423013CE441ت�سميم و اإن�ساء الطرق2
CE4053023CE303من�ساءات معدنية )1(3
CE4623124CE371هند�سة املياه و ال�سرف ال�سحي4
CE4XX3013CEXXXمقرر اختياري )1(5

151716املجموع
ال�سنة الرابعة:  v

التدريب التعاوين الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4970401CE397تدريب ميداين )2(1

ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CE4XX3013CEXXXمقرر اختياري )2(1

CE4922012PHYS281هند�سة كهربائية و ميكانيكية2

CE4XX3013CEXXXمقرر اختياري )3(3

-CE4333013CE432هند�سة الأ�سا�سات4
CE451

CE4823013CE451اإدارة الت�سييد5

150514املجموع
ال�سنة اخلام�سة:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ENG2142012ENG213اقت�ساد هند�سي1

-CE4932012ENG214هند�سة معمارية2
MATH325

CE4XX3013CEXXXمقرر اختياري )4(3

-CE4063012CE303هند�سة الزلزل4
CE533

CE4961302CE495م�سروع التخرج )2(5

113411املجموع
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تو�سيف املقررات:  v 
ENG 201ر�سم هند�سي

امله���ارات والط���رق الفنية للر�س���م الهند�سي – ال�سقاط املتعامد لالأج�سام الهند�سي���ة والنقط واخلطوط والأ�سطح 
والأج�سام – ا�ستنتاج امل�ساقط من الر�سومات املج�سمة والعك�ض – ا�ستنتاج م�ساقط ومقاطع من م�ساقط معطاة – 
تقابل الأج�سام مع الأ�سطح – تطوير الأ�سطح والر�سومات التجميعية ملكونات املاكينات – مبادئ الر�سم با�ستخدام 
الكمبيوت���ر )اأوت���وكاد( – واجب���ات الر�سوم���ات املعملية لتنمية مه���ارات ا�ستخدام الأوتوكاد لعم���ل ر�سومات هند�سية 

نوعية – مبادئ الر�سومات البيانية الهند�سية ذات البعدين والثالثة ابعاد.  

ENG 202هند�سة النتاج والور�ض

مدخل لوظيفة وتخطيط الور�ض – خ�سائ�ض املواد الهند�سية وتطبيقاتها – ور�ض القيا�سات واملوازين – عمليات 
ت�سغي���ل التزج���ات )الطاولت( الأ�سا�سية – ت�سغيل املاكينات والِعدد. الأجهزة واملاكينات لعمليات الور�ض الأ�سا�سية: 
اخلراط���ة – التجلي���خ – ال�سق���ل – ت�سغي���ل الواح املع���ادن – طْرق املع���ادن. القيا�سات: التوحي���د القيا�سي – اأنظمة 
القيا����ض العاملي���ة. حتليل وتقدير تكلفة ال�سيانة. عمليات اللحام: حلام الغاز – حلام القو�ض الكهربائي– التق�سية 

ال�سناعي. الأمن  بالنماذج.  – ال�سب  بالرمل  ال�سب  املعادن:  �سب  عمليات  اللحام.  – �سبيكة 

ENG 203ميكانيكا هند�سية )1(

املفاهيم وقوانني امليكانيكا الهند�سية الأ�سا�سية، حتليل القوى املتجهة؛ العزوم وتب�سيط القوى: العزوم والزدواج، 
تب�سي���ط جمموع���ة الق���وى، منظومة الق���وى املكافئة، الزدواج���ات املكافئة؛ ات���زان اجل�سيمات يف امل�ست���وى والفراغ؛ 
ات���زان الج�س���ام اجلا�سئ���ة؛ الحت���كاك وتطبيقات���ه: اأن���واع الحت���كاك، معام���ل الحت���كاك، الحت���كاك املح���دد، زاوية 

الحتكاك، اتزان  ج�سم على �سطح خ�سن؛ حتليل اجلمالونات؛ مركز الثقل وعزم الق�سور الذاتي. 

ENG 204ميكانيكا هند�سية )2(

كينماتيكا اجل�سيم: احلركة اخلطية، احلركة على م�سار منحني، احلركة الن�سبية، احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ؛ 
دينامي���كا منظوم���ات اجل�سيم���ات: قوانني نيوتن للحركة، مع���ادلت احلركة يف م�سار خطي وم�س���ار منحني؛ حركة 
اجل�سيمات: ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك والت�سادم؛ احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ: احلركة النتقالية، 

احلركة الدورانية، ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك.  

ENG 205مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )1(

مقدم���ة للتعلي���م الفع���ال – العمل يف جمموعة – حركة الفريق – مه���ارات الت�سال – تنفيذ الجتماعات بفعالية 
– حتقيق اجلودة – حلول امل�ساكل – تعريف امل�سكلة – توليد احللول – طريقة الختيار بني احللول – متثيل 
احلل���ول – التقدي���ر التمثيل���ي – م�ستوي���ات التعل���م – الق���رارات الأخالقي���ة – تنظي���م العم���ل – ت�سمي���م كرا����ض 

املالحظات – التاريخ الهند�سي – التكنولوجيا والبيئة – املهن الهند�سية. 

ENG 213مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )2(

عملي���ات الت�سمي���م الهند�سي – التمثيل احلا�سوب���ي للعلميات واملخرجات – تقدمي وتنظي���م الأعمال الهند�سية – 
حت�س���ري التقاري���ر املخت�س���رة – مب���ادئ اجل���ودة – تنظي���م ال���ذات – اإدارة الوق���ت – حتديد الأه���داف – العنا�سر 

الأ�سا�سية  للتقارير الفنية –  اأنواع التقارير الفنية. 

ENG 214اقت�ساد هند�سي

اأ�س���ل  ومب���ادئ القت�س���اد الهند�س���ي – الت�سميم وعملي���ات الت�سنيع والقت�س���اد الهند�سي – تخمين���ات التكلفة – 
تطبيق���ات الأ�سالي���ب الأ�سا�سية للتحليل القت�سادي يف تقيي���م امل�ساريع الهند�سية – عالقات املال والفائدة – طرق 
�سن���ع الق���رار – التق���ادم – حتلي���ل التح���ول و�سيغة التكلف���ة ال�سغرى وامليزاني���ة – فرتات الدرا�س���ة والعمر املفيد 

التبديل.  – حتليل 

تو�سيف مقررات متطلبات الق�سم الإجبارية:  v

CE 391ر�سم مدين

ر�س���م الو�س���الت احلديدية: قاعدة العمود، الو�سالت امل�سماري���ة، الو�سلة بني الكمرة الرئي�سية والفرعية، الو�سلة 
بني العمود والكمرة؛ ر�سم قطاعات الكباري احلديدية: و�سالت اجلمالون ، الكمرات الرئي�سية )الأع�ساء العلوية 
وال�سفلي���ة والراأ�سي���ة واملائلة(؛ ر�سم قطاعات املن�ساآت اخلر�سانية امل�سلح���ة وتفا�سيلها: القواعد، احلوائط ال�ساندة، 

الأعمدة، الكمرات، البالطات. 

v قسم الهندسة المدنية
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CE 302حتليل اإن�ساءات )1(

اأن���واع الأحم���ال؛ اأنواع الركائ���ز؛ ردود الأفعال؛ اتزان املن�س���اآت املحددة ا�ستاتيكياً؛ الق���وى الداخلية )قوى حمورية، 
ق���وي ق����ض، ق���وى ع���زم( يف املن�س���اآت املح���ددة ا�ستاتيكياً: الكم���رات، الط���ارات، العق���ود، حتليل اجلمالون���ات املحددة 
ا�ستاتيكي���ا؛ ح�س���اب الرتخي���م للكمرات؛ خط���وط التاأثري للمن�ساآت املح���ددة ا�ستاتيكياً؛ توزيع الجه���ادات العمودية 

على القطاعات املتجان�سة؛ حتديد لب القطاعات. 

CE 371ميكانيكا املوائع

خ�سائ����ض وهيدرو�ستاتي���كا املوائ���ع: الق���وى الأحادي���ة عل���ى الأ�سط���ح امل�ستوي���ة واملنحني���ة – الطف���و – كت���ل املوائع 
املعر�س���ة للت�س���ارع )العجلة – ق���وى الدوامة(. كينماتيكا حركة املوائع املجردة: �سري���ان املوائع – اأنواع ال�سريان – 
معادل���ة ال�ستمراري���ة – ال�سري���ان غري املن�سغط للموائع – ال�سريان يف بعد واحد – معادلة ايلر ثالثية البعاد – 
معادلة برينوللي للطاقة وتطبيقاتها. ال�سريان داخل الأنابيب: ال�سريان امل�سطرب وغري امل�سطرب )ال�سحائفي( 
توزي���ع اجه���ادات الق�ض – توزيع ال�سرعة – الفواقد الرئي�سي���ة والثانوية – تو�سيالت الأنابيب الواحدة واملتعددة 
)عل���ى الت���وايل اأو الت���وازي(. مبداأ القوى الدافعة النب�سي: تطوير املبداأ – انحن���اءات الأنابيب – تو�سيع وت�سييق 

الأنابيب.  

CE 303حتليل اإن�ساءات )2(

حتليل املن�ساآت غري املحددة ا�ستاتيكياً: اجلمالونات، الكمرات، الطارات والعقود؛  طريقة الت�سكل املتنا�سق؛ طريقة 
مي���ل منحن���ى الت�سكل اأو الرتخيم؛ طريقة توزيع العزوم، نظرية اأويلر حل�ساب النبعاج يف العنا�سر املعر�سة لقوى 

�سغط حمورية. 

CE 323 مواد اإن�ساء

امل���واد امل�ستخدم���ة يف اخلر�سان���ة واختباراته���ا: الأ�سمن���ت – ال���ركام – مي���اه اخلل���ط – الإ�ساف���ات. ت�سني���ع وخل���ط 
اخلر�سان���ة واختباراته���ا: ت�سمي���م اخللط���ة اخلر�ساني���ة – الطريق���ة احل�سابي���ة – الط���رق التجريبي���ة. خوا����ض 
اخلر�سان���ة الطازج���ة. الختب���ارات غري املتلف���ة للخر�سانة. اأنواع خا�سة م���ن اخلر�سانات واختباراته���ا: البوليمر – 

الألياف - املكونات - خر�سانة خفيفة – خر�سانة الأجواء احلارة – خر�سانة الأر�سيات – خر�سانة الت�سطيبات. 

CE 331هند�سة جيوتكنيكية )1(

مقدم���ة يف اجليولوجي���ا الهند�سي���ة؛ اأن���واع ال�سخ���ور: ال�سخ���ور الناري���ة، ال�سخ���ور الر�سوبية، ال�سخ���ور املتحولة؛ 
عملي���ات التعري���ة؛ تكوي���ن الرتبة؛ تركيب الرتبة؛ مع���ادن الرتبة؛ اخل�سائ�ض الأ�سا�سية للرتب���ة: عالقات الوزن-
احلج���م، تعريف���ات، الختب���ارات املعملي���ة؛ ت�سني���ف الرتبة؛ اأن���واع املي���اه يف الرتبة، اجله���د الكلي واجله���د الفعال؛ 
خ�سائ����ض الرتب���ة الهيدروليكي���ة: نفاذي���ة الرتبة باملعم���ل واملوقع؛ الجه���ادات بالرتبة: الجه���ادات بالرتبة اأ�سفل 
احلم���ل املرك���ز، احلم���ل اخلطي، احلمل امل���وزع بانتظام؛ دمك الرتب���ة: الكثافة الن�سبية، اختب���ارات الدمك املعملية، 

الدمك باملوقع، معدات الدمك، التحكم يف الدمك باملوقع. 

CE 311امل�ساحة

مقدم���ة ع���ن علوم امل�ساح���ة والهند�سة اجليوماتيكية – وح���دات القيا�ض ومقيا�ض ر�سم اخلرائ���ط – عمليات الرفع 
م���ع �س���رح عمليات ا�ستك�ساف املوقع ور�سم الكروكيات – القيا�سات الطولية – نظرية الأخطاء وحتويل الإحداثيات 
– البو�سلة املغناطي�سية وال�سمال املغناطي�سي واجلغرايف –  جهاز التيوديوليت – قيا�ض الزوايا الأفقية والراأ�سية 
وتوقي���ع الزواي���ا الأفقية – الرتافر�س���ات واأنواعها وطرق الر�س���د والت�سحيحات وح�ساب الإحداثي���ات – امليزانية، 
نظريته���ا، الأجه���زة امل�ستخدم���ة، وطرق تنفيذها يف املوقع – خرائط الكنتور – ح�س���اب امل�ساحات وتق�سيم الأرا�سي 

احلجوم.   وح�ساب  والردم  احلفر  – اأعمال 

CE 397تدريب ميداين )1(

على كل طالب برنامج اأن يلتحقوا بربنامج تدريبي يف اإحدى ال�سناعات ذات ال�سلة بتخ�س�سه حتى يكت�سب اخلربة 
العملية. يف نهاية مدة التدريب ذات الإ�سراف )8 اأ�سابيع( على كل طالب اأن يقدم تقريراً مكتوبا مع عر�سه �سفوياً. 

CE 494تطبيقات احلا�سب يف الهند�سة املدنية

اأهمي���ة الكومبيوت���ر، مكون���ات وت�سغي���ل الكومبيوتر؛ عنا�س���ر الربجمة با�ستخ���دام لغة الفورتران: اأن���واع البيانات، 
 ،GOTO املتغ���ريات، جم���ل التحكم، جم���ل الإدخال والإخ���راج الب�سيطة، التعب���ريات العالقية واملنطقي���ة، جملة
جملة IF ال�سرطية، جملة الدوارة، امل�سفوفات واملتجهات؛ تطبيقات على م�ساكل الهند�سة املدنية؛ ت�سميم م�سروع 

ب�سيط با�ستخدام الكومبيوتر. 
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CE 451خر�سانة م�سلحة )1(

خ�سائ����ض اخلر�سان���ة وحديد الت�سليح؛ ت�سميم املن�ساآت اخلر�سانية بطريق���ة الجهادات الق�سوى؛ متطلبات الكود 
المريك���ي )ACI( يف ت�سمي���م املن�س���اآت اخلر�ساني���ة؛ ح�س���اب الحم���ال املوؤث���رة على املن�س���اآت اخلر�ساني���ة؛ ت�سميم 
الكم���رات: الكم���رات ذات القط���اع امل�ستطي���ل، الكمرات ذات القطاع على �سكل حرف T، القط���اع ذات الت�سليح العلوي 
وال�سفلي، الكمرات امل�ستمرة؛ اجهاد التما�سك وطول املربط لأ�سياخ حديد الت�سليح؛ الرتخيم وال�سروخ يف العنا�سر 

اخلر�سانية. 

CE 432هند�سة جيوتكنيكية )2(

الن�سغاطي���ة ونظري���ة الندماج: الن�سغاطي���ة، العالقة بني ن�سبة الفراغ���ات ولوغاريتم الجه���اد الراأ�سي، اختبار 
الندم���اج؛ اأن���واع الهبوط يف الرتبة؛ اجهاد الق����ض للرتبة: انهيار الق�ض يف الرتبة، نظرية مور وكولوم، معامالت 
الق����ض، اختب���ار الق�ض املبا�سر، اختبار الن�سغاط  ثالثي الجتاهات، اختبار ال�سغط الغري حماط، اختبار مروحة 
الق����ض، اختب���ار الغ���ز اجليبي؛ ال�سغ���ط اجلانبي للرتبة: ح���الت ال�سغط اجلانب���ي للرتبة، نظري���ة رانكن، نظرية 
كول���وم؛ ات���زان امليول بالرتب���ة: امليول غري املحدودة يف الرتبة املتما�سكة وغ���ري املتما�سكة، امليول املحدودة يف الرتبة 

املتما�سكة وغري املتما�سكة، طريقة الكتلة، طريقة ال�سرائح، طريقة دائرة الحتكاك، خمططات الت�سميم.

CE 441هند�سة النقل

تخطي���ط النق���ل؛ ت�سمي���م وت�سغي���ل النق���ل؛ معام���الت ال�سري���ان املروري؛ �سرع���ة وكثاف���ة ال�سري���ان؛ م�سافة وزمن 
التق���دم؛ �سع���ة الطري���ق وم�ست���وي اخلدمة اخللوي���ة ال�سريع���ة؛ حتليل وت�سمي���م التقاطع���ات ذات ال�س���ارة؛ تن�سيق 

ا�سارات املرور. 

CE 472هيدروليكا

ال�سري���ان داخ���ل الأنابي���ب: تو�سيالت �سبكة املوا�سري )الأنابيب( - الفواقد الرئي�سي���ة والثانوية – حتليل وت�سميم 
وعم���ل من���وذج لل�سبكة. ال�سري���ان يف القنوات املفتوحة: خ�سائ�سه – حالته – اأنواع���ه – معدلت ال�سريان املنتظم 
الثاب���ت – مع���ادلت الطاق���ة – تغ���ري ال�سري���ان التدريج���ي وال�سريع – معام���الت الحتكاك – ت�سمي���م القطاعات 
العر�سي���ة للقن���وات املفتوحة وتطبيقاتها. املطرقة املائية يف املوا�سري )الأنابيب(: معدلت ال�سريان غري املنتظم – 
نظريات املطرقة املائية – تاأثرياتها وكيفية التحكم فيها. الآلت واملعدات الهيدروليكية: اأنواع الرتبينات – اأنواع 

الطلمبات )امل�سخات( – ت�سنيفات الطلمبات واأداوؤها – ت�سغيل الطلمبات – ظاهرة التكهف.

CE 461هند�سة بيئة )1(

عنا�س���ر البيئ���ة املحيط���ة – النمو ال�سكاين – امل���وارد الطبيعية – م�سح للم�ساكل البيئي���ة – اأنظمة املياه وال�سرف 
ال�سحي للبلدية وال�سناعة – تلوث املياه ال�سطحية وال�سواطئ والآبار اجلوفية. تلوث الهواء: امل�سادر – النوعية 
– القيا�س���ات – التحك���م واملعاجل���ة- تغ���ريات الطق�ض العاملية. حماية البيئة م���ن التلوث – تقييم الأثر البيئي 

للم�ساريع الهند�سية.

CE 462هند�سة املياه و ال�سرف ال�سحي

مقدمة لإعمال الإمداد باملياه – م�سادر املياه ونوعياتها – معدلت ا�ستهالك املياه – حتليل وت�سميم نظم جتميع 
وتوزي���ع املي���اه وال�سرف ال�سحي – برامج الكمبيوتر حل�سابات وت�سميم �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي – معاجلة 
مياه ال�سرب وحتليتها بالطرق املختلفة – تطهري املياه من امليكروبات – مبادئ معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي – 
املعاجل���ة البتدائي���ة )الفيزيائي���ة( - املعاجلة الثانوية )البيولوجية( �ساملة نظم احلم���اأة املن�سطة والتهوية املمتدة 

وبحريات الأك�سدة والبحريات املهواه.

CE 405 من�ساآت معدنية

حتلي���ل وت�سمي���م العنا�سر احلديدية املعر�سة لل�س���د اأو ال�سغط - حتليل وت�سميم اجلمالونات احلديدية - حتليل 
وت�سميم الأعمدة والكمرات احلديدية املعر�سة لأحمال غري مركزية - حتليل وت�سميم و�سالت احلديد امللحومة 
اأو املرب�سم���ة - حتلي���ل وت�سمي���م هي���اكل املب���اين املعدني���ة – مقدمة  يف حتلي���ل وت�سميم م�ساريع املب���اين ال�سناعية 

بطريقة اللدونة. ا�ستخدام املوا�سفات والأكواد العاملية يف جميع عنا�سر التحليل والت�سميم.

CE 452خر�سانة م�سلحة )2(

ت�سمي���م البالط���ات: البالط���ات ذات الجت���اه الواح���د؛ البالط���ات ذات الجتاه���ني، البالط���ات املدعم���ة باأع�س���اب، 
البالط���ات امل�سطح���ة، ال�س���المل؛ ت�سمي���م الط���ارات املحددة ا�ستاتيكي���اً؛ نظم الأ�سق���ف لل�سالت الكب���رية؛ ت�سميم 
الأعم���دة املعر�س���ة لق���وى حموري���ة وع���زم انحناء؛ حتلي���ل وت�سمي���م خزانات املي���اه؛ ت�سمي���م العنا�س���ر اخلر�سانية 

امل�سلحة بطريقة اجهادات الت�سغيل.

v قسم الهندسة المدنية
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CE 442ت�سميم واإن�ساء الطرق

ت�سنيف الطرق؛ معيار الت�سميم والتحكم؛ تقاطعات الطرق؛ التخطيط الهند�سي الأفقي للطريق �سامال ت�سميم 
املنحني���ات الأفقي���ة؛ التخطي���ط الهند�س���ي الراأ�س���ي للطري���ق �سامال ت�سمي���م املنحني���ات الراأ�سية؛ �س���رف الطرق؛ 
ت�سمي���م التقاطع���ات؛ الت�سميم الن�سائ���ي �سامال حتليل الحمال، ت�سميم طبقات الر�س���ف؛ اإن�ساء الطرق؛ ت�سغيل 

وامان الطرق.  

CE 497 تدريب ميداين )2(

يف ه���ذا اجل���زء م���ن التدري���ب الهند�س���ي العملي يطلب م���ن كل الط���الب امل�سارك���ة يف التدريب العملي ل���دى اإحدى 
املن�س���اآت الهند�سي���ة ذات الخت�سا����ض وذل���ك لكت�س���اب اخل���ربة العملي���ة ويركز على اخل���ربة ذات الطبيع���ة املتعددة 
املج���الت الهند�سي���ة وكذلك العمل اجلماعي. ويقدم كل طالب تقرير منتظم معتمد بعد انتهاء تدريبه والذي يتم 

حتت اإ�سراف الكلية ملدة ثمانية اأ�سابيع ويقوم الطالب بعر�ض هذا التقرير �سفوياً.

CE 492هند�سة كهربائية وميكانيكية

اأ�سا�سي���ات نظري���ة الدوائ���ر الكهربائي���ة – قوان���ني اأوم وكريت�سه���وف – دوائ���ر التي���ار امل���رتدد – الأنظم���ة متع���ددة 
الأ�س���كال- املح���ركات الكهربائي���ة – حمركات التيار امل�ستم���ر – املحركات احلاثة واجلزئي���ة. الديناميكا احلرارية: 
القان���ون الأول للدينامي���كا احلراري���ة والعمليات العك�سية وغري العك�سية - القان���ون الثاين للديناميكا احلرارية – 
ال���دورة احلراري���ة – ودورة البخ���ار – الوقود وال�ستعال – انتقال وتبادل احلرارة بالطرق املختلفة – نقل احلركة 

والقوى.

CE 433هند�سة الأ�سا�سات

ا�ستك�س���اف املوق���ع: اأهمية  ا�ستك�س���اف املوقع، الأغرا�ض م���ن ا�ستك�ساف املوقع، تخطيط ا�ستك�س���اف املوقع، اجل�سات، 
احلف���ر ال�ستك�سافي���ة، عين���ات الرتبة، عين���ات ال�سخور، الفح�ض الب�س���ري، اختبار SPT، اختب���ار CPT، اختبار 
مروح���ة الق����ض باملوقع، اختب���ار قر�ض التحميل، تقرير الرتبة؛ قدرة حتمل الرتبة؛ هب���وط الأ�سا�سات؛ الأ�سا�سات 
ال�سطحي���ة: القواع���د املنف�سلة، القواعد امل�سرتكة، القواعد ال�سريطي���ة، �سداد قواعد اجلار، اأ�سا�سات اللب�سة؛ اتزان 

احلوائط ال�ساندة وال�ستائر املعدنية؛ ال�سا�سات العميقة.

CE 495م�سروع التخرج )1(

بالتن�سي���ق م���ع الق�س���م، طالب اأو جمموعة م���ن الطالب )ثالثة طالب عل���ى الأكرث( تختار عن���وان نظري اأو عملي 
للم�سروع يف جمال من جمالت الهند�سة املدنية الأ�سا�سية؛ جمع اأدبيات املو�سوع؛ جمع املعلومات امليدانية الالزمة 
اإن وج���دت؛ ال�ستع���داد اأو الب���دء يف اإجراء التج���ارب اأو اإن�ساء النموذج الريا�سي واحلا�سوب���ي املطلوب، كتابة ف�سلني 

من امل�سروع مع النتائج املبدئية.

CE 482اإدارة الت�سييد

مراجع���ة املوا�سي���ع املوؤث���رة عل���ى اإدارة الن�س���اءات – ا�ستخدام���ات ال���دورة العام���ة للم�ساري���ع الإن�سائي���ة – املع���امل 
الأ�سا�سي���ة للم�ساري���ع الإن�سائية وت�سمل: اعدادات خمت�سرة للعميل- اإع���داد املناق�سات – طرح املناق�سات – تقييم 
املناق�س���ات – تخطي���ط امل�س���روع – حتديد م�سادر املوارد – فريق العمل – �سالمة املوقع – اأنواع العقود. التطبيق 

على درا�سة حالت م�ساريع خمتلفة. 

CE 493هند�سة معمارية

الرم���وز وامل�سطلح���ات امل�ستجدة يف الهند�سة املعماري���ة؛ طرق اإن�ساء املباين: الطرق التقليدي���ة، الطرق امليكانيكية، 
الط���رق �سابقة ال�سب؛ ر�سم الأقوا�ض وتفا�سيله���ا؛ مراحل اإن�ساء املباين والت�سطيبات؛ الأ�سا�سات، العزل، ال�سالمل، 

الأ�سقف، احلوائط، خدمات الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي.

CE 496م�سروع التخرج )2(

يكمل الطالب على اجلزء الأول من م�سروع التخرج )1( الذي بداأه يف الف�سل الدرا�سي الأول يف احدى مو�سوعات 
الهند�سة املدنية. ويف اجلزء الثاين بعرف الأهداف واملحددات الت�سميمية ويقارن بني البدائل ليختار اأف�سلها بعد 
التقيي���م ودرا�س���ات اجلدوى. ويحدد خط���ة ا�سرتاتيجية الت�سميم الفعال مع ا�ستخ���دام تقنية التخطيط القيا�سي. 
القيام باإمتام جتارب واإنتاج امل�سروع لتنفيذ التخطيط ال�سرتاتيجي من خالل العمل املنفرد والعمل خالل فريق.  

CE 406هند�سة الزلزل

اأ�سب���اب ح���دوث الزلزل؛ خ�سائ�ض حركة الرتبة الزلزالي���ة؛ قيا�ض قيمة وكثافة الزلزال؛ حتليل ال�سلوك الزلزايل 
للمن�س���اآت الب�سيط���ة؛ معي���ار ت�سمي���م الزلزال؛ حتلي���ل الطار املحمل وغ���ري املحمل واملعر�ض لالهت���زازات؛ ظاهرة 
متي���ع الرتب���ة: ال�سل���وك الزلزايل للميول بالرتب���ة واملن�ساآت ال�سان���دة والتفاعل املتبادل بني املن�س���اأ والرتبة؛ كودات 

الت�سميم؛ تطبيقات ت�سميمية.
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املقررات الختيارية مل�سار الهند�سة الإن�سائية واجليوتكنيكية:  v

CE 407حتليل الإن�ساءات املتقدم

حتلي���ل الط���ارات امل�ستوي���ة بطريق���ة امل�سفوف���ات: طريقة احلم���ل وطريق���ة الإزاحة؛ تكوي���ن م�سفوف���ات اجل�ساءة 
واملرونة؛ تاأثري تغري درجة احلرارة وهبوط الركائز على القوى الداخلية؛ خطوط تاأثري الإزاحة والقوى الداخلية 
للمن�ساآت املحددة ا�ستاتيكياً؛ مقدمة للتحليل اللدن: تطبيقات على الكمرات والطارات؛ طريقة العنا�سر املحددة؛ 

مقدمة يف البالطات امل�ستوية والق�سريات.

CE 435حت�سني خ�سائ�ض الرتبة

مقدم���ة ع���ن اأنواع الرتب���ة و�سلوكها؛ مبادئ حت�س���ني الرتبة؛ طريق���ة التحميل امل�سبق؛ طريق���ة ا�ستخدام م�سارف 
راأ�سي���ة؛ الدمك العمي���ق للرتبة غري املتما�سكة؛ حت�سني خ�سائ�ض الرتبة با�ستخ���دام الإ�سافات احلقن والإحاطة؛ 
حت�سني خ�سائ�ض الرتبة با�ستخدام عنا�سر راأ�سية: اأعمدة من ك�سر احلجر، اأعمدة من الرمل املدموك، اأعمدة من 

اجلري؛ ت�سليح الرتبة: احلوائط ال�ساندة امل�سلحة كتطبيق.

CE 408من�ساآت معدنية متقدمة

املعرف���ة املتقدم���ة لط���رق ت�سمي���م املن�س���اآت احلديدي���ة واملركب���ة من���ه- التزوي���د باملفاهي���م الرئي�سي���ة والهتمامات 
الهند�سي���ة للهي���اكل الإن�سائي���ة واملن�ساآت الأنبوبية املركبة م���ن حديد وخر�سانة – الت�سمي���م امل�ستحدث با�ستك�ساف 
خمطط���ات املن�س���اآت احلدي���دة املتنوعة �سامل���ة: الهياكل الإن�سائية احلدي���دة - املن�ساآت الأنبوبي���ة املركبة من حديد 
وخر�سان���ة – ت�سكي���ل القطاع���ات اخلا�س���ة واملف�س���الت واملن�س���اآت طويلة اجل�س���ور والبحور – الت�سمي���م املتخ�س�ض 

حلديد الإن�ساءات.

CE 453خر�سانة م�سلحة متقدمة

مفاهيم الجهاد امل�سبق: طرق ال�سد امل�سبق والتايل، الوير، الق�سبان، الكوابل، الجهاد امل�سبق للمربط ؛ الجهادات 
يف الفي���رب للكم���رات �سابقة الإجهاد ات���زان الأحمال الجهادات امل�سموح بها يف اخلر�سان���ة واحلديد ال�سابق الإجهاد، 
الفقد اجلزئي يف الإجهادات امل�سبقة؛ ال�سقف اخلر�سانية ال�سابقة الجهاد ذات الفجوات؛ الت�سميم املرن للعنا�سر 
اخلر�ساني���ة �سابق���ة الجه���اد: اختيار القطاع اخلر�ساين، لمركزي���ة و�سكل الت�سليح؛ ت�سمي���م  العنا�سر اخلر�سانية 
�سابق���ة الجه���اد املعر�س���ة لعزم انحناء، ت�سميم اإجه���ادات الق�ض واللي؛ ترميم املن�س���اآت اخلر�سانية امل�سلحة: تقوية 

الكمرات والبالطات ملقاومة قوى العزوم، تقوية الكمرات ملقاومة قوى الق�ض، ترميم العمدة. 

CE 434مقدمة يف ميكانيكا ال�سخور
دورة ال�سخور والرتبة؛ حتليل الجهاد والنفعال: دوائر مور، اجهاد الق�ض، م�سفوفة النفعال؛ الت�سكل والنهيار 
يف ال�سخ���ور: منحن���ى الإجه���اد والنفع���ال، الجهاد املح���وري؛ اخل�سائ����ض الهند�سية لل�سخ���ور: مقاومة ال�سغط، 

مقاومة ال�سد، مقاومة الق�ض، النفاذية؛ طرق ت�سنيف ال�سخور؛ ال�سخور كمادة ان�ساء؛ قدرة حتمل ال�سخور. 

CE 436الأ�سا�سات على الرتبة ذات امل�ساكل
مقدمة عن الرتبة غري امل�سبعة؛ امل�ساكل اجليوتكنيكية التي حتتوي على تربة غري م�سبعة؛ الرتبة ذات امل�ساكل يف 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودية؛ الرتبة الإنتفا�سي���ة: طبيعة الرتبة الإنتفا�سية، طرق الت�سني���ف، ميكانيكية النتفا�ض، 
العوام���ل الت���ي توؤث���ر على انتفا�ض الرتبة، ط���رق ح�ساب انتفا�ض الرتب���ة، اأنواع ال�سا�سات الت���ي ت�ستخدم مع الرتبة 
الإنتفا�سي���ة، ط���رق املعاجلة؛ الرتبة الإنهيارية: تعاريف، ت�سنيف الرتبة الإنهيارية، قيا�ض انفعال الهيدروكالب�ض، 
طريق���ة ح�س���اب هب���وط الرتبة الإنهيارية، الأ�سا�سات التي ت�ستخدم مع الرتب���ة الإنهيارية؛ الرتبة اللينة: تعاريف، 

ال�سا�سات التي ت�ستخدم مع الرتبة اللينة؛ مقدمة على الرتبة ال�سبخية. 

CE 437مو�سوعات خا�سة يف الهند�سة الإن�سائية واجليوتكنيكية
ه���ذا املق���رر يغط���ي املو�سوع���ات احلديثة واملتقدم���ة يف جمال الهند�س���ة الن�سائي���ة واجليوتكنيكية. حمت���وى املقرر 

يعتمد على املو�سوعات املختارة. 
املقررات الختيارية مل�سار هند�سة الت�سييد والإدارة:  v

CE 423مواد الت�سييد املتقدمة
التكنولوجي���ا املتقدم���ة ملواد الع���زل والت�سطيب – تهيئة التكنولوجيا لبدائل مواد البن���اء بالإن�ساءات قليلة التكلفة 
– التطور اجلديد وال�ستعمالت امل�ستحدثة ملواد البناء – تنوعات املواد واملنتجات غري التقليدية يف الإن�ساءات: 
ال�سرامي���ك – مقاوم���ات احل���رارة – البوليم���ر – البال�ستيك – مواد احلقن – موانع الت�س���رب بالفوا�سل – املواد 
املخْل�ق���ة – الألي���اف ال�سوئي���ة – الألي���اف الكربوني���ة – م�ستحدث���ات موا�س���ري املي���اه وال�س���رف ال�سح���ي – اأ�سكال 
انهي���ارات امل���واد يف املن�س���اآت – تكنولوجي���ا ا�س���الح و�سيانة املن�س���اآت – تكنولوجي���ا اللح���ام – التكنولوجيا احلديثة 

لالختبارات غري املتلفة.

CE 424تقنية اخلر�سانة املتقدمة

الت���ي  وتفاعالته���ا  ال�ساف���ات   – املتقدم���ة  اخلر�ساني���ة  اخللط���ة  مكون���ات  بتكنولوجي���ا  العمي���ق  التعري���ف 
احلديث���ة  التط���ورات  – مناق�س���ة  الزم���ن  م���ع  ومتانته���ا  واملت�سل���دة  الطازج���ة  اخلر�سان���ة  عل���ى خ�سائ����ض  توؤث���ر 
خر�ساني���ة  خلط���ة  لتكوي���ن  املنا�سب���ة  الرتكيب���ة  واختي���ار  اخلر�سان���ات  تكنولوجي���ا  جم���ال  يف  واملتقدم���ة 
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باأمثل���ة لفه���م فل�سف���ة العتب���ارات  مطلوب���ة لظ���روف معين���ة مث���ل درج���ات احل���رارة العالي���ة وغريه���ا- التزوي���د 
اخللط���ات.  ه���ذه  لت�سمي���م  النت�س���ار  �سائع���ة  والط���رق  اخلر�ساني���ة  اخللط���ات  يف  املطلوب���ة  الأ�سا�سي���ة 

CE 483طرق الت�سييد املتقدم

مقدم���ة لط���رق الإن�س���اء املتقدمة: اعمال الرتب���ة – تكنولوجيا الأ�سا�سات – الأعمال املوؤقت���ة – اخلر�سانات �سابقة 
الإجه���اد - اخلر�سان���ات �سابقة ال�سي – ت�سنيع وتركيب املن�ساآت احلديدية. ال�سدات: اأنواعها – موادها – احمالها 
– ت�سميمها – اقت�سادياتها. ال�سقالت: اأنواعها – موادها – الروابط – التثبيت – اأ�سا�سيات الت�سميم والرتكيب 
– اقت�سادياتها – اأمانها. اأ�سا�سيات عمليات مراقبة اجلودة يف طرق الإن�ساء احلديثة. املعدات والأجهزة: اأنواعها 

اختيارها.  – طرق  – اقت�سادياتها 

CE 484عقود الت�سييد

يعط���ي ه���ذا املقرر فك���رة عامة ع���ن امل�سئولية القانونية واحلق���وق طبقا للقوان���ني العاملة والإج���راءات التي حتكم 
الأعم���ال الهند�سي���ة مبختل���ف تخ�س�ساته���ا. املراجع���ة والتو�سي���ح النظري والعمل���ي ملثل هذه القوان���ني ومراجعها 
املعروفة. الرتكيز على العالقة بني امل�ساركني يف العقود املحلية والدولية يف القوانني املدنية والإدارية – املطالبات 
والنزاع���ات الناجت���ة عن واأثناء تنفيذ الأعمال. القرارات والثواب���ت الهند�سية يف مثل هذه النزاعات  للعقود املحلية 

والدولية املتعارف عليها ودياً اأو مبوؤ�س�سات التحكيم.

CE 485تخطيط الت�سييد

يغط���ي ه���ذا املقرر نظرة عامة على عمليات التخطيط واأ�سا�سيات الإج���راءات الإدارية للم�ساريع الإن�سائية – طرق 
التخطي���ط وامل���وارد – ا�ستخدامات اجل���داول – مراقبة الوقت – اإدارة عمليات ال�س���رف والتكلفة – الإدارة الكلية 
للم�س���روع والحتف���اظ بال�سجالت. اأنواع واختيار وا�ستهالكي���ات وتكلفة الوحدة ملعدات الإن�ساء مع مراعاة اختالف 
امل�ساري���ع. اأن���واع ت�سميم ت�سكيل الأعمال وتكلفة الوحدة لعنا�سر الإن�س���اء الأفقية والراأ�سية. تخطيط عمليات بناء 

املن�ساآت.

CE 486ح�ساب تكاليف الت�سييد

مقدم���ة ع���ن التخطي���ط الهند�سي والتكالي���ف – تقدير وتوقع التكلفة م���ن خالل العمر الفرتا�س���ي للم�سروع – 
مب���ادئ تخطي���ط التكلف���ة – حتكم وت�سميم اقت�ساديات امل�ساري���ع – م�سادر تكلفة الإن�س���اءات وتكلفتها – الأ�سكال 
القيا�سي���ة لتحلي���ل التكالي���ف – تقدير التكلفة واإج���راءات املناق�سات – تاأثري طرق التدب���ري و�سروط التعاقد على 

الت�سعري – تقدير التكلفة البتدائية – ال�سيولة املالية للمقاول وا�سرتاتيجية املزايدات. 

CE 487مو�سوعات خا�سة يف هند�سة الت�سييد والإدارة
يغطي هذا املقرر املوا�سيع املتقدمة والحتياجات الطارئة يف جمال هند�سة الإن�ساءات والإدارة.

CE 412امل�ساحة املتقدمة    
دور امل�ساح���ة  يف تخطي���ط  وتنفي���ذ م�سروع���ات الهند�سة املدني���ة – القيا�ض الكهرومغناطي�س���ي للم�سافات – اأجهزة 
حمطة الر�سد املتكاملة – تعيني الإحداثيات با�ستخدام طرق التقاطع الأمامي والتقاطع اخللفي. عمليات توقيع 
وتنفي���ذ الط���رق الرئي�سي���ة والفرعي���ة مع توقي���ع املنحنيات الأفقي���ة والراأ�سي���ة امل�ساحبة لها وكذل���ك عملية تنفيذ  
املط���ارات ومم���رات هب���وط الطائرات – امل�ساح���ة لالأنفاق – تنفيذ �سب���كات املياه وال�سرف ال�سح���ي و�سبكات البنية 
التحتي���ة – اأعم���ال مراقبة التح���ركات يف املن�ساآت – اجليودي�سي���ا الهند�سية واإ�سقاط اخلرائ���ط – اأ�سا�سيات النظم 
العاملي لتعيني الإحداثيات GPS  وطرق الر�سد املختلفة -  امل�ساحة الت�سويرية وال�ست�سعار عن بعد مع تو�سيح 
الت�سوير اجلوي ونظم الت�سوير الف�سائي با�ستخدام الأقمار ال�سطناعية – نظم املعلومات اجلغرافية والأر�سية 

الرقمية. الأر�سية  –النماذج  الرقمية  اخلرائط  – اإن�ساء 

CE 443هند�سة املرور
مقدم���ة ع���ن هند�سة املرور؛ الدرا�س���ات املرورية: احلجم، ال�سرعة، ال�سعة، زمن ال�سف���ر، التاأخري؛ خ�سائ�ض �سريان 
امل���رور؛ اأدوات التحك���م يف امل���رور: تعريف، اأن���واع، الغر�ض من الأدوات؛ التحكم يف التقاطع���ات: نقاط التعار�ض عند 
التقاطعات، اأنواع التحكم يف التقاطعات، ت�سميم ا�سارات املرور، املوجات اخل�سراء؛ تخطيط املوقف، اأ�س�ض ت�سميم 

املواقف؛ احلوادث واأمان الطريق.

CE 444الت�سميم املتقدم للر�سف املرن

م���واد البيوتوم���ني: ا�ستخداماته���ا، خ�سائ�سه���ا، الختب���ارات عل���ى امل���واد الإ�سفلتي���ة؛ الت�سمي���م املتق���دم للخلط���ة 
ال�سفلتي���ة ال�ساخن���ة والب���اردة؛ �سل���وك الر�س���ف امل���رن؛ طبق���ات الر�سف امل���رن؛ معام���الت ت�سميم الر�س���ف املرن؛ 

الت�سميم الإن�سائي املتقدم للر�سف املرن؛ طرق �سيانة الر�سف املرن: ملئ ال�سروخ، �سيانة الطبقة ال�سطحية. 

CE 446اقت�ساديات النقل
مقدم���ة؛ اأ�سالي���ب النق���ل: الط���رق، ال�س���كك احلديدية، اله���واء، املي���اه، املقارنة ب���ني الأ�ساليب، معي���ار الختيار بني 
اأ�سالي���ب النق���ل؛ التوبي�س���ات: اأنواعه���ا، مقارنة بني املوا�سفات والأ�سع���ار؛ العوامل املوؤثرة عل���ى اقت�ساديات النقل؛ 
مقاوم���ة اله���واء والطرق امل�ستخدمة لتح�سني اقت�ساديات نق���ل الطرق؛ تقييم اقت�ساديات تخطيط النقل: التكلفة 
واملي���زة للم���رور؛ عنا�س���ر التكلف���ة: مفه���وم نقطة بري���ك ايفن، تكلف���ة ت�سغيل ال�سي���ارة والعوامل الت���ي توؤثر عليها، 

ا�ستهالك الوقود وقطع الغيار؛ ال�سيا�سة العامة ل�ستبدال اأ�سطول النقل.
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CE 447تخطيط وت�سميم املطارات

اأهمية وت�سنيف املطارات؛ املطارات وتقنية ال�سحن؛ اختيار موقع املطار؛ التحكم يف املرور الهوائي؛ التحليل القت�سادي؛ 
ال�سع���ة املثل���ى؛ خ�سائ�ض الطائرات املرتبطة بت�سميم املطار؛ تخطيط املط���ار؛ املوقع العام للمطار؛ الت�سميم الهند�سي 

ملنطقة الهبوط؛ تخطيط وت�سميم منطقة الرتمنال؛ اإنارة املطار؛ العالمات وال�سارات؛ تطبيقات على احلا�سب.

CE 448هند�سة ال�سكك احلديدية
اأهمي���ة هند�س���ة ال�س���كك احلديدية؛ مقاومة القطار وقوى الحتكاك؛ ح�ساب زم���ن رحلة القطار بالطرق البيانية؛ 
عنا�سر التخطيط الهند�سي خلطوط ال�سكك احلديدية؛ ت�سميم عنا�سر ال�سكة احلديد املختلفة؛ تاأهيل و�سيانة 
خط���وط ال�س���كك احلديدي���ة؛ الت�سمي���م الهند�سي لالأن���واع املختلفة من التحوي���الت واملق�س���ات؛ ت�سميم حمطات 

واأر�سفة ال�سكة احلديد؛ الأمان واأنواع ا�سارات ال�سكة احلديد. 

CE 449مو�سوعات خا�سة يف هند�سة النقل والطرق
ه���ذا املق���رر يغط���ي املو�سوع���ات احلديث���ة واملتقدمة يف جم���ال هند�س���ة النقل والط���رق. حمتوى املق���رر يعتمد على 

املو�سوعات املختارة.  
املقررات الختيارية مل�سار الهند�سة البيئية وم�سادر املياه:   v

CE 474الهيدرولوجيا واملياه اجلوفية

– مفاهي���م  الفي�س���ان  الهيدرولوجي���ة وم�س���ار  ال���دورة  الهيدرولوج���ي والعنا�س���ر الأولي���ة يف  اأ�سا�سي���ات  مراجع���ة 
الحتم���الت يف الهيدرولوج���ي – حتلي���ل تكراري���ة الفي�سانات – مبادئ الت�سميم الهن���دي للهيدرولوجي – مقدمة 
ت�سمي���م املن�س���اآت الفرعية وتطبيقات الكمبيوتر يف الهيدرولوجي. مقدمة وتعريفات املياه اجلوفية: تخزين واإمداد 
– قانون دار�سي وقيوده – ال�سريان امل�ستقر وغري امل�ستقر بالطبقات املحدودة وغري املحدودة – ال�سريان الدائري 
نح���و الآب���ار – معام���الت التخزي���ن والإنت���اج الآمن م���ن طبقات املي���اه اجلوفية – ط���رق الثقب والإن�س���اء والتطوير 

وال�سيانة لآبار املياه اجلوفية. 

CE 473املن�ساآت الهيدروليكية
مب���ادئ ت�سمي���م من�س���اآت ح�ساد مي���اه الأمطار وال�سدود – ت�سمي���م قنوات الفي�سان ومن�ساآت مي���اه الفائ�ض واملخرج 
ومقدم���ة املفي����ض والقن���وات اجلانبي���ة وم�ساق���ط بدايات املي���اه وال�سح���ارات وال�س���اللت وقنواتها. ت�سمي���م من�ساآت 
تبدي���د طاق���ة املياه: القف���زات الهيدروليكي���ة – اأحوا�ض التخفي�ض – من�س���اآت ال�سقوط – وبح���ريات املياه املندفعة 
– الهواء  – احتواء  العايل  ال�ساغط  – بوابات  البوابات  – اأنواع  اخلروج   قاع  ت�سميم  الأحوا�ض.  – وم�سارات 

التكه���ف. ت�سمي���م من�س���اآت املاآخذ – الفواق���د الهيدروليكية – تك���ون الدوامات – الأحم���ال الهيدروليكية – بوابات 
و�سمامات التحكم. 

CE 463م�سادر املياه

مراجع���ة الإ�س���دارات الفنية والدورية املوؤث���رة يف اإدارة املخلفات ال�سلبة واخلطرة – املبادئ احلاكمة يف نقل ومعاجلة 
والتخل����ض م���ن املخلف���ات ال�سلب���ة واخلط���رة – تط���ور م�سادر املخلف���ات ال�سلب���ة ومركباته���ا وخ�سائ�سه���ا – املبادئ 
الهند�سي���ة لف�س���ل ونقل وتدوير امل���واد واملخلفات – طرق التخل�ض من املخلفات والقوان���ني احلاكمة – اختيار موقع 
وفح�ض وت�سميم املدافن ال�سحية – م�ساكل التنفيذ ملواقع التخل�ض من املخلفات – التخل�ض من املخلفات اخلطرة 

البيئي.   – التقييم 

CE 464هند�سة بيئية متقدمة

فح����ض عملي���ات البيئة الطبيعي���ة وانعكا�ساتها الهند�سية – كيمياء الرتبة واملي���اه – الكيمياء الع�سوية وتوازناتها 
– علم الكائنات احلية الدقيقة – الكيمياء احليوية – العمليات البيولوجية. الرتكيز على التطبيقات الهند�سية 
والت�سميمي���ة والعملية لالإدارة البيئي���ة. م�سادر املخلفات ال�سناعية: تاأثرياتها – خ�سائ�سها – قيا�ساتها الإدارية 

التكلفة. منافع  – حتليل  املخاطر  وتقليل  تقييم  طرق  من  عينات  – ت�سميم  لها  البيئي  الأثر  – تقييم 

CE 465معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي واإعادة ا�ستخدامها
اإع���ادة ا�ستخ���دام مي���اه ال�س���رف ال�سح���ي كجزء م���ن ادارة امل���وارد املائي���ة. خ�سائ�ض مي���اه ال�سرف ال�سح���ي الآدمي 
املعاجل���ة ثنائي���ا واملوا�سف���ات القيا�سية لإعادة ا�ستخدامه���ا. ا�ستخدامات مياه ال�سرف ال�سح���ي املعاجلة يف الزراعة 
وال�سناعة ومناطق ال�ستجمام والرتفيه. مياه ال�سرف ال�سناعي: خ�سائ�سها – معاجلتها – تدويرها بال�سناعة. 
وح���دات املعاجل���ة املزدوجة لتحقيق خ�سائ�ض مياه معينة. ت�سميم اأنظمة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي املتقدمة. 
اأنظم���ة املعاجل���ة يف الرتبة واإعادة ملئ خزان املياه اجلويف. ت�سميم �سبكات توزيع املياه لغري اأغرا�ض ال�سرب. بدائل 

اعادة ا�ستخدام املياه املمكنة واقت�سادياتها. 

CE 466املخلفات ال�سلبة واخلطرة

مراجعة ال�سدارات الفنية والدورية املوؤثرة يف ادارة املخلفات ال�سلبة واخلطرة – املبادئ احلاكمة يف نقل ومعاجلة 
والتخل����ض م���ن املخلف���ات ال�سلب���ة واخلطرة – تطور م�س���ادر املخلفات ال�سلب���ة ومركباتها وخ�سائ�سه���ا – املبادئ 
الهند�سية لف�سل ونقل وتدوير املواد واملخلفات – طرق التخل�ض من املخلفات والقوانني احلاكمة – اختيار موقع 
وفح����ض وت�سمي���م مداف���ن ال�سحي���ة – م�س���اكل التنفي���ذ ملواقع التخل����ض من املخلف���ات – التخل�ض م���ن املخلفات 

اخلطرة – التقييم البيئي.  

v قسم الهندسة المدنية
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CE 475مو�سوعات خا�سة يف الهند�سة البيئية وم�سادر املياه

يغطي هذا املقرر املوا�سيع املتقدمة والحتياجات الطارئة يف جمال موارد املياه والهند�سة البيئية.
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:   v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمالأ�ساتذة
1589belgarhy@ut.edu.saاأ. د. ب�سيوين اجلارحي

الأ�ساتذة امل�ساركون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1175talrousan@ut.edu.saد. طالب الرو�سان

1272aalatawi@ut.edu.saد. عطية بن حممد العطوي

الأ�ساتذة امل�ساعدون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

1601tragab@ut.edu.saد. طارق رجب
1554eabushandi@ut.edu.saد. اياد ابو �سندي

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سماملحا�سرون
1590ashatnawi@ut.edu.saم. احمد �سليم �سطناوي

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
د. طالب الرو�سان        م�سرف ق�سم الهند�سة املدنية

جامعة تبوك – كلية الهند�سة  - ق�سم الهند�سة املدنية
�ض.ب. 741 تبوك 71491

تبوك – اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف:    144272172 966 +        حتويله:  1175
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v  الن�ساأة:
ت�سمل الهند�سة امليكانيكية العديد من املجالت التي لها تاأثري قوي على التنمية القت�سادية وال�سناعية يف املجتمعات   
والأمم. ب���داأت الدرا�س���ة بالق�سم اعتبارا من العام الدرا�سي1434/1433ه� وم���دة الدرا�سة بالق�سم خم�ض �سنوات �ساملة 
ال�سن���ة التح�سريي���ة. ي�سع���ى الق�سم اإىل حتقي���ق روؤية الكلية واجلامعة من خالل تق���دمي  برنامج للطالب وبيئة تعلم 
متمي���زة م���ن خالل الأن�سطة الإبداعي���ة مثل التدريب امليداين يف ال�س���ركات املتخ�س�سة واإج���راء ت�سميمات مل�سروعات 
�سغ���رية يف املق���ررات الدرا�سي���ة وم�س���روع التخ���رج وامل�سارك���ة يف اإج���راء البح���وث التطبيقي���ة، مما يوؤه���ل الطالب على 

اكت�ساب املهارات الالزمة للتعلم  والتعلم مدى  احلياة وتهيئتهم للعمل واملهنية يف امل�ستقبل.
الر�سالة:  v

توف���ري تعلي���م ع���ايل اجلودة يف الهند�س���ة امليكانيكية لإعداد املهند�س���ني مهنيا يف جمالت الطاق���ة والهند�سة احلرارية   
واملوائ���ع، الأنظم���ة امليكانيكي���ة والت�سميم ، هند�سة املواد والت�سنيع، وهند�س���ة امليكاترونيات والتحكم ، وتعزيز التفوق، 

الأخالق، وخدمة املجتمع.
الأهداف:  v

املجتمع. بخدمة  ومهتم  م�سوؤول  امليكانيكيني  املهند�سني  من  جيل  تخريج   •
تخريج جيل من املهند�سني قادر على تطوير مواقعهم الوظيفية من خالل التعلم الذاتي والتعلم مدى احلياة   •

ومهتم بالتنمية املهنية. 
العليا  �سواء كان عملهم يف  امليكانيكيني قادرين علي النجاح وا�ستكمال الدرا�سات  تخريج جيل من املهند�سني   •

القطاع احلكومي اأو القطاع اخلا�ض.
متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم ا الهند�سة امليكانيكية:    v

للح�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو����ض يف الق�سم فاإن���ه يتعني على الطال���ب اإكم���ال )167( �ساعة درا�سي���ة معتمدة بنجاح   
موزعة على ع�سرة م�ستويات درا�سية، كما يجب على الطالب اإمتام )16( اأ�سبوع  من التدريب امليداين كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات اجلامعة1
62متطلبات الكلية2
73متطلبات الق�سم الإجبارية3
12متطلبات الق�سم الختيارية4

167املجموع

ق�سم الهند�سة امليكانيكية :  v
ت�سمل الهند�سة امليكانيكية العديد من املجالت التي لها تاأثري قوي على التنمية القت�سادية وال�سناعية يف املجتمعات   
والأمم. واأمثلة هذه املجالت، جمالت حتويل الطاقة،  عملية  ت�سميم املنتجات، املواد والهياكل، ال�سناعات التحويلية، 
ديناميكا النظم والتحكم،  ونظم معدات النقل، والتلوث البيئي والتحكم، حمطات القوى، منظومات ت�سخني وتربيد 
الهواء والتدفئة، األآت الحرتاق الداخلي، الآلت الهيدروليكية والتوربينية، ومنظومات الطاقة املتجددة. مت ت�سميم 
املناه���ج الدرا�سي���ة لربنام���ج الهند�س���ة امليكانيكية لتلبي���ة احتياجات اململكة العربي���ة ال�سعودية وهو مزي���ج متوازن من 
اجلوان���ب النظري���ة واملعملي���ة يف الهند�سة امليكانيكية. وي�سم���ن الربنامج خلفية عامة يف الهند�س���ة امليكانيكية وميكن 
للط���الب م���ن خ���الل اختيار املواد الختيارية اإتب���اع اأحد املجالت التالي���ة: هند�سة الطاقة والعل���وم احلرارية واملوائع، 
الأنظم���ة امليكانيكي���ة والت�سميم، هند�سة املواد والت�سنيع، وهند�س���ة امليكاترونيات. تو�سح اجلداول الآتية ال�سكل العام 

للخطة الدرا�سية ومتطلبات اجلامعة والكلية والق�سم من ال�ساعات املعتمدة.
مقررات ق�سم الهند�سة امليكانيكية الإجبارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME2012203CHEM101مواد هند�سية1
ME2022213ME201-ENG202اأ�ساليب الت�سنيع 2
ME2111403ENG201ر�سم ميكانيكي3
ME2122213ENG204- ME211ميكانيكا الآلت4
ME2132213ENG203ميكانيكا املواد5

-ME2212213MATH284ديناميكا حرارية )1( 6
PHYS205

-ME2312213MATH383ميكانيكا املوائع )1(7
ENG204

-ME2432213PHYS205اأ�سا�سيات الهند�سة الكهربائية8
MATH284

-ME 3142213ME212اهتزازات ميكانيكية9
MATH383

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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ME3152213ME212-ME213ت�سميم ميكانيكي )1(10
ME3162213ME314-ME341حتكم ايل ونظم 11
ME3172213ME315ت�سميم ميكانيكي )2(12
ME3222213ME221-ME231انتقال احلرارة13
ME3232213ME221ديناميكا حرارية )2(14
ME3322213ME231األآت تور بينية )1(15
ME3332213ME 243-ME 314قيا�سات ومعدات 16

-ME3413013MATH 383طرق عددية17
MATH 241

ME3422213ME315-ME341الت�سميم مب�ساعدة احلا�سوب18
ME4242213ME323- ME333تربيد وتكييف الهواء19
ME4252213ME323- ME444حمطات القوى وحتليه املياه20

اأ�سا�سيات املنظومات 21
الهيدروليكية والنيوماتية

ME4342213ME332-ME333

ME4442213ME243-ME 316ميكاترونيات )1(22
ME4930402ME315-ME392م�سروع التخرج )1(23
ME4940603ME493م�سروع التخرج )2(24
-------ME2910401تدريب ميداين )1(25
ME3920401ME291تدريب ميداين )2(26

44622073املجموع

مقررات م�سار  الطاقة والهند�سة احلرارية واملوائع الإجبارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

املتطلب ال�سابقالوحدات

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME4612203ME201-ME317اختيار املواد للت�سميم  1

التحكم العددي يف ماكينات 2
الت�سغيل

ME4622203ME202-ME316

خزانات الهواء ونظام 3
الأنابيب

ME4632203ME213-ME231

ت�سميم عدد وم�ستلزمات 4
الإنتاج

ME4642203ME342-ME202

ME4652203ME317-ME314هند�سة ال�سيارات5

طريقة العنا�سر املحدودة 6
وتطبيقات يف الت�سميم

ME4662203ME342-ME317

ME4672203ME316-ME444هند�سة الروبوتات7
ME4682203ME315- ME317ترايبوجلى8

ت�سخي�ض الأعطال والف�سل 9
يف حتليل الأنظمة امليكانيكية

MATH3833013ME213-ME333

ME4452203CSC001-ME341برجمة احلا�سوب وتطبيقات10

مقررات م�سار الأنظمة امليكانيكية والت�سميم الختيارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات الت�سال

املتطلب ال�سابقالوحدات

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME4612203ME201-ME317اختيار املواد للت�سميم  1

التحكم العددي يف ماكينات 2
الت�سغيل

ME4622203ME202-ME316

خزانات الهواء ونظام 3
الأنابيب

ME4632203ME213-ME231

ت�سميم عدد وم�ستلزمات 4
الإنتاج

ME4642203ME342-ME202

ME4652203ME317-ME314هند�سة ال�سيارات5

طريقة العنا�سر املحدودة 6
وتطبيقات يف الت�سميم

ME4662203ME342-ME317

ME4672203ME316-ME444هند�سة الروبوتات7
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ME4682203ME315- ME317ترايبوجلى8

ت�سخي�ض الأعطال والف�سل 9
يف حتليل الأنظمة 

ME4692203ME213-ME333

ME4452203CSC001-ME341برجمة احلا�سوب وتطبيقات10

مقررات م�سار  هند�سة املواد والت�سنيع الختيارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME4712203ME213-ME202املواد واأ�سلوب الختيار 1
ME4722203ME202-ME444تكنولوجيا الت�سنيع املتقدمة 2
ME4732203ME213-ME202املواد املركبة3
ME4742203ME444-ME202الأمتتة ونظم الإنتاج 4
ME4752203ME317-ME202نظرية قطع املعادن5
ME4762203ME201-ME202هند�سة البوليمرات وال�سرياميك6
ME4772203ME213-ME202اللدونة وت�سكيل املعادن7
ME4782203ME201-ME213هند�سة التاآكل8
ME4792203ME202تكنولوجيا اللحام9

ME4452203CSC001-ME341برجمة احلا�سوب وتطبيقات10

مقررات م�سار  امليكاترونيات والتحكم الختيارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ME4812203ME243اأ�سا�سيات الإليكرتونيات 1
MATH284

احلوا كم املنطقية 2
املربجمة 

ME4822203ME316-ME342

ME4832203ME444-ME434ميكاترونيات )2( 3
ME4842203CSC001-ME341الربجمة الهند�سية4

اأجهزة ال�ست�سعار 5
ومعاجلة ال�سور

ME4852203ME434

النمذجة واملحاكاة يف  6
امليكاترونيات 

ME4862203ME316-ME434

تطبيقات ت�سميم الألآت 7
يف امليكاترونيات 

ME4872203ME317-ME444

الروبوتات والأمتتة 8
ال�سناعية

ME4882203ME444-ME341

مقدمة لأنظمة املباين 9
الذكية  

ME4892203ME231-ME444

برجمة احلا�سوب 10
وتطبيقات

ME4452203CSC001-ME341

مقررات م�سار  الهند�سة امليكانيكية العامة الختيارية (يختار الطالب 12 �ساعة درا�سية):    v
(يختار الطالب املقررات الختيارية من امل�سارات الأربعة ال�سابقة بالتن�سيق مع امل�سرف الأكادميي)  

ال�سنة الثانية:     v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHYS2053204PHYS101الفيزياء1
MATH2843013MATH101الريا�سيات الهند�سية2
-------ENG2011403الر�سم الهند�سي3
ENG2032012PHYS101ميكانيكا هند�سية )1(4

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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مقدمة يف الت�سميم 5
الهند�سي )1(

ENG2053303ELS002-
MATH101

PHYS2810201PHYS101معمل الفيزياء العامة6
-------ISLS1012002الثقافة الإ�سالمية )1(7

1411218املجموع
ال�سنة الثانية:     v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

مقدمة يف الت�سميم 1
الهند�سي )2(

ENG2132202ENG205

MATH3833013MATH284املعادلت التفا�سلية2
ENG2042012ENG203ميكانيكا هند�سية )2(3
ISLS2012002ISLS101ثقافة اإ�سالمية )2(4
ENG2021403ENG201هند�سة الإنتاج والور�ض5
MATH2413013MATH284جرب خطى6
CHEM2030201CHEM101معمل كيمياء عامة7

138316املجموع
ال�سنة الثالثة:     v

الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال ال�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME2111403ENG201ر�سم ميكانيكي 1

ME2012213CHEM101مواد هند�سية2

-ME2212213MATH284ديناميكا حرارية )1( 3
PHYS205

اأ�سا�سيات الهند�سة 4
الكهربائية

ME2432213PHYS205-
MATH284

ISLS3012002ISLS201ثقافة اإ�سالمية )3(5
MATH3253013MATH284اإح�ساء واحتمالت 6

1210417املجموع
ال�سنة الثالثة:     v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME2122213ENG204-ME211ميكانيكا الآلت1
ENG2142002ENG213اقت�ساد هند�سي2
-ARB1012002مهارات لغوية 3
ME2022213ME201-ENG202اأ�ساليب الت�سنيع  4
ME2132213ENG203ميكانيكا املواد 5
ME2312213MATH383-ENG204ميكانيكا املوائع )1( 6

128416املجموع
ال�سنة الثالثة:  v

التدريب التعاوين الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ME2910401تدريب ميداين )1(1
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ال�سنة الرابعة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ARB2012002ARB101مهارات الكتابة1
ME3232213ME221ديناميكا حرارية )2(2
ME3142213ME212-MATH383اهتزازات ميكانيكية3
ME3152213ME212-ME213ت�سميم ميكانيكي )1(4

-ME3413013MATH383طرق عددية5
MATH241

ME3222213ME221-ME231انتقال احلرارة 6

138517املجموع
ال�سنة الرابعة:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

الت�سميم مب�ساعدة 1
احلا�سوب

ME3422213ME341-ME315

ME3322213ME231األآت توربينية )1(  2
ME3162213ME314-ME341حتكم اآيل ونظم 3
ISLS4012002ISLS301ثقافة اإ�سالمية )4(4
ME3172213ME315ت�سميم ميكانيكي )2(5
ME3332213ME243-ME314قيا�سات ومعدات6

1210517املجموع

ال�سنة الرابعة:  v
التدريب التعاوين الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME3920401ME291تدريب ميداين )2(1

ال�سنة اخلام�سة:  v
الف�سل الدرا�سي الأول:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME4242213ME323- ME333تربيد وتكييف الهواء1
ME4442203ME243-ME316ميكاترونيات )1( 2

اأ�سا�سيات املنظومات 3
الهيدروليكية والنيوماتية

ME4342213ME332-ME333

ME4XX2203MEXXXمقرر اختياري  4
ME4XX2203MEXXXمقرر اختياري  5
ME4930402ME315-ME392م�سروع التخرج )1(6

1014217املجموع
ال�سنة اخلام�سة:  v

الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
عدد  الت�سال ال�سبوعية

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات ال�سابقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ME4252213ME323-ME444حمطات القوى وحتليه املياه1

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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-ENG2152002ENG214اإدارة هند�سية2
MATH325

ME4XX2203MEXXXمقرر اختياري  3
ME4XX2203MEXXXمقرر اختياري  4
ME4940603ME493م�سروع التخرج )2(5

812114املجموع
تو�سيف املقررات:   v

PHYS 205الهند�سة امليكانيكية

عل����وم ال�س����وء الهند�سية: طبيع����ة وانت�سار ال�سوء – املن�س����ور وانعكا�سات ال�سوء – انح����راف ال�سوء بالعد�سات 
– تكون ال�سورة – التقريب املحوري اجلزئي – اأجهزة الروؤية وال�سوء – تداخالت الأمواج – ا�سمحالل 
املوج����ات امل�ستم����رة – حرك����ة املوج وال�س����وت )�سرعة ال�سوت يف امل����واد املختلفة ، تاأثري الدوبل����ر( – تداخل حزم 
الأ�سع����ة الثنائي����ة واملتع����ددة – ال�ستقط����اب – انحراف����ات فراهوف����ر وفرين�س����ل – ر�سوم����ات الهولوج����راف – 
اأ�سع����ة اللي����زر. مو�سوعات خمت����ارة يف الفيزياء احلديثة: اجلزيئ����ات واملوجات كاأ�سكال للم����ادة – فرو�ض بوهر 
واإ�س����كال الك����م ب����ذرات الهيدروج����ني – انبعاث وامت�سا�����ض الإ�سعاعات. الفيزي����اء النووية: الن�س����اط الإ�سعاعي 

)ال�سمحالل وقوانينه( – تطبيقات عملية.

PHYS 281   معمل الفيزياء العامة

التو�سي���ل احل���راري للمو�س���الت رديئة التو�سيل – حتديد املعامالت لل�سط���وح ال�سائلة امل�سدودة – حتديد معامل 
ي���وجن – حتدي���د معامل اللزوجة لل�سوائل اللزوجة – حتديد معامل الق�ض – حتديد ومقارنة قيم القوة الدافعة 
الكهربائية بوا�سطة املقاومة املتغرية واأجهزة القيا�ض واأجهزة القيا�ض واأجهزة القنطرة – حتديد املقاومة للمواد.

CHEM 101كيمياء عامة

الكيمي���اء الفزيائي���ة: املادة، الرتكيب ال���ذري واجلدول الدوري، الرواب���ط الكيميائية، ال�سكوم���رتي للمواد النقية، 
التفاعل يف املحاليل املائية، حالت املادة )الغازية، ال�سائلة، ال�سلبة(؛ املخلوط مع الرتكيز على خ�سائ�ض املحاليل؛ 
الغ���ازات، حال���ة ات���زان ال�سائ���ل الكيميائ���ي )الغ���ازات، الحما����ض والقواعد وات���زان ال�سيول���ة؛  كنيماتي���كا الكيمياء؛ 
الكيمياء النووية؛ الكيمياء احلرارية؛ الديناميكا احلرارية؛ املحاليل، التاأين املتزن؛ الكيمياء التطبيقية؛ الكيمياء 

الكهربائية؛ تاأكل املعادن؛ معاجلة املياه؛ كيمياء ال�سمنت؛ كيمياء البوليمرات؛ التلوث والتحكم يف التلوث.  

MATH  284ريا�سيات )3(

التكام���ل املح���دود والالحمدود للدوال ذات املتغري الواحد؛ تطبيقات التكامل املحدود على امل�ساحة واحلجم وطول 
القو�ض و�سطح الدوران. نظريات التفا�سل والتكامل ال�سا�سية؛ طرق التكامل وت�سمل التكامل بالتعوي�ض والتكامل 
اجلزئ���ي؛ نظريات القيم���ة املتو�سطة وقاعدة لوهبيتيل؛ التكامل وتطبيقاته عل���ى امل�ستوى والحداثيات الدائرية. 
ال���دوال الغ���ري خطية )هيرببولي���ك(؛ املت�سل�سالت:  اختبار التق���ارب، التكامل، املقارنة، اختب���ارات الن�سبة واجلذر؛ 
املت�سل�سالت املتناوبة؛ التقارب امل�سروط واملطلق؛ مت�سل�سالت تيلور وماكلرين؛ معامل لبال�ض وخ�سائ�سه؛ نظرية 

القيمة النهائية والقيمة النظرية.  

MATH  383معادلت تفا�سلية

املع���ادلت التفا�سلي���ة من الدرجة الأوىل – طرق حل املعادلت اخلطية واملتجان�س���ة والتامة واملنف�سلة وبا�ستخدام 
معام���الت التكام���ل وبع����ض تطبيقاتها – املع���ادلت التفا�سلية من الدرجات العالية وحلوله���ا با�ستخدام املعاِمالت 
ل وانحرافات العوامل – معادلت اأويلر واأنظمة املعادلت اخلطية – احلل بامل�سفوفات  غري املحددة – طريقة امل�سغِّ
وبع����ض تطبيقاته���ا – مت�سل�سالت فورير – املعادلت التفا�سلية اجلزئية �ساملة طرق داملبريت وف�سل املتغريات – 

معادلت احلرارة واملوجات ومعادلت لبال�ض.  

MATH 325اح�ساء واحتمالت

الح�س���اء الو�سفي���ة؛ املفاهيم الأ�سا�سية يف الحتم���الت؛ توزيعات املتغريات الع�سوائية؛ التوزي���ع املتقطع وامل�ستمر 
للمتغ���ريات؛ توزيع العينات، التقدي���ر؛ التوزيعات التجريبية؛ النحدار اخلطي؛ حتليل املتغريات؛ حتليل البيانات 

املتعددة.  

MATH 241جرب خطي

نظ���م املع���ادلت اخلطي���ة، امل�سفوف���ات والعمليات اخلا�سة به���ا، املحددات، املتجه���ات يف الف���راغ، التحويالت اخلطية 
والغ���ري خطي���ة؛ معادلت اخلطوط وامل�ستويات يف الفراغ؛ ال�سطوح؛ املحاور ال�سطوانية والكروية؛ الدوال املتجهة 
وحدودها ونهايتها وا�ستمراريتها وتفا�سلها وتكاملها؛ الدوال يف متغريين اأو ثالثة متغريات نهايتها وا�ستمراريتها 
وتفا�سله���ا. قاع���دة ال�سل�سلة، التفا�سالت الجتاهية، امل�ستويات املما�سة واخلطوط العمودية على ال�سطوح؛ الدوال 

ذات املتغريات املتعددة؛ م�سروب لجران�ض. 
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ENG 201ر�سم هند�سي

امله����ارات والط����رق الفني����ة للر�س����م الهند�س����ي – ال�سق����اط املتعام����د لالأج�س����ام الهند�سي����ة والنق����ط واخلطوط 
والأ�سط����ح والأج�س����ام – ا�ستنت����اج امل�ساق����ط من الر�سومات املج�سم����ة والعك�ض – ا�ستنت����اج م�ساقط ومقاطع من 
م�ساق����ط معط����اة – تقابل الأج�س����ام مع الأ�سطح – تطوي����ر الأ�سطح والر�سومات التجميعي����ة ملكونات املاكينات 
– مب����ادئ الر�س����م با�ستخ����دام الكمبيوتر )اأوتوكاد( – واجب����ات الر�سومات املعملية لتنمية مهارات ا�ستخدام 
الأوتوكاد لعمل ر�سومات هند�سية نوعية – مبادئ الر�سومات البيانية الهند�سية ذات البعدين والثالثة ابعاد.  

ENG 202هند�سة النتاج والور�ض

مدخ���ل لوظيف���ة وتخطي���ط الور����ض – خ�سائ����ض املواد الهند�سي���ة وتطبيقاته���ا – ور�ض القيا�س���ات واملوازين 
– عمليات ت�سغيل التزجات )الطاولت( الأ�سا�سية – ت�سغيل املاكينات والِعدد. الأجهزة واملاكينات لعمليات 
الور����ض الأ�سا�سي���ة: اخلراط���ة – التجلي���خ – ال�سق���ل – ت�سغي���ل ال���واح املع���ادن – ط���ْرق املع���ادن. القيا�س���ات: 
التوحي���د القيا�س���ي – انظم���ة القيا�ض العاملية. حتليل وتقدير تكلفة ال�سيان���ة. عمليات اللحام: حلام الغاز – 
حلام القو�ض الكهربائي– التق�سية – �سبيكة اللحام. عمليات �سب املعادن: ال�سب بالرمل – ال�سب بالنماذج. 

الأمن ال�سناعي. 

ENG 203ميكانيكا هند�سية )1(

املفاهي���م وقوان���ني امليكاني���كا الهند�سي���ة ال�سا�سية؛ حتلي���ل القوى املتجه���ة؛ العزوم وتب�سيط الق���وى: العزوم 
والزدواج، تب�سي���ط جمموع���ة الق���وى، منظوم���ة الق���وى املكافئ���ة، الإزدواج���ات املكافئ���ة؛ ات���زان اجل�سيمات يف 
امل�ست���وى والف���راغ؛ ات���زان الج�س���ام اجلا�سئ���ة؛ الحت���كاك وتطبيقات���ه: ان���واع الحت���كاك، معام���ل الحتكاك، 
الحت���كاك املح���دد، زاوي���ة الحتكاك، ات���زان  ج�سم على �سطح خ�س���ن؛ حتليل اجلمالونات؛ مرك���ز الثقل وعزم 

الق�سور الذاتي. 

ENG 204ميكانيكا هند�سية )2(

كينماتيكا اجل�سيم: احلركة اخلطية، احلركة على م�سار منحني، احلركة الن�سبية، احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ؛ 
دينامي���كا منظوم���ات اجل�سيم���ات: قوانني نيوتن للحركة، مع���ادلت احلركة يف م�سار خطي وم�س���ار منحني؛ حركة 
اجل�سيمات: ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك والت�سادم؛ احلركة امل�ستوية جل�سم جا�سئ: احلركة النتقالية، 

احلركة الدورانية، ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك.  

ENG 205مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )1(
مقدم���ة للتعلي���م الفع���ال – العمل يف جمموعة – حركة الفريق – مه���ارات الت�سال – تنفيذ الجتماعات بفعالية 
– حتقيق اجلودة – حلول امل�ساكل – تعريف امل�سكلة – توليد احللول – طريقة الختيار بني احللول – متثيل 
احلل���ول – التقدي���ر التمثيل���ي – م�ستوي���ات التعل���م – الق���رارات الأخالقي���ة – تنظي���م العم���ل – ت�سمي���م كرا����ض 

املالحظات – التاريخ الهند�سي – التكنولوجيا والبيئة – املهن الهند�سية. 

ENG 213مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )2(
عملي���ات الت�سمي���م الهند�سي – التمثيل احلا�سوب���ي للعلميات واملخرجات – تقدمي وتنظي���م الأعمال الهند�سية – 
حت�س���ري التقاري���ر املخت�س���رة – مب���ادئ اجل���ودة – تنظي���م ال���ذات – اإدارة الوق���ت – حتديد الأه���داف – العنا�سر 

الأ�سا�سية  للتقارير الفنية –  اأنواع التقارير الفنية. 

ENG 214اقت�ساد هند�سي
اأ�س���ل  ومب���ادئ القت�س���اد الهند�س���ي – الت�سميم وعملي���ات الت�سنيع والقت�س���اد الهند�سي – تخمين���ات التكلفة – 
تطبيق���ات ال�سالي���ب ال�سا�سية للتحليل القت�سادي يف تقيي���م امل�ساريع الهند�سية – عالقات املال والفائدة – طرق 
�سن���ع الق���رار – التق���ادم – حتلي���ل التح���ول و�سيغة التكلف���ة ال�سغرى وامليزاني���ة – فرتات الدرا�س���ة والعمر املفيد 

التبديل.  – حتليل 
ENG  215اإدارة هند�سية

مقدم���ة لإدارة العملي���ات. التخطي���ط ال�سرتاتيج���ي للعملي���ات. ت�سمي���م املنتج���ات واخلدم���ات. تخطي���ط واختيار 
التقني���ة وو�سائ���ل الإنت���اج. مقدم���ة للتخطي���ط الع���ام للمن�س���اأة. اإدارة �سل�سلة امل���وؤن. التنب���وؤ بغر����ض اإدارة العمليات. 
التخطيط ال�سعوي الإجمايل: اإدارة املواد واملخزون. جدولة املوارد. اإدارة امل�سروعات: التخطيط واجلدولة وتوزيع 

املوارد. مقدمة يف �سبط اجلودة الإح�سائي.
و�سف مقررات متطلبات الق�سم الإجبارية:   v

ME 201مواد هند�سية
ته���دف هذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب باملواد الهند�سية: مقدمة عن املواد وت�سنيفاتها؛ وهند�سة املواد؛ الحتياجات 
احلديث���ة للمواد؛ ال�سلوكي���ات امليكانيكية والختبارات امليكانيكية للمواد، الرتكيب الذري؛ البنية البلورية للمعادن؛ 
الرتاب���ط ب���ني ال���ذرات يف امل���واد ال�سلب���ة البلوري���ة وهيكلتها، العالق���ة بني هيكل���ة امل���واد؛ اخل�سائ����ض والأداء؛ املواد 
البلوري���ة وغ���ري البلورية؛ عيوب يف املواد ال�سلبة؛ معدلت التفاع���ل ون�سرها. مراحل التحول يف املعادن؛ خمططات 
مراح���ل التح���ول؛ خمططات مراحل التحول للكربون واحلديد، اخلوا����ض امليكانيكية للمعادن؛ املعاجلة احلرارية؛ 

الت�سوه والك�سر؛ ال�سبائك املعدنية، اختيار املواد، املعادن، ال�سرياميك البوليمرات. 

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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ME 202اأ�ساليب الت�سنيع
امل���واد الهند�سي���ة - خوا����ض م���واد ت�سني���ع، اختب���ار املواد، املع���ادن وال�سبائ���ك، املواد الغ���ري معدنية - عنا�س���ر عمليات 
الت�سني���ع -  تدف���ق امل���واد، تدف���ق الطاق���ة، تدف���ق املعلومات. الت�سكي���ل يف احلالة ال�سائل���ة - عمليات ال�س���ب والقولبة 
- الت�سكي���ل يف احلال���ة ال�سلب���ة، ت�سكيل امل���واد، ت�سكيل البوليم���رات  وم�ساحيق املواد، اأ�ساليب ت�سكي���ل الألواح )قابلية 
ت�سكي���ل الأل���واح وعمليات الت�سكيل(. عمليات التجميع - عملي���ات اللحام، الو�سل بالل�سق، حلام املونة، اختبار قابلية 
اللح���ام، والتجمي���ع با�ستخ���دام عنا�س���ر ميكانيكي���ة، اأ�سالي���ب التجمي���ع – ط���رق اإزال���ة امل���ادة، قطع املع���ادن وعمليات 
ت�سطيب ال�سطوح، تفتيح الرتو�ض،  عمليات الت�سغيل الأ�سا�سية  واأدوات الآلة– اخلراطة، الثقب، التفريز، التجليخ، 

زمن الت�سغيل، القيا�سات،، الت�سغيل با�ستخدام  األآت  CNC والربجمة، قابلية  الآلة و�سوائل القطع.

ME 211ر�سم ميكانيكي  
امل�ساق���ط امل�ساع���دة، امل�ستوي���ات املائل���ة واملنحرفة، التقاطع���ات ال�سطحية، ا�ستنت���اج امل�ساقط، التفاوت���ات، ال�سماحيات، 
خ�سون���ة الأ�سطح. املثبتات: الربا�سيم، اللحام، امل�سام���ري، اخلوابري، الرباغي وال�سواميل وغريها. الرموز القيا�سية 
ور�س���م الأج���زاء امليكانيكي���ة امل�سرتك���ة، مكون���ات الأل���ة، الر�سوم���ات الإن�سائي���ة، الر�سوم���ات التجميعي���ة والتنفيذي���ة، 

ا�سا�سيات الر�سم با�ستخدام احلا�سوب وا�ستخدام حزم برجميات الأوتوكاد املخ�س�سة لذلك. 

ME 212ميكانيكا الآلت
مبادئ علم احلركة املجردة: هند�سة املنظومات وطبيعتها املنظومات الذراعية والأذرع الآلية امل�ستوية: املو�سع وال�سرعة 
والت�سارع)البيانية والتحليلية واأ�ساليب مب�ساعدة الكمبيوتر(؛ منظومة الكامات وتوابعها: ت�سميم وحتليلها)البيانية 
والتحليلي����ة واأ�سالي����ب مب�ساعدة الكمبيوتر(؛ منظوم����ات الكامات ومكافئاتها. حركة الرتو�����ض وم�سطلحاتها والطرق 
املختلف����ة لتجميعه����ا. مب����ادئ الدينامي����كا يف املنظومات امليكانيكي����ة؛ درا�سة الق����وى املختلفة؛ املوازن����ة لالأج�سام الدوارة 
والرتددية، الآلت املختلفة )جريو�سكوب)اأداة حتديد الجتاه(، منظم ال�سرعة، ال�سيور، الفرامل، القوا ب�ض وغريها(. 

ا�ستخدام الكمبيوتر يف حتليل ومتثيل وحتريك املنظومات امليكانيكية. بالإ�سافة اإىل م�سروع للمقرر. 

ME 213ميكانيكا املواد

اأن���واع الأحم���ال،  الأحم���ال املحورية )ال�س���د وال�سغط املركزي(، تعري���ف الإجهاد والإنفع���ال(. العالقة بني الإجهاد 
والإنفع���ال )قان���ون ه���وك(، اأن���واع الإجهادات، الإجه���اد العمودي الناجت ع���ن احلمل املحوري، خمط���ط العالقة بني 
الإجه���اد والنفع���ال، امل�ساكل املح���ددة اإ�ستاتيكيا، م�ساكل غري حم���ددة اإ�ستاتيكيا، الإجه���ادات احلرارية، قوة الق�ض،  
الر�س���وم البياني���ة لع���زوم النحن���اء،  الإجه���اد العمودي ب�سبب النحن���اء، اإجهادات الق����ض، الق�ض املبا�س���ر، اللتواء، 
الإجهادات املركبة، )الأحمال الالحمورية(، الإجهادات الرئي�سية، دائرة موهر. التواء العتبات، الإنبعاج، ا�سطوانات 

ال�سغط الرقيقة وال�سميكة، ومعايري املرونة،  العمل يف خمترب. )التوتر، والنحناء، وال�سالبة، الكلل(.

ME 221ديناميكا حرارية )1(

نظ���م الدينامي���كا احلرارية، اخلوا�ض، احلال���ة، الإجراءات، ال���دورات والتزان. الطاقة والقان���ون الأول للديناميكا 
احلراري���ة: ات���زان الطاق���ة يف النظم املغلقة، حتلي���ل الطاقة للدورات، خوا�ض املواد النقي���ة. حتليل الطاقة يف حجم 
التحك���م. القان���ون الث���اين للدينامي���كا احلرارية. دورة كار ن���وت. الأداء الأق�سى لدورات الطاق���ة، التربيد وامل�سخة 

احلرارية والتي تعمل بني خزانني.

ME 231ميكانيكا املوائع )1(

مقدم���ة مليكاني���كا املوائع، الوحدات والأبعاد، خوا����ض املوائع، املوائع ال�ساكنة، قيا�س���ات ال�سغط، الطفو وال�ستقرار، 
احلرك���ة املج���ردة للموائ���ع، بقاء الكتلة، والطاق���ة وكمية التحرك واملع���ادلت يف ال�سورة التفا�سلي���ة، دالة الن�سياب 
ودال���ة اجلهد، مع���ادلت اأيلر، معادلة برنويل، التحليل البعدي والتماثل، مفاهيم الطبقة اجلدارية، �سريان املوائع 

يف الأنابيب، �سبكات الأنابيب  وحتليل ظاهرة الطرق املائي.

ME 243اأ�سا�سيات الهند�سة الكهربائية

اأ�س�ض ومفاهيم الدوائر الكهربائية ودوائر مقاوم، ودوائر �سيفينن -ونورتون املكافئة، القدرة الفعالة والغري فعالة، 
دوائر التيار املرتدد وحتليل الدوائر ثالثية الوجه، املحولت، املواد �سبه املو�سلة. دوائر الثنائيات والرتانز�ستورات. 

مقدمة يف املكربات الت�سغيلية املثالية وتطبيقاتها. مفاهيم املحركات الكهربائية.

ME 291تدريب ميداين )1(

على كل طالب برنامج اأن يلتحقوا بربنامج تدريبي يف اإحدى ال�سناعات ذات ال�سلة بتخ�س�سه حتى يكت�سب اخلربة 
العملية. يف نهاية مدة التدريب ذات الإ�سراف )8 اأ�سابيع( على كل طالب اأن يقدم تقريراً مكتوبا مع عر�سه �سفوياً. 

ME 314اهتزازات ميكانيكية
عنا�سر الهتزازات، ت�سنيف الهتزازات، خمد الهتزازات احلرة ذات درجة حرية واحدة، التخميد اللزج، الهتزازات 
الق�سري���ة، الرن���ني، الإث���ارة املتنا�سق���ة، ال���دوران الغري متزن، قاع���دة احلركة، ع���زل الهتزازات، قيا����ض الهتزازات، 
معادلة لجراجن، ال�سرعة احلرجة للعمود، الأنظمة ذات درجتي حرية، ما�ض الهتزازات الغري خممد، نظام تعليق 
ال�سي���ارة، منظوم���ات الهتزازات احلرة والق�سرية املخمدة والغري خممدة متعددة درجات احلرية، الهتزاز املتوتر: 
نظ���ام اثن���ان دوار، نظام ثالثة دوار، اأنظم���ة الهتزاز املتوتر للرتو�ض، مقدمة لالأنظم���ة امل�ستمرة. تطبيقات برامج 

احلا�سب.



ت
ما

لو
ع

لم
ة ا

ني
تق

 و
ت

با
س

حا
 ال

ية
كل

    
    

    
  

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة154

ME 315ت�سميم ميكانيكي )1(

ا�سا�سي���ات الت�سمي���م امليكانيكي، القوانني واملعايري، مراجعة حتلي���ل الإجهادات)الإجهاد املركب، النحناء(، اللتواء، 
نظريات النهيار، ف�سل التعب، اختيار املواد يف الت�سميم امليكانيكي ومعامالت الأمان،  ت�سميم الو�سالت واملثبتات: 
الرب�س���ام، اللح���ام، الرباغ���ى، املفا�س���ل املجهزة، الأعمدة واملح���اور، اللولب، اخلواب���ري، القواب�ض، الياي���ات، القارنات، 

امل�سامري، ال�سال�سل واحلبال، ال�سيور، عنا�سر اأخرى. تطبيقات وت�سميم م�ساريع يف الف�سل الدرا�سي.

ME 316حتكم ايل ونظم

مفه���وم التحك���م بنظ���ام التغذي���ة املرت���دة، مفهوم ق���وة التحك���م الآيل، النم���اذج الديناميكي���ة لالأنظم���ة: امليكانيكية، 
الكهربي���ة، الكهروميكانيكية، �سريان املوائع وال�سري���ان احلراري. ا�ستجابة النظم الديناميكية، حتليل اتزان النظم. 
اأ�سا�سي���ات التحك���م بالتغذية املرجتعة وت�سمل: لف���ظ النظم للموؤثرات اخلارجية، التغريات يف النظم، متابعة النظم، 
عم���ل التغذي���ة املرجتعة. التعوي�ض با�ستخدام املحل الهند�سي للجذور. التعوي�ض با�ستخدام ا�ستجابة النظم للرتدد 
بطريق���ة "بود" وخا�سية "نايكو�س���ت"، التعوي�ض التنا�سبي – ال�ستقاقي )التعوي����ض املتقدم(، التعوي�ض التنا�سبي 
– ال�ستقاقي. مقدمة للتحكم الآيل احلديث.  – التكاملي  – التكاملي )التعوي�ض املتاأخر(، التعوي�ض التنا�سبي 

تطبيقات.

ME 317ت�سميم ميكانيكي )2(

عنا�سر نقل احلركة، ت�سميم وحدات تغيري ال�سرعة، نظرية التزييت الهيدروديناميكية، نظم التزييت والت�سحيم، 
ت�سمي���م كرا�س���ي التحمي���ل )الإنزلقية-التدحرجي���ة(، موانع الت�س���رب امليكانيكية)الإحتكاكية والغ���ري احتكاكية(، 
ت�سمي���م الرتو����ض) الرت�ض العدل- املخروطي- احللزوين-الدودي(، الت�سمي���م الأمثل، ت�سميم الفرامل.  مقدمة 

ل�ستخدام احلا�سب الآيل يف الت�سميم.  م�ساريع يف الت�سميم وا�ستخدام احلا�سوب.

ME 322انتقال احلرارة

الأمناط الأ�سا�سية لنتقال احلرارة، الدوائر احلرارية، اتزان الطاقة لالأ�سطح. انتقال احلرارة بالتو�سيل عرب بعد 
واحد. التو�سيل يف الألواح امل�ستوية، ال�سطوانات والكرات. انتقال احلرارة عرب الزعانف. اأ�سا�سيات انتقال احلرارة 
باحلم���ل والعالق���ات الريا�سية امل�ستخدمة يف حال���ة �سريان داخلي وخارجي وترتيب جمموعة م���ن الأنابيب. اأنواع 
املب���ادلت احلراري���ة، املعام���ل لنتقال احلرارة. ت�سميم املب���ادلت احلرارية. الإ�سعاع من اجل�س���م الأ�سود والرمادي. 

تبادل الإ�سعاع احلراري بني الأ�سطح ومعامل الروؤية.

ME 323ديناميكا حرارية )2(

القان���ون الث���اين للدينامي���كا احلراري���ة، الطاق���ة املتوف���رة وال�سغل الغ���ري منعك�ض: قان���ون الكثافة: الث���اين، اأق�سى 
ا�سرتج���اع للطاق���ة )ال�سرج���ي( للموائع يف حالت���ي ال�سكون واحلركة. فق���دان الطاقة )الك�سرج���ي(. حتليل دورات 
الطاق���ة التربي���د: التربي���د بوا�سط���ة ان�سغاط البخ���ار، خوا�ض الو�سائ���ط امل�ستعملة يف التربي���د. التربيد بوا�سطة 
الأ�سخا����ض. ان�سم���ت امل�سخات احلرارية. خملوط الغازات املثالية الغري متفاعل���ة وا�ستعمال ال�سكومرتي. درجات 

احلرارة العادية ودرجات احلرارة للميزان ذو امل�ستودع الرطب. ا�ستعمال خمطط ال�سكومرتي وتطبيقاته.

ME 332األآت تور بينية )1(
ت�سني���ف األآت املوائ���ع، انتق���ال الع���زم والطاق���ة ب���ني املوائ���ع وال���دوار يف الآت املوائ���ع، اأ�سا�سي���ات وقواع���د التماثل يف 
األآت املوائ���ع، موا�سف���ات الأداء يف امل���راوح وال�سواغ���ط وامل�سخات الدوارة واخلطية، ظاه���رة التكهف والطرق املائي 
واأ�سبابه���ا وم�ساره���ا عل���ى األآت املوائع، خوا�ض ال�سمامات باأنواعها، خوا����ض الأداء يف الرتبينات الدوارة واخلطية. 

ال�سو�ساء يف األآت املوائع.

ME 333قيا�سات ومعدات
مقدم���ة لالأجه���زة والتقني���ات يف القيا�س���ات الهند�سي���ة؛ اأ�سا�سي���ات نظ���م القيا�ض؛ اأ�سا����ض نظرية للقيا����ض، التحليل 
الإح�سائ���ي للبيان���ات التجريبية، حتليل اأوجه عدم التيقن والتوزيعات الإح�سائية املختلفة، اختبار جودة التوفيق؛ 
معام���ل الرتب���اط والنحدار متع���دد املتغريات. خ�سائ�ض مدخ���الت النظري املعتمد على الوق���ت، ال�ستجابة لنظم 
القيا����ض؛ جم�س���ات وحمولت الطاقة، الأجه���زة واللكرتونيات؛ اأ�سا�سيات الأجهزة التماثلي���ة والرقمية؛ احل�سول 
عل���ى البيان���ات امل�ستن���دة اإىل الكمبيوت���ر، مدخ���ل اإىل القيا�س���ات امليكانيكي���ة التطبيقي���ة؛ قيا�سات الأبع���اد والإزاحة، 

وقيا�ض وحتليل الإجهاد والتوتر؛ ال�سغط، �سرعة معدل التدفق، قيا�سات درجة احلرارة؛ كتابة التقارير الفنية.

ME 341طرق عددية
النمذجة، اأجهزة الكمبيوتر وحتليل الأخطاء، مقدمة ملفاهيم الربجمة مبا يف ذلك اأنواع املتغري، وهياكل البيانات، 
والتحك���م يف التدف���ق؛ ج���ذور املع���ادلت؛ املع���ادلت اخلطية اجلربي���ة، الأمثلي���ة، طريقة مربع���ات الأخط���اء الدنيا، 
الطرق العددية للدوال كثرية احلدود ل�ستنتاج التقاط الداخلية والنحدار الإح�سائي، املنحنى املنا�سب، التفا�سل 
والتكامل العددي، حل املعادلت اخلطية وغري اخلطية، م�ساألة قيمة اأيجن، الطرق العددية للمعادلت التفا�سلية 
العادي���ة، الط���رق العددي���ة للمع���ادلت التفا�سلي���ة اجلزئية. الأ�سالي���ب القطعي���ة والحتمالية، اأمثلة م���ن الهند�سة 
امليكانيكي���ة ت�سم���ل من���اذج م���ن ميكاني���كا امل���واد ال�سلب���ة وميكانيكا املوائ���ع، انتق���ال احل���رارة، الدينامي���كا والتحكم، 

.MATLAB والت�سميم والت�سنيع؛ حلول مل�ساكل تتطلب برجمة

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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ME 342الت�سميم مب�ساعدة احلا�سوب
مقدم���ة، اأ�سا�سي���ات ر�سومات الكمبيوتر: ال�سياغ���ة الريا�سية،  حتولت ثنائية وثالثية الأبع���اد، امل�ستوي واملنحنيات 
الفراغي���ة، تركيب منحنى وتولي���د ال�سطح، النمذجة، اإزالة خط خمفي. مقدمة لطريقة العنا�سر املحددة وتقنيات 
التح�س���ني. حتلي���ل احلركي���ة، الر�سوم املتحرك���ة لالأنظمة امليكانيكي���ة. اأدوات CAD: الأجه���زة والربجميات. حزم 
CAD. خطي���ة ثابت���ة يف التحلي���ل ال�ساك���ن يف  واحد اأو اثنني وثالثة اجتاهات. مقدمة للتحليل غري اخلطي. 
الت�سميم الأمثل. تطبيقات احلا�سوب يف الت�سميم امليكانيكي وتت�سمن امل�ساريع يف جمال النمذجة ال�سلبة، وحتليل 

الإجهاد من لأجزاء الآلت والهياكل، واآلية ال�ستجابة للر�سوم املتحركة.

ME 392تدريب ميداين )2(
يف ه���ذا اجل���زء من التدريب الهند�سي العملي يطلب من كل الطالب امل�ساركة يف التدريب العملي لدا اإحدى املن�ساآت 
الهند�سي���ة ذات الخت�سا����ض وذل���ك لكت�س���اب اخل���ربة العملي���ة ويركز عل���ى اخل���ربة ذات الطبيعة املتع���ددة املجالت 
الهند�سي���ة وكذل���ك العم���ل اجلماع���ي. ويق���دم كل طالب تقري���ر منتظم معتمد بع���د انتهاء تدريبه وال���ذي يتم حتت 

اإ�سراف الكلية ملدة ثمانية اأ�سابيع ويقوم الطالب بعر�ض هذا التقرير �سفوياً.

ME 424تربيد وتكييف الهواء
جمالت التربيد وتكييف الهواء: ال�ستعمالت الرئي�سية. عمليات تكييف الهواء ودوراتها. الو�سائط املربدة ودورات 
التربي���د. اخل�سائ����ض الت�سميمية خارج وداخل املبنى. ح�سابات احلمل احل���راري. مكونات اأجهزة التربيد والتربيد 
بوا�سط���ة التبخ���ري. اأ�سا�سي���ات �سغوط���ات التربي���د: املراوح وجم���اري توزيع اله���واء، اخللط ما بني امل���راوح يف اأجهزة 
مناولة الهواء والوحدات املتكاملة "باكنج". نظام المت�سا�ض: دورة المت�سا�ض �سغوطات تكييف الهواء واختيارها.

ME 425حمطات القوي وحتليه املياه
ت�سني���ف حمط���ات الق���وى امليكانيكي���ة، حمطات تولي���د الطاقة بالبخ���ار، �سخانات مغذي���ات املياه. مول���دات البخار، 
الوق���ود وعملي���ات الح���رتاق، الرتبينات. نظم املي���اه. املحطات الغازية وال���د يزل لتوليد الطاق���ة. الأداء واخلوا�ض 
الدورات املركبة. النظم املزدوجة لتوليد الكهرباء واحلرارة. توليد الطاقة وتاأثريها على البيئة. حتليه املياه، نظم 

التبخري الومي�سي والتناطح العك�سي.

ME 434اأ�سا�سيات املنظومات الهيدروليكية والهوائية

اأ�سا�سي���ات الأنظم���ة الهيدروليكي���ة والهوائي���ة؛ الدوائ���ر الهيدروليكي���ة، الدوائ���ر الهوائي���ة الرئي�سي���ة؛ التحك���م يف 
ال�سطوان���ات الهيدروليكي���ة والهوائي���ة، �سمام���ات التحك���م الهيدروليكي���ة وباله���واء امل�سغوط، خ�سائ����ض امل�سخات 
الإيجابي���ة وغ���ري اإيجابي���ة الإزاح���ة واختياره���ا؛ خ�سائ����ض ومعاي���ري مر�سح���ات؛ امل�سغ���الت الهيدروليكي���ة اخلطية 

وال���دوارة؛ خ�سائ����ض وت�سمي���م نظ���م التوزي���ع الهيدروليكي���ة والهوائي���ة، ت�سمي���م وحتديد حجم وحتلي���ل الدوائر 
الهيدروليكية والهوائية، ت�سميم الأنظمة الهيدروليكية والهوائية وتطبيقاتها. 

ME 444ميكاترونيات )1(
 NPNمقدم���ة لدوائ���ر التيار املرتدد، مقدم���ة لأ�سباه املو�سالت، ومقدمة ال�سمامات الثنائي���ة املثالية، مقدمة ل
والرتانز�ست���ور FET، حم���ولت  D / A و A / D، مقدم���ة للدوائ���ر الرقمي���ة، مقدمة للمح���ركات الكهربائية، 

مقدمة يف الروبوتات.

ME 493م�سروع التخرج )1(
اختي���ار املو�س���وع، اإن�ساء م�س���روع، مراجعة الأدبيات، الإعداد ل/ اأو اإجراء التج���ارب الأولية، جمع البيانات امليدانية، 

وتطوير منوذج ريا�سي / الكمبيوتر اإذا اأمكن، وكتابة اأول ف�سلني جنبا اإىل جنب مع اأية نتائج اأولية. 

ME 494م�سروع التخرج )2(
ا�ستمرار اجلزء الأول  للم�سروع مبا يف ذلك: ت�سغيل وو�سع اللم�سات الأخرية على الربنامج التجريبي اأو النموذج 
الريا�س���ي / الكمبيوت���ر، حتلي���ل النتائج وال�ستنتاجات وا�ستنت���اج خال�سة امل�سروع، وكتابة تقري���ر امل�سروع ال�سامل، 

وتقدمي امل�سروع والدفاع عنه.

املقررات الختيارية لق�سم الهند�سة امليكانيكية:  v
v حزمة املقررات الختيارية للطاقة والهند�سة احلرارية واملوائع:  

ME 451منظومات ت�سخني وتربيد الهواء والتهوية
منظوم���ات ت�سخ���ني وتربي���د اله���واء والتهوي���ة، مقدم���ة لبيان���ات الأر�س���اد اجلوي���ة و�س���روط الت�سمي���م؛ الزواي���ا 
ال�سم�سي���ة والإ�سعاع���ات ال�سم�سي���ة؛ انتقال احل���رارة والرطوبة يف حميط البناء؛ الت�سري���ب؛ ح�سابات حمل التدفئة 
والتربي���د، حتلي���ل وفهم العمليات املختلفة التي مير بها الهواء الرطب يف اأنظمة ت�سخني وتربيد الهواء والتهوية، 

ال�سيكومرتية، جودة الهواء الداخلي، الراحة احلرارية.

ME 452هند�سة خطوط الأنابيب
مقدم���ة ومفاهي���م اأ�سا�سي���ة، اأن���واع خطوط الأنابي���ب، �سريان املوائ���ع الغري قابل���ة لالن�سغاط يف خط���وط و�سبكات 
الأنابي���ب، ال�سري���ان يف خط���وط انابيب مع �سحب ملعدل تدفق منتظم، �سغط ق�سور املوائع يف خطوط انابيب،  نقل 
الطاق���ة يف خط���وط اأنابي���ب، مواد خط���وط الأنابيب، الإجه���ادات يف خط���وط الأنابيب، درا�س���ة اقت�ساديات خطوط 
الأنابيب، ت�سميم خطوط الأنابيب، القواعد واملعايري املت�سلة بت�سميم خطوط الأنابيب، فح�ض واختبار خطوط 

الأنابيب، �سريان املوائع القابلة لالن�سغاط يف خطوط الأنابيب. درا�سة حالت.
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ME 453منظومات الطاقة املتجددة

مقدم���ة لأن���واع الطاق���ة املتج���ددة، ق�ساي���ا كف���اءة الطاقة وتخزي���ن الطاق���ة، ال�ستخدام���ات املحتملة مل���وارد الطاقة 
املتج���ددة كمكم���ل مل�س���ادر الطاق���ة التقليدية، الطاق���ة ال�سم�سي���ة الإ�سعاعي���ة وموقعها، املفاهي���م الأ�سا�سي���ة للعملية 
احلراري���ة ال�سم�سي���ة؛ ال�سخان���ات ال�سم�سي���ة، تطبيق ت�سخني املي���اه، التدفئ���ة والتربيد للمباين اليجاب���ي وال�سلبي، 
العملي���ات ال�سناعي���ة، اأ�سا�سيات طاقة الري���اح،  النظرية الأيرودينامية للمراوح وطواحني اله���واء، الت�سميم الأمثل 

للري�سة والقت�ساديات.

ME 454منظومات الدفع للطائرات

مب���ادئ ت�سمي���م وحتلي���ل اأداء حمركات الدفع والأنظم���ة يف الغالف اجلوي والف�ساء. تطبي���ق الديناميكا احلرارية، 
تدف���ق املوائ���ع القابلة لالن�سغاط والحرتاق، اأ�سا�سيات ت�سميم حمركات التوربينية الغازية وال�سواريخ ومكوناتها، 

املداخل، الآلت التوربينية، احلوارق، الفوهات، مطابقة متطلبات املركبة ونظام الدفع.

ME 455ميكانيكا املوائع )2(

ديناميكية تدفق املوائع ومعادلت نافيري �ستوك�ض، التدفق يف الأنابيب، معادلت الطبقة اجلدارية، �سريان بالزيو�ض، 
املعادلة التكاملية لكمية التحرك للطبقة اجلدارية، ال�سريان الغري لزج)املثايل(، ال�سريان املثايل املركب من �سريان 
 isentropic  ابتدائ���ي، ال�سري���ان املرتاكب، مقدم���ة لل�سريان القابل لالن�سغ���اط اأحادب البعد، ال�سريان املث���ايل

اأحادي البعد يف ممر متغري م�ساحته، املوجات الت�سادمية.

ME 456ديناميكا املوائع احل�سابية

مراجع���ة MATLAB، مراجع���ة الط���رق العددية: التمثي���ل وعدد الأخط���اء، ال�ستقاق، التفا�س���ل والتكامل، ونظم 
املع���ادلت اخلطية، حتولت فوري���ري، منذجة تدفق املوائع، معادلت نافيري و�ستوك�ض املعادلت التفا�سلية: املعادلت 
التفا�سلي���ة اجلزئي���ة والآني���ة، املعادلت التفا�سلية الالخطي���ة، حل املعادلت التفا�سلية للموائ���ع عن بطرق الفروق 
املح���دودة واحلج���م املحدود، طرق م�سرية الوق���ت وال�ستقرار، تخليق ال�سبكة، العنا�س���ر املحدودة والطرق الطيفية، 
اأ�سالي���ب عن�س���ر احل���دود العن�س���ر اأ�سالي���ب الفري���ق؛ الطبق���ات اجلداري���ة. ال�سري���ان الإ�سطراب���ي: من���اذج املح���اكاة 
العددية. معادلت نافيري و�ستوك�ض املعادلت التفا�سلية: املعادلت التفا�سلية اجلزئية والآنية، املعادلت التفا�سلية 
الالخطي���ة، ح���ل املع���ادلت التفا�سلي���ة للموائع عن بط���رق الفروق املح���دودة واحلجم املحدود، ط���رق م�سرية الوقت 
وال�ستق���رار، تخلي���ق ال�سبكة، العنا�سر املحدودة والطرق الطيفية، اأ�ساليب عن�سر احلدود العن�سر اأ�ساليب الفريق؛ 

الطبقات اجلدارية. ال�سريان الإ�سطرابي: مناذج املحاكاة العددية.

ME 457األآت توربينية )2(
مقدم���ة: نظ���رة عامة وت�سنيف الآلت  التوربينية. الديناميكا احلرارية لتدفق املوائع وحتليل الديناميكا احلرارية 
لعمليات الإن�سغاط والتمدد، مراوح الطرد املركزي، املنافيخ، وال�سواغط،، �سواغط تدفق حموري، توربينات تدفق 
حم���وري، العالق���ات احلركي���ة وكف���اءات الألآت الرتبينية، ال�سري���ان ثنائي الأبع���اد يف م�سفوفات الري����ض، العالقات 
املعملي���ة لأداء م�سفوف���ات الري����ض للتوربين���ات وال�سواغ���ط، التوربين���ات املحوري���ة )حتلي���ل ثنائ���ي الأبع���اد(، املراوح 
وال�سواغ���ط املحورية )حتلي���ل ثنائي الأبعاد(، �سواغط ومراوح الطرد املرك���زي، التوربينات ذات ال�سريان القطري، 

والأ�س�ض الأولية واعتبارات الت�سميم يف الآلت التوربينية  ثالثية الأبعاد. 

ME 458الآت اإحرتاق داخلي
مبادئ عمل املحركات، مقدمة يف اأنواع دورات املحركات. دورات الهواء الأ�سا�سية. ن�سبة الوقود اإىل الهواء والدورات 
الفعلي���ة. الكف���اءة احلجمي���ة يف املاكين���ات. املوا�سفات وتاأث���ري عوامل الت�سغي���ل املختلفة عليها. ماكين���ات ال�سوطني 
وطاق���ات اله���واء ال�ستيعابية وبحوث تطويرها. الحرتاق املثايل يف ماكينة الح���رتاق بال�سرارة، الحرتاق الفعلي 
يف ماكينة الحرتاق بال�سرارة، الحرتاق الفعلي يف ماكينة الحرتاق بال�سرارة، الحرتاق غري الطبيعي يف ماكينات 
الح���رتاق بال�س���رارة، احرتاق الديزل. م�س���ادر انبعاث امللوثات، معاجلة الغازات العادم���ة، اأنظمة تخفي�ض امللوثات 

والنبعاث من ماكينات الديزل.

ME 459ت�سميم منظومات احلرارة واملوائع

تطبيقات: اأ�سا�سيات ميكانيكية املوائع. اعتبارات انتقال احلرارة والديناميكا احلرارية عند ت�سميم مكونات النظم 
احلراري���ة. انتق���ال احل���رارة و�سريان املوائع، التحليل احل���راري للمبادلت احلرارية، تطبيق���ات املبادلت احلرارية، 
اأمثل���ة لبع����ض النظ���م احلرارية املتواج���دة يف حمطات تولي���د الطاقة، نظم التحك���م البيئي والعملي���ات ال�سناعية. 

الطالب �سوف يعملون يف جمموعات لعمل م�سروع حقيقي لأحد النظم احلرارية احلقيقية.

ME 445برجمة احلا�سوب وتطبيقات
با�ستخ����دام  الربجم����ة  اأ�سا�سي����ات  الكمبيوت����ر،  واأجه����زة  الربجم����ة  يف  امل�ستخدم����ة  الكمبيوت����ر  لغ����ات  يف  مقدم����ة 
MATLAB، املنحني����ات ثنائي����ة وثالثي����ة الأبعاد. معاجلة البيانات وعر�سه����ا، بناء النموذج، تطبيقات على 
املع����ادلت اجلربي����ة والتفا�سلي����ة اخلطي����ة وغري اخلطي����ة التي متث����ل اأنظمة الهند�س����ة امليكانيكية، احل����ل الرقمي 
"مل�ساألة احللول املثلى"، النمذجة الفرتا�سية، تطبيقات على طريقة العنا�سر املحدودة، تطبيقات احلا�سوب يف 

جمالت الهند�سة امليكانيكية. حالت درا�سية.
حزمة املقررات الختيارية التخ�س�سية لالأنظمة امليكانيكية والت�سميم

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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ME 461اختيار مواد الت�سميم
درا�س���ة تاأث���ري املواد وط���رق الت�سنيع املختلفة عل���ى الت�سميم؛ دور امل���واد والت�سميم يف ال�سناع���ة؛ طبيعة الت�سميم 
ومراحله؛ طرق اختيار املواد يف الت�سميم امليكانيكي؛ املواد الهند�سية وخ�سائ�سها؛ الر�سومات املعدة لختيار املواد، 
تاأث���ري ال�س���كل والت�سنيع على الختيار؛ تعدد املح���ددات وم�سادر املعلومات؛ موا�سيع متنوعة يف الت�سميم؛ درا�سات 
يف اختيار املواد و�سلتها بالت�سميم وال�سكل والت�سنيع؛ م�ساريع متعددة يف اختيار املواد يف مراحل وطرق الت�سميم 

املختلفة.

ME 462التحكم العددي يف ماكينات الت�سغيل  

مكون���ات اآلت التحك���م العددي باحلا�سوب  )الأجزاء امليكانيكية، واأجهزة ال�ست�سعار، حمولت الإ�سارة، مفتاح نهاية 
ال�س���وط، امل�سف���رات، حمرك ال�سرعة، والتحك���م، لوحات الكهرباء املثرية(، و�سف لوحة الت�سغي���ل واأداة اآلة الت�سنيع 
با�ستخ���دام احلا�س���ب الآيل، التحك���م يف ماكين���ات الت�سغي���ل، اإن�س���اء ماكين���ات الت�سغي���ل، امن���اط الت�سغي���ل، ا�سا�سيات 
الت�سغي���ل للماكين���ات ذات التحكم الآيل، برجمة اآلت التحكم الع���ددي باحلا�سوب  والربجمة اليدوية لقطع العمل 

املعقدة، كتابة برامج ت�سغيل املاكينات )املخرطة، الفريزة، املثقاب، ماكينات ت�سغيل اأخري(.

ME 463خزانات الهواء ونظام الأنابيب

مقدم���ة، املراج���ل ASME، خزانات ال�سغط، الرموز ومعايري الأنابيب، اختيار املواد، واملبادئ الأ�سا�سية يف ت�سميم 
خزانات الهواء، اأنواع الأحمال، نظريات الف�سل، ت�سميم ال�سغوط الداخلية واخلارجية، ت�سميم الإغالق لالأ�سكال 
الهند�سية املختلفة، ت�سميم الفتحات والأبواق، متطلبات الت�سنيع، الختبارات غري املتلفة، اختبار وحتليل الإجهاد 

واملرونة لنظام الأنابيب، الت�سميم واختيار مثبتات الأنابيب. م�سروع املقرر. 

ME 464ت�سميم عدد وم�ستلزمات الإنتاج   

ت�سمي���م عدد القط���ع، ا�سا�سيات ت�سميم املحددات واملثبت���ات، ت�سميم ا�سطمب���ات الت�سكيل)ا�سطمبات الق�سو الثنيو 
ال�سحب العميق(، ا�سطمبات حقن اللدائن، ا�ستخدام احلا�سب يف الت�سميم. 

ME 465هند�سة ال�سيارات  

دينامي���كا ال�سي���ارات، اأنظمة ال�سيارات، الآليات: انتقال القدرة، الكبح، التوجيه؛ املعلقات، النظم الكهربائية؛ الإطار 
واجل�س���م؛ املح���ركات غ���ري التقليدي���ة واجلوان���ب البيئي���ة، اأنظمة التدفئ���ة وتكييف اله���واء يف ال�سي���ارات، معامالت 

الأمان،  م�ساكل الأداء والقت�ساد.

ME 466طريقة العنا�سر املحددة وتطبيقات يف الت�سميم  
مقدم���ة يف ط���رق العنا�س���ر املتناهية ال�سغر؛ املبادئ الرئي�سي���ة، التحليل احادي وثنائي وثالث���ي الأبعاد، اخلطوات 
العامة يف هذه الطرق؛ طريقة املرونة املبا�سرة)التزان( حلل م�سكلة متناهيه ال�سغر؛ تكوين وتطبيقات العنا�سر 
املختلف���ة )النواب�ض، اجل�سم امل�سدود، اجلمالونات، العتب���ات(؛ طرق التحليل املختلفة: النماذج ال�ساكنة واملتحركة، 
النم���اذج اخلطي���ة والغري خطية، النموذج الهتزازي، منوذج النبع���اج، النموذج احلراري؛ طرق التحليل والنمذجة 
يف العنا�س���ر املتناهي���ة ال�سغ���ر، حتلي���ل الخط���اء ال�سائعة، تطبيق���ات واإدارة طرق التحلي���ل املختلف���ة كاأداة ت�سميم، 

ا�ستخدام حزم الربجميات اجلاهزة يف حل تطبيقات يف الهند�سة امليكانيكية.

ME 467هند�سة الربوتات   
نظ���رة عامة للمنظومات امل�ستخدم���ة يف الذرع اللية، ديناميكا الذرع، ال�سيطرة الذكية فيها. الكينماتيكا امل�ستوية 
والثالثي���ة البع���اد، تخطيط احلرك���ة وت�سميم منظومات وحركات الذرع، دينامي���كا الذرع ثالثية البعاد، املحاكاة 
الر�سومي���ة ثالثي���ة البعاد، ت�سمي���م الجزاء واملراح���ل املختلفة )ال�سيط���رة، املنفذات، املج�سات، وغريه���ا(، ال�سبكة 
الال�سلكي���ة، منذج���ة امله���ام، التداخ���ل بني الل���ة والن�سان، الربجمي���ات املدجم���ة، التحك���م الآين، م�ساريع جماعية 

لت�سميم وت�سنيع انظمة اذرع الية.

ME 468ترابيوجلي
خوا����ض الأ�سط���ح والجهاد، نظري���ات الحتكاك وقيا�سها، التاأثري احلراري يف الن���زلق الحتكاكي، اأنواع الهرتاء، 
اه���رتاء الأ�سط���ح امل�سحمة، اخلوا����ض الرتبيولوجية للمواد ال�سلب���ة، امل�سحمات ال�سلبة، اليلوليم���ر واملواد املركية، 
عامل ال PV، خوا�ض الزيوت، الكرا�سي ذات الدفع يف اجتاه واحد، كرا�سي احلمل الدائرية، فتحات تزويد الزيوت 

يف الكرا�سي امليكانيكية احلاملة، حتليل اأعطاب الهرتاء، ال�سيانة الوقائية، درا�سات عملية ال�سيانة. 

ME 469 ت�سخي�ض الأعطال والف�سل يف حتليل الأنظمة امليكانيكية    

وظيف����ة حتلي����ل الخط����اء، الطرق املختلفة وا�سل����وب التعامل للتحليل، التج����ارب امل�ستخدمة يف التحلي����ل ) امليكانيكية 
وامليتالورجي����ة والفحو�����ض الالتدمريي����ة(، اأن����واع الك�س����ر، الت�سمي����م لتجن����ب الك�س����ر، الك�س����ر الن����اجت ع����ن الفراط يف 
النفعال املرن، الك�سر الناجت عن الت�سوه، الك�سر اله�ض  )ال�سريع(، الك�سر الناجت عن الكلل، الك�سر الناجت عن الزحف. 
الت����اآكل وال�س����داأ والأك�سدة: حالت درا�سية هند�سية وجتارب خمربية، مراجعة ملوا�سيع الهتزازات املختلفة وتاأثريها 
وحتلي����الت فوري����ر املرتبط����ة. الجه����زة امل�ستخدم����ة: املتح�س�س����ات وناق����الت الإ�س����ارة، املحل����الت اللي����ة املعتم����دة عل����ى 
حتوي����الت فوري����ر ال�سريعة، الطريقة ال�سليمة لختيار العين����ات ومعاجلتها. حل امل�ساكل الهتزازية مثل عدم التوازن 
وعدم التمحور وم�ساكل املحامل والرتو�ض وال�سيور وامل�سخات واملراوح وغريها. اإدارة ال�سيانة وطرقها ذات العالقة. 
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التلوث ال�سو�سائي وطبيعة ال�سوت واملوجات وتركيزها وم�ستويات الطاقة امل�ساحبة. درا�سات يف املوازنة ال�سكونية 
واملتحركة واملوازنة املبا�سرة يف امليدان.

ME 445برجمة احلا�سوب وتطبيقاته
با�ستخ���دام  الربجم���ة  اأ�سا�سي���ات  الكمبيوت���ر،  واأجه���زة  الربجم���ة  يف  امل�ستخدم���ة  الكمبيوت���ر  لغ���ات  يف  مقدم���ة 
MATLAB، املنحنيات ثنائية وثالثية الأبعاد. معاجلة البيانات وعر�سها، بناء النموذج، تطبيقات على املعادلت 
اجلربية والتفا�سلية اخلطية وغري اخلطية التي متثل اأنظمة الهند�سة امليكانيكية، احلل الرقمي "مل�ساألة احللول 
املثل���ى"، النمذج���ة الفرتا�سية، تطبيقات على طريقة العنا�سر املحدودة، تطبيقات احلا�سوب يف جمالت الهند�سة 

امليكانيكية. حالت درا�سية.
حزمة املقررات الختيارية التخ�س�سية لهند�سة املواد والت�سنيع :  v

ME 471املواد واأ�سلوب الختيار    
مقدم���ة والداف���ع لختي���ار امل���واد؛ الرتاب���ط بني عملي���ات الت�سني���ع والت�سميم؛  وعملي���ة الت�سمي���م؛ مراجعة املواد 
الهند�سي���ة وخوا�سه���ا، ومواد وخمططات املواد وعملية الختي���ار يف الت�سميم. مبادئ عملية اختيار املواد: التحول، 
الف���رز، والت�سني���ف، ومعلوم���ات م�سان���دة. اختي���ار امل���واد عل���ى اأ�سا����ض: ال�س���كل، واخل�سائ����ض، وعملي���ة الت�سني���ع؛ 

اقت�ساديات املواد وعملية الختيار، ودرا�سات حالة اختيار املواد للتطبيقات الهند�سية املختلفة.

ME 472تكنولوجيا الت�سنيع املتقدمة   
الت�سني���ع بالعملي���ات الغ���ري تقليدي���ة: املب���ادئ الأ�سا�سي���ة، الت�سنيع با�ستخ���دام املوجات ف���وق ال�سوتي���ة، والت�سنيع 
با�ستخ���دام الآلت الكهروميكانيكي���ة، والت�سني���ع با�ستخ���دام التفري���غ الكهربائ���ي والت�سني���ع با�ستخ���دام البالزم���ا، 
والت�سني���ع با�ستخ���دام اللي���زر، وبا�ستخ���دام احل���زم الكرتونية. التحك���م العددي ل���الآلت: اأمتتة عملي���ات الت�سنيع، 
التحك���م الرقم���ي، وتن�سي���ق النظ���م، واأنواع ومكون���ات اأنظمة احلا�س���ب الآيل يف الت�سنيع، برجم���ة احلا�سب الآيل يف 

الت�سنيع، مالئمة التحكم، الت�سنيع املتكامل با�ستخدام احلا�سب الآيل.

ME 473املواد املركبة   

ت�سني���ف امل���واد املركبة، وتطبيقاتها، وجتهيز وت�سنيع املواد املركبة )امل���واد املركبة البوليمرية املواد املركبة املعدنية 
امل���واد املركبة ال�سرياميكي���ة(، اأنواع الريزن )الراتنجات(، واأنواع الألياف )الفاي���ربز( وعملية بناء الألياف؛ الت�سوه 
امل���رن؛ اخل�سائ����ض؛ اعتب���ارات الت�سمي���م؛ عملي���ة البن���اء، وت�سنيع امل���واد اخلفيفة الت���ي تتو�سط امل���واد املركبة مثل 
)Foam and honeycomb(؛ الإجه���اد والنفع���ال �سف���ات املق���وى بالألي���اف، نظري���ة الت�سفيح؛ نظريات 

الف�سل املقوى بالألياف؛ امل�سببات البيئية لالجهادات. 

ME 474الأمتتة ونظم الإنتاج

مقدمة لالأمتتة ال�سناعية، وعمليات الت�سنيع، ومناولة املواد، حتديد التكنولوجيا امل�ستعملة )التعامل مع اأنظمة 
نق���ل امل���واد، اأنظم���ة التخزين، والبيانات الآلية املوجودة(، ونظم الت�سني���ع وت�سمل: املحطة املكونة من خلية واحدة، 
تكنولوجي���ا جمموع���ة م���ن خاليا متع���ددة، نظم الت�سنيع املرن���ة، ودليل خطوط التجميع وخط���وط النقل واأنظمة 

مماثلة للت�سنيع الآيل، وعمليات التجميع الآيل. 

ME 475نظرية قطع املعادن    
املفاهي���م الأ�سا�سي���ة والتعاري���ف، اأداة القطع الهند�سية )التعاريف املرجعية، �س���كل اأدوات القطع ذو احلافة الواحدة، 
�س���كل اأدوات القط���ع متع���دد  احلواف مثل اأدوات الثقب واأدوات الفريزر، م���ادة الأداة )اأنواعها وتطبيقاتها(، واأ�سكال 
الرقائ���ق )اأنواع الرقائ���ق، تراكماتها BUE، ن�سبة ان�سغاط الرقائق، حتديد زاوية الق�ض(، ميكانيكا قطع املعادن 
) نظري���ة مارجان���ت، والعوام���ل التي توؤثر عل���ى قوى القطع(، والقيا�ض لقوات القطع، احل���رارة الناجتة من عملية 
قط���ع املع���ادن(، ف�س���ل الأداة )الأنواع والأ�سباب(، ت���اأكل الأداة وقيا�سها، عم���ر الأداة، والعالقة تايل���ور، العوامل التي 
توؤث���ر عل���ى عم���ر الأداة، تذبذب الأداة، وال�سوائ���ل امل�ستخدمة يف عملي���ة التربيد، خ�سونة ال�سط���ح وطريقة قيا�سها، 
والتوف���ري يف عملي���ة الت�سني���ع )معادل���ة التكلفة، عم���ر اأداة  القطع املثل���ى، ومتغريات القطع املثل���ى(، قابلية القطع 

)التعاريف واملعايري والفهر�سة(.

ME 476هند�سة البوليمرات وال�سرياميك   
مقدم���ة لأن���واع هند�سة املواد م���ن معادن، بوليم���رات، �سرياميك، واملواد املركب���ة، البوليم���رات الهند�سية، وجزيئات 
البوليم���ر، ال���وزن، ال�س���كل، الهي���كل وتكويناته���ا، والبوليمر البل���وري، واأنواع م���ن البوليمرات واللدائ���ن احلرارية، 
واللدائ���ن الغ���ري حراري���ة، اللدائ���ن �سديدة التم���دد، اإ�ساف���ات البوليمر، واأ�سالي���ب معاجلة البوليم���ر وخ�سائ�سها؛ 
مقدم���ة ع���ن ال�سريامي���ك والزجاجي���ات امل�ستخدم���ة كم���واد هام���ة يف الهند�س���ة؛ اأن���واع ال�سريامي���ك: ال�سريامي���ك 
الهند�س���ي والتقلي���دي، وت�سني���ع مكون���ات ال�سريامي���ك، عملية بناء وهيكل���ة ال�سرياميك وخ�سائ�سه���ا  ال�سرياميك 
البلوري، عيوب ال�سرياميك وخمططات التوازن لل�سرياميك، وعمليات الت�سنيع، واملعاجلة احلرارية وتطبيقاتها.

ME 477اللدونة وت�سكيل املعادن
معاي���ري اخل�س���وع، عالق���ة الإجهاد والنفع���ال البال�ستيكي، م�س���اكل الإجهاد امل�ست���وي والنفع���ال امل�ستوي. حتديد 
معادل���ة التدف���ق؛ نظرية اللدونة. تطبيقات: ع���دم ال�ستقرار يف الأوعية الرقيقة والأوعي���ة ال�سميكة التي تتعر�ض 
ل�سغوط داخلية، والذرعة التي تتعر�ض لالنحناءات الب�سيطة. ت�سنيف عمليات ت�سكيل املعادن والطرق امل�ستخدمة 
يف التحلي���ل. طريق���ة الطاقة؛ تقني���ة التحليل؛ طريقة بالطة، طريقة ملزمة العلي���ا. عمليات الت�سويه. زلة جمال 

اخلط، وتطبيق مل�سكلة امل�سافة البادئة، احلدادة، الدرفلة، والبثق، الدرفلة، وا�ستخال�ض الق�سبان والأ�سالك. 

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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ME 478هند�سة التاآكل
تكلف���ة الت���اآكل، واملبادئ الكهروكيميائية للتاآكل، وكيفية التنب���وؤ بالتاآكل يف ال�سناعات امليكانيكية واملعدنية، العوامل 
الت���ي توؤث���ر على التاآكل، وقيا�سات معدل التاآكل، ال�ستقطاب وال�سلبي���ة والتاآكل املتماثل، والتاآكل الغلفاين اأو ثنائي 
املع���دن، والت���اآكل األ�سدع���ي والت���اآكل األنقري والت���اآكل بني احلبيب���ي، حتل���ل ال�سبيك���ة Dealloying((، والتاآكل 
احلت���ي، والت���اآكل الإجه���ادي األت�سقق���ي والتل���ف الهيدروجين���ي والت���اآكل الزحفي)التع���ب(. املبادئ احلديث���ة للتاآكل 

الكهروكيميائية: احلماية الكاثودية اأو احلماية املهبطية، الطالء؛ الت�سميم �سد التاآكل.

ME 479تكنولوجيا اللحام
اللح���ام الإن�سه���اري؛ اإمكانيات اللحام؛ اختيار اأ�س���الك اللحام؛ تاأثري اللحام ال�ساخن؛ تاأث���ري اللحام الباردة؛ حلام 
املعادن املختلفة؛ املنطقة املت�سررة من احلرارة عند عملية اللحام؛ حلام ال�سبائك املعاجلة حراريا.  اللحام ل�سبائك 
م���ن مع���ادن خمتلف���ة؛ الفحو�س���ات املدم���رة وغ���ري املدم���رة ملناط���ق اللح���ام؛ دورات اللح���ام احلراري���ة والجتهادات 
املتبقي���ة؛ اللح���ام يف عملي���ات الت�سني���ع: اأوعي���ة ال�سغط واملراج���ل بناء ال�سف���ن، اللحام يف جمال �سيان���ة ال�سيارات؛ 

وقواعد اللحام.

ME 445برجمة احلا�سوب وتطبيقاته
با�ستخ���دام  الربجم���ة  اأ�سا�سي���ات  الكمبيوت���ر،  واأجه���زة  الربجم���ة  يف  امل�ستخدم���ة  الكمبيوت���ر  لغ���ات  يف  مقدم���ة 
MATLAB، املنحنيات ثنائية وثالثية الأبعاد. معاجلة البيانات وعر�سها، بناء النموذج، تطبيقات على املعادلت 
اجلربية والتفا�سلية اخلطية وغري اخلطية التي متثل اأنظمة الهند�سة امليكانيكية، احلل الرقمي "مل�ساألة احللول 
املثل���ى"، النمذج���ة الفرتا�سية، تطبيقات على طريقة العنا�سر املحدودة، تطبيقات احلا�سوب يف جمالت الهند�سة 

امليكانيكية. حالت درا�سية.

حزمة املقررات الختيارية التخ�س�سية للميكاترونيات والتحكم:  v

ME 481اأ�سا�سيات الإليكرتونيات

مقدم���ة يف ا�سب���اه املو�س���الت، التو�سي���ل يف املع���ادن، ا�سباه املو�س���الت اجلوهري���ة واخلارجية، اخلوا����ض الكهربائية 
لأ�سباه املو�سالت،  عمليات النت�سار يف ا�سباه املو�سالت، دايود الو�سلة املوجبة ال�سالبة، و�سالت الدوائر املفتوحة، 
و�س���الت التغذي���ة المامي���ة والعك�سي���ة، خ�سائ����ض التيار واجله���د يف الدايود، التاث���ري احل���رارى يف الدايود، مناذج 
ال�س���ارات الكب���رية وال�سغ���رية، مكثف���ات الو�س���الت وزم���ن الفتح، ان���واع الدي���ود وتطبيقات���ه، التوحي���د ومر�سحات 
التوحيد، دوائر الف�سل والتو�سيل، م�ساعفات اجلهد، و�سالت الرتانز�ستور ثنائية القطاب، تغذية التيار امل�ستمر 

وحتليله، الديودات واملكربات، انواع الرتانز�ستور، حتليل املكربات ذات املرحلة الواحدة خطية.

ME 482احلواكم املنطقية املربجمة

احلاكم املنطقي املربمج والتحكم ال�سناعي، عمارة احلاكم املنطقي املربمج، برجمة احلاكم املنطقي املربمج، �سلم 
الر�سم البيانى، املوؤقتات، العدادت، الدوال احل�سابية، معاجلة البيانات، التحكم الرقمي، معامالت المان، ال�سيانة 
واكت�س���اف الأعط���ال، تطبيقات احلاك���م املنطقي املربمج يف التحك���م يف �سرعة الآلت الكهربائي���ة، تطبيقات احلاكم 

املنطقي املربمج يف التحكم يف القدرة الغري فعالة لأنظمة القوى الكهربائية.

ME 483ميكاترونيات )2(

املفاهي���م الأ�سا�سي���ة يف امليكاتروني���ات مب���ا فيه���ا الإلكرتوني���ات التناظري���ة والرقمي���ة، املفاهي���م الأ�سا�سي���ة لأجه���زة 
ال�ست�سع���ار الك���ربى، تطبيق���ات م���ن املعاجل���ات واحلواك���م الدقيق���ة للتحك���م يف العملي���ة. مقدم���ة لدوائ���ر املنط���ق 

الت�سل�سلي. م�سروع على ت�سميم نظام متكامل امليكاترونيات با�ستخدام مزيج من الأجهزة والربجميات.

ME 484الربجمة الهند�سية

مقدم���ة لعم���ارة احلا�س���ب، مفاهي���م الذاكرة،  وح���دات ااملدخالت واملخرج���ات، مقدمة لوحدات املعاجل���ة الرئي�سية، 
الربجمة بلغةC، امل�سفوفات والدوال التحكم يف التدفق. مهام وهيكل الربنامج، امل�سغالت والتعبريات، امل�سريات، 

بناء البيانات، املعاجلات الدقيقة ولغة التجميع،  تطبيقات C ولغة التجميع.

ME 485اجهزة ال�ست�سعار ومعاجلة ال�سور
نظ���رة عام���ة ومبادئ الت�سوي���ر واأجهزة ال�ست�سعار مبا يف ذلك اأجهزة الت�سوير املختلفة. قيا�ض جودة الت�سوير من 
خ���الل نقط���ة النت�سار، حزم عين���ات الدالة املكانية. متطلبات التخزين، متثيل ال�س���ور، الرتميز وتقنيات ال�سغط، 
تقني���ات للح���د من ال�سو�ساء يف ال�سور، التعرف على ميزة تقوية  ال�سورة. حت�سني ومعاجلة ال�سورة، تكافوؤ املدرج 
الإح�سائ���ي وامل�سغل���ني، تطبيقات مورفولوجيا )علم الت�سكل( ملعاجل���ة ال�سور مبا يف ذلك التاآكل وعمليات التو�سيع 
لنط���اق ثنائ���ي وال�س���ور الرمادي���ة. تقني���ات الت�سفية والتحوي���ل الالزمة ملعاجلة ال�س���ور ثنائية الأبع���اد با�ستخدام 
حتوي���الت فوري���ري، املويج���ات واللت���واء. مو�سوع���ات اأخ���ري ت�سمل ت�سجي���ل ال�سور، تقني���ات فائقة الدق���ة ملعاجلة 

الفيديو وت�سنيفها.

ME 486النمذجة واملحاكاة يف هند�سة امليكاترونيات
منذج���ة الأنظم���ة امليكانيكي���ة )الزن���ربكات، املخم���دات، ونظ���م التن���اوب اأو التوجي���ه بالرتو����ض(، منذج���ة النظ���م 
الكهربائي���ة )RLC واملكون���ات اللكرتوني���ة والأجه���زة التناظري���ة(، منذج���ة الأنظم���ة الهيدروليكي���ة والهوائية، 
النمذج���ة الريا�سية وحتليل الأنظم���ة امليكانيكية والكهربائية، مقدمة يف املحاكاة با�ستخدام الربجميات احلديثة، 

املحاكاة مع تطبيقات عملية.
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ME 487تطبيقات ت�سميم الآلت يف امليكاترونيات  

مقدم���ة يف ت�سمي���م اأنظم���ة امليكاتروني���ات حتت الأحم���ال ال�ساكن���ة والديناميكي���ة، معيارغروبر والتنق���ل، الت�سميم 
الكينماتيكي والدينامكي، ظاهرة النقالب الكينماتيكي، معامالت الأمان امل�سموحة لرتكيز الإجهاد والكلل. نظرة 
عامة على نظم خمتلفة: القواب�ض، الفرامل، الرتو�ض والعتاد، املفا�سل املرب�سمة وامللحومة، اتزان الأعمدة الدوارة، 

حمركات ال�سيور.

ME 488الروبوتات والأمتتة ال�سناعية

ت�سني���ف النظ���م الروبوتي���ة؛ حتويل الإحداثي���ات، الكينماتي���كا والكينماتي���كا العك�سي���ة؛ Jacobians وديناميكا 
الروب���وت؛ تولي���د امل�س���ار؛ النمذج���ة، والتحك���م. مو�سوع���ات روبوتي���ة متقدمة ت�سم���ل الروبوت املتح���رك بعجالت؛ 
اأ�سا�سي���ات روؤي���ة اآلة؛ مقدمة يف روبوت���ات الف�ساء والهواء واملاء؛ تتبع عمود الروبوت، تتب���ع وتخليق م�سار الروبوت 

املتحرك؛ لغات برجمة الروبوت، الروبوتات يف جمال التعدين، وغري ذلك من التطورات اجلديدة الروبوتية.

ME 489مقدمة لأنظمة املباتي الذكية

مقدم���ة يف البن���اء الذك���ي وبن���اء الت�سغي���ل الآيل، الت�س���الت، واأنظم���ة ال�سالم���ة والأم���ن؛ النمذج���ة والتحك���م يف 
ال�سو�س���اء، الإ�س���اءة، النق���ل امليكانيك���ي، الكهربائ���ي، الإلك���رتوين، ت�سمي���م اأنظم���ة احلماي���ة من احلرائ���ق، النظم 
الفرعي���ة لل�سالم���ة من احلرائق، نظام تكامل وحت�سني املبني؛ الرتميز ومعايري املمار�سة يف الت�سميم، اخل�سائ�ض 

الت�سغيلية وموا�سفات الأداء.

ME 445برجمة احلا�سوب وتطبيقاته

با�ستخ���دام  الربجم���ة  اأ�سا�سي���ات  الكمبيوت���ر،  واأجه���زة  الربجم���ة  يف  امل�ستخدم���ة  الكمبيوت���ر  لغ���ات  يف  مقدم���ة 
MATLAB، املنحنيات ثنائية وثالثية الأبعاد. معاجلة البيانات وعر�سها، بناء النموذج، تطبيقات على املعادلت 
اجلربية والتفا�سلية اخلطية وغري اخلطية التي متثل اأنظمة الهند�سة امليكانيكية، احلل الرقمي "مل�ساألة احللول 
املثل���ى"، النمذج���ة الفرتا�سية، تطبيقات على طريقة العنا�سر املحدودة، تطبيقات احلا�سوب يف جمالت الهند�سة 

امليكانيكية. حالت درا�سية.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:   v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمالأ�ساتذة
1761habdalla@ut. edu.comاأ. د. ح�سن عو�ض حممد

الأ�ساتذة امل�ساركون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

1581elsayed.zanoun@aol.comد. ال�سيد زنون
1580mtarawreh64@yahoo.comد. موفق �سليمان الطراونه 

الأ�ساتذة امل�ساعدون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1581mohdgomma@yahoo.com د. حممد جمعة النور داود

1196mali@ut.edu.saد. مالك علي عبده ال�سامل 
1554wabdelrahman@ut.edu.saد. ولء عبد الرحمن

1589w_ali@ut.edu.saد. وائل علي
1554sshayek@gmail.comد. �سالح احلايك

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سماملحا�سرون
1580hdalgamoni@ut.edu.saم. ح�سني ن�سر دلقمونى 

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
اأ. د. ح�سن عو�ض         م�سرف ق�سم الهند�سة امليكانيكية

جامعة تبوك – كلية الهند�سة  - ق�سم الهند�سة امليكانيكية
�ض.ب. 741 تبوك 71491

تبوك – اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف:    144272172 966 +        حتويله:  1761

v قسم الهندسة الميكانيكية 
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v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء جامع���ة تب���وك  لتلبية متطلبات التنمية  مبنطقة تبوك  من الك���وادر اجلامعية املتخ�س�سة، واأتبع   
ذل���ك موافق���ة خ���ادم احلرمني ال�سريفني عل���ى ما رفعه جمل�ض التعلي���م العايل باملوافقة عل���ى اإعادة الهيكلة 
بجامعة تبوك التي ت�سمنت اإن�ساء كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات بجامعة تبوك وي�ساف لها �سطر للبنات 
وبحي���ث تت�سم���ن ق�سم نظم املعلومات، ق�س���م علوم احلا�سب، و ق�سم تقنية املعلومات وق�سم هند�سة احلا�سب. 
كم���ا واف���ق جمل�ض جامعة تبوك  عل���ى  بدء الدرا�سة بالكلية يف الف�سل الأول للع���ام الدرا�سي 1430/1429ه�، 
ومنذ اتخاذ هذا القرار ت�سعى اإدارة الكلية لتحقيق اأحد اأهم اأهداف اإن�ساء الكلية و املتمثل يف تخريج موؤهلني 
متميزي���ن يف جم���ال تقني���ة املعلوم���ات. وتكر�ض الكلي���ة جهودها بحيث تك���ون قادرة على مواجه���ة التحديات 
العلمي���ة  والتعليمي���ة، كم���ا حتر����ض الكلي���ة عل���ى مواكبة التط���ور ال�سريع يف جم���ال علوم احلا�س���ب و تقنية 

املعلومات لتوفري اأحدث املعارف التقنية لطالبها.
الروؤية:  v

  تخري���ج ط���الب متميزي���ن مهني���اً، وداعم���ني لبحوث حديث���ة ، واأن نكون الكلي���ة املتميزة يف تقني���ة املعلومات 
خلدمة املجتمع املحلي .

الر�سالة:  v
تلت���زم كلي���ة احلا�سب���ات وتقني���ة املعلوم���ات باحلفاظ على بيئ���ة تناف�سية وحيوي���ة لتقدمي تعلي���م ذو م�ستوى   
ع���ايل، توف���ري نوعي���ة ممتازة من اأع�ساء هيئ���ة التدري�ض لإجناز بحوث مميزة، وامل�ساهم���ة يف تنمية املجتمع 

املحلي من خالل �سراكات مثمرة.
الأهداف:  v

تخ�س�سهم. جمال  يف  وعملياً  علمياً  املوؤهلني  باخلريجني  العمل  �سوق  تزويد   •
العليا. درا�ساتهم  لإكمال  تهيئهم  مهارات  الكلية  طالب  اإك�ساب   •

الكلية. يف  التعليمية  العملية  لتطوير  العلمي  البحث  تعزيز   •
ال�ست�سارات. و  العامة  املحا�سرات  تقدمي  خالل  من  املجتمع  مع  التوا�سل   •

الكلية. ملن�سوبي  م�سجعة  اأكادميية  عمل  بيئة  خلق   •
ال�سناعة. قطاع  مع  والتعاون  ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي   •
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عميد الكلية

وكيل الكلية للتطوير واجلودة

وحدة �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي

اإدارة الكلية

مدير الإدارة

الإدارات التابعة ملدير الإدارة

وكالة الكلية للطالبات

ق�سم علوم احلا�سب

ق�سم تقنية املعلومات

ق�سم نظم املعلومات

روؤ�ساء الأق�سام

ق�سم علوم احلا�سب

ق�سم تقنية املعلومات

ق�سم نظم املعلومات

ق�سم هند�سة احلا�سب ملعلومات

جمل�س الكلية

وكيل الكلية

اأمانة جمل�س الكلية

جلنة ال�سوؤون الأكادميية

جلنة الإر�ساد الأكادميي

جلنة اخلطط واملناهج

جلنة الأن�سطة الطالبية

جلنة التعليم الإلكرتوين
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وكالة الكلية :   v
ته���دف  الوكال���ة اإىل م�ساعدة عميد الكلية يف كافة النواحي الإدارية و الأكادميية يف الكلية لتحقيق ر�سالة   
الكلي���ة واأهدافه���ا والت�س���ال املبا�س���ر بالأق�س���ام والإدارات املوج���ودة داخل اجلامعة يف كل م���ا يتعلق ويتوىل 
اأمانة جمل�ض الكلية ويرتبط به العديد من اللجان بالكلية مبا يعزز قدرات الكلية لتحقيق مزايا تناف�سية 

م�ستدامة وفق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.
وكالة الكلية للتطوير واجلودة :   v

ته���دف  الوكال���ة اإىل امل�ساهم���ة يف متك���ني الكلي���ة من حتقي���ق ر�سالته���ا واأهدافها من خ���الل �سمان اجلودة   
وتوف���ري مقومات ومتطلبات احل�سول على العتم���اد الأكادميي لرباجمها الأكادميية املختلفة واملحافظة 
علي���ه وف���ق اأعلى معايري اجلودة املحلية والعاملية يف املجالت التعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية مبا 

يعزز قدرات الكلية لتحقيق مزايا تناف�سية م�ستدامة وفق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.
وكالة الكلية لل�سوؤن الأكادميية :    v

ته���دف  الوكال���ة اإىل م�ساع���دة عمي���د الكلية يف كاف���ة النواحي الأكادميي���ة يف الكلية لتحقي���ق ر�سالة الكلية   
واأهدافه���ا والت�س���ال املبا�س���ر بالأق�سام العلمي���ة بالكلية لإعداد وتاأهي���ل الطالب واأع�س���اء هيئة التدري�ض 
علمي���اً وثقافي���اً ومهني���اً يف كل ما يعنى باجلانب الأكادميي وت�سعى لتق���دمي يد العون وامل�ساعدة من خالل 
براجمها وجلانها املختلفة للجميع وا�سعة ن�سب اأعينها الرقي بالعملية التعليمية مبا يعزز قدرات الكلية 

لتحقيق مزايا تناف�سية م�ستدامة وفق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.
اأق�سام وبرامج الكلية:  v

ت�سم الكلية الأق�سام العلمية التي متنح الدرجات العلمية املختلفة وهى:  

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد
البكالوريو�ضق�سم علوم احلا�سب1
البكالوريو�ضق�سم نظم املعلومات )مل يفعل(2
البكالوريو�ضق�سم تقنية املعلومات3
البكالوريو�ضق�سم هند�سة احلا�سب4

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:   v
يح�س���ل الطال���ب على درج���ة البكالوريو�ض يف كلية )احلا�سبات وتقنية املعلوم���ات( بعد اإمتام عدد ال�ساعات   

الدرا�سية بنجاح كحد اأدنى وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات اجلامعة1
25متطلبات الكلية2
متطلبات الق�سم3

3-اأ-ق�سم علوم احلا�سب
80)80( متطلبات ق�سم اإجبارية

12)12( متطلبات ق�سم اختيارية
137املجموع لق�سم علوم احلا�سب

3-ب – ق�سم تقنية املعلومات
82)82( متطلبات ق�سم اإجبارية

12)12( متطلبات ق�سم اختيارية
139املجموع لق�سم تقنية املعلومات

3-ج – ق�سم هند�سة احلا�سب
115)115( متطلبات ق�سم اإجبارية

9)9( متطلبات ق�سم اختيارية
169املجموع لق�سم هند�سة احلا�سب

متطلبات اجلامعة:    v

الرمزا�سم املقرر
املتطلب عدد الوحدات املعتمدة

ال�سابق نظريمعتمدة

COMM مهارات الت�سال1
00122

CSC 00134مهارات احلا�سب وتطبيقاته2
LTS 00134مهارات التعلم والتفكري والبحث3
ARAB 10122مهارات لغوية4

v مراكز أو وحدات تابعة للكلية.
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ISLS 10122الثقافة الإ�سالمية 51
ISLS 20122ISLS 101الثقافة الإ�سالمية 62

ISLS 30122ISLS 201الثقافة الإ�سالمية 73

ISLS 40122ISLS 301الثقافة الإ�سالمية 84

ARAB 20122ARAB 101مهارات الكتابة9

2022املجموع

متطلبات الكلية:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

ين
متار

MATH 10033ريا�سيات )1(1
PHYS 10133فيزياء عامة2
ELS 001155اللغة الإجنليزية )1(3
ELS 002155ELS 001اللغة الإجنليزية )2(4
BIO 10133اأحياء عامة5
CHEM 10133كيمياء6
MATH 10133MATH 100ريا�سيات )2(7

25املجموع
ال�سنة التح�سريية:  وت�سمل املواد الدرا�سية لل�سنة التح�سريية ما يلي:  v

الف�سل الأول

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

ين
متار

COMM 00122مهارات الت�سال1
CSC 00143مهارات احلا�سب و تطبيقاته2
MATH 10033الريا�سيات )1(3

ELS 001155اللغة الجنليزية )1(4
PHYS10133فيزياء عامة5

16املجموع

الف�سل الثاين

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

ين
متار

مهارات التعلم والتفكري 1
والبحث

LTS 00133

MATH 10133MATH 100ريا�سيات )2(2
BIO 10133اأحياء عامة3
CHEM 10133كيمياء4
ELS 002155ELS 001اللغة الجنليزية )2(5

17املجموع
بيانات الت�سال:  v

اأ. مكتب العميد. حتويله: 2900
ب. مكتب وكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية. حتويله: 2924

ج. مكتب وكيل الكلية للتطوير واجلودة. حتويله: 2926
د. مدير الإدارة. : حتويله: 2999
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v  الن�ساأة:
يه���دف ق�س���م عل���وم احلا�س���ب الآيل من���ذ اإن�س���اء الكلية على توطي���د املعرف���ة العلمية واخل���ربات العملية يف   
جم���ال عل���وم احلا�س���ب مما ميّك���ن الطالب والطالبة م���ن مواكبة اأح���دث التطورات يف هذا املج���ال الوا�سع 
واملتج���دد حي���ث يتوفر عدد كبري من الفر�ض الوظيفي���ة خلريجي ق�سم علوم احلا�سب، ولذلك مت ت�سميم 
املنه���ج بطريق���ة تتيح لق�سم علوم احلا�سب الآيل حرية كب���رية يف تكييف املناهج الدرا�سية وفقا لحتياجات 
الط���الب وقط���اع الأعم���ال وال�سناع���ة. له���ذا الغر�ض، رك���ز الربنامج التعليم���ي لق�سم عل���وم احلا�سب على 

النتائج الأ�سا�سية التي يجب الوفاء بها، وتوفري اإمكانية التعمق يف كل تخ�س�ض.

الروؤية:  v
تخريج طالب متميزين علمياً ومهنياً واأخالقياً يف علوم احلا�سب على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.  

الر�سالة:  v
خدم���ة الط���الب واملجتم���ع من خ���الل توفري بيئة تعليمي���ة متميزة وت�سهي���الت بحثي���ة م�ستدامة وبجودة   

عالية.

الأهداف:  v
تزوي���د اخلريج���ني بفهم عميق ومعرفة يف علوم احلا�سب الآيل ، ليتمكنوا من امل�ساركة يف تعريف وحل جمموعة   .1

وا�سعة من التحديات يف جمال عملهم.
تخريج طالب قادرين على تطبيق معرفتهم ومهاراتهم يف علوم احلا�سب من اأجل املنفعة العامة للمجتمع.  .2

تخريج طالب قادرين على تعزيز الرفاهية القت�سادية ملنطقة تبوك واململكة على حد �سواء من خالل مزيج من   .3
اخلربة التقنية ، والقيادة، وروح املبادرة.

اإعداد الطالب لتقلد املهن الناجحة واملثمرة كمتخ�س�سني يف كل من املوؤ�س�سات ال�سناعية واحلكومية.  .4
اإع���داد خريج���ني لديهم الفهم واملعرفة القانونية والأخالقي���ة ، وق�سايا ال�سيا�سة الجتماعية والعاملية يف جمال   .5

اأنظمة احلا�سب وتطوير العمل اجلماعي والت�سالت ملعاجلة احتياجات املجتمع واملوؤ�س�سات باحرتاف.
اإعداد الطالب ملتابعة الدرا�سات العليا والتعلم مدى احلياة يف جمال �سريع التطور.  .6

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم علوم احلا�سب:    v
للح�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو�ض يف ق�س���م علوم احلا�سب فاإن���ه يتعني على الطالب اإكم���ال )137( �ساعة   

درا�سية كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات  جامعة1
25متطلبات كلية2
80متطلبات  ق�سم اإجبارية3
12متطلبات ق�سم اختيارية4

املتطلبات الإجبارية لق�سم علوم احلا�سب:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

ين
متار

MATH 200414MATH 101اأ�سا�سيات التكامل1
STAT 20144اإح�ساء عام2

لغة اإجنليزية لطلبة 3
احلا�سب

ELS 21033ELS 002

PHYS 28121PHYS 101معمل الفيزياء العامة4
CSC 101324CSC 001برجمة احلا�سب )1(5
CSC 102324CSC 101برجمة احلا�سب )2(6
CSC 10911CSC 001اأخالقيات مهنة احلا�سب7
CEN 21033MATH 251الت�سميم املنطقي8
CEN 21121CEN 210معمل الت�سميم املنطقي9

تنظيم احلا�سب 10
والربجمة بلغة التجميع

CSC 210324CSC 101،
CEN 210

تراكيب البيانات 11
واخلوارزميات

CSC 220323CSC 102

CSC 221323CSC 220هند�سة الربجميات12
CIT 230223CSC 102تقنية الإنرتنت والويب13

v قسم علوم الحاسب
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MATH 24133MATH 251اجلرب اخلطي14
MATH 251313MATH 101اأ�س�ض الريا�سيات 15
CSC 30033CSC 220لغات الربجمة16
ELS 30133ELS 210الكتابة التقنية17
CSC 41033CEN 312نظم الت�سغيل18
STAT 31133STAT 201نظرية الحتمالت)1(19
CEN 31233CSC 210عمارة احلا�سب20

ت�سميم وحتليل 21
اخلوارزميات

CSC 321323CSC 220

CEN 330324CEN 312�سبكات احلا�سب22
CIS 340324CSC 220نظم قواعد البيانات23

تدريب ميداين لطلبة 24
علوم احلا�سب

CSC 3900موافقة الق�سم

CSC 420323CSC 220نظرية احلو�سبة25
CSC 4502223CSC 321الذكاء ال�سطناعي26
موافقة الق�سمCSC 49011م�سروع تخرج )1(28
CSC 491143CSC 490م�سروع  تخرج )2(28

املتطلبــات الختيارية لق�سم علوم احلا�سب  (يختار الطالب 12 �ساعة من املقررات الواردة يف   v
اجلدول التايل):   

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CSC 301223CSC 102الربجمة املرئية1
CSC 41133CSC 410برجمة النظم2
CSC 42133CSC 420بناء املرتجم3
CSC 42233CSC 321طرق عددية4
CSC 42333CSC 221هند�سة الربجميات املتقدمة5
CSC 42433STAT 311نظم املحاكاة والنمذجة6

CIS 44033CIS 340قواعد البيانات املتقدمة7
CIT 45033CSC 102تفاعل الإن�سان والآلة8
CSC 45233CSC 321الر�سم باحلا�سب9

CIT 45333CSC 321اأنظمة الو�سائط املتعددة10
CSC 45433CSC 321تعلم الآلة11
CSC 45533CSC 321معاجلة ال�سور الرقمية12
CIT 46033CSC 321اأمن احلا�سب واملعلومات13

موا�سيع خا�سة يف علوم 14
احلا�سب

CSC 49233موافقة الق�سم

تو�سيف املقررات:   v

CSC 001مهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته
هذا املقرر هو مقدمة ملهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته. ويغطي املقرر املفاهيم الأ�سا�سية لأجهزة احلا�سب وبرامج 
التطبيق���ات. وي�سم���ل املوا�سي���ع  التالي���ة: اأجه���زة احلا�س���ب )املكون���ات املادي���ة والربجمي���ة(، تقنية املعلوم���ات، نظام 
الت�سغي���ل )وين���دوز(، برنامج معاجل���ة الن�سو�ض )وورد(، برنام���ج معاجلة اجلداول الإلكرتوني���ة )اإك�سل(، برنامج 

معاجلة العرو�ض التقدميية )باوربوينت(، برنامج معاجلة قواعد البيانات )اأك�س�ض(، والإنرتنت.

CSC 101برجمة احلا�سب )1(

ه���ذا املق���رر يع���د مدخاًل اإىل حل امل�سكالت وبرجمة احلا�سبات.  وي�سم���ل  املوا�سيع التالية:  خرائط �سري العمليات، 
كتابة وتنفيذ الربامج، امليزات الأ�سا�سية للغة الربجمة مثل اأنواع البيانات، بناءات التحكم، الإقرتانات، امل�سفوفات، 

وال�سال�سل الرمزية.

CSC 102برجمة احلا�سب )2(

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإعطاء الطلب���ة مقدمة عن الربجمة ال�سيئي���ة. ويغطي املقرر الأ�سن���اف، الكائنات، الوراثة، 
تعدد الأ�سكال، التحميل الزائد، مفاهيم ت�سميم واجهة امل�ستخدم، ال�سال�سل الرمزية وامللفات. 

CSC 109اأخالقيات مهنة احلا�سب
يرك���ز املق���رر عل���ى ال�سل���وك الأخالقي املرتب���ط با�ستخ���دام احلا�سبات. وي�سم���ل املقرر موا�سي���ع امل�سوؤولي���ات املهنية 

والأخالقية، امن املعلومات واحلا�سبات، اخل�سو�سية واحلو�سبة، وجرائم احلا�سب. 
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CEN 210الت�سميم املنطقي

اإن ه���ذا املق���رر  ه���و مقدم���ة ملب���ادئ ت�سميم املنط���ق الرقمي ويحتوي عل���ى املوا�سي���ع التالية: اأنظمة الع���د املختلفة 
الع�س���ري والثنائ���ي والثماين وال�ساد����ض ع�سر وغريها، بوابات املنط���ق واجلرب البوويل، تب�سي���ط م�ستويات الدوائر 

املنطقية، املنطق التوافقي، املنطق الت�سل�سلي املتزامن، امل�سجالت والعدادات، الذاكرة وبرجمة املنطق.

CEN 211معمل الت�سميم املنطقي

يقدم هذا املقرر للطالب ت�سميم وتنفيذ الدوائر التوافقية والتتابعية. و�ستكون هناك ع�سرة جتارب و�سي�سم املقرر 
ت�سميم وحماكاة الربجميات، وتنفيذ الدوائر.

CSC 210تنظيم احلا�سب والربجمة بلغة التجميع

يغط���ي ه���ذا املق���رر اأ�سا�سيات تنظي���م احلا�سب والربجم���ة بلغة التجمي���ع. وي�سمل املق���رر على املو�سوع���ات التالية: 
جتريدي���ة احلا�س���ب، التعليمات، الط���رق احل�سابية، والهيكل التنظيمي للمعالج الدقي���ق ولغة التجمع، لغة برجمة 

احلوا�سيب، واأنواع البيانات،  والعنونة. وعمليات املجمع.

CEN 312عمارة احلا�سب

يق���دم ه���ذا املقرر املفاهي���م الأ�سا�سية لعمارة وت�سمي���م احلا�سب الآيل وي�سمل على كل م���ن املوا�سيع التالية: عمارة 
جمموع���ة التعليم���ات، ت�سميم العمليات احل�سابية بوحدة املنطق، ت�سميم م�س���ار البيانات بوحدة املعاجلة املركزية، 
تو�سي���ل الأنابي���ب بوحدة املعاجلة املركزية، هيكلة الذاكرة والذاك���رة الفرتا�سية ويغطي املقرر كذلك مقدمة عن 

عمليات الإدخال والإخراج.

CSC 220تراكيب البيانات واخلوارزميات
يهدف هذا املقرر اإىل درا�سة تراكيب البيانات وت�سميم اخلوارزميات جنبا اإىل جنب اإىل تطبيقاتها العملية وي�سمل 
ه���ذا املقرر على املو�سوعات التالي���ة: القوائم املرتبطة، املكد�سات، �سفوف النتظار، �سفوف النتظار ذات الأولوية، 

اأ�سجار البيانات، وعمليات الفرز والرتتيب والبحث.

CSC 321ت�سميم وحتليل اخلوارزميات

يهدف هذا املقرر اإىل تعليم الطالب اأ�سا�سيات حتليل وت�سميم اخلوارزميات وي�سمل موا�سيع الدرا�سة التالية: اأداء 
اخلوارزمي���ات اجلي���د واملتو�سط وال�سيئ، تقنيات الت�سميم للخوارزميات، الربجمة الديناميكية، نظام فرق ت�سد يف 

ت�سميم اخلوارزميات، التتبع الرتاجعي واخلوارزميات ذات الطرق الق�سرية للربجمة. 

CIT 230تقنية الإنرتنت والويب
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب بتقنيات النرتنت والويب احلديثة  ويحت���وى املقرر على املوا�سيع التالية: 
اأ�سا�سي���ات الإنرتن���ت، الوي���ب، ال�سبكة العنكبوتية العاملي���ة، لغات الرتمي���ز )HTML(،)XHTML(،الأمناط 

التعاقبية، ت�سميم �سفحات الويب ولغة برجمة جافا �سكريبت. 

CSC 300لغات الربجمة
يه���دف ه���ذا املقرر لإبراز املميزات والفروقات بني لغات الربجمة املختلفة. ويغطي مفاهيم اأنواع البيانات، تراكيب 

التحكم، العمليات، البيئات املختلفة للغات الربجمة ويتطرق املقرر اإىل حتليل ومقارنة �سمات لغات الربجمة. 

CSC 410نظم الت�سغيل
يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بنظم الت�سغيل، بنيتها، تطورها، ومهامها.  ويتطرق املقرر اإىل دور نظم الت�سغيل، 

تراكيب نظم الت�سغيل، العمليات وتزامنها، جدولة املهام، اإدارة الذاكرة الرئي�سية والفرتا�سية، والختناق.

CSC 420نظرية احلو�سبة
ي�سل���ط ه���ذا املق���رر ال�س���وء عل���ى نظرية اللغ���ات ال�سكلي���ة واحلو�سبة ويرك���ز على اللغ���ات، التعاب���ري النظامية، اآلت 
الت�سغيل الذاتي املحدودة، املخططات النتقالية، نظرية كليني، اللغات النظامية وقواعد ال�سياق احلر. كما يتطرق 

اإىل اآلت الت�سغيل املنتهية املعززة باملكد�سات، لغات ال�سياق احلر واآلت تورجن.

CSC 221هند�سة الربجميات
يقدم هذا املقرر الأ�سا�سيات والتقنيات امل�ستخدمة يف هند�سة الربجميات ويغطي كل من املوا�سيع التالية: مقدمة 
يف هند�س���ة الربجمي���ات، العملي���ات الربجمي���ة، التط���ور ال�سري���ع للربجمي���ات، هند�س���ة املتطلب���ات، من���اذج النظ���ام 

والت�سميم الهيكلي، مرحلة الت�سميم وتنفيذ الربجميات، اختيار الربجميات وتطويرها.

CEN 330�سبكات احلا�سب
يق���دم ه���ذا املقرر مقدمة يف ال�سبكات ومعدات ال�سبكات وكذلك برجميات ال�سبكات والطبقات الفعلية وطبقة رابط 
البيانات وطبقة التحكم بو�سيط النقل وطبقة ال�سبكة والتطبيقات ال�سبكية واأنظمة النقل والتطبيقات ال�سبكية.

CIS 340نظم قواعد البيانات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باأ�سا�سيات اأنظمة قواعد البيان���ات ويغطى املقرر املوا�سي���ع التالية املفاهيم 
الأ�سا�سية لهيكلة اأنظمة قواعد البيانات والنماذج العالئقية واجلرب العالئقي ومنذجة البيانات با�ستخدام منوذج 

الكينونات العالئقي ولغة ال�ستعالم والعتمادية الوظيفية ومفهوم تب�سيط ت�سميم قواعد البيانات.

v قسم علوم الحاسب
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CSC 450الذكاء ال�سطناعي

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب باأ�سا�سيات ال���ذكاء ال�سطناع���ي ويغطى املق���رر املوا�سيع التالي���ة: العميل 
الذكي وحل امل�ساكل عن طريق البحث وحتقق القيود ومتثيل املعرفة وطرق ال�ستنتاج وتعلم الآلة ومعاجلة اللغات 

الطبيعية والروبوتات والأنظمة اخلبرية وتطبيقات العملية يف الذكاء ال�سطناعي.

CSC 390تدريب ميداين لطلبة علوم احلا�سب

متتد فرتة التدريب يف هذا املقرر ملدة ثمانية اأ�سابيع خالل مدة الف�سل الدرا�سي ال�سيفي لل�سنة الثالثة من خطة 
ق�سم علوم احلا�سب. خالل فرتة التدريب �سيخ�سع الطالب للتدريب العملي يف موؤ�س�سة حكومية اأو �سبه حكومية 

اأو خا�سة موافق عليها من قبل الكلية. 

CSC 490م�سروع التخرج لطلبة علوم احلا�سب )1(

يف ه���ذا املق���رر يق���وم الط���الب بتطبيق م���ا تعلموه لعم���ل تطبيق حا�سوب���ي ملقرتح م�س���روع يحدده الطال���ب ويوافق 
علي���ه الق�س���م  ويت�سم���ن اجلزء الأول من م�س���روع التخرج لطلبة عل���وم احلا�سب مقرتح امل�س���روع، درا�سة اجلدوى، 

اخل�سائ�ض الإبداعية، العمل كفريق، املوازنة اخلا�سة بامل�سروع واجلدول الإداري لإجناز امل�سروع.

CSC 491م�سروع التخرج لطلبة علوم احلا�سب )2(
يت�سم���ن اجل���زء الثاين من م�سروع التخرج لطلب���ة علوم احلا�سب اجناز امل�سروع باأ�سل���وب الفريق والتوا�سل املهني 
ع���ايل امل�ست���وى م���ن خ���الل التقاري���ر والعرو����ض التقدميي���ة.  اأي�سا يت�سم���ن ت�سميم امل�س���روع وتنفي���ذه واإخ�ساعه 

للفح�ض ل�سمان �سحته. 

CSC 422طرق عددية
يت���م التاأكي���د يف ه���ذا املقرر على تطوير خوارزميات عددي���ة حلل بع�ض امل�سائل امل�سرتكة يف العل���وم والهند�سة.  من 
املوا�سيع التي يتم درا�ستها: الأنظمة العددية والأخطاء، حل املعادلت غري اخلطية، القطع، حل جمموعة معادلت 

خطية. التقريب. التفا�سل العددي، التكامل العددي وحل املعادلت التفا�سلية. 

CIT 450تفاعل الإن�سان والآلة
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات التفاعل ما بني احلا�س���ب والإن�سان ويحتوى املقرر على املوا�سيع 
التالي���ة: �سهول���ة ال�ستخدام لالأنظم���ة التفاعلية، اإدارة عملي���ات الت�سميم والنظريات واأ�سا�سي���ات النظم التفاعلية 
واإدارة عمليات الت�سميم، تقييم  واجهات امل�ستخدم، املعاجلة املبا�سرة ، البيئات الفرتا�سية، قوائم الختيار، مناذج  

التعبئة، مربعات احلوار، و�سائل التفاعل، التوثيق، التعليمات الفورية والبحث عن املعلومات. 

CSC 452الر�سم باحلا�سب
يعر����ض ه���ذا املق���رر املبادئ الأ�سا�سية يف ا�ستخ���دام احلا�سب الآيل يف الر�سم وت�سمل الت���ايل: اأنظمة الر�سم، الإخراج 
الأويل، معاي���ري الر�سم الأولي���ة، التحولت الهند�سية، عر�ض ثنائي الأبعاد، عر�ض ثالثي الأبعاد، الأ�ساليب املرئية 

لك�سف ال�سطح، مناذج الإ�ساءة واأ�ساليب ت�سكيل وتقدمي ال�سطح، مناذج الألوان وتطبيقاتها وال�سور املتحركة.

CSC 421 بناء املرتجم
ه���ذا املق���رر يق���دم النظرية الأ�سا�سية واخلوارزمي���ات والأدوات التي ت�ستخدم لبناء املرتج���م. واأهم املو�سوعات التي 
يحتويه���ا املق���رر ت�سم���ل ط���رق التعري���ف الكالم���ي، التعري���ف النح���وي، الو�س���ف اللغ���وي للغات الربجم���ة وحتليل 
امللف���ات امل�سدري���ة. كذلك يحتوي املقرر على ط���رق بناء �سجر الرتكيب اللغوي وجداول الرموز )قامو�ض املرتجم( 

وخطوات ت�سميم وتنفيذ وبناء مولد الربامج التنفيذية للمرتجم. 

CIT 453اأنظمة الو�سائط املتعددة
ي�سمل هذا املقرر مقدمة اإىل اأنظمة الو�سائط املتعددة من خالل املوا�سيع التالية: ت�سميم املواقع، معرفة الأدوات 
امل�ساع���دة يف معاجل���ة اأن���واع البيانات وال�س���ور والفيديو، اأدوات �سغ���ط البيانات، اأنظمة معاجل���ة وا�سرتجاع ال�سور 

والفيديو وال�سوت.

CIT 460اأمن احلا�سب واملعلومات
يعن���ى ه���ذا املق���رر العلمي ب�س���رح اأمن املعلوم���ات واحلماية، حيث ي�س���رح التهديدات التي ميك���ن اأن تواجه م�ستخدم 
احلا�س���ب والإنرتن���ت ويو�سح و�سائ���ل الوقاية واحلماية للبيانات واملعلومات. منها: الأم���ن املادي، وبرامج احلا�سب 
ال�س���ارة واحلماي���ة م���ن الفريو�س���ات وج���دران احلماية. كم���ا �سيتم �س���رح الأ�سالي���ب الكال�سيكية للت�سف���ري وحماية 

املعلومات والت�سفري.

CSC 411برجمة النظم

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بربجمة النظم.  التعرف عل���ى مرتجم لغة التجميع وكيفي���ة ت�سميمه وبناوؤه.  
ويعر����ض املق���رر وظائ���ف املجم���ع، خ�سائ�ض املجم���ع والآلة، ت�سمي���م املجمع، وظائ���ف املحمل وخ�سائ�س���ه، وظائف 

املعالج، املرتجمات، نظام اإدارة الذاكرة والعمليات واأمثلة تطبيقية. 

CSC 454تعلم الآلة

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإعط���اء مقدم���ة يف جمال تعل���م الآل���ة.  املوا�سيع ت�سمل التعل���م املوجه وغ���ري املوجه، نظرية 
التعل���م، التعل���م الإجب���اري والتاأقلم. اأي�سا هذا املق���رر يغطي تطبيقات تعلم الآلة مثل الروبوت���ات، تنقيب البيانات، 

الإبحار امل�ستقل، املعلومات البيولوجية، وتطبيقات متييز ال�سوت والبيانات يف تطبيقات الإنرتنت. 
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CSC 301الربجمة املرئية

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات لغة الربجمة املرئية ويحتوى املقرر على املوا�سيع التالية: التمثيل 
الرمزي، اأ�ساليب التتبع وال�ستدلل  للغات الربجمة املرئية، اأنظمة الربجمة املرئية، نظم ال�ستعالم املرئية، نظم 
املعلوم���ات املرئي���ة ،هند�سة الربجميات املرئية كما يت�سمن املقرر درا�سة تطبيقات متنوعة مثل: واجهات امل�ستخدم 

املرئية، املوا�سفات املرئية، ال�ستنتاج املرئي، اأنظمة قواعد البيانات املرئية وحو�سبة الو�سائط املتعددة. 

CSC 455معاجلة ال�سور الرقمية

ه���ذا املق���رر يعطي الأ�س�ض الريا�سي���ة وبع�ض الطرق العملية ملعاجلة ومتثيل ال�س���ور الرقمية. هذه املعاجلة ت�سمل 
كيفي���ة اإدخ���ال ال�س���ور واملعاجلة املبدئي���ة لها من عمل التوزيع الفراغ���ي والتنعيم، املواءمة، حتلي���ل امل�ساحات، تتبع 
احل���واف، التوزي���ع ال���رتددي للمج���الت: نظري���ة العين���ات والتحوي���ل، الرت�سي���ح الفراغ���ي، التو�سي���ف للخط���وط 
والأ�س���كال، نظري���ة ال���رتاوح، وكذلك تقطيع ال�س���ورة. املقرر يقدم كيفي���ة متثيل ال�س���ورة وا�ستخال�ض خ�سائ�سها 
ومتييز و�سغط ال�سور. املقرر يركز على معرفة املكونات والربامج لنظم املعاجلة والطرق الو�سفية لتحليل 

ال�سور. 

CSC 423هند�سة الربجميات املتقدمة

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مبوا�سيع متقدمة يف هند�سة الربجميات ويبن���ي مفاهيم جديدة من تلك التي 
تعلمه���ا يف هند�س���ة برجمي���ات)1(. ويغط���ي فه���م التعقيدات املرتبط���ة بدورة حي���اة هند�سة الربجمي���ات للم�ساريع 

الكبرية. ويغطي كذلك املقرر القبول والتف�سري للربجميات، كفاءة الربجميات، التوثيق وال�سيانة.

CIS 440قواعد البيانات املتقدمة

يت���م م���ن خالل ه���ذا املقرر تغطية كل م���ن موا�سيع امن قواع���د البيانات وحتديد ال�سالحي���ات، مفاهيم يف قواعد 
البيان���ات ال�سيئي���ة، من���اذج البيان���ات املح�سن���ة للتطبيق���ات املتقدم���ة، وقواع���د البيان���ات املوزع���ة ومعماري���ة اخل���ادم 
 ،OLAPقواع���د بيان���ات الوي���ب، مفاهي���م التنقي���ب ع���ن البيان���ات، م�ستودع���ات البيان���ات و ،XML،والعمي���ل

وتطبيقات وتقنية قواعد البيانات النا�سئة.

CSC 492موا�سيع خا�سة يف علوم احلا�سب

يف هذا املقرر �سيتم تقدمي مو�سوعات معا�سرة يف علوم احلا�سب ح�سب احلاجة.

CSC 424نظم املحاكاة والنمذجة
يق���دم ه���ذا املق���رر املفاهي���م الأ�سا�سي���ة للنمذج���ة  واملح���اكاة وت�سم���ل الدرا�س���ة  املوا�سي���ع التالي���ة: من���وذج املح���اكاة 
التجري���دي والنم���وذج املت�س���ل واملتقط���ع والنموذج الغ���ري متجان�ض وا�ستخ���دام طريقة منتكارلو والط���رق العددية 

ولغة مودوليكا والتحكم يف جتارب النمذجة وحتليل نتائج املحاكاة.
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1582zyadshaaban@yahoo.comد. زياد حممد اإبراهيم �سعبان

2924n_shilbayeh@yahoo.comاأ. د. ن�سال فوزي عبدا هلل �سلباية
alakeel@ut.edu.saد. علي بن حممد علي اآل عقيل

2900khalhawiti@ut.edu.saد. خالد بن مفرج فريج احلويطي
s.almutairi@ut.edu.saد. �سعد بن مطلق �سعود املطريي

asasim2000@gmail.comد. عا�سم عبداهلل ال�سيخ
fbsu.elnahry@gmail.comد. اإبراهيم فاروق اإبراهيم النهري

rabab.ramadan58@gmail.comد. رباب م�سطفى احمد رم�سان
y.murtadha@gmail.comد. يحيى حممد اأحمد املرت�سى 

abdelrahmanelfaki@gmail.comد. عبدالرحمن عثمان الفكي
nawasreh@yahoo.comد. خالد حممد عقلة نهار

Ahmad_suwwi@yahoo.comاأ.  اأحمد ح�سني ال�سوي
aminskv@hotmail.comاأ.  اأمني اأبو القا�سم م�ساعد الزبري
mdanwardmk@yahoo.comاأ.  اأنور با�سا عبد الغفور دي�سموك

abdull.hj1@gmail.comاأ. عبداهلل عبدالرحمن عواد احلجيلي
Onytra_abbass@hotmail.comاأ. عنيرتة عبا�ض ب�سري عبا�ض

asmakaus@gmail.comاأ. اأ�سماء اأفتاب اأحمد اأقتاب
mahahabiby@hotmail.comاأ. مها حبيب يو�سف

Rihab.Eltayeb@gmail.comاأ.  رحاب الطيب احمد مو�سى

بيانات الت�سال:  v
مكتب رئي�ض الق�سم: 

zshaaban@ut.edu.sa :د. زياد �سعبان    رقم التحويلة: 1582     الربيد الإلكرتوين

v قسم علوم الحاسب



ت
ما

لو
ع

لم
ة ا

ني
تق

 و
ت

با
س

حا
 ال

ية
كل

    
    

    
  

171 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

v  الن�ساأة:
اأن�سئ ق�سم تقنية املعلومات يف العام الدرا�سي 1430/1429ه�. ويهدف الق�سم اىل تخريج موؤهلني متميزين   
يف جم���ال تقني���ة املعلوم���ات. ويكر����ض الق�س���م جهوده بحي���ث يكون ق���ادر على مواجه���ة التحدي���ات العلمية 
والتعليمي���ة، كم���ا يحر����ض الق�س���م على مواكبة التط���ور ال�سريع يف جم���ال تقنية املعلوم���ات لتوفري اأحدث 

املعارف التقنية لطالبه.
الروؤية:  v

اأن يك���ون ق�س���م تقني���ة املعلوم���ات اأح���د الق�س���ام املتمي���زة يف جماله عل���ى امل�ست���وى العلمي و البحث���ي و اأحد   
الروافد املهمة لتاأهيل خريجني متميزين يف جمال تقنية املعلومات خلدمة جمتمعنا.

الر�سالة:  v
يطم���ح ق�س���م تقني���ة املعلومات للحف���اظ على امل�ست���وى املحلي والعاملي يف جم���ال تقنية املعلوم���ات وتطوير   
اخلطط حتى ترتقي اإىل م�ستوى اخلطط يف اأرقى اجلامعات املحلية والعاملية. و�سيقوم الربنامج بتخريج 
متخ�س�س���ني يف تقني���ة املعلوم���ات ذو كفاءات عالي���ة امل�ستوى. ويقوم الق�سم بتق���دمي تعليم عايل اجلودة يف 
جم���ال تقني���ة املعلوم���ات ودعم اأن�سطة البحوث النوعية يف جمال تقني���ة املعلومات مما يوؤدي اإىل احل�سول 

على بحوث متميزة وتقدمي خربة تقنية املعلومات واملوارد خلدمة املجتمع املحلي والإقليمي والدويل.

الأهداف:  v
اإن الهدف من برنامج تقنية املعلومات هو تزويد خريجي هذا الربنامج باملهارات واملعرفة املنا�سبة ل�سغل وظائف فنية   
منا�سبة يف جمال تقنية املعلومات وان يكون قادرا على �سغل منا�سب قيادية اأو عمل البحوث اأو موا�سلة درا�ساته العليا 

يف هذا املجال. وعلى وجه التحديد، خالل اأربع �سنوات درا�سة ينبغي اأن يكون الطالب قادراً على:
اأهدافهم. لتحقيق  واملنظمات  الأفراد  مل�ساعدة  املالئمة  املنهجيات  وتوظيف  املنا�سبة  املعلومات  تقنية  تطبيق   •

املنظمة. يف  وفعال  موؤثر  كم�ستخدم  العمل   •
واملنظمات. لالأفراد  املعلومات  تقنية  موارد  اإدارة   •

املنظمات. اأو  لالأفراد  اجلديدة  للتقنيات  املحتملة  الأدوات  وتقييم  املعلومات  لتقنية  التغيريات  اجتاه  توقع   •
املعلومات. تقنية  عليها  تبنى  والتي  والنظرية  والريا�سية  العلمية  الأ�س�ض  يف  والإ�سهام  الفهم   •

املجتمع. يف  م�ساهم  كع�سو  العمل   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم تقنية املعلومات:    v
للح�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو�ض يف ق�سم تقنية املعلومات فاإنه يتعني عل���ى الطالب اإكمال )139( �ساعة   

درا�سية كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات جامعة1
25متطلبات كلية2
82متطلبات ق�سم اإجبارية3
12متطلبات ق�سم اختيارية4

املتطلبات الإجبارية لق�سم تقنية املعلومات:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHYS 281 21PHYS 101معمل الفيزياء العامة1
CSC 101324CSC 001برجمة احلا�سب )1(2
MATH 2004 14MATH 101اأ�سا�سيات التكامل3
STAT 20144اإح�ساء عام4
ELS 21033ELS 002لغة اجنليزية لطلبة احلا�سب 5
CSC 102324CSC 101برجمة احلا�سب )2(6
CSC 10911CSC 001اأخالقيات مهنة احلا�سب7
CIT 20033CSC 001اأ�سا�سيات تقنية املعلومات8

تنظيم احلا�سب والربجمة بلغة 9
التجميع

CSC 210324CSC 101

CSC 220323CSC 102تراكيب البيانات واخلوارزميات10
CSC 221323CSC 220هند�سة الربجميات11
CIT 230223CSC 102تقنية النرتنت والويب12

CIT 24033 CITالتجارة اللكرتونية13
230،CIT 200

v قسم تقنية المعلومات 
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MATH 251313MATH 101اأ�س�ض الريا�سيات 14
ELS 30133ELS 210الكتابة التقنية15
CSC 301223CSC 102الربجمة املرئية16
STAT 31133STAT 201نظرية الحتمالت)1(17
CIT 42033CSC 221تكامل وعمارة  الأنظمة18
CEN 330324CSC 210�سبكات احلا�سب19
CIS 340324CSC 220نظم قواعد البيانات20
CIT 34133CSC 221اإدارة م�ساريع تقنية املعلومات21

تدريب ميداين لطلبة تقنية 22
املعلومات

CIT 3900موافقة الق�سم

CSC 41033CSC 210نظم الت�سغيل23
CIT 45033CSC 301تفاعل الإن�سان والآلة 24
CIT 45333CIT 450اأنظمة الو�سائط املتعددة25
CIT 46033CSC 220اأمن احلا�سب واملعلومات26
موافقة الق�سمCIT 49011م�سروع تخرج )1(28
CIT 491143CIT 490م�سروع تخرج )2(28

املقررات الختيارية:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CIT 43033CIT 230تقنية الإنرتنت والويب املتقدمة1
CIT 43133CIT 230ت�سميم واإدارة مواقع الإنرتنت2
CEN 43233CEN 330�سبكات احلا�سب املتقدمة3
CSC 42333CSC 221هند�سة الربجميات املتقدمة4
CIT 43333CEN 330برجمة ال�سبكات5
CIS 44033CIS 340نظم قواعد البيانات املتقدمة6
CIT 43633CEN 330خوادم ال�سبكات7

جرائم احلا�سب و الطب ال�سرعي 8
يف احلا�سب

CIT 46233CIT 460

CIT 46333CIT 460اأمن ال�سبكات9
CIT 46133CIT 460اأمن املعلومات املتقدمة10
CIT 43733CEN 330�سبكات الو�سائط املتعددة11
CIT 43533CEN 330اأنظمة ت�سغيل �سبكات احلا�سب12
CIT 46433CIT 460اأمن قواعد البيانات13
CIT 43433CEN 330اإدارة وتخطيط ال�سبكات14
موافقة الق�سمCIT 49533موا�سيع خا�سة يف تقنية املعلومات15

تو�سيف املقررات:   v

CSC 001مهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته  
هذا املقرر هو مقدمة ملهارات احلا�سب الآيل وتطبيقاته. ويغطي املقرر املفاهيم الأ�سا�سية لأجهزة احلا�سب وبرامج 
التطبيق���ات. وي�سم���ل املوا�سي���ع  التالي���ة: اأجه���زة احلا�س���ب )املكون���ات املادي���ة والربجمي���ة(، تقنية املعلوم���ات، نظام 
الت�سغي���ل )وين���دوز(، برنامج معاجل���ة الن�سو�ض )وورد(، برنام���ج معاجلة اجلداول الإلكرتوني���ة )اإك�سل(، برنامج 

معاجلة العرو�ض التقدميية )باوربوينت(، برنامج معاجلة قواعد البيانات )اأك�س�ض(، والإنرتنت.

CSC 101برجمة احلا�سب )1(  
ه���ذا املق���رر يعد مدخ���ال اإىل حل امل�سكالت وبرجمة احلا�سب���ات.  وي�سمل املوا�سيع التالي���ة: خرائط �سري العمليات، 
كتابة وتنفيذ الربامج، امليزات الأ�سا�سية للغة الربجمة مثل اأنواع البيانات، بناءات التحكم، الإقرتانات، امل�سفوفات 

، وال�سال�سل الرمزية.

CSC 102برجمة احلا�سب )2(   

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإعطاء الطلب���ة مقدمة عن الربجمة ال�سيئي���ة. ويغطي املقرر الأ�سن���اف، الكائنات، الوراثة، 
تعدد الأ�سكال، التحميل الزائد، مفاهيم ت�سميم واجهة امل�ستخدم، ال�سال�سل الرمزية وامللفات. 

CSC 109اأخالقيات مهنة احلا�سب  

يرك���ز املق���رر عل���ى ال�سل���وك الأخالقي املرتب���ط با�ستخ���دام احلا�سبات. وي�سم���ل املقرر موا�سي���ع امل�سوؤولي���ات املهنية 
والأخالقية، امن املعلومات واحلا�سبات، اخل�سو�سية واحلو�سبة، وجرائم احلا�سب. 

v قسم تقنية المعلومات 
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CIT 200املبادئ الأ�سا�سية لتقنية املعلومات    
يقدم هذا املقرر املفاهيم الأ�سا�سية لتقنية املعلومات والربجميات لإيجاد احللول املنا�سبة مل�ساكل تقنية املعلومات. 
ويغطي املقرر املوا�سيع التالية: البيانات واملعلومات، ومفاهيم املعرفة، اأدوات الربجميات الإنتاجية، دور التوا�سل 
والت�س���ال، "الظواه���ر الرقمي���ة" والفوائ���د من تقني���ة املعلومات. ويغطي املق���رر كذلك: مفاهي���م اأخالقيات مهنة 

احلا�سب، اأهمية وفعالية الكتابة والت�سال ال�سفوي، التعلم امل�ستمر ومراقبة وتقييم التقنية.

CSC 210تنظيم احلا�سب والربجمة بلغة التجميع  
يغط���ي ه���ذا املق���رر اأ�سا�سي���ات تنظيم احلا�س���ب والربجمة بلغ���ة التجميع. وي�سمل املق���رر على املو�سوع���ات التالية : 
جتريدي���ة احلا�س���ب، التعليمات، الط���رق احل�سابية، والهيكل التنظيمي للمعالج الدقي���ق ولغة التجمع، لغة برجمة 

احلوا�سيب، واأنواع البيانات، والعنونة وعمليات املجمع.

CSC 220 تراكيب البيانات واخلوارزميات  
يهدف هذا املقرر اإىل درا�سة تراكيب البيانات وت�سميم اخلوارزميات جنبا اإىل جنب اإىل تطبيقاتها العملية وي�سمل 
ه���ذا املقرر على املو�سوعات التالي���ة: القوائم املرتبطة، املكد�سات، �سفوف النتظار، �سفوف النتظار ذات الأولوية، 

اأ�سجار البيانات، وعمليات الفرز والرتتيب والبحث.

CSC 221    هند�سة الربجميات  
يقدم هذا املقرر الأ�سا�سيات والتقنيات امل�ستخدمة يف هند�سة الربجميات ويغطي كل من املوا�سيع التالية: مقدمة 
يف هند�س���ة الربجمي���ات، العملي���ات الربجمي���ة ، التط���ور ال�سري���ع للربجمي���ات، هند�س���ة املتطلب���ات، من���اذج النظام 

والت�سميم الهيكلي، مرحلة الت�سميم وتنفيذ الربجميات، اختيار الربجميات وتطويرها.

CIT 230 تقنية النرتنت والويب   
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب بتقنيات الإنرتنت والويب احلديثة  ويحت���وى املقرر على املوا�سيع التالية: 
اأ�سا�سي���ات النرتن���ت، الوي���ب، ال�سبكة العنكبوتية العاملي���ة، لغات الرتمي���ز )HTML(،)XHTML(،الأمناط 

التعاقبية، ت�سميم �سفحات الويب ولغة برجمة جافا �سكريبت. 

CIT 240التجارة اللكرتونية
يق���دم ه���ذا املق���رر املفاهيم الأ�سا�سي���ة للتج���ارة الإلكرتونية والتقني���ة. وي�ستك�سف اللبن���ات الأ�سا�سي���ة للتجارة عرب 
الإنرتن���ت، وال�سب���كات الداخلي���ة، وال�س���ركات الفرتا�سية، والتب���ادل الإلك���رتوين للبيانات، وتاأمني خي���ارات الدفع 
الرقمي���ة، وتقني���ة املعلوم���ات وا�سرتاتيجيات التج���ارة الإلكرتوني���ة، والآثار الجتماعي���ة وق�ساي���ا ال�سيا�سة العامة 

والتخطيط والإدارة الإلكرتونية لتطبيقات للتجارة اللكرتونية. 

CSC 301الربجمة املرئية   
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات لغة الربجمة املرئية ويحتوى املقرر على املوا�سيع التالية: التمثيل 
الرمزي، اأ�ساليب التتبع وال�ستدلل  للغات الربجمة املرئية، اأنظمة الربجمة املرئية، نظم ال�ستعالم املرئية، نظم 
املعلوم���ات املرئي���ة، هند�سة الربجميات املرئية كما يت�سمن املقرر درا�سة تطبيقات متنوعة مثل: واجهات امل�ستخدم 

املرئية، املوا�سفات املرئية، ال�ستنتاج املرئي، اأنظمة قواعد البيانات املرئية وحو�سبة الو�سائط املتعددة . 

CEN 330   �سبكات احلا�سب  

يق���دم ه���ذا املقرر مقدمة يف ال�سبكات ومعدات ال�سبكات وكذلك برجميات ال�سبكات والطبقات الفعلية وطبقة رابط 
البيانات وطبقة التحكم بو�سيط النقل وطبقة ال�سبكة والتطبيقات ال�سبكية واأنظمة النقل والتطبيقات ال�سبكية.

CIS 340  نظم قواعد البيانات   

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باأ�سا�سيات اأنظمة قواعد البيان���ات ويغطى املقرر املوا�سي���ع التالية املفاهيم 
الأ�سا�سية لهيكلة اأنظمة قواعد البيانات والنماذج العالئقية واجلرب العالئقي ومنذجة البيانات با�ستخدام منوذج 

الكينونات العالئقي ولغة ال�ستعالم والعتمادية الوظيفية ومفهوم تب�سيط ت�سميم قواعد البيانات

CIT 341 اإدارة م�ساريع تقنية املعلومات

ه���ذا املق���رر يغط���ي املوا�سي���ع التالي���ة: مب���ادئ اإدارة امل�ساري���ع،  مراح���ل تطوي���ر الربجمي���ات، حتدي���د م���وارد تقنية 
املعلوم���ات يف امل�س���روع، التقدير، التخطي���ط واجلدولة، خماطر الإدارة، التتبع واملراقب���ة، اإ�سدار التقارير الالزمة، 

اإدارة اجلودة، مراحل ا�ستكمال امل�سروع، مرحلة ما بعد التنفيذ.

CIT 390 تدريب ميداين لطلبة تقنية املعلومات  

متت���د ف���رتة التدري���ب يف ه���ذا املقرر مل���دة ثمانية اأ�سابي���ع خالل مدة الف�س���ل الدرا�س���ي ال�سيفي لل�سن���ة الثالثة من 
خط���ة ق�س���م تقني���ة املعلومات.  خالل فرتة التدريب �سيخ�سع الطالب للتدريب العملي يف موؤ�س�سة حكومية اأو �سبه 

حكومية اأو خا�سة موافق عليها من قبل الكلية. 

CSC 410نظم الت�سغيل   

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بنظم الت�سغيل، بنيتها، تطورها، ومهامها.  ويتطرق املقرر اإىل دور نظم الت�سغيل، 
تراكيب نظم الت�سغيل، العمليات وتزامنها، جدولة املهام، اإدارة الذاكرة الرئي�سية والفرتا�سية، والختناق.
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CIT 420  تكامل وعمارة الأنظمة   

اأه���م موا�سي���ع تكام���ل الأنظم���ة، دور بن���اء الأنظم���ة يف تكامله���ا، الندم���اج يف الأنظمة، احت���اد الأنظم���ة. تقييم بناء 
الأنظمة، ومعايري الأداء والفعالية. تقييم قدرات الأنظمة وحتليل البدائل.

CIT 450تفاعل الإن�سان والآلة 

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات التفاعل ما بني احلا�س���ب والإن�سان ويحتوى املقرر على املوا�سيع 
التالي���ة: �سهول���ة ال�ستخدام لالأنظمة التفاعلي���ة ، اإدارة عمليات الت�سميم والنظري���ات واأ�سا�سيات النظم التفاعلية 
واإدارة عملي���ات الت�سمي���م، تقييم  واجهات امل�ستخدم، املعاجلة املبا�سرة، البيئات الفرتا�سية، قوائم الختيار، مناذج  

التعبئة، مربعات احلوار، و�سائل التفاعل، التوثيق، التعليمات الفورية والبحث عن املعلومات. 

CIT 453اأنظمة الو�سائط املتعددة

ي�سمل هذا املقرر مقدمة اإىل اأنظمة الو�سائط املتعددة من خالل املوا�سيع التالية: ت�سميم املواقع، معرفة الأدوات 
امل�ساع���دة يف معاجل���ة اأن���واع البيانات وال�س���ور والفيديو، اأدوات �سغ���ط البيانات، اأنظمة معاجل���ة وا�سرتجاع ال�سور 

والفيديو وال�سوت.

CIT 460اأمن احلا�سب واملعلومات  

يعن���ى ه���ذا املق���رر العلمي ب�س���رح اأمن املعلوم���ات واحلماية، حيث ي�س���رح التهديدات التي ميك���ن اأن تواجه م�ستخدم 
احلا�س���ب والإنرتن���ت ويو�سح و�سائ���ل الوقاية واحلماية للبيانات واملعلومات. منها: الأم���ن املادي، وبرامج احلا�سب 
ال�س���ارة واحلماي���ة م���ن الفريو�س���ات وج���دران احلماية. كم���ا �سيتم �س���رح الأ�سالي���ب الكال�سيكية للت�سف���ري وحماية 

املعلومات والت�سفري. 

CIT 490م�سروع التخرج لطلبة تقنية املعلومات   )1(

يق���وم الط���الب يف ه���ذا املق���رر بتطبيق م���ا تعلموه لعم���ل تطبيق حا�سوب���ي ملقرتح م�س���روع يحدده الطال���ب ويوافق 
علي���ه الق�س���م  ويت�سمن اجل���زء الأول من م�سروع التخرج لطلبة تقنية املعلومات مق���رتح امل�سروع، درا�سة اجلدوى، 

اخل�سائ�ض الإبداعية، العمل كفريق، املوازنة اخلا�سة بامل�سروع واجلدول الإداري لإجناز امل�سروع.

CIT 491م�سروع التخرج لطلبة تقنية املعلومات )2(

  يت�سم���ن اجل���زء الثاين من م�سروع التخرج لطلبة عل���وم احلا�سب اجناز امل�سروع باأ�سلوب الفريق والتوا�سل املهني 
ع���ايل امل�ست���وى م���ن خ���الل التقاري���ر والعرو����ض التقدميي���ة.  اأي�سا يت�سم���ن ت�سميم امل�س���روع وتنفي���ذه واإخ�ساعه 

للفح�ض ل�سمان �سحته. 

املقررات الختيارية  v

CSC 423هند�سة الربجميات املتقدمة  

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مبوا�سيع متقدمة يف هند�سة الربجميات ويبن���ي مفاهيم جديدة من تلك التي 
تعلمه���ا يف هند�س���ة برجمي���ات)1(. ويغط���ي فه���م التعقي���دات املرتبطة ب���دورة حي���اة هند�سة الربجمي���ات للم�ساريع 

الكبرية. ويغطي كذلك املقرر القبول والتف�سري للربجميات، كفاءة الربجميات، التوثيق وال�سيانة.

CIT 430تقنية النرتنت والويب املتقدمة  

يرك���ز ه���ذا املقرر على ا�ستخدام تقنية ال ASP.NET  يف بن���اء املواقع الإلكرتونية التفاعلية ويركز على ا�ستخدام 
القوائ���م وقواع���د البيان���ات مث���ل MS.Access، MYSql  ويعمق فه���م الدخول اإىل قواع���د البيانات با�ستخدام 
تقني���ة ADO.NET ويق���دم ه���ذا املق���رر الفر�س���ة العملية للط���الب لبناء التطبيق���ات التفاعلي���ة ملواقع النرتنت 
املتقدم���ة با�ستخ���دام التقني���ات املذك���ورة اأنف���ا ويغط���ي ه���ذا املق���رر موا�سيع ت�سم���ل عملية نق���ل البيان���ات والكائنات 

XSL و   XML با�ستخدام تقنية ال

CIT 431ت�سميم واإدارة مواقع الويب  
يق���دم ه���ذا املقرر املبادئ امل�ستخدمة لتخطيط وت�سمي���م واإن�ساء واإدارة وتعزيز مواقع الويب. ويغطي املقرر كل من 
املوا�سيع التالية: عمارة مواقع الويب وعنا�سر �سفحات الويب: الن�سو�ض وال�سور واجلداول والنماذج والإطارات 
و�سالت. ويغطي اأدوات بناء �سفحة الويب، ا�ستخدام الو�سائط املتعددة، �سفحات الطرز املرتا�سة، لغات الربجمة 

الن�سية، واإدارة حمتوى موقع ويب.

CEN 432�سبكات احلا�سب املتقدمة

عنون���ة الإنرتن���ت، الإر�س���ال، التوجي���ه، التوجيه والتكي���ف، الربوتوكول املتع���دد تبديل الت�سمي���ة، بروتوكولت النقل 
والتحكم يف الزدحام، ال�سبكات الفرتا�سية اخلا�سة، �سبكات املرتو، ال�سبكات الب�سرية وغريها من املوا�سيع املهمة.

v قسم تقنية المعلومات 
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CIT 433برجمة ال�سبكات   
يق���وم املق���رر عل���ى بن���اء امله���ارات يف كتابة برام���ج ال�سب���كات )برجمة املقاب����ض( لت�سميم خدم���ات ال�سبك���ة اجلديدة، 
ومكوناتها، وتطبيقات العميل، وبرامج اخلادم، وخدمات النقطة - نقطة، و�سيانة ال�سبكة. ويعمل على تعزيز فهم 
املب���ادئ الأ�سا�سي���ة لالإنرتنت مث���ل: العناوين، واملوجه���ات، وم�ستويات بروتوكولت طبقات ال�سبك���ة والنقل، وي�سرح 

كيفية عمل بروتوكول TCP: من اأرقام املنافذ، والفتح الن�سط والغري فعال، واإقامة الت�سالت.

CIT434اإدارة وتخطيط ال�سبكات
توفري القدرات التحليلية والعملية لت�سميم وتركيب واإدارة ال�سبكات احلا�سوبية. املوا�سيع تت�سمن: اأ�سا�سيات اإدارة 
ال�سبك���ة، وبروتوك���ول اإدارة ال�سب���كات يف اإ�سداراته املختلف���ة  )SNMPv1، SNMPv2، and SNMPv3(، اإدارة 
 ،)RMON1 MIB، RMON2 MIB، and SMON MIB( ر�س���د  قاع���دة معلومات �سبكة الت�سال البعيدة
اإدارة  �سبكات الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )TMN(، اأدوات الإدارة وقيا�ض الإح�ساء،   تت�سمن تطبيقات الإدارة 

ما يلي: التكوين والأداء، وارتباط احلدث، والأمن، والتقارير وم�ستويات اخلدمة.

CIT 435اأنظمة ت�سغيل �سبكات احلا�سب
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأنظم���ة ت�سغيل �سبكات احلا�س���ب متعددة امل�ستخدمني وامله���ام. يتم تعريف 
الطالب على خ�سائ�ض اأنظمة الت�سغيل املختلفة مثل ويندوز ولينك�ض وعلى كيفية تعريفها على ال�سبكات. وي�سمل 
هذا املقرر على العديد من املهارات التي �سوف يكت�سبها الطالب يف التعامل مع هذه الأنظمة مثل الت�سغيل عن بعد 

وعمل الن�سخ الحتياطية.للمقرر تطبيقات عملية بالإ�سافة اإىل املحا�سرات.

CIT 436خوادم ال�سبكات  

ه���ذا املق���رر �س���وف ي�سرح للط���الب تقنيات الق�سايا الهام���ة واخلا�سة باأجهزة اخلوادم، مبا يف ذل���ك تركيب، جتهيز، 
وتطوي���ر اأجه���زة اخل���وادم؛ ال�سيان���ة الوقائية، حل امل�س���اكل، ومعاجلة الك���وارث ل�سرتداد املعلوم���ات املفقودة. وهي 
ت�ساع���د عل���ى تطوير املعرفة التقنية املتقدمة يف التخطيط، والرتكي���ب، والتجهيز، واحلفاظ على ا�ستمرارية عمل 

اخلوادم.

CIT 437�سبكات الو�سائط املتعددة

يق���دم ه���ذا املق���رر التقني���ات احلالية يف جمال الو�سائط املتع���ددة يف الت�سالت. ويقدم املق���رر الق�سايا الرئي�سية يف 
جمال ات�سالت الو�سائط املتعددة وال�سبكات و�سيعر�ض و�سائل �سغط الو�سائط املتعددة، ال�سورة، ال�سوت والفيديو، 

ومعايري الت�سالت متعددة الو�سائط، والنطاق العري�ض يف �سبكات ATM، وحزم الفيديو يف بيئة ال�سبكات.

CIS440نظم قواعد البيانات املتقدمة   

يت���م م���ن خالل ه���ذا املقرر تغطية كل م���ن موا�سيع امن قواع���د البيانات وحتديد ال�سالحي���ات، مفاهيم يف قواعد 
البيان���ات ال�سيئي���ة، من���اذج البيان���ات املح�سن���ة للتطبيق���ات املتقدم���ة، وقواع���د البيان���ات املوزع���ة ومعماري���ة اخل���ادم 
والعمي���ل،XML، قواع���د بيانات الويب، مفاهيم التنقيب عن البيان���ات، م�ستودعات البيانات وOLAP، وتطبيقات 

وتقنية قواعد البيانات النا�سئة.

CIT461اأمن املعلومات املتقدمة 
يناق����ض ه���ذا املق���رر اأ�سالي���ب الت�سف���ري املتقدم���ة وحتلي���ل ال�سيف���رة. طرق الت�سف���ري املتقدم���ة: الت�سف���ري ال�سناعي 
والتجميع���ي، الت�سف���ري ع���ن طريق املفت���اح العمومي، واأ�سالي���ب حتليل ال�سيفرة، توزي���ع املفاتيح، و�سالم���ة البيانات 

وطرق التوثيق، والتوقيع الرقمي.

CIT462جرائم احلا�سب والطب ال�سرعي يف احلا�سب  

يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى التحك���م يف الدخول، ومب���ادئ العل���وم ال�سرعي���ة، والنتعا����ض، الط���ب ال�سرع���ي يف احلا�سب، 
واجلرمية ال�سيربانية، والأدلة الرقمية، والطب ال�سرعي الرقمي، وحتليل الأدلة، والتعرف على ب�سمات الأ�سابع، 

وحتليل الطب ال�سرعي، والك�سف عن الغ�ض، وحتديد الهوية، وا�سرتجاع املعلومات.

CIT 463اأمن ال�سبكات  

يبح���ث ه���ذا املق���رر يف مب���ادئ واأم���ن ال�سب���كات واإدارته���ا. ا�ستعرا����ض نق���اط ال�سع���ف بال�سبك���ة، اأم���ن ال�سبك���ة يف 
 ،CHAP ،PAP( الت�س���ال الهاتف���ي الأمن���ي )الطبق���ات الث���الث لو�سائ���ل النق���ل )التو�سي���ل وال�سب���ك والنق���ل
اأم���ن ر�سائ���ل الربي���د الإلك���رتوين  .VPNsو ،SSH  ،SSL  ،IPSEC Diameter( وتوزي���ع املفاتي���ح،   ،Radius"
)Kerberos ; )S/MIME ،PGP و X. 509 ،snmp الأمن���ي; اجل���دران الناري���ة، واملر�سح���ات واملناف���ذ; وتنفيذ 

�سيا�سات على احلواجز النارية.

CIT 464 اأمن قواعد البيانات

يت���م يف ه���ذا املق���رر التعريف باأ�ساليب حماي���ة قواعد البيانات. ت�سمل موا�سيع املق���رر العديد من اخلدمات الأمنية 
التي يتم ا�ستخدامها للحفاظ على �سرية وموثوقية قواعد البيانات مثل مناذج منح اأو منع �سالحيات ال�ستخدام، 
ا�ستخ���دام views، ا�ستخ���دام طريقة multi-level، الت�سفري لقواعد البيانات. وي�سمل املقرر على موا�سيع اأخرى 

تتعلق بطرق حماية نقل البيانات وتطبيقاتها يف ال�سبكة العنكبوتية .
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CIT495موا�سيع خا�سة يف تقنية املعلومات   

يف هذا املقرر �سيتم تقدمي مو�سوعات معا�سرة يف تقنية املعلومات ح�سب احلاجة.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
د. عو�ض حممد عو�ض الكرمي 

1621amawadelkarim@yahoo.com)رئي�ض الق�سم(

1617mabushquier@ut.edu.saد. حممد حممود اأبو �سقري
1622sm_alia@yahoo.comد. اأ�سامه حممد را�سي عالية

osman_uofg@yahoo.comد. عثمان احمد عبداهلل
t.alhmiedat@gmail.comد. طارق علي حممد احلميدات
alaa.ajouri@gmail.comا. عالء حممد احمد العجوري

Ahmadzaki22@yahoo.comاأ. احمد زكي يو�سف
o.hud11@hotmail.comاأ. ب�سار احمد ح�سن احلاج
aaljaedi@ut.edu.saاأ. عامر حممد اجلعيدي

amanieqteeshat@yahoo.comاأ. اأماين �سالح القطي�سات
e.wisamoqilat@yahoo.comاأ. و�سام نا�سر عقيالت

sara_tawfig@hotmail.comاأ. �سارة توفيق عثمان
a_najdi1988@yahoo.comاأ. اأروى حممد جندي

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم)  v
د. عو�ض حممد عو�ض الكرمي )رئي�ض الق�سم(،  حتويله: 1621  

amawadelkarim@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين  

v قسم تقنية المعلومات 
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v  الن�ساأة:
تو�سع���ت كلي���ة احلا�سب���ات وتقني���ة املعلوم���ات باإ�سافة ق�س���م جديد هو ق�س���م هند�سة احلا�س���ب. يهدف ق�سم   
هند�س���ة احلا�س���ب يف اجلامع���ة اإىل تخري���ج مهند�س���ني متخ�س�س���ني يف خمتلف جمالت هند�س���ة احلا�سب 
قادري���ن عل���ى تعزيز �سرعة وت���رية التنمية باململكة. ومن املتوقع اأن يكون خري���ج الق�سم قادراً على ت�سميم 

وتركيب وتكوين وت�سغيل وبرجمة النظم والدوائر الرقمية  بجودة عالية.

الروؤية:  v
تاأهي���ل اخلريج���ني باملهارات الهند�سية الت���ي متكنهم من التميز، والتكيف مع التغ���ريات التقنية يف جمال   

هند�سة احلا�سب وتلبية اإحتياجات املجتمع.

الر�سالة:  v
تزوي���د الط���الب باملع���ارف وامله���ارات الفني���ة، ونق���ل التكنولوجي���ا والبح���وث التطبيقية من خ���الل توفري   
بيئ���ة تعليمي���ة وبحثي���ة متكامل���ة ت�ستقطب املتميزي���ن من الطالب واأع�س���اء هيئة التدري����ض، والربط بني 

الجتاهات البحثية واحتياجات املجتمع والدولة.

الأهداف:  v
توفري التعليم املتميز الذي ميكن اخلريجني من التفوق يف مهنة الهند�سة من خالل تعلم املبادئ الأ�سا�سية،   •

واملهارات، والأدوات التي متكنهم من الإبداع والتفوق.
ال�سعودي. املجتمع  احتياجات  تلبية  على  القدرة  لديها  التي  التطبيقية  الأبحاث  يف  التعاون  تطوير   •

ت�سكي���ل حتالف���ات ا�سرتاتيجي���ة م���ع قطاع���ات ال�سناع���ة اخلا�س���ة واحلكومية لتعزي���ز فر�ض التع���اون العلمي   •
واخلدمي وتاأهيل الطالب. 

تق���دمي اخلدم���ات املجتمعي���ة املختلف���ة م���ن خ���الل برام���ج تدريبية لإع���ادة تاأهي���ل املهند�س���ني، وال�ست�سارات،    •
وتوفري حلول تكنولوجية منقولة.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم هند�سة احلا�سب:   v
للح�س���ول عل���ى درجة البكالوريو�ض يف ق�سم هند�س���ة احلا�سب فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )169( �ساعة   

درا�سية كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات جامعة1
25متطلبات كلية من مقررات الريا�سيات والعلوم واللغة2
115متطلبات  ق�سم اإجبارية3
9متطلبات ق�سم اختيارية4

املتطلبات الإجبارية لق�سم هند�سة احلا�سب:    v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHYS 28121PHYS 101معمل الفيزياء العامة1
CSC 101324CSC 001برجمة احلا�سب )1(2
MATH 200414MATH 101اأ�سا�سيات التكامل3
STAT 20144MATH 100اإح�ساء عام4
ELS 21033ELS 102لغة اجنليزية لطلبة احلا�سب 5
CSC 102324CSC 101برجمة احلا�سب )2(6
CSC 220323CSC 102تراكيب البيانات واخلوارزميات7
CSC 41033CEN 316نظم الت�سغيل8
CSC 41133CSC 410برجمة النظم9

MATH 251313MATH 101اأ�س�ض الريا�سيات 10
MATH 282313MATH 200الريا�سيات )3(11
MATH 284313MATH 282املعادلت التفا�سلية12
MATH 24133MATH 251اجلرب اخلطي13

v قسم هندسة الحاسب 
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STAT 31133STAT 201نظرية الحتمالت)1(14
PHYS 205324PHYS 101الفيزياء العامة )2(15
ELS 30133ELS 210الكتابة التقنية16
CEN 212313MATH 251املنطق الرقمي )1(17
CEN 21321CEN 212معمل املنطق الرقمي18

تنظيم احلا�سب والربجمة بلغة 19
التجميع

CEN 214324CEN212،
CSC 101

CEN 215313CEN 212املنطق الرقمي )2(20
CEN 2702213PHYS 205الدوائر الكهربية21
CEN 31333CEN 215النبائط املنطقية القابلة للربجمة22
CEN 31633CEN 214عمارة وت�سميم احلا�سب23

معمل النبائط املنطقية القابلة 24
للربجمة

CEN 31742CEN 313

CEN 33233CEN 380اإت�سالت البيانات25
CEN 33421CEN 332معمل ات�سالت البيانات26
CEN 371313CEN 270النبائط الإلكرتونية27
CEN 37221CEN 371معمل النبائط الإلكرتونية28
CEN 373313CEN 371الدوائر الإلكرتونية29
CEN 37421CEN 373معمل الدوائر الإلكرتونية30
CEN 380313MATH 282مقدمة يف معاجلة الإ�سارات31
CEN 382313CEN 380معاجلة الإ�سارات الرقمية32

الأخالقيات واملمار�سة واملهنية 33
الهند�سية

CEN 40111CEN411

CEN 41133CEN 316املعاجلات الدقيقة والنظم امل�سمنة34

معمل املعاجلات الدقيقة والنظم 35
امل�سمنة

CEN 41242CEN 411

CEN 431313CEN 332�سبكات احلا�سب36
CEN 43242CEN 431معمل �سبكات احلا�سب37

CEN 43333CEN 431برتوكولت النقل وربط ال�سبكات38
CEN 482313CEN 382التحكم الرقمي39
CEN 48321CEN 482معمل التحكم الرقمي40
اجتياز 130 �ساعة CEN 49133م�سروع تخرج )1(42
CEN 492143CEN 491م�سروع تخرج )2(43
اجتياز 120 �ساعة CEN 9990تدريب �سيفي ميداين44

املتطلبــات الختيارية لق�سم هند�سة احلا�سب (يختار الطالــب 9 �ساعات من املقررات الواردة   v
يف اجلدول التايل):

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

CEN 38433CEN 380اأنظمة الطوابري واملحاكاة1

CEN 40333CEN 316مقدمة يف ريا�سيات احلا�سب2

امل�ستوى التا�سعCEN 40933اإدارة امل�سروعات الهند�سية3

CEN 41733CSC 410ت�سميم نظم الزمن احلقيقي4

�سبكات النطاق العري�ض 5
وال�سوئية

CEN 43433CEN 433

CEN 43533CEN 433بروتوكولت وبرجمة الإنرتنت6

ال�سبكات ال�سخ�سية واخللوية 7
والال�سلكية

CEN 43633CEN 431

CEN 43733CEN 433اأمن احلا�سب وال�سبكات8
CEN 44733CEN 371الإلكرتونيات الب�سرية9

CEN 45133CSC 220الأنظمة الذكية10

مقدمة يف ت�سميم الدوائر 11
املتكاملة فائقة العدد

CEN 47133CEN373

v قسم هندسة الحاسب 
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اختبار الدوائر املتكاملة فائقة 12
العدد 

CEN 47233CEN 471

CEN 48533CEN 382معاجلة املحادثة الرقمية13
CEN 48633CEN 382معاجلة ال�سور الرقمية14

CEN 48733CEN 382�سغط البيانات15

CEN 48833CEN 382ت�سميم نظم الو�سائط املتعددة16

CEN 48933CEN 482الروبوتية17

موا�سيع خا�سة يف هند�سة 18
احلا�سب

CEN 49033 اجتياز 120 �ساعة
معتمدة

CEN 340323CSC 220مقدمة نظم قواعد البيانات19

CIT 230223CSC 102تقنية الإنرتنت والويب20
CSC 4502223CSC 220الذكاء ال�سطناعي21

تو�سيف املقررات:  v

CSC 101برجمة احلا�سب )1(

اأ�سالي���ب حل امل�سائل وت�سميم اخلوارزمي���ات، اأنواع البيانات الأ�سا�سية، التقارير باأنواعها والدوال اجلاهزة، اأ�سبقية 
العملي���ات، عب���ارة الإ�سن���اد، عب���ارات الإدخ���ال و الإخراج، العب���ارات ال�سرطي���ة وال�ستثنائية، التكرار، ال���دوال املعرفة 

واملنهاجات، اخلوارزميات الذاتية، فكرة املجال وتعريف املتغريات والعنا�سر، ا�ستخدام امل�سفوفات.

CSC 102برجمة احلا�سب )2(
مقدم���ة، الربجم���ة ال�سيئية، تراكيب الربام���ج واأ�سلوب الت�سميم يف الربجمة ال�سيئي���ة، الت�سانيف )اأنواع البيانات 
املج���ردة، املركب���ات والالمركبات، اخلوا����ض والطرق(. الأ�سياء، التحمي���ل الزائد، التوارث، نظ���م الإدخال والإخراج 
الت�سانيف الداخلية )اأ�سا�سيات الإدخال والإخراج، هيئات الإدخال والإخراج وو�سائلها. اأ�سا�سيات  الإدخال والإخراج 

يف امللفات، الثنائيات والو�سول الع�سوائي والت�سانيف الداخلية( : اأمثلة وتطبيقات. 

CEN 212املنطق الرقمي )1(

احلا�سب الرقمي واملعلومات ) اأنظمة العد ، العمليات الريا�سية ، الرموز الع�سرية …  ( ت�سميم الدوائر الرتكيبية 
) خطوات الت�سميم ، املحلل ، املازج ، العداد الثنائي ( ، الدوائر التتابعية )القالبات( دائرة اجلامع، امل�سجالت.

CEN 213معمل املنطق الرقمي

التعري���ف مبخت���رب الت�سميم املنطقي؛ مقدم���ة اإىل البوابات املنطقية؛ الدوال الثنائي���ة با�ستخدام بوابات الإ�سافة 
والختي���ار؛ تنفي���ذ بواب���ات نف���ي الإ�ساف���ة ونفي الختي���ار؛ الختي���ار امل�ستبعد واجلام���ع: ت�سميم الدوائ���ر املركبة؛ 

مقدمة اإىل مبادئ دوائر ال�سعود والهبوط؛ ت�سميم الدوائر الت�سل�سلية؛ امل�سفوفات املنطقية املربجمة.

CEN 214تنظيم احلا�سب والربجمة  بلغة التجميع

 معماري���ات املعاجل���ات ال�سغ���رى؛ اأ�ساليب العنونة؛ جمموع���ة التعليمات؛ الربجمة بلغ���ة التجميع؛ نظم املقاطعة؛ 
اأجهزة الإدخال والإخراج والتوقيت؛ اأجهزة الذاكرة؛ اجتاهات م�ستقبلية لنظم املعاجلات ال�سغرى. 

CEN 215املنطق الرقمي )2(

الدوائ����ر التتابعي����ة )ت�سميم وحتليل الدوائر التتابعية املتزامنة ( حتليل وت�سميم الدوائر التتابعية املتزامنة ، متثيل 
الدوائر ، تقليل عدد احلالت وتكوينها ، الآلت حمددة احلالة. 

CEN 270الدوائر الكهربية
العنا�س���ر الأ�سا�سي���ة للدوائر؛ القوان���ني الأ�سا�سية لنظريات الدوائر: قانون اأوم؛ قان���ون كريت�سوف؛ نظريات الدوائر: 
مب���داأ الإ�ساف���ة؛ نظريات نورتن وثيفينن؛ انتقال القدرة الق�سوى؛ ط���رق حتليل الدوائر: التحليل العقدي وال�سبكي؛ 

امل�سادر اجليبية ومبداأ الطور يف حتليل الدوائر؛ مقدمة ملبداأ القدرة الفعالة وغري الفعالة واملركبة؛ معامل القدرة.

CEN 313النبائط املنطقية القابلة للربجمة
قواعد ت�سميم وتخطيط الدوائر املتكاملة. الدوائر التجميعية والدوائر ذات احلالة املرتابطة، دوائر الذاكرة وامل�سجالت، 
مقدم���ة ع���ن الدوائ���ر تام���ة التحدي���د و�سبه املح���ددة، مقدمة ع���ن اخلاليا القيا�سي���ة وامل�سفوف���ات املنطقي���ة اأو املربجمة 
FPGAs وPLDs، الربامج احلا�سوبية امل�ستخدمة يف ت�سميم وتخطيط الدوائر املتكاملة، برامج الت�سميم العايل 

امل�ستوى با�ستعمال لغة VHDL، مقدمة عن ت�سميم الدوائر املتكاملة ذات الطاقة واجلهد املنخف�ض.

CEN 316عمارة وت�سميم احلا�سب

ت�سمي���م دوائ���ر التحك���م الأ�سا�سي���ة يف احلا�سب؛ تنظي���م املعالج؛ وحدة احل�س���اب واملنطق، تنظي���م احلافالت وكومة 
جمموعات التعليمات واأ�سكال التعليمات. املربجمة الدقيقة للمعاجلات. مقارنة بني CSIR ،CSIC ومعاجلات 
WILV. تنظي���م الذاك���رة، العملي���ات الإدخال والإخراج؛ مقدمة للمعاجل���ات متعددة النواة، وتقنيات املعاجلة 

املتوازية.
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CEN 317معمل النبائط املنطقية القابلة للربجمة

ت�سمي���م ورب���ط الدوائر الرقمي���ة با�ستخدام برام���ج الت�سميم العايل امل�ست���وى اأو التقليدي با�سته���داف امل�سفوفات 
املنطقي���ة )VHDL( ت�سمي���م اأويل با�ستخدام برنام���ج، ت�سميم اأويل با�ستخدام حم���رر الر�سم الهيكلي ،حماكاة 
 ،)VHDL( التجمي���ع والبن���اء با�ستخ���دام برنام���ج ،)VHDL( وظيفي���ة، ت�سمي���م اأويل با�ستخ���دام برنام���ج
 )CMOS( وحماكاة وظيفية، حتويل وترجمة الت�سميم، التحقق من الت�سميم، درا�سة التقارير. تخطيط بوابة

بالتف�سيل، ت�سميم تخطيطي للدوائر الرقمية با�ستخدام الربامج احلا�سوبية احلديثة. 

CEN 332ات�سالت البي������انات

نظري����ة العين����ات: الت�سمني الرتامزي النب�سي، �سغط البيانات والتكمية، طرق الت�سمني الرقمي للموجات احلاملة 
)الت�سم����ني التبديل����ي ال�سع����وي، الت�سم����ني التبديل����ي ال����رتددي والت�سم����ني التبديل����ي الط����وري(، حتلي����ل ال�سو�س����اء 
واحتم����الت اخلط����اأ يف النظ����م ال�سابق����ة، التدوي����ن للتحك����م يف الأخطاء، نظم الت�سم����ني الرقمي احلديث����ة، التغريدي، 

طرق الطيف املو�سع.

CEN 334معم���ل ات�سالت البي���انات

ه���ذا املخت���رب ي�ساع���د الطلب���ة على فه���م البيان���ات وتقنيات الت�س���الت الرقمية من خ���الل اإجراء وحم���اكاة جتربة 
باأيديه���م. تغط���ي التج���ارب خمتلف اأن���واع الطبق���ة الفيزيقية، وتقني���ات الت�سال )م���ع التعريف باملع���دات وو�سائل 
الت�س���ال وقن���وات الت�س���ال: خط���وط رب���ط املحموري���ة، خط���وط رباعي���ة اأ�س���الك، الألي���اف ال�سوئي���ة؛ الت�سكي���ل 
 ،CRC املتنوع���ة،  وcompanding؛  تكمي���م   ،ASK، FSK، PSK، QPSK، PCM والرتمي���ز: 

والتوا�سل، والتحول؛ عمل املودم وتكوينه، رموز الزائفة ثالثية.

CEN 371النبائط الإلكرتونية

مقدم���ة خلوا����ض اأ�سب���اه املو�سالت النقي���ة وامل�سوبة ثنائي الو�سل���ة: الرتكيب الأ�سا�سي، منحن���ى التيار مع اجلهد، 
تطبيقات الو�سلة الثنائية ، الو�سالت اخلا�سة : دايود زنر – دايود باعث ال�ساءة - اخلاليا ال�سم�سية.. ترانزي�ستور 
تاأث���ري املج���ال: تركيب وعمل ترانزي�ستور معدن- اأك�سيد-�سبه مو�س���ل MOSFET من نوع التعزيز والن�سوب، 
منحنى التيار مع اجلهد، النحياز. الرتانزي�ستور الثنائي: الرتكيب الأ�سا�سي، نطاقات العمل، النحياز، النمذجة 
يف حال���ة الإ�س���ارات ال�سغ���رية والكب���رية، املكرب ذو املرحلة الواح���دة. الثري�ستور: الرتكيب الأ�سا�س���ي، منحنى التيار 

مع اجلهد. 

CEN 372معمل النبائط املنطقية القابلة للربجمة

مقدم���ة ع���ن الأجه���زة امل�ستخدم���ة يف املعم���ل؛ منحني���ات خوا����ض التيار مع اجله���د لثنائ���ي الو�سلة؛ دوائ���ر الق�ض 
والتوحي���د با�ستخ���دام ثنائ���ي الو�سل���ة؛ منظم���ات اجله���د الثنائية؛ انحي���از التيار امل�ستم���ر للرتانزي�ست���ور الثنائي؛ 
ا�ستخ���دام الرتانزي�ست���ور الثنائي كمكرب؛ انحي���از التيار امل�ستمر لرتانزي�ستور تاأثري املج���ال؛ ا�ستخدام ترانزي�ستور 

تاأثري املجال كمكرب؛ دوائر ب�سيطة ل�ستقبال الت�سمني الت�ساعي.

CEN 373الدوائ������ر الإلكت���رونية

الدوائ���ر املكافئ���ة عن���د الرتددات املنخف�س���ة، امل�سخم���ات الأ�سا�سية، �سل���وك الرتانز�ستورات عند ال���رتددات العالية، 
حتليل وت�سميم الدوائر الإلكرتونية امل�ستخدمة يف نظم الإلكرتونيات ونظم الت�سالت.

CEN 374معمل الدوائر الإلكرتونية

درا�س���ة املح���اكاة للدوائ���ر الإلكرتوني���ة ع���ن طري���ق تطبي���ق PSPICE، مذب���ذب Wien Bridge، املر�سح���ات 
 Astable( امل�ستق���ر  غ���ري  احلال���ة  متع���دد  ودائ���رة   Schmitt trigger دائ���رة   ،LPF HPF الفعال���ة: 
BJT، ت�سمي���م وبن���اء دوائ���ر رقمي���ة با�ستخ���دام حزم���ة Multivibrator(، امل�سخ���م التفا�سل���ي با�ستخ���دام 

الرقمية.  BJT دوائر  الرقمية،   MOS دوائر   ،VHDL

CEN 380مقدمة يف معاجلة الإ�سارات
مقدم���ة وتطبيق���ات، ت�سني���ف الإ�س���ارات، عملي���ات الإ�س���ارات، ال���دوال املتف���ردة، الأنظم���ة اخلطي���ة الثابت���ة زمني���ا 
واللتفاف، الرتباط اخلطي، مت�سل�سلة وحتويل فوريري للدوال امل�ستمرة واملتقطعة، ال�ستجابة الرتددية، حتويل 

لبال�ض وتطبيقاته. 

CEN 382معاجلة الإ�سارات الرقمية

تو�سي���ف الإ�س���ارات والنظ���م املتقطع���ة؛ عملي���ات معاجل���ة الإ�س���ارات النموذجية، النظ���م اخلطية الثابتة م���ع الزمن، 
مع���ادلت الف���رق خطي���ة املعامالت، متثيل النظم والإ�س���ارات املتقطعة يف النطاق ال���رتددي، حتويل فوريري املتقطع؛ 
حتوي���ل فوري���ري ال�سري���ع؛ حتويل z، دوال التحوي���ل خطية الطور، تركي���ب املر�سحات الرقمي���ة؛ املر�سحات الرقمية 

من نوع FIR & IIR، املعاجلة الرقمية لالإ�سارات املت�سلة، مبادئ املعاجلة الرقمية متعددة املعدل، تطبيقات.

v قسم هندسة الحاسب 
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CEN 401الأخالقيات واملمار�سة واملهنية الهند�سية
يف هذه املقرر يدر�ض الطالب امل�ساكل الأخالقية املرتبطة بهند�سة وعلوم احلا�سب. املوا�سيع الرئي�سية التي �سملها: 
الق�سايا القانونية و�سبه القانونية )اأي ال�سيا�سات والتنظيمية(. عملية قر�سنة الربجميات، اأخالقية �سنع القرار، 
واخل�سو�سية وال�سرية، اجلرائم احلا�سوبية، قواعد اآداب املهنة وم�سوؤولياتها، وتاأثري اأجهزة احلا�سب على املجتمع. 
امل�سكالت الأخالقية يف هند�سة احلا�سب وقوانني براءات الخرتاع، حقوق التاأليف وقوانني الن�سر يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة، الق�ساي���ا الأخالقي���ة يف جمال تطوير الربجمي���ات، وال�سيا�سات الكمبيوتر والأ�س���رار التجارية، وبراءات 

الخرتاع الدولية وقوانني حقوق الن�سر، وق�سايا اخل�سو�سية الكمبيوتر الإنرتنت. 

CEN 411املعاجلات الدقيقة والأنظمة امل�سمنة

معماري���ات املعاجل���ات ال�سغ���رى؛ اأ�سالي���ب العنونة؛ جمموع���ة التعليمات؛ الربجم���ة بلغة التجميع؛ نظ���م املقاطعة؛ 
اأجهزة الإدخال والإخراج والتوقيت؛ اأجهزة الذاكرة؛ اجتاهات م�ستقبلية لنظم املعاجلات ال�سغرى. 

CEN 412معمل املعاجلات الدقيقة والأنظمة امل�سمنة

مقدم���ة اإىل املعاجل���ات ال�سغ���رى ومعماريتها؛ برجمة املعاجلات ال�سغرى بلغتى ال�س���ى والتجميع وتوليد رموز لغة 
الآل���ة؛ ذاك���رات النف���اذ الع�سوائ���ي وذاكرات الق���راءة فقط القابل���ة للربجمة والإلغ���اء؛ التو�سيل البين���ي الت�سل�سلي؛ 
التو�سيل البيني التفرعي والنفاذ املبا�سر اإىل الذاكرة؛ التو�سيل البيني املربمج للمدخل واملخرج؛ حتويل البيانات 

التماثلية والرقمية؛ التنفيذ الآين؛ م�سروع. مقدمة يف احلاكمات ال�سغرى.

CEN  431�سبكات احلا�سب
وح���دات و�سائ���ل نق���ل املعلومات وط���رق اكت�ساف اخلط���اأ يف املعلومات، طرق ونظ���م ات�سالت احلا�سب���ات، بروتوكولت 
ال�سبكة مبا فيها منوذج الرتباط البيني للنظام املفتوح، طرق ات�سالت عن طريق املوجة احلاملة اعتبارات ت�سميم 

�سبكات احلا�سب.

CEN 432معمل �سبكات احلا�سب
املدخل ايل �سبكات احلا�سب: اأ�سكال ال�سبكات، عمارة ال�سبكات والنموذج OSI املرجعي، طبقة ارتباط البيانات: التحكم 
بالتدفق، اكت�ساف وت�سحيح الأخطاء، بروتوكول توقف –و-انتظر، بروتوكولت النافذة املنزلقه، اأمثله علي بروتوكالت 
 PPP(( بروتوكول نقط���ه ايل نقطه ،)HDLC( طبق���ة ارتب���اط البيان���ات: التحك���م برب���ط البيانات ع���ايل امل�ست���وي
SLIP  بروتوكولت ومعايري التحكم بالو�سول ايل الو�سط الناقل ALOHA بروتوكول الو�سول املتعدد بتح�س�ض 

 )CSMA/CD( بروتوكول الو�سول املتعدد بتح�س�ض الناقل مع ك�سف الت�سادم )CSMA( الناقل

حلق���ه الع���الم ال�سبكات الال�سلكية، معايري واجهزه ال�سبكة املحلية: معايري اليرثنت وال IEEE  لل�سبكة املحلية، 
اأجهزه ال�سبكات املحلية، HUBS   اجل�سور، املبدلت، خدمات طبقة ال�سبكة: ال�سبكات بالدارات الفرتا�سية وذات 

  .ATM ،25، التبديل بالإطارات.X الربقيات، تقنية ومعايري ال�سبكات املو�سعة: �سبكات

CEN 433بروتوكولت النقل وربط ال�سبكات
بروتوك���ولت طبق���ة ال�سبكة: مبداأ الأمثلي���ة، اخلوارزميات التوجيه: تدفق القائمة، امل�ساف���ة املتجهات، اأق�سر م�سار، 
اإذاع���ة، OSPF BGP والتوجي���ه؛ اخلوارزميات التحكم يف الزدحام: دلو مثق���وب، ت�سكيل حركة املرور، ومراقبة 
الزدح���ام يف ATM؛ بالإنرتن���ت الربوتوك���ولت: طبق���ة ال�سبك���ة الإنرتن���ت، IP معاي���ري الربوتوك���ول والعملية، 
 CDIR ،الربوتوكولت؛ خمططات معاجلة )ICMP( خطاأ اآلية الإبالغ ،ARP، RARP، BOOTAP
وIPv6؛ بروتوك���ول طبق���ة النق���ل: TCP UDP بروتوك���ول واملعاي���ري والت�سغي���ل والأداء، وج���ودة اخلدم���ة و

.MPLS
CEN  482التح�ك��������م الرقم���������ي

متثي���ل وحتقي���ق م�ستوى متغريات احلال���ة، التحكمية واملالحظية، معيار ا�ستقرار ليبان���وف، مقدمة لنظرية التحكم 
الع�سوائ���ي، العين���ات، نظري���ة التحك���م املث���ايل. ا�ستق���اق املع���ادلت التفا�سلية/الفرقي���ة للنظ���م الطبيعي���ة، حتوي���الت 
لبال����ض، حتوي���ل Z، دالة النتق���ال، التوازن يف امل�ستوىZ، ا�ستجابة النظام يف مي���دان الزمن، قابلية التحكم وقابلية 
املالحظ���ة، ت�سمي���م نظ���م التحكم الرقمي���ة ذات احللقات املغلق����ة: )اأ( بالو�سائ���ل التقليدي���ة، )ب( با�ستخدام احلا�سب 

الرقمي.

CEN 483معمل التحكم الرقمي
يتعرف الطالب يف املعمل على الأجهزة املعملية امل�ستخدمة لإجراء التطبيقات والتجارب مما ي�ساعد الطالب 
عل���ى تعمي���ق مفاهيم نظ���م التحكم الرقمي. وكذلك تعريف���ه باأحدث التقنيات امل�ستخدم���ة يف عمليات التحكم 
التطبيقي���ة. وتعم���ل التج���ارب عل���ى تدعي���م املفاهي���م الت���ي يت���م تدري�سه���ا يف املقرر التحك���م الرقم���ي. وت�سمل 
التج���ارب ع���دة جمموعات منها: حت�سيل البيانات ومنذجة النظم، نظ���م التحكم باحلا�سوب با�ستخدام برامج 

ماتالب، نظم التحكم الرقمية با�ستخدام املحكم املنطقي املربمج.

CEN 491م�سروع تخرج )1(

يه���دف م�س���روع تخ���رج )1( اإىل اإتاح���ة الفر�سة للطلبة يف تطبيق م���ا مت درا�سته يف املقررات املختلف���ة. يقوم الطالب 
بعمل درا�سة ا�ستق�سائية عن مو�سوع امل�سروع ويقوم بجمع املعلومات ودرا�سة متطلبات امل�سروع من النواحي النظرية 
والعملية متمثلة يف عمل درا�سة اجلدوى للم�سروع ثم مرحله التحليل التي تتناول حتديد متطلبات امل�سروع وعمل 
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املخططات اخلا�سة بها ثم مرحله الت�سميم لوحدات امل�سروع املختلفة وعمل املخططات املختلفة با�ستخدام الدوات 
امل�ساعدة لبناء امل�سروع ثم عمل توثيق لهذه املراحل وعمل عر�ض تقدميي ملا مت اإجنازه يف امل�سروع الأول.   

CEN 492م�سروع التخرج )2(
يق���وم الطال���ب يف مق���رر م�س���روع )2(  با�ستكم���ال مراحل بناء امل�س���روع وهي تنفيذ امل�س���روع باإجراء التج���ارب وكتابة 
الأك���واد املطلوب���ة وحتلي���ل النتائ���ج املتوقع���ة الت���ي مت اقرتاحها يف مق���رر م�س���روع )1( واختبارها وعم���ل توثيق ملا مت 
اإجن���ازه يف ه���ذه املراحل يف تقري���ر امل�سروع  واقرتاح المتدادات امل�ستقبلية للم�س���روع كما يقوم الطالب بعمل عر�ض 

تقدميي لعر�ض ما مت اجنازه يف والدفاع عنه.   

CEN 999التدريب ال�سيفي
يت���م التدري���ب ال�سيف���ي للطال���ب علي مدار ع�س���رة ا�سابيع حتت اإ�س���راف ع�سو هيئ���ة التدري�ض يف اح���دي ال�سركات 
)احلكومي���ة اأو اخلا�س���ة( املتخ�س�س���ة يف هند�س���ه احلا�سب اأو  الت���ي يعتمد عملها علي اح���د التخ�س�سات العملية يف 
هند�س���ة احلا�س���ب. ويق���دم الطال���ب يف نهاي���ة التدريب تقريراً ع���ن اإجنازاته خ���الل التدريب اإ�ساف���ة اإىل املتطلبات 

الأخرى التي يحددها الق�سم.

CEN 384اأنظمة الطوابري واملحاكاة
يت���م يف ه���ذا املق���رر تغطية كاملة ملفاهيم املح���اكاة وطبيعة مناذجه���ا )املرتبطة بالوقت واحلدث(، وكذل���ك اأ�ساليب تنفيذ 
النماذج الب�سيطة، وطرق احل�سول على النتائج الحتمالية، مع مراجعة �ساملة للمفاهيم الإح�سائية املتعلقة بها. ويقدم 
املق���رر جمموع���ة م���ن التطبيق���ات العملية ت�سمل جدول���ة العمليات، ونظم املعلوم���ات، واإدارة العملي���ات، والتمويل ... الخ. 
كم���ا ويتط���رق املق���رر اإىل منهجية املحاكاة وو�سف اأ�سا�سيات حماكاة املخزون ونظ���م النتظار )الطوابري(، كما يتم تقدمي 

العديد من الأمثلة واحلالت الدرا�سية وال�ستف�سارات وامل�ساكل التي ميكن حلها باأ�ساليب املحاكاة.

CEN 403مقدمة يف ريا�سيات احلا�سب
متثي���ل الأع���داد القيا�سي���ة وغري تقليدي���ة، وت�سميم �سريع ملدة احلي���ات املعامل واملعامل املتع���ددة، خوارزميات عالية 
ال�سرعة ال�سرب والق�سمة، واأرقام الفا�سلة العائمة، اخلوارزميات، خوارزميات والأجهزة. وظيفة التقييم. موا�سيع 

التنفيذ )املتوالية، واحل�ساب واأرقام امل�سل�سل املت�ساحمة، ..( 

CEN 409اإدارة امل�سروعات الهند�سية
مق���رر متهي���دي ع���ن اإدارة امل�ساريع، وي�سمل عملي���ة اإدارة امل�ساريع م���ن البداية اإىل النهاية م���ع الرتكيز على املهارات 
العملي���ة جلع���ل الط���الب قادري���ن على اإنهاء امل�س���روع الهند�سي يف الوقت املح���دد وح�سب امليزاني���ة املتاحة مع حتقيق 

الأهداف املرجوة.

CEN 417ت�سميم اأنظمة الزمن احلقيقي

الأ�سا�سي���ات يف ت�سمي���م النظم ذات الزمن احلقيقي وت�سميم النظم ومفاهيم النماذج امل�ستخدمة يف احتجاز �سلوكها 
ومن ثم بنائها. اجلدولة والبناء العملي لالأنظمة املدجمة ذات القيود لنظام الت�سغيل يف الزمن احلقيقي. الرتجمة 
ملوا�سف���ات النظ���ام اىل من���اذج ح�سابي���ة ور�سم اخلرائط الر�سمية له���ذه النماذج اإىل امل�ستوى ال�سجل���ي با�ستخدام لغة 
العت���اد الو�سفي���ة لبنائه���ا عل���ى ال�سرائ���ح الربجمية عالي���ة الكثافة. درا�س���ة حالة: برنام���ج التريا كوارت����ض و�سرائح 

�سرتاتيك�ض وبيئة جتميع معالج نيو�ض.

CEN 434�سبكات النطاق العري�ض وال�سوئية

مقدم���ة ل�سب���كات النط���اق العري����ض؛ مفاتيح: العار�سة، �سب���كات الربط متع���ددة املراحل )دقائ���ق(، ومفاتيح عالية 
الأداء؛ مراقب���ة ال�سبك���ة وبروتوك���ولت اإدارة ال�سب���كات ذات ال�سرع���ات العالي���ة يف؛ SDH/SONET طبق���ات، 
والتكوي���ن، واإط���ارات؛ WDM، والتوجي���ه وتعي���ني الط���ول املوجي. �سب���كات DWDM: طبولوجي���ات، واإدارة 
 ،ATM عر����ض النط���اق ال���رتددي، واإدارة الط���ول املوج���ي اإمكاني���ة الت�سغي���ل املتداخ���ل. بروتوك���ولت ال�سبك���ة
واخلدمات، وطبقات عمارة؛ العمارة MPLS؛ 10-جيجابت اإيرثنت، ال�سبكات الال�سلكية ذات النطاق العري�ض.

CEN 435بروتوكولت وبرجمة الإنرتنت

يه���دف املق���رر ايل التعري���ف بربوتوكول الإنرتنتIP وبالتحدي���د، املبادئ واملعمارية وكيفي���ة ا�ستخدامه يف ال�سبكة 
م���ن ع���دة نواح���ي: عنون���ة الإنرتن���ت Addressing، متري���ر املعلوم���ات Routing باأنواع���ه،  الثاب���ت واملتغ���ري. 
 RIP IGRP IS-IS اإع���ادة توزي���ع البيان���ات، وبروتوك���ولت ،Access Lists بالإ�ساف���ة اإىل قوائ���م الو�س���ول
،BGP،ELGRP،OSPF وبروتوكول ر�سائل التحكم ICMP، وبروتوكول اإدارة املجموعات IGMP وبروتوكولت 
التحك���م بالإر�س���ال UDP TCP، وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك من���وذج اخل���ادم وامل�ستخ���دم  Client-Server.  ونظام 
DNS وتطبيق���ات النرتن���ت مث���ل  Telnet HTTP واأم���ن النرتن���ت وج���ودة اخلدم���ة  وبروتوك���ولت الأجه���زة 

 IPV 6  ،املتنقلة ونظام

CEN 436ال�سبكات ال�سخ�سية واخللوية والال�سلكية

تركز املادة على التقنية والتطبيقات لل�سبكات الال�سلكية حيث تغطي ال�سبكات ال�سخ�سية WPAN وال�سبكات املحلية
 GSM، UMTS، :وال�سب���كات الال�سلكي���ة الت���ي تغط���ي الأجي���ال اخللوية من الأول وحت���ى الرابع مث���ل WLAN

بها. اخلا�سة  والربامج  ت�سغيلها  اأنظمة  حيث  من  املتنقلة  بالهواتف  تتعلق  موا�سيع  اأي�ساً  املادة  وتغطي   .LTE

v قسم هندسة الحاسب 
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CEN 437اأمن احلا�سب وال�سبكات

يهدف املقرر ايل تعريف الطالب مبفهوم حماية واأمن املعلومات، ال�سيا�سات وامل�ستويات وتنطيم الولوج،  الت�سفري 
وحماي���ة اخل�سو�سي���ة، ونظم الت�سف���ري للمفاتيح العامة التوقيع الإلكرتوين، حماية واأم���ن ال�سبكة، ت�سفية الرزم، 
حماي���ة ملقم���ات الإنرتن���ت، مفه���وم ج���دران الن���ار، ت�سكي���ل اجل���دار الن���اري، ملقم���ات الربوك�س���ي؛ م���دولت طبقة 

التطبيقات   للحماية: حماية الربيد اللكرتوين وحماية مواقع ال�سبكة العنكبوتية.

CEN 447الإلكرتونيات ال�سوئية

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بنبائ���ط املوج���ات الدقيق���ة – املك���ربات البارامرتي���ة وم�سعفات ال���رتدد عملية 
المت�سا����ض يف اأ�سب���اه املو�س���الت، النبع���اث والإ�سعاع من اأ�سباه املو�س���الت، ثنائي البث ال�سوئ���ي، الليزر، النت�سار 
يف الألي���اف ال�سوئي���ة – ت�سميم ال�سرائ���ط الدقيقة – مقدمة للدوائر الدقيقة املتكامل���ة احادية الكيان واملخلطة 

. – تطبيقات 

CEN 451الأنظمة الذكية
مدخ���ل ايل متثي���ل املعرفة، تقني���ات البحث، الوكيل الذكي، تو�سي���ل ال�سبكات الع�سبية، التعل���م واملواءمة، التنظيم 

الذاتي، نظريات املجموعات واملنطق املبهم، اخلوارزميات اجلينية، الروبوتات ذات احلركة الذاتية، بنى التحكم.

CEN 471مقدمة يف ت�سميم الدوائر املتكاملة فائقة العدد

نظري����ة وت�سمي����م النظ����م احل�سابية/املح�سابي����ة با�ستخ����دام املكاملة كب����رية النطاق ج����داً )ك،ك،ن،ج(، �سري����ان اإ�سارات 
املعلوم����ات والتحك����م يف نظم املعاجلات: نظم امل�سفوفات والنظم ذات البني����ة املنتظمة والنظم ذات التنظيم الت�سل�سلي، 
خوارزمي����ات نظ����م املعاجل����ات، وح����دات التحك����م وحمط����ات النظ����م، النظ����م ذات الدرج����ة العالية م����ن الت����وازي، نظرية 

د باملح�ساب )التخطيط التفاعلي(.  وخوارزميات التخطيط، التخطيط املع�سَّ

CEN 472اختبار الدوائر املتكاملة فائقة العدد

يه����دف املق����رر ايل تعري����ف الطال����ب بالأعط����ال الفيزيائي����ة والأخط����اء والإخفاق����ات؛ حتلي����ل الأعط����ال وت�سخي�سها يف 
الدوائ����ر الرقمي����ة؛ منذج����ة الأعطال؛ طرق الختب����ار واكت�ساف الأعطال؛ توليد الختبار، متثي����ل وحماكاة الأعطال، 
الت�سميم من اأجل �سهولة الختبار، الختبارات املبنية داخليا �سمن الدوائر، مفاهيم الوثوقية؛ منع الأعطال؛ جتاوز 

الأعطال؛ الن�سخ املتماثلة والفائ�سة واملتنوعة يف الت�سميم من اأجل جتاوز الأعطال.

CEN 485معاجلة ال�سوت الرقمية

يهدف املقرر ايل تعريف الطالب باملعلومات اللغوية، اآلية تكوين الكالم، اخل�سائ�ض ال�سوتية للكالم، حتليل الكالم، 
التحلي����ل الطيف����ي، �سيب�س����رتم، طبق����ات املر�سح����ات، عب����ور ال�سفر، حتلي����ل وتكوين ال����كالم، ا�ستخال�ض درج����ة الكالم، 
الت�سف����ري اخلط����ي التنب����وؤي، التعرف على الكالم، قيا�ض امل�ساف����ات الطيفية، هيكلة اأنظمة التع����رف على الكلمات، اللي 

الزمني املتحرك، اأنظمة التعرف على الكالم با�ستخدام الفونيمات، مناذج ماركوف املخفية، التعرف على املتكلم.

CEN 486معاجلة ال�سور الرقمية

يه����دف املق����رر ايل تعريف الطالب باملبادئ الأ�سا�سية ملعاجلة ال�سور الرقمية واخلوارزميات الأ�سا�سية يف ذلك وكيفية 
تنفيذه����ا ومعرف����ة تقني����ات معاجلة ال�سور الرقمي����ة كتح�سيل ال�س����ورة وتقطيعها وحت�سينه����ا و�سغطها والتحويالت 
الأ�سا�سي����ة وترميمه����ا. وحتتوي علي مقدمة عن ال�سور الرقمية، حتويالت ال�سور الرقمية، حت�سني ال�سور الرقمية، 

�سغط ال�سور الرقمية، تقطيع ال�سور الرقمية،  ترميم واإ�سالح ال�سور الرقمية. 

CEN 487�سغط البي������انات

يه����دف املق����رر ايل ان ي����درك الطال����ب تقني����ات �سغط البيان����ات واأهمي����ة ا�ستخدامه����ا بالإ�سافة اإىل التع����رف على انواع 
البيانات املمكن �سغطها واختيار الطريقة املنا�سبة لكل نوع من انواع البيانات. معرفة الطالب ببع�ض التحديات التي 
تواج����ه عملي����ة �سغ����ط البيانات - معرفة الطالب ببع�����ض التحويالت التي تتم على البيان����ات لتح�سني عملية ال�سغط 

-اإمكانية الطالب ا�ستخدام التقنيات املتوفرة يف هذا املجال بالإ�سافة اإىل املهارات التي يكت�سبها.

CEN 488ت�سميم نظم الو�سائط املتعددة
يوف����ر املق����رر للطلب����ة الفر�سة للتعرف على الو�سائط املتع����ددة املبنية على احلا�سوب، وتوعيته����م على ثقافة ومفاهيم 
الو�سائ����ط املتع����ددة. كذلك يت�سم����ن املقرر العنا�س����ر والأدوات امل�ستخدمة يف بناء تطبيقات الو�سائ����ط املتعددة وكيفية 

ا�ستخدامها.

CEN 489الروبوتية

املفاهي����م الأ�سا�سية للرابوطيات، حتليل وت�سميم وت�سغيل النظم الرابوطية، الروؤية والذكاء ال�سطناعيان للرابوط، 
درا�س����ة حرك����ة ذراع الرابوط م����ن النواحي الكينماتيكي����ة والديناميكي����ة والتحكمية، تخطيط امل�س����ار والتحكم الذكي، 
تطبيق����ات الرابوطي����ات يف امليكن����ة )املكنن����ة( ال�سناعي����ة، ا�ستخ����دام املح�س����اب الدقي����ق للتحك����م يف الروب����وت يف الزم����ن 

احلقيقي، ا�ستخدام املح�سابات الدقيقة املتعددة واملوزعة، التحكم عن بعد يف الروبوت .
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CIT 230تقنية النرتنت والويب

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعريف الطال����ب بتقنيات النرتن����ت والويب احلديثة  ويحت����وى املقرر على املوا�سي����ع التالية: 
اأ�سا�سي����ات النرتن����ت، الوي����ب، ال�سبك����ة العنكبوتي����ة العاملي����ة، لغ����ات الرتمي����ز )HTML(،)XHTML(،الأمناط 

التعاقبية، ت�سميم �سفحات الويب ولغة برجمة جافا �سكريبت. 

CEN 490  موا�سيع خا�سة يف هند�سة احلا�سب

يحت����وي ه����ذا املق����رر على مو�سوعات خا�س����ة وذات اأهمية وخمتارة بعناي����ة من املو�سوعات املتعلق����ة بهند�سة احلا�سبات 
ويجري حتديد  املحتويات عند عر�ض املقرر من قبل الق�سم واملدر�ض املخت�ض .

CEN 340نظم قواعد البيانات

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعري����ف الطال����ب باأ�سا�سيات اأنظم����ة قواعد البيان����ات ويغطى املق����رر املوا�سيع التالي����ة املفاهيم 
الأ�سا�سي����ة لهيكل����ة اأنظمة قواعد البيانات والنم����اذج العالئقية واجلرب العالئقي ومنذج����ة البيانات با�ستخدام منوذج 

الكينونات العالئقي ولغة ال�ستعالم والعتمادية الوظيفية ومفهوم تب�سيط ت�سميم قواعد البيانات.

CSC 450الذكاء ال�سطناعي

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سيات الذكاء ال�سطناعي ويغطى املق����رر املوا�سيع التالية: العميل الذكي 
وحل امل�ساكل عن طريق البحث وحتقق القيود ومتثيل املعرفة وطرق ال�ستنتاج وتعلم الآلة ومعاجلة اللغات الطبيعية 

والروبوتات والأنظمة اخلبرية وتطبيقات العملية يف الذكاء ال�سطناعي.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1227malwakeel@ut.edu.saد/ حممد بن حممود الوكيل

1622aemam@ut.edu.saد/ اأ�سرف حممد مرعي
mofreh_hogo@hotmail.comد/ مفرح اأحمد حجو

firas_alzobi@yahoo.comد/ فرا�ض اإبراهيم الزعبي
balhaija@gmail.comد/ بالل �سالح اأبو الهيجاء
osafarini@ut.edu.saد/ اأ�سامة اأحمد ال�سفاريني

ayazsharif@hotmail.comد/ حممد اإياز �سريف
najjar@ut.edu.saد/ مهند حممد جنار

majdi.qdah@gmail.comد/جمدي تي�سري الق�ساة

بيانات الت�سال   v
رئي�ض الق�سم: د/ اأ�سرف حممد مرعي   حتويلة: 1622  

aemam@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين  

v قسم هندسة الحاسب 
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأت كلي���ة العل���وم الطبية التطبيقية يف �سهر �سعبان من ع���ام 1426ه� بجامعة تبوك مبوجب قرار جمل�ض   
التعلي���م الع���ايل رق���م 1426/37/14 واملوافق���ة الكرمي���ة من مقام خ���ادم احلرمني ال�سريف���ني، رئي�ض جمل�ض 

الوزراء ورئي�ض جمل�ض التعليم العايل يحفظه اهلل برقياً رقم 9683/م ب بتاريخ 1426/8/5ه�.
وق���د مت اإن�ساوؤه���ا به���دف الوف���اء بحاج���ة املجتمع م���ن الك���وادر ال�سحية املوؤهل���ة يف �ستى املج���الت العالجية   
والوقائي���ة والتاأهيلي���ة لتواك���ب يف تاأهيله���ا م�ست���وى اخلدم���ة ال�سحية املط���ورة وترقى اإىل م�ست���وى التقدم 
العلم���ي والتقن���ي يف املجالت ال�سحية عامة. ب���داأت الكلية بق�سم تقنية املخت���ربات الطبية وق�سم التمري�ض 

على اأن يتم افتتاح باقي اأق�سام الكلية تباعاً باإذن اهلل تعاىل.    

الروؤية:  v
مناف�س���ة الربام���ج العاملية من خالل برامج تعليمية مميزة وبحوث مبتك���رة وتلبية حاجة املجتمع يف جمال   

العلوم الطبية التطبيقية.

الر�سالة:  v
تخري���ج كف���اءات ذات تاأهي���ل عاٍل يف جم���ال العلوم الطبي���ة التطبيقية لتلبي���ة الحتياج���ات ال�سحية ملنطقة   

تبوك واململكة.

الأهداف:  v
والإبداع. للتعلم  حمفزة  اأكادميية  بيئة  توفري   •

عالية. وبحثيه  فنية  مبهارات  تتميز  �سحية  وطنية  كوادر  اإعداد   •
الكلية. لربامج  الأكادميي  العتماد  على  للح�سول  بالكلية  الأداء  مب�ستوى  الرتقاء   •

والطالب. التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  لدى  املجتمع  خدمة  يف  امل�ساركة  روح  تنمية   •
املجتمع. خلدمة  متنوعة  واأن�سطه  برامج  تقدمي   •

تبوك. مبنطقة  ال�سحيني  املمار�سني  تاأهيل  لرفع  تعليمية  برامج  تقدمي   •
املختلفة. الكلية  تخ�س�سات  يف  عليا  درا�سات  برامج  تقدمي   •
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v الهيكل التنظيمي
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

وكالة الكلية لل�سوؤون وكالة الكلية 
الأكادميية والعلمية

وكالة الكلية لل�سوؤون 
الإكلينيكية

وكالة الكلية للتطوير 
واجلودة

وكالة الكلية للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي وكالة الكلية ل�سطر الطالبات مدير الإدارة

ق�سم العالج الطبيعيق�سم تقنية املختربات الطبية

ق�سم تقنية الأ�سعة

وحدة التطوير واجلودةوحدة التعلم الإلكرتوين

ق�سم التغذية الإكلينيكيةق�سم التمري�س

مكتب العميد �سكرتري مكتب العميد

عمادة الكلية
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ق�سم تقنية املختربات الطبية:  .1
يه���دف برنام���ج تقني���ة املخت���ربات الطبي���ة اإىل تاأهي���ل طلب���ة قادري���ن على ت�سخي����ض وحتلي���ل العديد من    
الأمرا����ض يف عل���م ال���دم، عل���م املناع���ة، الأحي���اء الدقيق���ة، الوراث���ة الطبي���ة، الأن�سج���ة واخلالي���ا املر�سي���ة 

والكيمياء احليوية الإكلينيكية والتخ�س�سات الأخرى. وي�سنف اخلريج كاأخ�سائي خمتربات طبية.

ق�سم التمري�س:  .2
يه���دف برنام���ج التمري����ض اإىل تخريج كوادر متري�سي���ة موؤهلة ومدربة ومتتاز بدرج���ة عالية من اخلربة    
ق���ادرة عل���ى التغي���ري والتاأثري ب�س���كل اإيجابي يف تق���دمي الرعاية ال�سحي���ة من خالل توفري بيئ���ة تعليمية 

متطورة واإجراء البحوث العلمية املتميزة التي تلبي الحتياجات ال�سحية للمجتمع املحلي.

برنامج التج�سري خلريجي كليات العلوم ال�سحية:  .3
من منطلق حر�ض كلية العلوم الطبية التطبيقية يف جامعة تبوك على تطوير الربامج و املناهج التعليمية   
اخلا�س���ة بق�س���م التمري����ض لتخريج كف���اءات متري�سية ذات مه���ارات متميزة ملواكبة التق���دم التكنولوجي، 
وبالت���ايل  تطوي���ر اأداء ك���وادر التمري�ض الت���ي تعمل بامل�ست�سفي���ات والوحدات ال�سحي���ة ومتا�سياً مع توجه 
منظمة ال�سحة العاملية  بجعل درجة البكالوريو�ض اأقل درجة علمية معتمدة ملهنة التمري�ض جاء برنامج 

التج�سري حلملة ال�سهادة اجلامعية املتو�سطة لتمكينهم من احل�سول على درجة البكالوريو�ض.
الهدف الرئي�سي للربنامج:  

يه���دف برنام���ج التج�س���ري اإىل رف���ع م�ست���وى الك���وادر التمري�سية داخ���ل اململك���ة بتاأهيل خريج���ي الكليات   
ال�سحي���ة )ال�سه���ادة اجلامعية املتو�سطة( لكي ي�سبحوا قادرين على تقدمي رعاية متري�سية �ساملة مبنية 
على الأدلة والرباهني والعملية التمري�سية وبالنهاية حتقيق روؤى وزارة التعليم العايل ومنظمة ال�سحة 

العاملية باأن يكون احلد الأدنى جلميع من�سوبي التمري�ض من حملة درجة البكالوريو�ض.
الأهداف العامة للربنامج:  v

يهدف هذا الربنامج اىل اإعداد اخلريجني كي ي�سبحوا قادرين على:  
التمري�سية. العملية  ا�ستخدام  على  مبنية  �ساملة  متري�سية  رعاية  تقدمي   •

امل�سكلة. حل  اأ�سلوب  مهارة  ا�ستخدام  بوا�سطة  التمري�سية  الن�ساطات  جميع  اإجراء  على  العمل   •

ال�سحية. باملرافق  التخ�س�سية  الوحدات  يف  مميزة  تخ�س�سية  متري�سية  رعاية  تقدمي   •
م�سارك���ة اأع�س���اء الفري���ق ال�سح���ي يف حتدي���د اأولويات امل�ساكل ال�سحية والعم���ل على حلها كفريق   •

واحد.
التمري�سي. العمل  جمال  يف  م�ستجد  اأو  جديد  هو  ما  كل  على  الطالع   •

املجتمع. اأفراد  جلميع  تثقيفية  �سحية  برامج  خالل  من  متري�سية  رعاية  تقدمي  على  القدرة   •
الطبية. والطواقم  والزوار  للمر�سى  واآمنة  �سحية  بيئة  توفري  على  القدرة   •

التمري�سي.  العمل  اأداء  اإثناء  العاملية  املهنية  املعايري  تطبيق   •
التمري�سي.  العمل  لتطوير  بفاعلية  الذاتي  التقييم  عملية  اأداء  على  القدرة   •

رف���ع م�ست���وى مهن���ة التمري����ض يف اململك���ة بحي���ث تك���ون مناف�س���ة ملثيالته���ا على م�ست���وى املنطقة   •
والعامل.

حتقي���ق روؤى ال���وزارة بحي���ث ي�سب���ح احل���د الأدنى م���ن العاملني يف القطاع���ات ال�سحية من حملة   •
درجة البكالوريو�ض.

من���ح اخلريج���ني فر�س���ة اإكم���ال درا�ساته���م اجلامعي���ة واحل�سول عل���ى الدرجات العلمي���ة العليا يف   •
تخ�س�ض التمري�ض.

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد

بكالوريو�ض خمترباتق�سم تقنية املختربات الطبية1

بكالوريو�ض التمري�ضق�سم التمري�ض2

بكالوريو�ض العالج الطبيعيق�سم العالج الطبيعي3

بكالوريو�ض التغذية الإكلينيكيةق�سم التغذية الإكلينيكية4

بكالوريو�ض الأ�سعةق�سم تقنية الأ�سعة5

v أقسام وبرامج الكلية
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اإ�سدارات الكلية:  v

الغر�ضالدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد

1
مطويات تعريفية بالكلية واأق�سامها 

) تقنية املختربات الطبية – التمري�ض 
الطبيعي( –العالج 

عام 2008 م – 1429 ه�
للتعريف بالكلية 

واأق�سامها والربامج 
املتوفرة

 كتيب تعريفي بكر�سي الأمري فهد بن 2
للتعريف بن�ساطات عام 2008 م – 1429 ه��سلطان

واأبحاث الكر�سي

1. كر�سي الأمري فهد بن �سلطان لأبحاث التقنيات املتقدمة يف الك�سف عن الأمرا�س وم�سبباتها وامل�ساهمة يف عالجها.
نبذة عن كر�سي الأمري فهد بن �سلطان:  v

ن�ساأت فكرة الكر�سي بتوجيهات و متابعة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز اأمري منطقة تبوك ليكون كر�سي بحثي متميز ومرجعي يعنى بتطوير ودعم وتعزيز ت�سخي�ض الأمرا�ض والك�سف عن م�سبباتها والتطبيق   
العمل���ي للمعرف���ة يف جامع���ة تب���وك للم�ساهم���ة يف عالجه���ا. تكون له الريادة املحلي���ة والإقليمية والعاملية حتى تكون الفر�سة متاح���ة ملن�سوبي اجلامعة من الأكادميي���ني واملخت�سني وغريهم من اأفراد املجتمع للم�سارك���ة يف الأن�سطة البحثية 
وال�ستفادة من خدمات ونتائج بحوث هذا الكر�سي على اأن يكون جمال عمل الكر�سي هو ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ت�سخي�ض الأمرا�ض وامل�ساهمة يف عالجها وتدريب وتوفري كفاءات مميزة ذوي قدرة وكفاءة عالية على ا�ستخدام اأحدث 

تقنيات الت�سخي�ض الطبي على نحو ي�سمن ا�ستمرارية تقدمي الكر�سي خدماته اإىل املجتمع املحلي يف منطقة تبوك و م�ستقباًل اإىل �ستى اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية و العامل.
الروؤية:  v

اأن ي�سبح مرجعاً وطنياً مب�ستوى عاملي يف ا�ستخدام التقنيات املتقدمة يف الك�سف عن الأمرا�ض وم�سبباتها للم�ساعدة يف عالجها.  
الر�سالة :  v

ت�سخري التقنيات املتقدمة لك�سف دقيق لالأمرا�ض وم�سبباتها لتقدمي العالج املنا�سب.  
الأهداف:  v

اإجراء الدرا�سات والأبحاث العلمية املتعلقة با�ستخدام اأحدث التقنيات يف جمال الك�سف عن الأمرا�ض وم�سبباتها وتوفري �سبل مواءمتها لال�ستعمال املحلي.  .1
تنمية الفكر العلمي يف جمال تخ�س�ض كر�سي البحث من خالل تطوير الأداء العلمي واملهني للفريق الفني واإتاحة الفر�سة للباحثني واملعنيني بالإطالع والتدريب على ا�ستخدامات التقنيات احلديثة.  .2

التعاون والتن�سيق وتوثيق ال�سالت وتي�سري تبادل الإنتاج العلمي يف جمال الت�سخي�ض الطبي با�ستخدام التقنيات   احلديثة بني الهيئات واملوؤ�س�سات واملراكز املعنية داخل اململكة وخارجها.  .3

v مراكز أو وحدات تابعة للكلية
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تق���دمي امل�س���ورة والقيام بالدرا�سات الالزمة لرف���ع م�ستوى الأداء يف املوؤ�س�سات والهيئ���ات ال�سحية املختلفة   .4
فيما يتعلق مبجال عمل الكر�سي.

التطوير والبحث يف جمال معايري التحاليل الطبية لت�سخي�ض الأمرا�ض والك�سف عن م�سببتها با�ستخدام   .5
التقنيات احلديثة وامل�ساركة يف مراقبة الأداء و�سمان اجلودة.

تعزي���ز مبداأ ال�سراك���ة يف ا�ستخدام التقنيات املتقدمة للك�سف عن المرا�ض بني جامعة تبوك والباحثني يف   .6
جمال ال�سحة يف جميع اأنحاء العامل.

وحدة التطوير واجلودة     -2
مهام الوحدة:   v

اإعداد وتنفيذ خطة �سمان اجلودة يف الكلية.  .1
اإعداد وتنفيذ برامج ن�سر ثقافة اجلودة يف الكلية.  .2

امل�ساركة يف تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة لإعداد وتطوير وتقييم اخلطط والربامج يف الكلية.  .3
امل�ساركة يف اإعداد وتطبيق اخلطة ال�سرتاتيجية للكلية.  .4

تطبي���ق اأنظم���ة و�سوابط واإج���راءات ومعايري احل�سول عل���ى العتماد الأكادميي املحل���ي والدويل ومتابعة   .5
ا�ستمرارية تنفيذها يف الكلية.

التحق���ق م���ن تطبي���ق اأنظمة و�سوابط ومعايري �سمان اجل���ودة والعتماد الأكادمي���ي يف املجالت التعليمية   .6
والإدارية والتنظيمية والتقنية ومتابعة ا�ستمرارية تنفيذها يف الكلية.

اإع���داد دلي���ل متكام���ل ل�سم���ان اجلودة والعتم���اد الأكادمي���ي يف الكلية يف �س���وء التجارب املحلي���ة والدولية   .7
الرائدة.

العم���ل عل���ى ح�س���ول الكلي���ة عل���ى العتم���اد الأكادمي���ي املحلي وال���دويل واملحافظ���ة عليه وتطبي���ق معايري   .8
ومتطلبات اجلودة يف التعليمية والإدارية والتنظيمية والتقنية. 

الر�سد والتتبع امل�ستمر للتجارب املميزة يف جمال �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي مبا يف ذلك ال�سيا�سات   .9
والأنظم���ة وال�سوابط واملعاي���ري والأدوات والتقنيات امل�ستخدمة واإعداد تقاري���ر مع ت�سمينها لالقرتاحات 

التطويرية يف الكلية.
اق���رتاح اأ�سم���اء املوؤ�س�س���ات واجلامع���ات والكلي���ات الت���ي ميكن التع���اون والتحال���ف وال�سراك���ة معها يف جمال   .10

�سمان اجلودة والعتماد الأكادميي.

اق���رتاح اأ�سم���اء املراك���ز املتخ�س�سة يف جمال �سمان اجل���ودة والعتماد الأكادميي الت���ي ميكن ال�ستفادة من   .11
خرباتها وخدماتها حل�سول الكلية على العتماد الأكادميي.

اق���رتاح هيئ���ات العتم���اد الأكادمي���ي املالئمة للكلي���ة بعد الدرا�س���ة امل�ستفي�س���ة واملوازنة بني كاف���ة البدائل   .12
املتاحة يف �سوء روؤية الكلية ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية.

اق���رتاح معاي���ري واأدوات تقيي���م اأداء الوح���دات التعليمي���ة والإداري���ة يف جم���ال �سم���ان اجل���ودة والعتم���اد   .13
الأكادميي ومتابعة اعتمادها.

املتابع���ة امل�ستم���رة لأداء الوح���دات التعليمية والإدارية يف جمال �سمان اجل���ودة والعتماد الأكادميي واإعداد   .14
التقارير وت�سمينها للمقرتحات التطويرية.

اق���رتاح بن���اء قاع���دة بيان���ات متكامل���ة ل�سم���ان اجل���ودة والعتم���اد الأكادمي���ي واإدخ���ال البيان���ات الالزم���ة   .15
ومعاجلتها وحتديثها ب�سكل م�ستمر.

امل�ساركة يف تطوير معايري واأدوات واآليات تقييم الأداء وقيا�ض الإجنازات للكلية.  .16
17.  التن�سي���ق م���ع عم���ادة التطوير واجل���ودة يف اجلامعة يف كل ما من �ساأنه متك���ني الكلية من حتقيق م�ستويات 

عالية يف جمال �سمان اجلودة والعتماد الأكادميي.
الرف���ع بتقاري���ر ن�سف �سنوية لعم���ادة التطوير واجلودة عن جميع اأن�سطة واإجنازات الكلية يف جمال �سمان   .18

اجلودة والعتماد الأكادميي.
تنفيذ اأي مهام اأخرى تقع يف نطاق العمل.  .19

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:  v
يح�س���ل الطال���ب على درج���ة البكالوريو�ض يف كلية )العلوم الطبية التطبيقية( بعد اإمت���ام )140( �ساعة درا�سية بنجاح   

كحد اأدنى وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33متطلبات الكلية2
95متطلبات الق�سم3
-مواد درا�سية من خارج التخ�س�ض4

v مراكز أو وحدات تابعة للكلية
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-مواد حره 5
140املجموع

متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-ISLS 1012--2ثقافة اإ�سالمية 11

ISLS 2012--2ISLS 101ثقافة اإ�سالمية 22

ISLS 3012--2ISLS 201ثقافة اإ�سالمية 33

ISLS 4012--2ISLS 301ثقافة اإ�سالمية 44

-ARAB 1012--2مهارات لغوية5

ARAB 2012--2ARAB 101مهارات الكتابة6

ال�سنة التح�سريية:   v
روؤي���ة العمادة اأن ت�سل ال�سن���ة التح�سريية بجامعة تبوك بربناجمها وخمرجاتها اإىل الريادة على م�ستوى اجلامعات   

ال�سعودية.

الف�سل الأول
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

-ELC 1015لغة اإجنليزية 11
-CSC 0013مهارات احلا�سب وتطبيقاته2
-COMM 0012مهارات الت�سال3
-MATH 1003الريا�سيات 41
-ISLS 1012الثقافة الإ�سالمية 51

الف�سل الثاين
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

-LTS 0013مهارات التعلم والتفكري والبحث1

-CHEM 1013كيمياء عامة2

-BIO 1013اأحياء عامة3

ELC 1025ELC 101لغة اإجنليزية 42

-ARAB 1012مهارات لغوية5

بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية: د. في�سل بن حممد اأبو ظهري اأ - 

 fabu-duhier@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
www.ut.edu.sa/ar/web/college-of-applied-medical- :املوقع الإلكرتوين للكلي���ة  

sciences
مدير الإدارة : اأ. متعب بن ح�سن العطوي ب - 

mal-atwei@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
�سندوق الربيد: 741  ، الرمز الربيدي: 71491   

         مدينة تبوك - اململكة العربية ال�سعودية.
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v  الن�ساأة:
مت افتتاح ق�سم التمري�ض يف العام 1431/1430ه� وانخرط الطالب والطالبات يف درا�سة ال�سنة التح�سريية   
طبق���اً لنظ���ام جامع���ة تبوك، متن���ح الكلية درجة البكالوريو�ض بع���د ق�ساء اأربع �سن���وات درا�سية )140 �ساعة 
معتم���دة( خ���الل ثماني���ة ف�س���ول درا�سية، و�سن���ة المتي���از الإلزامية واجتي���از المتحانات بنج���اح، ويعترب 
الطال���ب متخرج���اً من الق�سم امللتحق به بع���د اإنهاء متطلبات التخرج ح�سب اخلطة الدرا�سية على األ يقل 

التقدير العام عن مقبول.

الروؤية:  v
اأن نكون منوذجاً يحتذى به حملياً ودولياً يف التميز من خالل حتقيق الريادة والتفوق يف جمالت التعليم   

والبحث العلمي واخلدمات املقدمة للمجتمع.

الر�سالة:  v
تخريج كوادر متري�سية موؤهلة ومدربة متتاز بدرجة عالية من اخلربة قادرة على التغيري والتاأثري ب�سكل   
اإيجاب���ي يف تق���دمي الرعاي���ة ال�سحي���ة يف منطق���ة تب���وك من خ���الل توفري بيئ���ة تعليمية متط���ورة واإجراء 

البحوث العلمية املتميزة التي تلبي الحتياجات ال�سحية للمجتمع املحلي يف منطقة تبوك.

الأهداف:  v
الرتق���اء بامل�ست���وى العلم���ي للخري���ج عن طريق توف���ري فر�ض التعليم املكث���ف والتدريب للمهارات   •

الإكلينيكية والبحث العلمي. 
تنمي���ة الق���درات الإبداعي���ة يف جم���ال التدري���ب الإكلينيك���ي املخ�س����ض لرعاية املر�س���ى با�ستخدام   •

تكنولوجيا املعلومات احلديثة والرعاية القائمة على الدليل. 
تفعي���ل ا�ستخ���دام التكنولوجي���ا املتط���ورة يف املحاكاة املعملية خللق الربام���ج املقننة طبقاً للمعايري   •

الدولية لتوفري خربة تعليمية مثلى للدار�سني والدار�سات. 
التمري�ض.  ملهنة  الأخالقي  وامليثاق  والعاملية  املحلية  املرجعية  الأكادميية  املعايري  اتباع   •

مواكب���ة تكنولوجي���ا املعلوم���ات بالكلي���ة واجلامع���ة كج���زء من خط���ط التطوير لتحقي���ق املرونة يف   •

تدري�ض املقررات واأق�سى ا�ستفادة للطالب والطالبات. 
اأمام الطالب والطالبات للم�ساركة يف دعم �سيا�سة م�ساندة وحماية حقوق املر�سى.  اإتاحة الفر�ض   •

ال�سحية.  العالجية  البيئة  يف  اإيجاباً  وتوؤثر  تنه�ض  اجلن�سني  كال  من  قيادات  اإعداد   •
ت�سمي���م الربام���ج امل�ستدام���ة للبحث العلمي والتي تدعم التعاون وامل�ساركة مع �سبكة نظم التعليم   •

الأخرى واملوؤ�س�سات واملجتمعات. 
تدعي���م التط���ور املهن���ي وفر����ض التعل���م مدى احلي���اة جلمي���ع اأع�ساء هيئ���ة التدري����ض ومعاونيهم   •

والعاملني والطالب والطالبات.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم التمري�س:  v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )140( �ساعة درا�سية كما يلي:    

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33متطلبات الكلية2
95متطلبات الق�سم الإجبارية.3

ق�سم التمري�س:    v
يق���وم برنام���ج التمري�ض بتاأهيل طلبة قادرين على تقدمي رعاية طبية ذات كفاءة عالي��ة لالأف�راد والأ�سر واملجموعات   

واملجتمعات يف خمتلف اأم�اكن الرعاي�ة ال�سحية على امل�ستوى املحلي.
ال�سنة الثانية:   v

v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-ANTN 20130-3علم الت�سريح )نظري(1
-BCHN 20130-3الكيمياء احليوية2

v قسم التمريض
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-NUR 20130-3اأ�سا�سيات التمري�ض )1( )نظري(3
-PHAN 20130-3علم وظائف الأع�ساء4
-ANTN 20202-1علم الت�سريح )عملي(5
-NUR 20308-4اأ�سا�سيات التمري�ض )1( )عملي(6

v الف�سل الدرا�سي الثاين: 

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-MLTN 20130-3اأحياء دقيقة وطفيليات طبية )نظري(1
-PATN 20130-3الف�سيولوجيا املر�سية2
-MLTN 20202-1اأحياء دقيقة وطفيليات طبية )عملي(3
NUR 20220-2NUR 201اأ�سا�سيات التمري�ض )2( )نظري(4
NUR 204042NUR 203اأ�سا�سيات التمري�ض )2( )عملي(5
-NUTN 20420-2علم التغذية6
-ARB 10120-2مهارات لغوية7

-ISLS 101202الثقافة الإ�سالمية )1(8

ال�سنة الثالثة:   v
v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

التمري�ض الباطني واجلراحي )1(1
)نظري(

NUR 30130-3NUR 202

PHAN 30120-2BCHN 201علم الأدوية2

التمري�ض الباطني واجلراحي )1(3
)عملي(

NUR 3030093NUR 204

NUR 30530-3NUR 202متري�ض الولدة والأمومة )نظري(4

NUR 3060093NUR 204متري�ض الولدة والأمومة )عملي(5

-NUR 30720-2تثقيف �سحي6

ISLS 20120-2ISLS 101الثقافة  الإ�سالمية )2(7

v الف�سل الدرا�سي الثاين: 

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ISLS 30120-2ISLS 201الثقافة الإ�سالمية )3(1

التمري�ض الباطني اجلراحي )2( 2
)نظري(

NUR 30230-3NUR 301

التمري�ض الباطني واجلراحي 3
)2( )عملي(

NUR 30400124NUR 303

NUR 30830-3NUR 305متري�ض الأطفال )نظري(4

NUR 3090093NUR 306متري�ض الأطفال )عملي(5

ISLS 30120-2ISLS 201الثقافة الإ�سالمية )3(6

التمري�ض الباطني اجلراحي )2( 7
)نظري(

NUR 30230-3NUR 301
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ال�سنة الرابعة -الدورات الإكلينيكية خالل ال�سنة الدرا�سية:   v
v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

NUR 40130-3NUR 304متري�ض الأ�سرة واملجتمع )نظري(1

STAT 40130-3NUR 302مقدمة يف علم الإح�ساء2

NUR 4020093NUR 302متري�ض الأ�سرة واملجتمع )عملي(3

NUR 40330-3NUR 308متري�ض �سحة نف�سية )نظري(4

NUR 4040093NUR 304متري�ض �سحة نف�سية )عملي(5

ISLS 40120-2ISLS 301الثقافة الإ�سالمية  )4(6

v  الف�سل الدرا�سي الثاين:  

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-PSYC 40120-2علم النف�ض1

NUR 40530-3NUR 302متري�ض احلالت احلرجة )نظري(2
NUR 401

NUR 4060093NUR 304متري�ض احلالت احلرجة  )عملي(3
NUR 402

-NUR 40730-3الإدارة والقيادة يف التمري�ض )نظري(4
-NUR 4080031الإدارة والقيادة يف التمري�ض)عملي(5

املمار�سة املبنية علي الرباهني وطرق 6
البحث يف التمري�ض

NUR 40930-3STAT 401

NUR 41020-2NUR 302متري�ض احلوادث والطوارئ )نظري(7
NUR 401

NUR 4110062NUR 304متري�ض احلوادث والطوارئ )عملي(8
NUR 402

تو�سيف املقررات:   v

BCHT 201  الكيمياء احليوية

الكيمياء احليوية مقرر مكون من ثالث �ساعات بواقع ثالث وحدات نظرية ويهدف هذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب 
املعرف���ة بعل���وم الكيمي���اء احليوية كما يرك���ز على فهم الرتكيب الكيميائ���ي للخلية احلية والرتكي���ب الع�سوي لكل 
م���ن الكربوهي���درات ، الربوتينات والدهون بالإ�سافة اإىل معرفة الأثر الكيميائي لكل من الأنزميات والفيتامينات 

باجل�سم كما يركز هذا املقرر على درا�سة  احلام�ض النووي يف اخللية.

ANTN 201علم الت�سريح )نظري(

عل���م الت�سري���ح النظ���ري مق���رر مكون من ث���الث �ساعات بواقع ثالث وح���دات نظرية ويهدف هذا املق���رر اإىل اإك�ساب 
الطال���ب امل�سطلح���ات واملب���ادئ الأ�سا�سي���ة يف عل���م الت�سريح وكذلك تزوي���د الطالب باملعرفة وامله���ارات حول تركيب 
ووظائف جميع اأجهزة واأع�ساء اجل�سم املختلفة مبا يف ذلك تركيب اخللية والن�سيج بالإ�سافة اإىل مقدمة لكل من 
اجلل���د، العظ���ام، الع�سالت، اجلهاز الع�سب���ي، احلوا�ض، الغدد ال�سماء، اجلهاز الدوري، اجله���از املناعي واللمفاوي، 

اجلهاز التنف�سي، اله�سمي واجلهاز التنا�سلي والبويل.  

ANTN 202علم الت�سريح )عملي(

عل���م الت�سري���ح العمل���ي مق���رر مك���ون م���ن �ساع���ة بواق���ع وحدت���ني عملي���ة ويه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإك�س���اب الطالب 
بامل�سطلح���ات واملب���ادئ الأ�سا�سي���ة يف عل���م الت�سريح وكذلك تزويد الطال���ب باملعرفة واملهارات ع���ن تركيب ووظائف 
جمي���ع اأجه���زة واأع�س���اء اجل�سم املختلفة مبا يف ذلك تركيب اخللية والن�سي���ج بالإ�سافة اإىل مقدمة لكل من اجللد، 
العظ���ام، الع�س���الت، اجلهاز الع�سبي، احلوا����ض، الغدد ال�سماء، اجلهاز الدوري، اجله���از املناعي واللمفاوي، اجلهاز 

التنف�سي، اله�سمي واجلهاز التنا�سلي والبويل.  

v قسم التمريض
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NUR 201اأ�سا�سيات التمري�ض )1( نظري

ه���ذا املق���رر مكون من ثالث �ساعات بواقع ثالث وحدات نظرية وهو الركيزة الأ�سا�سية لطالب التمري�ض، ويهدف 
اإىل تزوي���د  الط���الب باملعلوم���ات الأ�سا�سي���ة الت���ي ت�ساعده���م يف بناء اخل���ربات العملي���ة  لتحقيق متطلب���ات الأفراد 
ال�سحية يف بيئة اآمنه، قانونية وب�سورة اأخالقية تتطلبها مهنة التمري�ض. وتقدم لهم يف بيئة خاليه من الأخطار 
حي���ث يت���م تطبيق املعرف���ة التمري�سية واإجادة امله���ارات التمري�سية ب�سكل اآمن ودقيق وتعت���رب العملية التمري�سية 

مبكوناتها اخلم�ض هي الإطار اخلا�ض للرعاية التمري�سية التي تدر�ض من خالل هذا املقرر.

NUR 203اأ�سا�سيات التمري�ض )1( عملي

املق���رر الدرا�س���ي مك���ون م���ن اأربع �ساع���ات بواقع ثمانية وح���دات عملية حيث يه���دف هذا املقرر اإىل تق���دمي الأ�سا�ض 
الالزم ملمار�سة مهنة التمري�ض وتعريف الطالب مبجالت املمار�سة يف التمري�ض من خالل تطبيق بع�ض املهارات 
مث���ل النظاف���ة الأ�سا�سي���ة،  من���ع الع���دوى، تق���دمي الأك�سجني، حتري���ك املر�سى بال�س���كل ال�سحيح، تق���دمي الأدوية، 
وقيا����ض العالم���ات احليوي���ة. وتق���دم ه���ذه امله���ارات الأ�سا�سي���ة متزامن���ة مع املعلوم���ات النظري���ة يف م���ادة اأ�سا�سيات 

التمري�ض النظري وبتطبيق العملية التمري�سية.

PHAN 201علم وظائف الأع�ساء

يرك���ز ه���ذا املق���رر املكون من ث���الث �ساعات بواقع ثالث وح���دات نظرية اإىل اإك�س���اب الطالب بامل�سطلح���ات واملبادئ 
الأ�سا�سي���ة يف عل���م الت�سري���ح وكذل���ك تزويد الطالب باملعرفة وامله���ارات عن تركيب ووظائف جمي���ع اأجهزة واأع�ساء 
اجل�س���م املختلف���ة مب���ا يف ذلك تركي���ب اخللية والن�سي���ج بالإ�سافة اإىل مقدم���ة لكل من اجللد، العظ���ام ، الع�سالت، 
اجله���از الع�سب���ي، احلوا�ض، الغدد ال�سماء، اجلهاز الدوري، اجله���از املناعي واللمفاوي، اجلهاز التنف�سي ، اله�سمي 

واجلهاز التنا�سلي والبويل.

NUR 202اأ�سا�سيات التمري�ض)2( نظري

ه���ذا املق���رر مك���ون م���ن �ساعت���ني بواقع وحدت���ني نظريت���ني وهذا املق���رر مبثاب���ة الركي���زة الأ�سا�سي���ة جلميع طالب 
بكالوريو����ض التمري����ض، ويه���دف اأي�س���اً اإىل اإمداد الط���الب باملعلومات الأ�سا�سي���ة التي ت�ساعده���م يف بناء اخلربات 
العملية  والإن�سانية التي تتطلبها مهنة التمري�ض. وت�ستمل املو�سوعات اخلا�سة بهذا املقر على املفاهيم الأ�سا�سية 
لعل���وم التمري����ض كما يركز هذا املق���رر على التقييم ال�سريري بحيث تعطى الركائ���ز الأ�سا�سية واملعلومات الالزمة 
لكيفية تقييم احلالة ال�سحية للم�ستفيد، واأي�سا �سيكون الطالب قادراً على متييز احلالت الطبيعية من املر�سية.

NUR 204اأ�سا�سيات التمري�ض)2( عملي
املق���رر العمل���ي املك���ون م���ن �ساعتني بواق���ع  اأربع وحدات عملي���ة  يوفر اجلزء العمل���ي الأ�سا�ض ال���الزم ملمار�سة مهنة 
التمري����ض ع���ن طري���ق تقدمي���ه للمب���ادئ التمري�سي���ة، التقنيات، والإج���راءات التمري�سي���ة، ويركز عل���ى ا�ستخدام 
العملية التمري�سية لتلبية احتياجات متلقي اخلدمة. وقد و�سع هذا املقرر لتزويد الطالب باخلربة املوجهة التي 
ت�ساع���د الطال���ب لإتقان املهارات التمري�سي���ة الأ�سا�سية. ويتم ربط هذه املهارات مبا يت���م اإعطاءه يف املقرر النظري 

من اأجل اإعداد الطالب لتقدمي وتطبيق الرعاية التمري�سية ال�ساملة يف املرافق ال�سحية.

NUTN 204علم التغذية
املق����رر يتك����ون م����ن �ساعتني بواقع وحدتني نظريتني ونظراً ل�سمولية اخلدم����ات التمري�سية وملا يت�سمنه دور املمر�ض 
من متابعة وتن�سيق جلميع خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة للمري�ض بوجه عام، �سواء من اأفراد الهيئة التمري�سية 
اأو من بقية اأع�ساء الفريق ال�سحي فقد مت اإعداد هذه املقرر بحيث يركز على مكونات الغذاء اجليد واأهميته ل�سحة 
الإن�س����ان يف جمي����ع املراح����ل العمري����ة ومراحل النمو املختلف����ة. وكذلك اأمناط واأن����واع الغذاء املنا�س����ب للفئات املر�سية 
املختلفة كل بح�سب طبيعة ونوع امل�سكلة ال�سحية التي يعاين منها. كما يزود املقرر الطلبة باملعلومات الأ�سا�سية التي 

متكنه من تقدمي امل�سورة والتثقيف ال�سحي الغذائي لالأ�سحاء واملر�سى من اأفراد املجتمع.
ال�سنة الثالثة:  v

)NUR 301(التمري�ض الباطني واجلراحي )1( نظري
املق���رر يتك���ون م���ن ث���الث �ساع���ات بواق���ع ثالث وح���دات نظري���ة ويعترب ه���ذا املقرر مدخ���اًل للطالب للتع���رف على 
التغريات اخلا�سة واملعقدة التي قد توؤثر على الأمناط الوظيفية لل�سحة بني املر�سى البالغني ويقوم على الرتكيز 
عل���ى تاأث���ري املر�ض على الفرد وعلى الرعاي���ة التمري�سية الالزمة مل�ساعدته حتى يتخط���ى هذه التغريات ال�سحية 
بالعتم���اد عل���ى العملي���ة التمري�سية والتي تعت���رب مبثابة الإطار اخلا�ض بالرعاي���ة التمري�سية من خالل التقييم 
والتخطيط للتطبيق العلمي وكذلك التقومي اخلا�ض بالرعاية التمري�سية ويعترب مقرر اأ�سا�سيات التمري�ض )2( 

نظري، متطلباً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 303التمري�ض الباطني واجلراحي )1( عملي
املق���رر العمل���ي يتك���ون من ثالث �ساعات بواقع ت�سع وحدات عملية تدريب اإكلينيك���ي اأ�سبوعيا، �سمم هذا املقرر لكي 
مي���د ط���الب التمري�ض باأول خربة عملية لهم باأق�سام الباطنية واجلراح���ة بامل�ست�سفيات املختلفة، من خالل تهيئة 
املن���اخ التعليم���ي املنا�سب لتنمية امله���ارات التمري�سية الأ�سا�سية املعتمدة على التفكري املبن���ي على الأدلة والرباهني 
يف اأثن���اء تعامله���م م���ع املر�سى واأع�س���اء الفريق ال�سحي كم���ا ي�ساعد الطالب على تقدمي الرعاي���ة ال�سريرية حتت 
الإ�س���راف الدقي���ق لأع�س���اء الهيئ���ة التدري�سي���ة بالكلي���ة وكذلك من قب���ل اأع�ساء الفري���ق التمري�س���ي يف موؤ�س�سات 

الرعاية ال�سحية املختلفة ، ويعترب مقرر اأ�سا�سيات التمري�ض )2( عملي متطلباً �سابقاً لهذا املقرر .
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NUR 305متري�ض الولدة والأمومة نظري

املق���رر النظ���ري يتك���ون من ثالث �ساعات بواق���ع ثالث وحدات نظرية، يه���دف هذا املقرر لتزوي���د الطلبة باملفاهيم 
الأ�سا�سي���ة املتعلق���ة بال�سح���ة الإجنابية، والعناية بالأم اأثن���اء فرتة احلمل والولدة وبعد ال���ولدة، ويركز اأي�ساً على 
درا�س���ة ح���الت احلم���ل احلرج���ة، وامل�ساعفات التي حت���دث اأثناء ال���ولدة وبعد ال���ولدة واملفاهي���م املتعلقة يف جمال 
تنظي���م الأ�س���رة، واأهمي���ة الرعاي���ة ال�سحي���ة الأولي���ة الالزمة ل���الأم والولي���د وكذلك الرتكي���ز على درا�س���ة امل�ساكل 
ال�سحي���ة الت���ي ت�سيب املراأة اأثناء املراحل املختلفة يف حياتها، ويعترب مقرر ا�سا�سيات التمري�ض )2( نظري متطلباً 

درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر .

NUR 306متري�ض الولدة والأمومة عملي  

يتكون املقرر العملي من ثالث �ساعات بواقع ت�سع وحدات تدريب اإكلينيكي حيث يهدف هذا املقرر لإك�ساب الطلبة 
باخل���ربات ال�سريري���ة يف جم���ال ال�سحة الإجنابية والعناية بالأم اأثناء فرتة احلمل وال���ولدة وبعد الولدة، وكيفية 
متري����ض ح���الت احلمل احلرج���ة وامل�ساعفات التي حتدث اأثناء ال���ولدة وبعد الولدة وكيفي���ة التحكم يف العدوى، 
وتق���دمي امل�س���ورة يف جم���ال تنظيم الأ�سرة، وتطبي���ق اأ�س�ض الرعاية التمري�سية يف املج���الت ال�سابق ذكرها، وتقدمي 
التثقي���ف ال�سح���ي يف جمي���ع جمالت ال�سح���ة الإجنابية للمراأة يف جمي���ع مراحل العمر ويعمل عل���ى توفري البيئة 
التعليمي���ة، والعملي���ة املالئم���ة لتنمي���ة مه���ارات الط���الب يف التفك���ري الناق���د م���ن خ���الل التدريب يف مراك���ز رعاية 
الأمومة والطفولة ويف امل�ست�سفيات املختلفة يف اأق�سام الن�ساء والولدة ويعترب مقرر ا�سا�سيات التمري�ض )2( عملي 

متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

PHAN 301علم الأدوية

يتكون املقرر من �ساعتني بواقع وحدتني نظريتني حيث يتكون هذا املقرر من عدة اأجزاء اجلزء الأول يحتوي علي 
املعلومات الأ�سا�سية بعلم الأدوية من تعريف بالدواء، م�سادر احل�سول عليه، طرق التعاطي، المت�سا�ض، التوزيع، 
التمثي���ل الإخراج، ميكانيكية عمل ال���دواء، الفوائد العالجية، الأعرا�ض اجلانبية  للدواء وحماذير ا�ستعماله ودور 
املمر�ض  يف التعامل مع الأعرا�ض اجلانبية للدواء، التداخالت الدوائية  وح�ساب اجلرعة الدوائية بالن�سبة لبع�ض 
الأدوي���ة اخلا�س���ة وي�سمل اجلزء الثاين درا�سة الأدوية التي تعالج ا�سطرابات اجل�سم املختلفة وت�سمل اأدوية اجلهاز 
الع�سب���ي املرك���زي، اأدوي���ة اجله���از الع�سبي ال���الاإرادي، اأدوية اجله���از الدوري، اأدوي���ة اجلهاز الب���ويل، اأدوية اجلهاز 
اله�سمي، اأدوية الدم، اأدوية اجلهاز التنف�سي، اأدوية الغدد ال�سماء، اأدوية عالج الأمرا�ض املعدية وال�سرطان واأدوية 

احلمل والر�ساعة ويعترب مقرر الكيمياء احليوية متطلباً درا�سياً �سابقاً لدرا�سة هذا املقرر .

NUR 307التثقيف ال�سحي

يتك���ون املق���رر م���ن �ساعت���ني بواقع وحدتني نظريت���ني ويهدف هذا املق���رر مل�ساعدة الطال���ب عل���ى اإدراك اأن الرتقاء 
بال�سح���ة والتثقي���ف ال�سح���ي عملي���ة لها مبادئها واأ�س�سه���ا، حيث يزود هذا املق���رر الطالب ببع����ض نظريات التعلم، 
تقييم الدافعية، تقييم التعليم، تعريف الطلبة بنظريات التعلم وميكن املقرر الطلبة من التعرف على الحتياجات 
ال�سحي���ة للف���رد والعائلة واملجتمع، وتعلم كيفية التخطيط والتنظيم والإعداد والتنفيذ لأحد هذه الحتياجات يف 
املجتم���ع. ويرك���ز الربنامج على تعلي���م الطالب كيفية تخطيط وتطوير وتقومي مناه���ج التثقيف ال�سحي، والعمل 

�سمن الفريق ال�سحي وقيادة املجتمع املحلي وكيفية ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف التثقيف ال�سحي. 

NUR 302التمري�ض الباطني واجلراحي نظري )2(

املق���رر العمل���ي يتك���ون من ثالث �ساعات بواقع ثالث وح���دات درا�سية ويعترب هذا املقرر مبثاب���ة اجلزء الثاين ملقرر 
التمري����ض الباطن���ي واجلراح���ي نظ���ري )1(، حي���ث يتعر�ض الطالب يف كل م���ن امل�ساقني اإىل التغ���ريات ال�سائعة يف 
احلال���ة ال�سحية للف���رد والعناية به. حيث يتم الرتكيز على تعريف الطالب بامل�سطلحات الطبية وفهمها، وكذلك 
الفل�سف���ة املر�سي���ة، والأ�سب���اب ال�سائع���ة للمر����ض، الفحو�س���ات الت�سخي�سي���ة واملعاجل���ة الطبية لكل م���ن التغريات 
املر�سية ال�سائعة مع الرتكيز على امل�ساكل التمري�سية، التخطيط حلل امل�سكلة والعمل على تنفيذ هذا التخطيط، 
وانتهاًء بتقييم اأثر الرعاية التمري�سية على الفرد البالغ مع مراعاة ال�سمولية يف العناية. ويعترب مقرر التمري�ض 

الباطني واجلراحي نظري )NUR 301( – )1( متطلباً درا�سياً �سابقاً لدرا�سة هذا املقرر .

NUR 304التمري�ض الباطني واجلراحي عملي )2(

يتكون املقرر العملي من اأربع �ساعات بواقع اإثنتا ع�سر وحدة تدريبية اإكلينيكية ويهدف هذا املقرر لتعريف الطلبة 
باملعلوم���ات جت���اه بع����ض امل�ساكل ال�سحية التي يع���اين منها البالغني امت���داداً ملقرر التمري����ض الباطني واجلراحي 
عملي )1(، حيث ي�ستمر الطلبة بتقدمي  العناية التمري�سية للمر�سى البالغني الذين يعانون من تغريات �سحية 
خمتلفة يف اأماكن التدريب املختلفة  .وكذلك يوجه الطلبة لتحديد ا�ستجابات وحاجات املر�سى الذين يعانون من 
تغريات �سحية و�سوف ت�ستخدم اأجهزة اجل�سم املختلفة كاإطار خارجي ي�ستدل به يف العملية التعليمية لهذه امل�ساكل  
وكذل���ك الرتكي���ز اأي�ساً على تطوي���ر مهارات الت�سال لدى الطلبة وذلك من خالل تعلي���م الطلبة للمري�ض واأهله 
مب���ا يتنا�س���ب م���ع احتياجاتهم ال�سحي���ة بالإ�سافة اإىل تعليم الطلب���ة التفكري املنطقي، اتخاذ الق���رارات، اأخالقيات 
املهن���ة، وكذل���ك الطالع على اأحدث الأبحاث واملن�سورات التمري�سي���ة ويعترب مقرر التمري�ض الباطني واجلراحي 

)1( عملي  متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

v قسم التمريض
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NUR 308متري�ض الأطفال – نظري
املق���رر يتك���ون م���ن ثالث �ساعات بواقع ثالث وحدات درا�سية، يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطلبة يف كيفية العناية 
بالطف���ل ال�سلي���م واملري����ض يف خمتلف مراحل الطفولة بعد التع���رف على امل�ساكل ال�سحي���ة املختلفة طبًقا لأجهزة 
اجل�س���م املختلف���ة وم���ا تت�سمنها م���ن العتبارات التمري�سية الالزم���ة للعناية به اخذين بعني العتب���ار دور الأ�سرة 
الفع���ال يف العناي���ة التمري�سي���ة وف���ق خط���وات العملية التمري�سي���ة املعتمدة عل���ى التفكري الناقد يف ح���ل امل�سكالت 

ال�سحية، ويعترب مقرر متري�ض الولدة والأمومة )نظري( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 309متري�ض الأطفال – عملي  
املق���رر العمل���ي يتك���ون م���ن ثالث �ساعات بواق���ع ت�سع وحدات عملي���ة وتدريب اإكلينيك���ي اأ�سبوعيا كم���ا  يهدف املقرر 
لإك�س���اب الطال���ب بامله���ارات العلمي���ة والعملي���ة  ال�سروري���ة لتقدمي الرعاي���ة التمري�سي���ة املبا�سرة للطف���ل ال�سليم 
واملري����ض م���ن اأج���ل تق���دمي الرعاي���ة املثل���ى لالأطف���ال وعائالته���م، وكذل���ك ينمي ه���ذا املقرر الق���درة عل���ى القيادة 
واأ�سالي���ب البح���ث العلم���ي وتقدمي الرعاية ال�سامل���ة منها الرعاية ال�سحي���ة الأولية والثانوي���ة والثالثة وذلك من 
خ���الل التطبي���ق العمل���ي يف اأق�سام الأطف���ال املختلفة يف امل�ست�سفيات من اأجل حتقيق الأ�سل���وب ال�سمويل يف الرعاية 
التمري�سية وحت�سني امل�ستوى ال�سحي واملحافظة على ال�سحة والرعاية التاأهيلية. ويعترب مقرر متري�ض الولدة 

والأمومة عملي  )NUR 306 ( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 310اأخالقيات التمري�ض
املق���رر يتك���ون م���ن �ساعت���ني بواقع وحدتني درا�سيت���ني،  يعر�ض هذا املق���رر مهنة التمري�ض واأثره���ا يف نظام تقدمي 
الرعاي���ة ال�سحي���ة. كم���ا يناق�ض املو�سوع���ات الهامة مثل نظريات التمري����ض، ال�ستقاللية واللت���زام باملهنة، اأ�س�ض 
ممار�س���ة املهن���ة وق�ساي���ا اأخرى م�ستج���دة يف علوم التمري�ض. ي�ستخ���دم الطلبة اأ�سلوب حل امل�سكل���ة واأ�س�ض التقييم 

العملية من اأجل مناق�سة هذه الق�سايا من خالل املناظرة واملناق�سة ودرا�سة احلالت والندوات.
ال�سنة الرابعة:  v

NUR 401متري�ض الأ�سرة واملجتمع – نظري
الطال���ب  تزوي���د  اإىل  املق���رر  ه���ذا  يه���دف  درا�سي���ة،  وح���دات  ث���الث  بواق���ع  �ساع���ات  ث���الث  م���ن  يتك���ون  املق���رر 
باملعلوم���ات ال�سروري���ة للتقيي���م والتخطي���ط والتطبي���ق والتق���ومي ال�سروري���ة لرف���ع امل�ست���وى ال�سح���ي للفئ���ة 
وتزوي���د  املختلف���ة.  العمري���ة  املراح���ل  خ���الل  املجتمع���ات  اأو  العائ���الت  اأو  الأف���راد  ت�سم���ل  والت���ي  امل�ستهدف���ة 
املعدي���ة  الأمرا����ض  عل���ى  وال�سيط���رة  الأولي���ة  ال�سحي���ة  الرعاي���ة  جم���ال  يف  احلديث���ة  املفاهي���م  ب���كل  الطال���ب 
والتاأهي���ل، ويت���م تزوي���د الطلب���ة ب���كل امله���ارات البحثي���ة يف جم���ال الدرا�س���ات الوراثي���ة والوبائي���ة والتع���رف عل���ى

املوؤ�سرات ال�سحية وكيفية التقييم على م�ستوى الفرد، العائلة واملجتمع . ويعترب مقرر الباطني واجلراحي نظري 
)NUR 302( – )2( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 402متري�ض الأ�سرة واملجتمع – عملي  
املق���رر يتك���ون من ثالث �ساع���ات معتمدة بواقع ت�سع �ساعات تدريب اإكلينيكي اأ�سبوعيا، يهدف هذا املقرر اإىل متكني 
الطالب من تطبيق مبادئ متري�ض �سحة املجتمع النظري من تعزيز ال�سحة والوقاية من الأمرا�ض �سمن مفهوم 
الرعاية ال�سحية الأولية خالل وجوده يف مراكز ال�سحة الأولية، واملدار�ض، واملراكز الجتماعية والزيارات املنزلية 
للم�ستفيدي���ن، املدار����ض البتدائية، مراكز الإ�س���الح والتاأهيل، دور �سيافة امل�سنني ثم مراكز العالج الطبيعي �سواء 
كان���وا اأف���راد اأو عائ���الت اأو جمتمع���ات. وكذلك يهدف اإىل اإع���الم الطالب باأهمية التحليل لأ�سب���اب وتوزع امل�سكالت 
ال�سحية يف املجتمع املحلي وتطبيقه اأ�س�ض الوقاية من امل�سكالت ال�سحية ال�سائدة ومعاجلتها ومكافحتها. ويعترب 

مقرر متري�ض الباطني اجلراحي )2( – عملي، متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر .

NUR 403متري�ض �سحة نف�سية – نظري
املق���رر يتك���ون م���ن ث���الث �ساع���ات معتم���دة، يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اك�س���اب الطلب���ة باملعرف���ة الالزم���ة الت���ي تف�سر 
ال�سطراب���ات النفعالي���ة والعقلي���ة والنظري���ات الت���ي تف�سر �سب���ب حدوث ه���ذه ال�سطرابات اإ�ساف���ة اإىل التغريات 
الت���ي ت���وؤدي اإىل ا�سط���راب يف مي���زان العافي���ة واملر�ض النف�سي والتي يظه���ر تاأثريها على �سلوك الف���رد، كما يو�سح 
ه���ذا املق���رر مفه���وم العملي���ة التمري�سية يف تف�س���ري م�سائل ال�سح���ة النف�سي���ة وال�سطرابات العقلي���ة وكيفية قيام 
الطلب���ة با�ستخ���دام خمتل���ف مراحل العملية التمري�سي���ة مل�ساعدة الأف���راد الذين يعانون م���ن ا�سطرابات انفعالية 
وعقلية واأ�سرهم لالحتفاظ وا�ستعادة اأعلى م�ستوى من ال�سحة النف�سية. كما يو�سح هذا املقرر عدد من النظريات 
والط���رق الت���ي ت�ستخ���دم من قبل الأف���راد للتكيف مع �سغوطات احلي���اة بطريقة �سحية بن���اءه، اإ�سافة اىل التعرف 
على عدد من الو�سائل العالجية التي ت�ستخدم يف عالج الأفراد الذين يعانون من ال�سطرابات النف�سية املختلفة.  

NUR 404متري�ض �سحة نف�سية – عملي  
املق���رر يتك���ون من ثالث �ساع���ات بواقع ت�سع وحدات عملي���ة وتدريب اإكلينيكي اأ�سبوعيا، حيث مين���ح هذا املقرر طلبة 
التمري����ض فر�س���ة التعامل مبا�سرة مع املر�سى الذين يعانون من ال�سطرابات النف�سية والعقلية يف مراكز الرعاية 
النف�سي���ة، حي���ث يقوم الطلبة بتقييم هذه احل���الت وال�سلوك الناجت عن هذه ال�سطرابات، وذلك با�ستخدام العملية 
التمري�سية يف الرعاية النف�سية وو�سع خطة الرعاية التمري�سية لهوؤلء الأفراد اعتمادا على املعرفة التي اكت�سبها 
الطلب���ة يف اجلان���ب النظ���ري، ويق���وم الطلبة بالتعامل مع ه���وؤلء الأ�سخا�ض وذل���ك بتطبيق اأعلى مه���ارات الت�سال 
ب�سكل فردي اأو �سمن جمموعات وامل�ساعدة يف توفري بيئة عالجية لهم، والعمل معهم من اأجل اختيار اأف�سل و�سائل
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التكي���ف م���ع �سغوط���ات احلياة اإ�ساف���ة اإىل م�ساركتهم مع الفري���ق ال�سحي النف�سي والجتماع���ي يف م�ساعدة هوؤلء 
الأ�سخا����ض م���ن خ���الل ا�ستخدام و�سائ���ل عالجية خمتلفة من اأج���ل تهيئته���م اإىل العودة للمجتم���ع واحلياة ب�سكل 
  –)NUR 403( طبيع���ي والحتف���اظ باأعل���ى م�ستوى لل�سحة النف�سي���ة. ويعترب متري�ض �سحة نف�سي���ة – نظري

متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

PSYC 401علم النف�ض

املق���رر يتك���ون م���ن �ساعتني معتمدة، ويه���دف هذا املقرر لإك�س���اب الطلبة باملعرف���ة الأ�سا�سية بنظري���ات علم النف�ض 
املختلفة املتعلقة بدرا�سة ال�سخ�سية وحتقيق الذات والعالقات الإن�سانية، القدرة على الربط بني ال�سحة النف�سية 
وعل���م النف����ض الجتماع���ي اإىل غري ذلك من املوؤثرات التي قد توؤثر على ال�سحة النف�سية، تعلم مهارات احلكم على 
�سل���وك الأخري���ن، كما يركز هذا املقرر عل���ى مو�سوع مهارات الت�سال والعالق���ات الإن�سانية بني الأ�سخا�ض ومدى 
تاأثريه���ا عل���ى عملي���ة التفاع���ل ب���ني الأ�سخا����ض. ويعترب مقرر متري����ض الباطن���ي اجلراحي )2( – عمل���ي متطلباً 

درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 405متري�ض احلالت احلرجة – نظري

يتك���ون ه���ذا املق���رر من ثالث �ساع���ات نظرية، حيث يه���دف هذا املقرر اإىل تعري���ف الطالب باملعلوم���ات والجتاهات 
الالزم���ة للتعام���ل مع احل���الت املر�سية التي حتت���اج اإىل تدخالت متري�سية حثيثة ومركزة مث���ل حالت الإ�سابات 
املتع���ددة واحل���الت احلرج���ة الناجم���ة ع���ن اأمرا����ض قلبي���ة، ع�سبي���ة وتنف�سي���ة اىل غ���ري ذل���ك من ح���الت احلروق 
احلرجة،كما �سوف يركز املقرر على التكنولوجيا الطبية كاأ�سا�ض ملمار�سة مهنة التمري�ض يف اأق�سام العناية احلرجة 
م���ع التع���رف عل���ى اأ�سالي���ب الرعاية التمري�سي���ة اخلا�سة باملر�سى امل�ساب���ني بتغريات حرج���ة يف حالتهم ال�سحية. 

ويعترب مقرر التمري�ض الباطني واجلراحي نظري )NUR 302( – )2( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر. 

NUR 406متري�ض احلالت احلرجة – عملي

املقرر العملي يتكون من ثالث �ساعات بواقع ت�سع وحدات عملية تدريب اإكلينيكي اأ�سبوعياً، حيث يهدف هذا املقرر 
اإىل تطبي���ق املع���ارف املكت�سب���ة يف مق���رر متري����ض احل���الت احلرج���ة – نظري، وتوظيفه���ا يف التعام���ل مع احلالت 
املر�سي���ة احلرج���ة وكذل���ك التعامل م���ع الأجهزة الطبية املتط���ورة وامل�ستخدم���ة يف اأق�سام العناية املرك���زة املختلفة، 
كم���ا يتي���ح هذا املقرر الفر�سة اأمام الطلبة لتنمي���ة خرباتهم العملية يف العناية باملر�سى من ذوي احلالت احلرجة 

. ويعترب مقرر التمري�ض الباطني واجلراحي نظري )NUR 304( – ) 2( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 407الإدارة والقيادة يف التمري�ض – نظري
يتك���ون املق���رر م���ن ث���الث �ساعات نظري���ة، هذا املق���رر م�سمم لي���زود الطال���ب بالأ�سا�سي���ات ومهارات جم���ال الإدارة 
وتطبيقاته���ا يف مهن���ة  التمري����ض. ويه���دف هذا املقرر جلعل الطال���ب يتعرف، وي�ستخدم، ويطب���ق العملية الإدارية 
والت���ي ت�سم���ل التخطي���ط والتقيي���م والتنظيم يف اإدارة الك���وادر ال�سحي���ة والتمري�سية كما اأن املق���رر �سيقدم مبادئ 
الإ�س���راف والرقاب���ة والتعلي���م امل�ستم���ر باحلقل ال�سحي عام���ة والتمري�سي خا�سة حتى يتمك���ن الطالب من القيام 
مبتطلب���ات ال���دور القي���ادي املتميز له ب���ني اأع�ساء الفريق ال�سح���ي يف مواقع العمل امل�ستقبلية �س���واء كانت خدمات 

�سحية اأو موؤ�س�سات تعليمية.

NUR 408الإدارة والقيادة يف التمري�ض – عملي  

يتك���ون املق���رر م���ن �ساعة معتمدة بواقع ث���الث �ساعات تدري���ب اإكلينيكي اأ�سبوعي���اً، يهدف هذا املقرر ب�س���كل اأ�سا�سي 
لتطبي���ق املفاهي���م واملبادئ والنظريات الت���ي مت درا�ستها يف مقرر الإدارة والقيادة يف التمري�ض – نظري، من خالل 

التواجد مع روؤ�ساء الأق�سام والأ�سخا�ض الإداريني يف مواقع العمل يف امل�ست�سفيات املختلفة.

NUR 409املمار�سة املبنية على الرباهني وطرق البحث يف التمري�ض

يتكون املقرر من ثالث �ساعات نظرية، حيث يتناول هذا املقرر املفاهيم البحثية الأ�سا�سية وي�ستك�سف دور البحث يف 
العالق���ة ب���ني النظرية والتطبيق ويهياأ الطلبة ل�ستخدام اأ�ساليب البح���ث وتطبيق نتائجه يف اجلانب العملي، كما 
يقوم هذا املقرر بتزويد الطلبة بعنا�سر اأخرى هامة يف ت�سكيل الدور املهني يف التمري�ض وينمي لديهم املقدرة لكي 
يكونوا باحثني فاعلني يف التمري�ض وحقول املعرفة ذات العالقة وبالإ�سافة اإىل مهارات حتليل البحث فاإن الطالب 
�سرياع���ي الهتمام���ات  الأخالقية ذات العالقة يف تطوير وا�ستخدام البح���ث يف التمري�ض واأي�ساً �سيعزز هذا املقرر 
يف الطالب النمو املهني عن طريق دمج الن�ساطات البحثية الإ�سافية وخدمة املجتمع مع اكت�ساب املعرفة واملمار�سة 

العملية. ويعترب مقرر مقدمة يف علم الإح�ساء )STAT 401( متطلباً درا�سياً �سابقاً لهذا املقرر.

NUR 410متري�ض احلوادث والطوارئ –  نظري

يتكون املقرر من ثالث �ساعات معتمدة نظرياً، حيث يهدف هذا املقرر لتمكني الطلبة من درا�سة احلالت الطارئة 
التي ميكن لالإن�سان التعر�ض لها �سواء يف البيت اأو يف العمل اأو غريها من الأماكن العامة وطرق التعامل مع هذه 
احل���الت الطارئ���ة ومب���ادئ ت�سنيف احل���الت الطارئة ومبادئ الأخ���الء الفوري  وذلك من اأجل تق���دمي الإ�سعافات 
الأولية املبنية على اأ�س�ض علمية �سحيحة، اإ�سافة اإىل اك�ساب الطالب باملعرفة الأ�سا�سية واملهارات واملبادئ املطلوبة 

لت�سهيل واإدارة خمتلف اأنواع الكوارث واحلوادث الفردية واجلماعية التي تت�سمن احلروب والكوارث الطبيعية 

v قسم التمريض
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وغريه���ا، ويعت���رب مق���رر الباطني واجلراحي نظ���ري )NUR 304( – )2( وكذلك مق���رر متري�ض الأ�سرة و�سحة 
املجتمع نظري )NUR401( متطلبني درا�سيني �سابقني لدرا�سة هذا املقرر.

NUR 411متري�ض احلوادث والطوارئ –  عملي  
يتكون املقرر من �ساعتني معتمدة بواقع �ست �ساعات تدريب اإكلينيكي اأ�سبوعياً، يهدف هذا املقرر اإىل تطبيق املبادئ 
الأ�سا�سية مبعاجلة امل�ساكل ال�سحية الطارئة على م�ستوى الفرد واملجتمع ويعنى املقرر مبفاهيم تتعلق بالطوارئ 
والعناي���ة بالإ�ساب���ات التي تت�سم���ن حالت تهدد احلياة، وطرق احلف���اظ على احلياة واإج���راءات ال�سالمة املرتبطة 
بالتمري����ض واملر�س���ى يف احلالت الطارئ���ة من خالل التعر�ض للخربة احلقيقي���ة يف التعامل مع احلالت املختلفة 
اأثناء التدريب امليداين يف اأق�سام الطوارئ . ويعترب مقرر الباطني واجلراحي عملي )NUR 304( – )2( وكذلك 

مقرر متري�ض الأ�سرة و�سحة املجتمع عملي )NUR402( متطلبني درا�سيني �سابقني لدرا�سة هذا املقرر. 

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
الأ�ساتذة امل�ساعدون:  v  
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jgutierrez@ut.edu.saحما�سراأ. جي�سو�سا جوتري�ض

khdawood@ut.edu.saحما�سراأ. خوله عبدالرحمن داود
ealhasanin @ut.edu.saحما�سراأ. اميان عبد الرحمن

mmateo@ut.edu.sa حما�سراأ. كالري�سا ماتيو
alus@ut.edu.saحما�سراأ. مايلني ابولو�ض

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم التمري�س (�سطر الطالب):  v

الدرجة ال�سم
الربيد الإلكرتوينالتحويلةالعلمية

abughalyun@ut.edu.saاأ�ستاذ م�سارك د. يون�ض اأبو غليون
5092asalah@ut.edu.saطبيب د. امين عبدو �سالح

5068jablao@ut.edu.saحما�سراأ. جوي ابلو
5099habunab@ut.edu.saحما�سر اأ. حمزه يو�سف اأبو ناب
5089aalloubani@ut.edu.saحما�سر اأ. عالء الدين اللوباين

5091malzaatreh@ut.edu.saحما�سر اأ. حممد يو�سف الزعاترة
5080zotamias@ut.edu.saحما�سراأ. زارلو لوي�ض اوتامي�ض
5090mmari@ut.edu.saحما�سر اأ. حممد مو�سى مرعي

5095lbelocura@ut.edu.saحما�سراأ. لوي�ض كالرو
5082dpaguntalan@ut.edu.saحما�سراأ. ديف بقنتال

5081jmanlangit@ut.edu.saحما�سراأ. جوان مانالنقاتا
5077gmoral@ut.edu.saحما�سراأ. جيديون مورال
5088Edgarm.chan@gmail.comحما�سراأ. اإدجار ماجيولو

5078bmasadeh@ut.edu.saحما�سراأ. با�سم اأحمد م�ساعده
5084mjaber@ut.edu.saحما�سراأ.  مهند عثمان جرب

5093anubla@ut.edu.saحما�سراأ.  اآلن نوبال
5087hnoveno@ut.edu.saحما�سراأ. هولريو نوفينيو

5083jdefensor@ut.edu.saحما�سراأ. جويل بابالت

بيانات الت�سال (مكتب الإدارة):  v
جهة الت�سال: ال�سكرتارية  
تلفاك�ض: )0144232776 (  

 http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-nursing/department  :املوقع الإلكرتوين للكلية  
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأ ق�س���م تقنية املخت���ربات الطبية يف �سهر �سعب���ان من عام 1426ه� بجامعة تب���وك مبوجب قرار جمل�ض   
التعلي���م الع���ايل رقم 1426/37/14 واملوافق���ة الكرمية من مقام خادم احلرم���ني ال�سريفني، رئي�ض جمل�ض 

الوزراء ورئي�ض جمل�ض التعليم العايل يحفظه اهلل برقياً رقم 9683/م ب بتاريخ 1426/8/5ه�.

الروؤية:  v
البتكار يف توفري التعليم املتميز والبحوث يف جمال تقنية املختربات الطبية.  

الر�سالة:  v
تلبية الحتياجات الوطنية من اأخ�سائي املختربات املوؤهلني تاأهياًل عالياً من خالل توفري التعليم النوعي   

املتميز، والتدريب ، والبحوث يف جمال تقنية املختربات الطبية.

الأهداف:  v
تخري���ج اأخ�سائ���ي خمت���ربات حمرتفني لتغطية الطلب املتزايد لهذه املهنة يف القطاعات ال�سحية   •

والبحثية املختلفة.
والبحث. الت�سخي�ض  جمال  يف  املهارة  مرتفعي  خريجني  تاأهيل   •

واملزمنة. احلادة  املعدية  الأمرا�ض  حول  الوعي  م�ستوى  زيادة   •
الإكلينيكي. الت�سخي�ض  جمال  يف  العلمي  بالتطور  املجتمع  تعريف   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم تقنية املختربات الطبية:   v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )140( �ساعة درا�سية كما يلي:   

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33متطلبات الكلية2
95متطلبات الق�سم الإجبارية.3

ق�سم تقنية املختربات الطبية:   v
يه���دف برنام���ج تقني���ة املخت���ربات الطبي���ة اإىل تاأهي���ل طلب���ة قادري���ن على ت�سخي����ض وحتلي���ل العديد من   
الأمرا����ض يف عل���م ال���دم، عل���م املناع���ة، الأحي���اء الدقيق���ة، الوراث���ة الطبي���ة، الأن�سج���ة واخلالي���ا املر�سي���ة 

والكيمياء احليوية الإكلينيكية. وي�سنف اخلريج كاأخ�سائي خمتربات طبية.
ال�سنة الثانية:   v

v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-BCHT 20122-3كيمياء حيوية 11
-PHYT 20132-4وظائف اأع�ساء وت�سريح2
-MLT 20222-3الوراثة والأحياء اجلزيئية3
-MLT 20122-3مهارات خمتربية4
ISLS 2012--2ISLS 101ثقافة ا�سالمية 52
ARAB 2012--2ARAB 101مهارات الكتابة6

v الف�سل الدرا�سي الثاين: 

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BCHT 20222-3BCHT 201كيمياء حيوية 12
ISLS 3012--2ISLS 201ثقافة ا�سالمية 23
-MLT 20522-3اأمرا�ض الدم 31
-MLT 20422-3اأجهزة طبية4

MLT 20322-3MLT 202اأ�س�ض علم املناعة5
-TREQ 2022--2اإح�ساء حيوي6

v قسم تقنية المختبرات الطبية
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ال�سنة الثالثة:   v
v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

MLT 30132-4BCHT 201كيمياء �سريرية ت�سخي�سية 1 1

MLT 30812-2MLT 203مناعة ت�سخي�سية2

-MLT 30334-5اأحياء دقيقة ت�سخي�سية 31

-MLT 30522-3طفيليات طبية 41

MLT 30734-5MLT 205اأمرا�ض الدم 52

v الف�سل الدرا�سي الثاين:

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

MLT 30232-4MLT 301كيمياء �سريرية ت�سخي�سية 12

MLT 30632-4MLT 305طفيليات طبية 22

MLT 30922-3MLT 307بنك الدم3

MLT 30422-3MLT 303اأحياء دقيقة ت�سخي�سية 42

MLT 31022-3BCHT 202حتليل البول و�سوائل اجل�سم5

MLT 3112--2MLT 202الأن�سجة واخلاليا6

ال�سنة الرابعة -الدورات الإكلينيكية خالل ال�سنة الدرا�سية.  v
v الف�سل الدرا�سي الأول:   

الرمزا�سم املقرر

عدد 
عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-MLT 40402-1علم الأن�سجة واخلاليا دورات اإكلينيكية1

-MLT 4052--2اإدارة معامل وجودة نوعية2

-MLT 406-2-1اأجهزة طبية دورات اإكلينيكية3

-MLT 410-4-2وراثة واأحياء جزيئية دورات اإكلينيكية4

-MLT 4122--2حلقة نقا�ض5

-MLT 4132--2بحث طالبي6

ISLS 4012--2ISLS 301ثقافة اإ�سالمية 74

v الف�سل الدرا�سي الثاين:

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

-MLT 401-8-4اأمرا�ض الدم دورات اإكلينيكية1

-MLT 402-8-4مناعة دورات اإكلينيكية2

اأحياء دقيقة طبية دورات 3
اإكلينيكية

MLT 403-6-3-

-MLT 407-6-3كيمياء اإكلينيكية دورات اإكلينيكية4

-MLT 408-6-3بنك الدم دورات اإكلينيكية5
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حتليل البول و�سوائل اجل�سم 6
دورات اإكلينيكية

MLT 409-4-2-

-MLT 411-4-2طفيليات طبية دورات اإكلينيكية

ال�سنة اخلام�سة (�سنة المتياز):  v
ه���ي اثن���ي ع�سر �سهراً من التدريب الكلينيكي بعد اأن ينهى الطالب متطلبات التخرج من الكلية. وهذه الفرتة تعترب   
جزءاً مهما ُمَكِماًل لدرا�سة العلوم الطبية و ل يعترب الطالب موؤهال ملمار�سة مهنة اأخ�سائي خمترب اإل بعد اإمتام هذه 

الفرتة بنجاح.
وتهدف �سنة المتياز اىل التايل:

تطوير مهارات الطالب يف جمال تقنية املختربات الطبية.  .1
تقييم نتائج فحو�سات املخترب ال�سرورية لت�سخي�ض وعالج الأمرا�ض.  .2

حث الطالب على التمتع باأخالق مهنية عالية اأثناء القيام مبهام العمل مع  املر�سى وكذلك مع اأع�ساء الفريق   .3
الطبي.

ت�سجيع العمل اجلماعي واحرتام جميع التخ�س�سات ال�سحية امل�ساهمة.  .4
تطوير القدرة على التوا�سل والتطوير املهني عن طريق التعليم الطبي امل�ستمر لأخ�سائي املخترب وامل�ساركة يف   .5

العمل �سمن الكوادر الطبية.

تو�سيف املقررات:  v

BCHT 201  الكيمياء احليوية)1(

عب���ارة ع���ن ث���الث �ساع���ات معتم���دة )وحدت���ان نظريت���ان ووحدت���ان عمليت���ان( للم�ست���وى الثال���ث يف برنام���ج تقنية 
املخت���ربات الطبي���ة، وي�سم���ل املقرر كيمياء مكون���ات اخللية احلية، وطبيع���ة واآلية التفاعالت اخللوي���ة، والرتاكيب 
الكيميائي���ة والوظائ���ف احليوي���ة للجزيئات احليوية ال�سغرية الأك���رث �سيوعاً، والتجمع���ات اجلزيئية والبوليمرات 
يف الكائن���ات احلي���ة مبا يف ذلك الكربوهي���درات والربوتينات والإنزميات والده���ون والأحما�ض النووية والإنزميات 
امل�ساع���دة والن���واجت الأي�سي���ة الو�سيط���ة. ويركز اجل���زء العملي من هذا املق���رر على تقنيات حتلي���ل مزيج اجلزيئات 

احليوية ال�سغرية.

PHYT 201   وظائف الأع�ساء والت�سريح  
عبارة عن اأربع �ساعات معتمدة ) ثالث وحدات نظرية ووحدتان عمليتان( يهدف لتزويد الطلبة باملعرفة واملهارات 
املختلفة يف حتديد تركيب ووظيفة اجل�سم الب�سري، وي�سمل ذلك مقدمة لعلم وظائف الأع�ساء وت�سريح الإن�سان، 
كما يتناول املقرر م�ستويات التنظيم البنائي يف ج�سم الإن�سان مبا يف ذلك امل�ستوى الكيميائي واخللوي والن�سيجي، 
واجله���از الغ���اليف واجله���از الهيكل���ي واجلهاز العظم���ي واجله���از الع�سلي واجله���از الع�سبي -مبا يف ذل���ك احلوا�ض 
اخلا�سة-والغ���دد ال�سم���اء والقل���ب والأوعي���ة الدموي���ة واجله���از املناع���ي والليمف���اوي، واجلهاز التنف�س���ي واجلهاز 
اله�سمي واجلهاز البويل واجلهاز التنا�سلي، على اأن يتم ذلك خالل خم�سة ع�سر اأ�سبوعاً هي مدة الف�سل الدرا�سي. 
وت�ستخ���دم ع���دة ا�سرتاتيجيات يف املقرر به���دف حتفيز التفكري النقدي والتحليل���ي والإبداعي واملهارات بني طالب 

تقنية املختربات الطبية. 

MLT201مهارات خمتربية
عب���ارة ع���ن ثالث �ساع���ات معتمدة )وحدتان نظريت���ان ووحدتان عمليت���ان( ويهدف هذا املق���رر اإىل تطوير املهارات 
املخربي���ة الأ�سا�سي���ة الت���ي يحتاجها طالب تقني���ة املختربات الطبية عن���د املمار�سة الفعلية للعم���ل املخربي،  وعلى 
وج���ه التحدي���د، فاإن���ه ي�سم���ل الإج���راءات القيا�سية لت�سغي���ل املخترب وحت�س���ري الكوا�س���ف و�سيان���ة الأدوات واإجراء 
الختب���ارات املعملي���ة الأ�سا�سي���ة. كم���ا ي�سم���ل املقرر موا�سي���ع يف ال�سالمة يف املخت���رب ومكافحة الع���دوى وا�ستخدام 
معدات الت�سخي�ض ومراقبة اجلودة ومهارات اخلدمة ونظم املعلومات املختربية الالزمة لتطوير مهارات الطالب.

MLT 202الوراثة والأحياء اجلزيئية
عب���ارة ع���ن ث���الث �ساع���ات معتم���دة )وحدت���ان نظريت���ان ووحدت���ان عمليت���ان( ومت ت�سميم���ه لتعري���ف الط���الب باملفاهيم 
الأ�سا�سي���ة لعل���م الوراث���ة. وي�سم���ل املقرر يف ن�سف���ه الأول املب���ادئ الأ�سا�سية لعلم الوراث���ة التقليدية )املندلي���ة( يف حني اأن 
الن�س���ف الث���اين �سيتن���اول الكت�ساف���ات احلديث���ة يف علم الأحي���اء اجلزيئية وتطبيقاته���ا يف عامل اليوم، حي���ث يوفر عر�ساً 
دقيق���اً للمب���ادئ الأ�سا�سي���ة لعلم الوراث���ة الب�سرية، مع الرتكيز على اجلينات والآليات اجلزيئي���ة يف حدوث الأمرا�ض التي 
ت�سي���ب الإن�س���ان. و�ستتم اأي�سا مناق�سة اأمناط الأمرا�ض الوراثية والت�سخي�ض والتعامل مع ال�سطرابات الوراثية مبا يف 

ذلك تقدمي امل�سورة. 

BCHT 202الكيمياء احليوية)2(
عب���ارة ع���ن ث���الث �ساع���ات معتم���دة )وحدت���ان نظريت���ان ووحدت���ان عمليت���ان( ويعر�ض عملي���ات الأي����ض الو�سيطة 
واندماجه���ا يف اخلالي���ا احليوانية، مثل عملية التحلل ال�سك���ري ودورة حم�ض ال�سرتيك واأي�ض احلمو�ض الدهنية 

واأي�ض احلمو�ض الأمينية وبناء النيوكليوتيدات وبناء الربوتينات. 

v قسم تقنية المختبرات الطبية
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MLT 203اأ�س�ض علم املناعة
عب���ارة ع���ن ثالث �ساعات معتم���دة )وحدتان نظريتان ووحدت���ان عمليتان(، حيث يتناول عل���م املناعة درا�سة اجلهاز 
املناع���ي ومكونات���ه وخ�سائ�سه، وال�ستجابة املناعية ووظيفتها. اأما علم الأم�س���ال فُيعنى بتحديد الأج�سام امل�سادة 

ومولدات امل�سادات يف امل�سل، كما يتطرق املقرر اإىل الأمرا�ض املناعية واأمرا�ض املناعة الذاتية.

MLT 204اأجهزة طبية
عب���ارة ع���ن ثالث �ساعات )وحدتان نظريتان ووحدتان عمليتان(، ي�سف املب���ادئ والتطبيقات وت�سميم الأجهزة الطبية 
الأك���رث ا�ستخدام���اً يف املختربات ال�سريرية، وت�سم���ل موا�سيع املقرر املفاهيم الأ�سا�سية لالأجه���زة ومبادئ عمل املجاهر 
ال�سوئية والإلكرتونية والأقطاب النتقائية لالأيونات والت�ستت والإنارة يف الفحو�سات الكيميائية احليوية الروتينية. 

MLT 205اأمرا�ض الدم )1(
اأمرا����ض ال���دم ) 1 ( مق���رر مكون من ثالث �ساعات ) وحدت���ان نظريتان ووحدتان عمليت���ان(، ويتناول املقرر درا�سة 
الدم كن�سيج والف�سيولوجيا املر�سية للعنا�سر اخللوية يف الدم مع الرتكيز على الإجراءات الت�سخي�سية املختربية. 

TREQ 202الإح�ساء احليوي
عب���ارة ع���ن �ساعت���ني )وحدت���ان نظريت���ان( باأهمي���ة وا�ستخ���دام الأ�سالي���ب والأدوات الإح�سائي���ة مثل الإح�س���اء الو�سفي 

والإ�ستدليل يف تقنية املختربات الطبية. 
ال�سنة الثالثة:  v

MLT 301الكيمياء ال�سريرية )1(
عب���ارة ع���ن اأربع �ساعات بواقع )ثالث وحدات نظرية ووحدتان عمليتان(، ويعطي مقدمة ملبادئ واإجراءات خمتلف 
التج���ارب الت���ي يت���م اإجراوؤها يف الكيمي���اء ال�سريري���ة. ويعر�ض املقرر لالأ�سا����ض الف�سيولوجي واملب���ادئ والإجراءات 
والأهمي���ة ال�سريري���ة لنتائ���ج الختب���ار، مبا يف ذلك �سبط اجل���ودة والقيم املرجعي���ة. و�سيتم الرتكي���ز على اكت�ساب 
املعرف���ة الأ�سا�سي���ة واملتقدم���ة ح���ول الأيون���ات والربوتين���ات والكربوهي���درات والده���ون والأنزمي���ات. و�سيت���م دم���ج 

التقنيات املختربية الكيميائية الأ�سا�سية واإجراءات ال�سالمة.

MLT 303الأحياء الدقيقة الت�سخي�سية )1(
عب���ارة ع���ن خم����ض �ساعات )ثالث وح���دات نظرية واأرب���ع وحدات عملي���ة( مت ت�سميمه لدرا�سة الأن���واع املختلفة من 
البكتريي���ا ذات الأهمي���ة الطبي���ة لالإن�سان، ويرك���ز املقرر على الإمرا�سي���ة وال�سكل ووظائف اأع�س���اء هذه البكترييا 
والع���دوى، كم���ا يرك���ز املق���رر عل���ى ع���زل وت�سخي����ض الأحي���اء الدقيق���ة وخ�سو�س���اً اأح���دث البت���كارات يف ت�سخي�ض 
البكتريي���ا، كم���ا يغطي املقرر مب���داأ الوقاية و�سبط الع���دوى. وت�سمل ا�سرتاتيجيات التعلي���م مناق�سات تفاعلية مع 

ا�ستخدام عرو�ض الو�سائط املتعددة والعرو�ض املخربية الفعلية. 

MLT 305الطفيليات الطبية )1(
عبارة عن ثالث �ساعات بواقع )وحدتان نظريتان ووحدتان عمليتان، ويركز على الرتاكيب ال�سكلية ودورات احلياة وطرق 
الع���دوى والإمرا�سي���ة وال�ستجابة املناعية للمجموعات الرئي�سية من الدي���دان )املفلطحة وال�سريطية الإ�سطوانية( ذات 
الأهمي���ة الطبي���ة لالإن�سان، كم���ا يركز املقرر على بيئة وتطور هذه املجموعات، كما يب���ني املقرر املعلومات ال�سرورية حول 
الأمرا����ض الطفيلي���ة والت�سخي����ض املختربي لها والإجراءات الوقائي���ة وتدابري الرقابة فيما يتعل���ق بالتوعية واملمار�سات 
ال�سحي���ة العام���ة. ويتم ا�ستخدام جمموعة خمتلفة من ا�سرتاتيجي���ات التدري�ض يف املناق�سات اأثناء املحا�سرات والعرو�ض 

الفعلية يف التجارب املعملية. وهذا املقرر متطلب �سابق ملقرر الطفيليات الطبية )2 (. 

MLT 307اأمرا�ض الدم )2(
عب���ارة ع���ن خم����ض �ساع���ات )ثالثة وح���دات نظرية واأرب���ع وحدات عملي���ة(، ويتن���اول درا�سة اآلية تخ���رث الدم وات���زان الدم مع 
الرتكي���ز عل���ى طريق���ة الت�سخي����ض املخ���ربي. وي�سم���ل درا�سة ال�سفائ���ح الدموي���ة والنظريات الت���ي ت�سبط عمليت���ي التخرث 
وانح���الل الفيربي���ن. كما ي�سمل املقرر �سبط اجلودة والت�سغي���ل الآيل يف اأمرا�ض الدم. وهو متطلب �سابق لإجراء فحو�سات 
تخرث الدم الروتينية واخلا�سة يف املخترب، ويهدف املقرر لت�سخي�ض اأمرا�ض الدم من خالل فحو�سات تخرث الدم املتعددة، 
وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات التعليم ذات العالقة ل�سرح املفاهيم اخلا�سة با�سطرابات التخرث ويوظف املقرر التقنيات املختربية 

التي تطور املهارات- قبل التحليلية والتحليلية وبعد التحليلية -للطلبة يف اإجراء  فحو�سات الدم. 

MLT 308املناعة الت�سخي�سية
هو مقرر مكون من �ساعتني بواقع وحدة واحدة نظرية ووحدتني عمليتني، وهو متطلب �سابق لأداء الفحو�سات امل�سلية 
يف املخت���رب الفعل���ي، ويغط���ي عل���م الأم�سال الذي تيهت���م بتحديد الت�سخي�ض م���ن الأج�سام امل�سادة ومول���دات امل�سادات يف 
م�سل الدم، كما ي�سمل جميع املبادئ اخلا�سة بالتفاعل بني امل�ست�سد واجل�سم امل�ساد اخلا�سة بك�سف الأمرا�ض البكتريية 
والفريو�سي���ة والفطري���ة واأمرا�ض املناعة الذاتي���ة واللتهابية وكذلك الت�سخي�ض املناعي ل���الأورام وال�سرطان، كما ي�سمل 
املقرر برناجماً ل�سمان اجلودة. وُت�ستخدم يف املقرر ا�سرتاتيجيات تدري�ض خمتلفة لتو�سيح مفاهيم التفاعل بني امل�ست�سد 
واجل�سم امل�ساد وي�سيف املقرر التقنيات املخربية التي تطور املهارات – قبل التحليلية والتحليلية وبعد التحليلية - عند 

الطالب لإجراء الفحو�سات. 

MLT 302الكيمياء ال�سريرية )2(
ه���ذا املق���رر ه���و ا�ستمرار ملقرر الكيمي���اء ال�سريري���ة )1( ويتكون من اأرب���ع �ساعات )ثالث وح���دات نظرية ووحدتان 
عمليتان( ويتناول درا�سة اختبارات وظائف الكبد والإنزميات الهامة �سريرياً وال�سوارد والتوازن احلم�سي القاعدي 
وموؤ�س���رات غ���ازات الدم وعالمات الورم، وي�ستمل على معرف���ة وفهم املفاهيم واملبادئ الأ�سا�سية لعمليات ا�ستقالبها 

والف�سيولوجيا املر�سية لها وفحو�ساتها املخربية، كما يركز املقرر على �سمان اجلودة وال�سالمة. 
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MLT 304الأحياء الدقيقة الت�سخي�سية )2(

الأحي���اء الدقيق���ة الت�سخي�سية )2( مق���رر مكون من ثالث �ساعات بواقع )وحدتان نظريت���ان ووحدتان عمليتان( ، 
وُيعنى بدرا�سة اخل�سائ�ض ال�سكلية واحليوية للعوامل املر�سية الفطرية والفريو�سية، ويت�سمن اأي�ساً درا�سة طرق 
الت�سخي����ض املخ���ربي والنواحي الوبائي���ة والإمرا�سية والوقاية وال�سيطرة على الأمرا����ض التي ت�سببها الفطريات 

والفريو�سات. 

MLT 306الطفيليات الطبية )2(

 عب���ارة ع���ن �ساعت���ني )وح���دة نظري���ة واح���دة ووحدت���ان عمليت���ان( ويوفر ه���ذا املقرر للطلب���ة املعرف���ة الالزمة عن 
الأوليات التي ت�سيب الإن�سان والعدوى املنقولة عن طريق املف�سليات.

MLT 309بنك الدم

عب���ارة ع���ن ث���الث �ساع���ات معتمدة بواق���ع وحدتني نظريت���ني ووحدتني عمليت���ني ، ويتناول درا�س���ة املبادئ املناعي���ة املطبقة يف 
امل�ست�س���دات املح���ددة ملجموع���ات الدم والأج�سام امل�سادة لها وتطبيقاتها يف طب نقل الدم، كما يتناول اآليات حتديد جمموعات 
ال���دم واختب���ار التوافق واختبار اجللوبيول���ني امل�ساد والك�سف والتعرف على الأج�سام امل�س���ادة وفح�ض املتربعني للتربع بالدم 

وتقنيات النزيف واإعداد مكونات الدم ومنتجات الدم وتخزينها والتخل�ض منها مع الرتكيز على نظم اجلودة.

MLT 310حتليل البول و�سوائل اجل�سم

عب���ارة عن ثالث �ساعات معتمدة )وحدتان نظريت���ان ووحدتان عمليتان( بدرا�سة التحاليل الإجمالية والكيميائية 
واملجهري���ة ل�سوائ���ل اجل�س���م املختلف���ة ، ويت�سم���ن اأهمية ه���ذه ال�سوائل لعمليات اجل�س���م ومبادئ عملي���ات التحليل 
وتف�س���ري النتائ���ج والأهمي���ة ال�سريري���ة للم���واد الهام���ة من الناحي���ة الف�سيولوجي���ة املوجودة يف �سوائ���ل اجل�سم مع 

الرتكيز على �سمان اجلودة وال�سالمة يف املخترب. 

MLT 311التقنيات اخللوية والن�سيجية

عبارة عن �ساعتني بواقع وحدتان نظريتان، وينق�سم اإىل ثالثة اأجزاء: يتناول اجلزء الأول اآلية حدوث املر�ض وربط 
م�سبب����ات املر�����ض مع تط����ور املر�ض والتغ����ريات الت�سريحية وال�سريري����ة الناجتة عن املر�ض، واجلزء الث����اين هو درا�سة 
التقنيات الن�سيجية ال�سرورية لإنتاج ال�سرائح الن�سيجية لت�سخي�ض الأمرا�ض مبا يف ذلك خطوات الت�سبيغ اخلا�ض 

والتقنيات الأخرى ذات ال�سلة، اأما اجلزء الثالث فهو ت�سخي�ض الأمرا�ض با�ستخدام التقنيات اخللوية. 

MLT 412حلقة نقا�ض

عب���ارة ع���ن �ساعت���ني بواقع وحدت���ان نظريتان جم���الت الفعالي���ة واملناطق امل�ستهدف���ة للتنمية يف مه���ارات الت�سال 
ال�سفوي لطالب تقنية املختربات الطبية، كما يركز على احتياجات واهتمامات الطالب من خالل ت�سميم منا�سب 

وذو جودة للمعينات الب�سرية. 

MLT 413بحث طالبي

عب���ارة ع���ن �ساعت���ني بواق���ع وحدت���ان نظريت���ان اأهمي���ة وا�ستخ���دام الأ�سالي���ب والأدوات الإح�سائي���ة كالإح�س���اء الو�سف���ي 
وال�ست���دليل يف تقني���ة املخت���ربات الطبي���ة، كما يتن���اول اأ�سا�سي���ات البحث و�سرورات البح���ث العلم���ي والأ�ساليب البحثية 

املطبقة اأو املتعلقة بال�سحة العامة وتقنية املختربات الطبية، ويركز عموماً على منهج البحث التجريبي.

ال�سنة الرابعة:  v
MLT 401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ، 406 ، 407 ، 408 ، 409 ، 410 and 411الدورات ال�سريرية

ال���دورات ال�سريري���ة هي عباره ع���ن تدريب عملي ونظري مكثف يف الأق�سام املختلف���ة يف املختربات ال�سريرية مبا يف 
ذلك الكيمياء ال�سريرية، اأمرا�ض الدم، بنك الدم ، علم املناعة ، علم الأم�سال ، علم الأحياء الدقيقة، حتليل البول 
و�سوائ���ل اجل�س���م الأخ���رى، علم الطفيليات، عل���م الأن�سجة واخلاليا. كما يهدف اأي�سا عل���ى تطوير املهارات الإدارية 

والعملية.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم (�سطر الطالب) وفق الرتتيب التايل:  v

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمالأ�ساتذة
5128rgabre@ut.edu.saاأ. د. رفعت حممد رفعت جرب              

الأ�ساتذة امل�ساركون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

5125Wali@ut.edu.saد. وليد ال�سيد زهران
melblbesy@ut.edu.saد. حممد عبدالعزيز البلبي�سي

v قسم تقنية المختبرات الطبية
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الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
fabu-duhier@ut.edu.saد. في�سل بن حممد اأبوظهري)عميد الكلية(

د. حمد بن �سامل اآل عامر)رئي�ض ق�سم العالج 
5058halamer@ut.edu.saالطبيعي والتمري�ض(

5122sh.ghulam@ut.edu.saد. �سوكت ح�سني بات 
5121Nabil@ut.edu.saد.نبيل ال�سغري مطرياوي

5123m.anisullah@ut.edu.saد. حممد فهد اهلل اأني�ض اهلل
5127abibrahim@ut.edu.saد. عبد اهلل اإبراهيم �سالح 
5134rhamed@ut.edu.saد. ريا�ض الأمني م�سطفى

5136bsilvala@ut.edu.saد. برينارد كورديوو �سيلفال
5133ralfonso@ut.edu.saد. رويجليو فراني�سكو الفون�سو

5124wzammiti@ut.edu.saد. وليد الهادي الزميتي
malmatari@ut.edu.saد. حممد خالد املطري )الأ�سعة(

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
5056yalshehre@ut.edu.saاأ. يو�س���ف ب���ن م�سب���ب ال�سهري )ع���الج طبيعي(

5132thamer@ut.edu.saاأ. ثامر عبداحلليم حمدان
weldaim@ut.edu.saاأ. وقا�ض اأحمد العا�ض

fkhalaf@ut.edu.saاأ. فريد لطفي خلف
5131ayousif@ut.edu.saاأ. اأمين يو�سف �سر اخلتم
5130malsubai@ut.edu.saاأ. حممد عبا�ض ال�سباعي

aalgorashi@ut.edu.saاأ. خ�سر ف�سل اجلليل
5137ashakir@ut.edu.saاأ. عبد العظيم ا�سحق لطفي

mkhatatneh@ut.edu.saاأ. حممد جميل اخلتاتنة
aishtia@ut.edu.saاأ. عنان عبدالكرمي ا�ستية

ah.albalwi@ut.edu.saاأ. اأحمد عبدالرزاق البلوي)التغذية(
5126rdeslate@ut.edu.saاأ. ريجي ات�سن دي�سالتي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم تقنية املختربات الطبية (�سطر الطالبات):  v

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتوينالدرجة العلميةال�سما
ojan@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. األفت جان حممد

e.husain@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. اإرام ح�سني خمتار

iezzidi@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. اإنت�سار عبا�ض الزيدي

ssaidi@ut.edu.saاأ�ستاذ م�ساعدد. �سارة خمتار ال�سعيدي

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالدرجة العلميةال�سم
ealtard@ut.edu.saحما�سراأ. اإ�سراء اإبراهيم طراد

kalmasoudi@ut.edu.saحما�سراأ. خلود �سليم امل�سعودي

hidris@ut.edu.saحما�سراأ. هاجر عبدالعاطي اإدري�ض

salkhsawna@ut.edu.saحما�سراأ. �سمر راجح اخل�ساونة

mfineza@ut.edu.saحما�سراأ. ماريلو تومينج فنيزا

lamadrid@ut.edu.saحما�سراأ.  جريالدين لمدريد

meusoy@ut.edu.saحما�سراأ.  ماريان مونتي اإيو�سويا

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
جوال:  0502415341   

 bsilvala@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
املوقع الإلكرتوين للق�سم:  

http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-medical-laboratory-technology/department 
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأت كلي���ة العل���وم مبوج���ب قرار جمل����ض التعلي���م العايل رق���م 1426/37/15ه���� وموافقة خ���ادم احلرمني   
رئي����ض جمل����ض الوزراء ورئي����ض جمل�ض التعليم العايل يحفظه اهلل بالتوجي���ه الربقي الكرمي رقم 9683/م. 
بتاريخ 1426/8/5ه� وكانت فرع جلامعة امللك عبد العزيز يف تبوك وت�سمل الأق�سام التالية التي متنح درجة 
البكالوريو����ض وه���ي ق�س���م الريا�سيات، ق�س���م الفيزياء، ق�س���م الكيمياء، ق�س���م الأحياء، ق�س���م الإح�ساء، ق�سم 

الكيمياء احليوية.

الروؤية:  v
تطل���ع كلي���ة العل���وم اإىل اأن تك���ون يف م�س���اف الكلي���ات املع���رتف بها دولي���اً، وج�س���راً للتميز يف تعلي���م الطلبة،   
والبح���وث العلمي���ة املبتك���رة، وامل�سارك���ة املجتمعي���ة التي ت�ساه���م يف النمو القت�س���ادي، والتنمي���ة امل�ستدامة، 

وحت�سني نوعية احلياة حملياً، واإقليمياً، ودولياً.

الر�سالة:  v
اإعداد وتهيئة خريجني متميزين يف العلوم الأ�سا�سية والتكنولوجية وعلى م�ستوى عاٍل من الكفاءة العلمية   
والعملي���ة ملتزم���ني باأخالقي���ات املهن���ة وقادري���ن عل���ى املناف�س���ة وممار�سة امله���ام املوكلة اإليهم بج���ودة عالية 

حملياً واإقليمياً ودولياً والإ�سهام يف حل م�ساكل املجتمع.  

الأهداف:  v
كفاءتهم. ورفع  العلوم  بكلية  الطالب  تطوير   •

كفاءته. ورفع  بالكلية  التدري�ض  هيئة  ع�سو  تطوير   •
بالكلية. النوعي  والتطوير  التح�سني  و�سائل  فاعلية  زيادة   •

وحتديثها. الدرا�سية  الكلية  مناهج  تطوير   •
العلوم. كلية  باأن�سطة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتن�سيق  التعاون   •
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد
بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1
بكالوريو�ضق�سم الفيزياء2
بكالوريو�ضق�سم الكيمياء3
بكالوريو�ضق�سم الأحياء4
بكالوريو�ضق�سم الإح�ساء5
بكالوريو�ضالكيمياء احليوية6

الوكالت والوحدات التابعة للكلية:  v
الأكادميية: لل�سوؤون  الكلية  وكالة   •

تعن���ى ه���ذه الوكالة بال�سوؤون الأكادميية، واأهمها الإ�س���راف على اجلداول الدرا�سية جلميع املقررات يف امل�ستويات   
املختلفة لأق�سام الكلية، والإر�ساد الأكادميي و�سوؤون الختبارات، كما تعني ب�سوؤون الطالب والأن�سطة الطالبية.

واجلودة: للتطوير  الكلية  وكالة   •
   اأن�س���اأت وح���دة التطوي���ر اجل���ودة يف الع���ام 1434ه����، وتهدف الوكال���ة اإىل م�ساعدة كاف���ة  اأق�سام الكلي���ة يف تطوير 
وحت�س���ني العملي���ة التعليمي���ة والبحثي���ة  واملجتمعية وتقدمي الدع���م الالزم لها، وذلك من خ���الل الإ�سراف على 
اخلط���ط والربام���ج الدرا�سي���ة يف الكلي���ة وتطويره���ا وحتدي���د مدى تواف���ق هذه الربام���ج الدرا�سية م���ع املعايري 

العاملية ومتطلبات �سوق العمل بغية رفع كفاءة اخلريجني .
العلمي: والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكالة   •

اأن�س���اأت وكال���ة الكلي���ة للدرا�س���ات العلي���ا والبح���ث العلم���ي يف الع���ام 1434ه����. ت�س���رف الوكال���ة عل���ى �س���ري العملية   
التعليمية والأكادميية والبحثية لطلبة الدرا�سات العليا. كما تعني ب�سوؤون البحث العلمي والبتعاث وا�ستقطاب 

اأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني.  
الطبيعية: املنتجات  وحدة   •

مت اإن�س���اء الوح���دة لتك���ون رائدة يف جمال املنتجات الطبيعية عن طريق اإج���راء البحوث املبتكرة والرائدة، وتعنى   
ه���ذه اللجن���ة بتجهي���ز املعامل باأحدث الأجهزة وتوفري امل���واد الالزمة لتدعيم املواد النظري���ة والبحث العلمي يف 

الكلية.

النانو: اأبحاث  وحدة   •
مت اإن�ساء الوحدة لتكون رائدة يف جمال تكنولوجيا النانو عن طريق اإجراء البحوث املبتكرة والرائدة.  

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س من كلية العلوم:  v
يح�سل الطالب على درجة البكالوريو�ض يف كلية العلوم بعد اإمتام )12( �ساعة درا�سية بنجاح كحد اأدنى من متطلبات   
اجلامع���ة و)33( �ساع���ة م���ن متطلب���ات ال�سنة التح�سريية  وعدد )88(  �ساعة من ق�س���م الكيمياء وعدد )84( �ساعة من 
ق�س���م الفيزي���اء وع���دد )85 ( �ساع���ة من ق�سم الأحي���اء لكل �سعبة من �سعبتي���ه، وعدد )87 ( �ساعة م���ن ق�سم الريا�سيات 

وعدد  ) 87 ( �ساعة من ق�سم الإح�ساء وعدد ) 84( �ساعة من ق�سم الكيمياء احليوية  وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

متطلبات الق�سمم
اجلامعة

متطلبات 
الكلية 
)ال�سنة 

التح�سريية(

متطلبات 
الق�سم

مواد 
درا�سية 
خارج 

التخ�س�ض

مواد 
املجموعحرة

133--123388الكيمياء1
129--123384الفيزياء2
130--123385الأحياء3
135--123390الكيمياء احليوية4
132--123387الريا�سيات5
132--123387الإح�ساء6

يدر�ض طالب كلية العلوم جمموعة من متطلبات اجلامعة وال�سنة التح�سريية مبينة على النحو الآتي:  
متطلبات اجلامعة:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد الوحدات

املتطلبات الوزن  %
ال�سابقة

مدة
معت

ري
نظ

ARAB 10122مهارات لغوية1

ARAB 20122ARAB 101مهارات الكتابة2

كلية العلوم  v
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ISLS 10122الثقافة الإ�سالمية 31

ISLS 20122ISLS 101الثقافة الإ�سالمية 42

ISLS 30122ISLS 201الثقافة الإ�سالمية 53

ISLS 40122ISLS 301الثقافة الإ�سالمية 64

1212املجموع

متطلبات ال�سنة التح�سريية:   v
ت�سع���ى ال�سن���ة التح�سريي���ة م���ن خالل ر�سالته���ا اإىل تطبي���ق برنامج حت�سريي ذو ج���ودة عالية وتوفري بيئ���ة تعليمية   
لتاأهيل الطلبة باملهارات والكفايات التعليمية والجتماعية التي حتقق لهم التمييز العلمي اأثناء موا�سلتهم درا�ستهم 
اجلامعي���ة وتوا�سله���م الجتماع���ي للم�ساهمة يف بناء جيل يقوم على املعرف���ة يف تطوير جمتمعه ووطنه وفق ال�سيا�سة 
التعليمية. وجاءت �سيا�سة ال�سنة التح�سريية باأن يدر�ض  الطالب)33( �ساعة منها )16( يف الف�سل الأول و)17( �ساعة 

يف الف�سل الثاين، وياأتي تف�سيلها فيما يلي: 
ال�سنة التح�سريية: امل�ستوى الأول:   v

الرمزا�سم املقرر

عدد الوحدات
الوزن  

%

ت 
اعا

ل�س
دد ا

ع
دة

تم
املتطلبات املع

ال�سابقة ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

MATH 10033ريا�سيات 11

CHEM 10133الكيمياء العامة2

BIO 10133الأحياء العامة3

ELS 001155اللغة الجنليزية 41

مهارات التعلم 5
والتفكري والبحث

LTS 00143

17املجموع

ال�سنة التح�سريية: امل�ستوى الأول:   v

الرمزا�سم املقرر

عدد الوحدات
الوزن  

%

ت 
اعا

ل�س
دد ا

ع
دة

تم
املتطلبات املع

ال�سابقة ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

PHYS 10133الفيزياء العامة1
MATH 10133MATH 100ريا�سيات 22

ELS 002155ELS 001اللغة الجنليزية 32

مهارات احلا�سب 4
وتطبيقاته

CSC 00143

COMM 00122مهارات الت�سال5
16املجموع

بيانات الت�سال:  v
 0144251127 فاك�ض:    3117 حتويلة:   0144251126   : هاتف  العميد:  مكتب   •

3121 حتويلة:   0144251194 هاتف:    الوكيل:  مكتب   •
3157 حتويلة:  العلمي:  والبحث  العليا  للدرا�سات  الكلية  وكيل  مكتب   •

            3116 حتويلة:  هاتف:0144251192  الإدارة:  مدير   •
     http://www.ut.edu.sa/web/faculty-of-science/ :الإنرتنت على  الكلية  موقع   •

3441 رقم:   حتويلة  الريا�سيات:   ق�سم  رئي�ض   •
3158 رقم:   حتويلة  الفيزياء:   ق�سم  رئي�ض   •
 3191 رقم:  حتويلة  الكيمياء:   ق�سم  رئي�ض   •
3188 رقم:   حتويلة  الأحياء:   ق�سم  رئي�ض   •
3194 رقم:   حتويلة  احليوية:  الكيمياء  ق�سم  رئي�ض   •
3451 رقم:   حتويلة  الإح�ساء:   ق�سم  رئي�ض   •
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ ق�سم الريا�سيات مع ن�ساأة كلية العلوم يف العام الدرا�سي 1427/ 1428ه� املوافق 2007/2006 م.  

الر�سالة:  v
تتمثل ر�سالة الق�سم يف تاأهيل الطالب ل�سد الحتياجات املتنوعة ل�سوق العمل يف جمالت علم الريا�سيات   
املختلف���ة والعم���ل على تخريج جي���ل من العلماء والباحث���ني وحت�سني البيئة املحيط���ة بالإن�سان وذلك عن 
طري���ق تق���دمي طيف متنوع من املعلومات النظرية احلديثة بجانب عدد من التجارب والتدريبات العملية 

والبحثية والتي تخدم وتكون ركيزة لباقي العلوم الأخرى.

الأهداف:  v
الريا�سيات. علم  تخ�س�ض  يف  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  واململكة  املنطقة  احتياجات  تلبية   •

تلبي���ة احتياج���ات املنطق���ة واململكة من الأبح���اث العلمية والدرا�سات التطبيقي���ة ذات ال�سلة بعلوم   •
الريا�سيات وامل�سايرة لأحدث التطورات العلمية.

والأهلي. احلكومي  للقطاعني  املجالت  �ستي  يف  والفنية  العلمية  اخلدمات  تقدمي   •
الطالب. وكذلك  وم�ساعدين  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  الق�سم  ملن�سوبي  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي   •

املختلفة. الو�سائل  عرب  املجتمع  خدمة  يف  الإ�سهام   •
مواكب���ة التط���ور العلم���ي يف امليادي���ن املختلف���ة وذل���ك م���ن خ���الل احل�س���ول عل���ى اأح���دث الأجهزة   •

واملعدات يف جمالت علوم الريا�سيات التي تعتمد على التقنيات احلديثة.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الريا�سيات:    v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )132( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
67 )منها 9 �ساعات اختيارية(متطلبات الق�سم3
20متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

للح�س���ول عل���ي درج���ة بكالوريو�ض العلوم يف الريا�سيات ينبغي علي الطالب اأن يجت���از عدد 132 �ساعة معتمدة موزعة   
عل���ى ثماني���ة ف�س���ول درا�سية )منها ف�سلني لل�سنة التح�سريية( بتقدير عام ل يقل عن مقبول مبعدل تراكمي ل يقل 

عن )2(. وفيما يلي بيان بتوزيع �ساعات الق�سم الإجبارية والختيارية: 
جدول املقررات الإجبارية:    v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عات
ل�سا

دد ا
ع

مدة
ملعت

ا

ن %
لوز

املتطلبات ا
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

MATH 20014MATH 101اأ�سا�سيات التكامل1
MATH 20314MATH 200تفا�سل وتكامل متقدم2
MATH 2044MATH 200معادلت تفا�سلية3
MATH25113MATH 101اأ�س�ض الريا�سيات4
MATH 2413MATH 251جرب خطي5
MATH2613MATH 101هند�سة حتليلية6
STAT 2014MATH 200اإح�ساء عام7
MATH 3053MATH 204معادلت تفا�سلية 2 8

MATH 3113MATH 251حتليل حقيقي 91
MATH 200

MATH 3343MATH 200مقدمة يف التحليل العددي10
STAT 201

MATH 3333MATH 203الريا�سيات و الربجميات اجلاهزة11
STAT 201

MATH 3402Math 203مقدمة يف بحوث العمليات12
MATH 3423MATH 251جرب جتريدي )1(13
STAT 3113STAT 201نظرية الحتمالت14
MATH 3433MATH 342جرب جتريدي)2(15
MATH4063MATH 305معادلت تفا�سلية جزئية16

MATH 4083 MATH 305معادلت تكاملية17
MATH311

MATH 4133MATH311حتليل مركب)1(18
MATH 4153MATH311حتليل دايل19

قسم الرياضيات  v
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MATH 4633MATH305هند�سة تفا�سلية20
MATH 204

MATH 4643MATH311توبولوجي عام21
MATH251

MATH 4623MATH251ريا�سيات متقطعة22

تاريخ الريا�سيات عند العرب 23
وامل�سلمني

MATH 4813MATH 200

72املجموع
جدول املقررات الختيارية  (على الطالب اختيار ثالثة فقط):    v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة ري

نظ
لي

عم
يب

تدر

Math 3123حتليل حقيقي )2(1
Math 3073معادلت تفا�سلية جزئية ودوال خا�سة2
Math 3323ريا�سيات تطبيقية3
Math 3223ريا�سيات مالية4
Math 3323التحليل العددي والتطبيقات الريا�سية5
Math 3463نظرية الأعداد6
Math 3423جرب خطي )2(7
Math 4273دوال خا�سة8
Math 4143حتليل مركب )2(9

Math 4163نظرية املقيا�ض10
Math 4453نظرية احللقات واملوديل11
Math 4653الهند�سة الإقليدية وغري الإقليدية12
Math 4343مقدمة يف نظرية التقريب13

36املجموع

تو�سيف املقررات:  v
v تو�سيف مقررات ق�سم الريا�سيات:   

MATH 200اأ�سا�سيات التكامل

�سمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة يف جمال الدوال الزائدية – الزائدية العك�سية تفا�سالتها وتكاملها، طرق 
التكام���ل: طريقة التج���زئ -تكامل الدوال املثلثية -التكامل بالتعوي�ض با�ستخدام ال���دوال املثلثية-الك�سور اجلزئية 
-التكام���ل با�ستخ���دام الك�س���ور اجلزئية -بع����ض التعوي�سات املختلفة. التكام���الت املعتلة. املتتالي���ات واملت�سل�سالت – 
اختبارات تقارب وتباعد املت�سل�سالت -مت�سل�سالت القوي -متثيل الدوال با�ستخدام مت�سل�سالت القوي– مت�سل�سالت 

تاليور وماكلورين تطبيقات التكامل: احلجوم الدورانية –طول القو�ض -م�ساحات ال�سطوح الدورانية.

MATH 203 تفا�سل وتكامل متقدم

مقدم���ة لهند�س���ة الف�ساء ثالث���ي الأبعاد، الدوال املتجهة، ال���دوال يف عدة متغريات: ال���دوال –النهايات – الت�سال 
-امل�ستق���ات اجلزئي���ة -قاعدة ال�سل�سلة امل�ستقات الجتاهي���ة -متجهات امليل -م�ستويات املما����ض وامل�ستقيمات الناظمة 
– القي���م العظم���ي وال�سغ���رى –�سارب���ات لج���راجن – املتجهات - ال���دوال الجتاهية -منحني���ات الفراغ وتقو�سه 
-م�ساح���ة ال�سط���ح -التكام���الت املتعددة -التكام���الت ثنائية التعام���د -والقطبية وتطبيقاته���ا -التكامالت الثالثية 
يف الإحداثي���ات املتعام���دة والإ�سطوانية والكروية - ا�ستبدال املتغ���ريات -ح�ساب التفا�سل املتجهي يف حقول املتجهات 
جاو�ض.  -نظرية  ا�ستوك  -نظرية  جرين  -نظرية  �سطح  علي  التكامل  اخلطية-  -التكامالت  والتفرق  –الدوران 

MATH204  معادلت تفا�سلية 1

يهدف هذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب املعرفة واملهارات يف جمال  املعادلت التفا�سلية وحلولها واملعادلت التفا�سلية 
من الرتبة الأويل ذات احللول التامة وبع�ض تطبيقات املعادلت التفا�سلية ذات الرتبة الأويل وطرق حل املعادلت 
التفا�سلي���ة اخلطي���ة ذات الرت���ب العلي���ا وبع����ض تطبيق���ات املع���ادلت التفا�سلية اخلطي���ة ذات الرتب���ة الثانية. نظم 
املع���ادلت التفا�سلي���ة اخلطي���ة منها املوؤث���رات التفا�سلية وطريق���ة املوؤثرات-طريقة التغاير-تطبيق���ات –النظرية 
الأ�سا�سي���ة لنظ���م خطي���ة يف ال�س���ورة العيارية-نظ���م خطية متجان�س���ة ذات عوام���ل ثابتة-حل  معادلت���ني يف دالتني 

جمهولتني.

MATH241جرب خطى
يحت���وى ه���ذا املقرر على  املع���ادلت اخلطية، والفراغات الجتاهي���ة احلقيقية، والتحويالت اخلطي���ة وامل�سفوفات، 

واملحددات، والقيم املميزة )الذاتية ( واملتجهات املميزة )الذاتية ( 
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MATH251اأ�س�ض الريا�سيات

التعبريات-ج���رب الفرتا�س���ات: الحتاد-النف�س���ال -النفي-ال�سرط���ي -ثنائي ال�سرط -كث���ريات احلدود -كثريات 
احل���دود البولي���ة -الفرو����ض وجدول احلقيقة –احل�سو والتناق�ض - التكاف���وؤ املنطقي –جرب الفرو�ض -الت�سمني 
املنطق���ي -التعب���ريات احلقيقي���ة واملتكافئ���ة منطقي���ا. املقايي����ض: ال���دوال الفرتا�سية وفئ���ات احلقيق���ة -املقايي�ض 
ال�سامل���ة -مقيا����ض الوج���ود -نق����ض الفرو����ض الت���ي حتت���وي عل���ي مقايي����ض -اأمثل���ة عك�سي���ة – الرتمي���ز -الدوال 
الفرتا�سي���ة الت���ي حتتوي اكرث م���ن متغري. طرق الربهان: الربه���ان الر�سمي -الربهان غ���ري الر�سمي -الربهان 
ال�سرط���ي -الربه���ان الغ���ري مبا�سر-الربهان با�ستخ���دام مثال عك�سي -ال�ستنت���اج الريا�سي. نظري���ة الفئات: رموز 
وم�سطلحات وفرو�ض نظرية الفئات -الحتاد – التقاطع الفرق -املكمالت الن�سبية -ا�سكال فن -الفئات  العددية 
)الأع���داد الطبيعي���ة، الكلية، ال�سحيحة، الن�سبية، احلقيقية( العالقات – الدوال الفئات املحدودة -الغري حمدودة 

-القابلة للعد -الغري قابلة للعد، تناق�ض ر�سل .

MATH261هند�سة حتليلية

يح���وى ه���ذا املقرر مراجعة املبادئ الأولية للهند�سة، مقدمة عن الهند�سة التحليلية يف امل�ستوي: نظام الإحداثيات 
ثنائي���ة البع���د، مع���ادلت الدرج���ة الأويل والثاني���ة، املحل الهند�س���ي، اخلط امل�ستقي���م يف امل�ستوي، الدوائ���ر، القطوع 
املخروطي���ة، الن�سح���اب وال���دوران، املع���ادلت القطبي���ة للقط���وع املخروطي���ة، مقدم���ة ع���ن الهند�س���ة التحليلي���ة يف 
الف�س���اء: نظ���ام الإحداثي���ات يف ثالث���ة اأبع���اد، امل�ست���وي يف الف�ساء، اخل���ط امل�ستقي���م يف الف�ساء، ال�سط���وح، التمثيل 
البارامرتي والقطبي يف امل�ستوي، معادلت الدرجة الأويل والثانية يف الف�ساء ثالثي الأبعاد، الإحداثيات الكروية 

وال�سطوانية. 

MATH305  معادلت تفا�سلية 2
طرق تقريبية حلل املعادلت التفا�سلية من الرتبة الويل وتت�سمن الطريقة البيانية -مت�سل�سلة القوي -التقريب 
املتت���ايل -ط���رق عددي���ة. حتويل لبال�ض وتت�سمن تعري���ف حتويل لبال�ض ونظرية وج���ود –اخل�سائ�ض الأ�سا�سية 
لتحوي���ل لبال�ض – التحويل العك�سي واللتف���اف –احلل با�ستخدام حتويل لبال�ض للمعادلت التفا�سلية اخلطية 
ذات املعام���الت الثابت���ة – ح���ل نظ���م املع���ادلت اخلطية با�ستخ���دام حتويل لبال����ض. م�سائل اأ�ست���ورم- لييوفيل ذات 
القيم���ة احلدي���ة ومت�سل�سل���ة فوري���ري وتت�سم���ن م�سائ���ل ا�ستورم-لييوفيل -تعامد ال���دوال املمي���زة - اأيجاد مفكوك 
دال���ة بوا�سط���ة مت�سل�سل���ة ذات دوال متعامدة -مت�سل�سلة فوريري للدوال املثلثية.  املع���ادلت التفا�سلية الغري خطية  
وتت�سم���ن تعري���ف الط���ور يف امل�ست���وي -امل�س���ارات – النقاط احلرج���ة -النقاط احلرج���ة وامل�س���ارات للنظم اخلطية 
-النقاط احلرجة وامل�سارات للنظم الغري خطية -الدورات املنتهية واحللول الدورية -طريقة كريلوف -لييبوف.    

Math311حتليل حقيقي )1(

�سمم هذا املقرر لإك�ساب الطالب املعرفة واملهارات يف جمال الأعداد احلقيقية R، اخل�سائ�ض اجلربية )الرتتيب، 
الكم���ال ( ل���� R،  ا�سغ���ر ح���د اأعل���ى واك���رب ح���د اأ�سف���ل - خا�سي���ة اأرخميد����ض. توبولوجي خ���ط الأع���داد: املجموعات 
املفتوح���ة: املجموع���ات املغلق���ة، نقطة النهاية ملجموع���ة، نظرية بولزانو فري�سرتا�ض، املجموع���ات املرتا�سة، نظرية 
هاي���ن وبوري���ل. متتاليات الأعداد احلقيقية: املتتابعات املتقارب���ة، نظريات يف النهايات، املتتاليات املطردة، املتتابعات 
اجلزئي���ة، والنهاي���ات العلي���ا والدني���ا ملتتابع���ة، متتابعات كو�س���ي -النهاي���ات والت�سال: نهاي���ة دالة ال���دوال، الدوال 

املت�سلة، الت�سال املنتظم. ال�ستقاق: امل�ستقة، نظرية القيمة الو�سطى، قاعدة لوبيتال.

Math312حتليل حقيقي )2(
يه���دف املق���رر درا�س���ة الأ�سا����ض النظري لتكام���ل رميان لل���دوال احلقيقي���ة ونظرياِته���م. التقارب املنتظ���م ملتتابعات 
ومت�سل�س���الت ال���دوال ودرا�س���ة توبولوجي الف�ساء Rn  خوا�ض التمام والرتا����ض يف الف�ساء Rn والدوال املت�سلة 

والت�سال املنتظم يف الف�ساء  Rn  ا�ستقاق الدالة يف متغريين ونظرية الدالة العك�سية والدالة ال�سمنية.  

MATH332  ريا�سيات تطبيقية

يهدف هذا املقرر اإيل تعريف الطالب ببع�ض الريا�سيات التطبيقية التي مل يتم التطرق اإليها من خالل املقررات. 
و�سيتم اختيار موا�سيع متفرقة من التطبيقات الريا�سية. 

MATH322  ريا�سيات مالية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإيل تعري���ف الطال���ب بالريا�سي���ات املالي���ة وا�ستخدامه���ا يف البن���وك واإدارة الأعم���ال والتج���ارة. 
وم�سم���ون حمتويات���ه الت�سع���ري، ال�سرائ���ب، التام���ني، الفوائد والدفع���ات ال�سنوي���ة، ا�ستهالك الدي���ن وال�ستثمار، 

ال�ستثمار با�ستخدام احلا�سبات املالية واجلداول املمتدة.

MATH 334مقدمة يف التحليل العددي

�سم���م ه���ذا املقرر لإك�ساب الط���الب طرق حل املعادلت غري اخلطية ذات املتغري الواحد: طريقة التن�سيف، طريقة 
النقط���ة الثابت���ة التكرارية، طريقة نيوتن –راف�سون التكراري���ة، حتليل اخلطاأ يف كل طريقة، ال�ستكمال: ا�ستكمال 
لج���راجن، ا�ستكم���ال الف���روق املق�سوم���ة، ا�ستكمال هريم���ت، ا�ستكم���ال الفقرات التكعيب���ي حتليل اخلط���اأ، التفا�سل 
العددي: قوانني الفروق الأمامية واخللفية. حتليل اخلطاأ يف كل. قوانني ر�سارد�سون الرتبيعية. التكامل العددي: 
عنا�سر التكامل العددي الأولية )�سبه املنحرف، �سمب�سون، ...( التكامل العددي املركب، تكامل رمبريج، التكامالت 

امل�ساعفة، التكامالت املعتلة، حتليل اخلطاأ لكل طريقة.

قسم الرياضيات  v
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MATH 332التحليل العددي وتطبيقاته الريا�سية

يت�سم���ن حمت���وى ه���ذا املق���رر الط���رق املبا�سرة حلل اأنظم���ة املعادلت اخلطي���ة: طريقة احلذف، طريق���ة جاو�ض –
ج���وردان، طريق���ة ا�ستخ���دام معكو�ض امل�سفوف���ة، طريقة كرامر. الط���رق التكرارية حلل اأنظم���ة املعادلت اخلطية: 
طريق���ة جاك���وب، طريق���ة جاو�ض �سي���دل، طريقة ما فوق ال�سرتخ���اء، حتليل اخلطاأ يف كل طري���ق، الطرق املبا�سرة 
حل���ل م�سائ���ل القيم���ة الذاتية: ن�سف القطر الطيف���ي، نظرية جري�سجورن. الطرق التكراري���ة حلل م�سائل القيمة 
الذاتي���ة: طريق���ة الق���وة، طريق���ة هاو�سهولدر، حتليل اخلط���اأ يف كل طريقة. الط���رق العددية حل���ل م�سائل القيمة 
البتدائي���ة للمع���ادلت التفا�سلية العادية: طريقة اأويلر، طرق تيلور، طرق رجنا – كتا الكال�سيكية، حتليل اخلطاأ 

يف كل. الطرق العددية حلل م�سائل ذات احلدين للمعادلت التفا�سلية العادية اخلطية: طريقة اإطالق النار.

MATH 346  نظرية الأعداد

�سم���م ه���ذا املقرر لإك�ساب الط���الب املعرفة واملهارات ذات العالق���ة بنظرية قابلية الق�سمة-نظري���ة الأعداد الأولية 
-التطابقات، البواقي الرتبيعية -معادلت ديوفانتني الدوال العددية الك�سور املت�سلة) امل�ستمرة( وتطبيقاتها. 

MATH 343جرب جتريدي)1(

تعري���ف �سب���ه املجموع���ة – تعريف املجموع���ة – اأمثلة على املجموع���ات، خوا�ض العمليات الثنائي���ة على جمموعات  
تعري���ف املجموع���ة اجلزئي���ة -تعري���ف املولدات واملجموع���ة الدائرية – اأمثل���ة عليها، املجموع���ات امل�ساركة – الزمر 
اجلزئي���ة الناظمي���ة -زمر خ���ارج الق�سمة، تعريف الت�س���اكل والتماثل الذاتي يف املجموع���ات، نظرية كيلى – نظرية 

لجراجن  - نظريات التماثل.

Math342جرب خطى )2(

التحوي���الت اخلطي���ة  الفراغ���ات الجتاهي���ة احلقيقي���ة،  وامل�سفوف���ات،  املع���ادلت اخلطي���ة  املق���رر  ه���ذا  يت�سم���ن 
وامل�سفوف���ات واملح���ددات، القي���م املمي���زة )الذاتي���ة( واملتجه���ات املمي���زة )الذاتي���ة(، الأ�س���كال القانوني���ة، امل�سفوفات 

املتماثلة والهرميتية، املعيار للمتجهات وامل�سفوفات، امل�سفوفات موجبة التحديد، امل�سفوفات الغري �سالبة.

MATH343جرب جتريدي)2(

يت�سم���ن املحت���وى العلم���ي لهذا املقرر الزمر املنتهية التولي���د – حا�سل ال�سرب املبا�سر النظري���ة الأ�سا�سية للزمر 
الإبدالية – نظرية زمر p، نظريات �سايلو وتطبيقاتها يف الزمر املنتهية احللقات – احللقات اجلزئية – املثاليات 
-  حلق���ات الق�سم���ة – امثل���ة الت�س���اكل يف احللق���ات ونظري���ات التماث���ل، حلقات كث���ريات احلدود- كث���ريات حدود ل 

خمتزلة – معيار ايزن�ستاين، جمالت وحيدة التحليل اىل عوامل – املجال التقليدي، تعريف احلقل واأمثلة .

MATH 406معادلت تفا�سلية جزئية

تعري���ف املع���ادلت التفا�سلي���ة اجلزئي���ة وكيفي���ه تكوي���ن املع���ادلت عن طريق ح���ذف الثواب���ت وال���دوال الختيارية، 
املع���ادلت اخلطي���ة و�سب���ه اخلطية من الرتب���ة الأوىل، طريقة لج���راجن وطريقة جاكوب، املع���ادلت اخلطية و�سبه 
اخلطي���ة م���ن الرتب���ة الثاني���ة – اختزال املع���ادلت اإىل ال�سورة القانوني���ة واحللول يف بع�ض احل���الت اخلا�سة، حل 
م�ساأل���ة كو�س���ي با�ستخدام �سيغة )داملربت( واحلل بف�سل املتغ���ريات، معادلة اجلهد ومعادلة احلرارة، م�سائل القيم 

البتدائية والقيم احلدية واحلل بطريقة الدوال الذاتية )املميزة(. 

Math 407دوال خا�سة

يت�سم���ن ه���ذا املق���رر كث���ريات احل���دود ليالجن���در و�سيغ���ة رودريج���ريز لكث���ريات ح���دود لجن���در، كث���ريات ح���دود 
ت�سيبي�سي���ف وا�ستعمالته���ا، دال���ة جام���ا -ايجاد قيم���ة تقريبية لدالة جاما-ح�س���اب قيم جلاما، دالة بيت���ا، ا�ستخدام 
الدال���ة املول���دة لدال���ة بيت���ا -دالة بيتا الغ���ري مكتملة، دالة جاما الغ���ري مكتملة -�سيغة رابي حل�س���اب معامالت ذات 
احلدين-دال���ة ذيت���ا ودالة كثرية ح���دود جاما، الدوال فوق الهند�سية -دوال ب�سل -ا�ستق���اق من املعادلت التفا�سلية 
-ح�س���اب قي���م دوال ب�س���ل عددي���اً، عائل���ة ال���دوال املتعام���دة ذات م�ستقات منعدمة عن���د طريف الف���رتة، دوال جاكوبى 

الزائدية -بع�ض العالقات للدوال الزائدية. 

MATH413حتليل مركب)1(
ي�سم���ل املحت���وى العلمي للمقرر الأع���داد املركبة: اخلوا�ض اجلربي���ة، ال�سورة القطبية والأ�سي���ة، القوي واجلذور، 
م�ست���وي اآرجن���د، الدوال املركبة: النهايات الت�سال، معادلت كو�سي – رميان. الدوال التحليلية. الدوال الأ�سا�سية 
وخ�سائ�سه���ا: الدال���ة الأ�سية، الدوال املثلثية، الدوال الزائدية، ال���دوال اللوغاريتمية، الدوال العك�سية، التكامالت 
املركب���ة: التكام���الت علي م�س���ار، نظرية كو�سي للتكام���ل، �سيغة تكامل كو�س���ي ونتائجها، تق���ارب وتباعد املتتابعات 

واملت�سل�سالت املركبة، مت�سل�سة تيلور، مت�سل�سلة لورانت. النقاط ال�ساذة، نظرية الباقي.

  MATH 415   حتليل دايل

�سم���م ه���ذا املق���رر لتمك���ني الطالب من التع���رف على الف�س���اءات املرتية، الف�س���اءات اخلطية الف�س���اءات املعيارية، 
متباينات هولدر ومنكوف�سكي، ف�ساءات باناخ، ف�ساءات من النمط ل، املوؤثرات املتعامدة واملجموع املبا�سر، املتتاليات 

املتعامدة القيا�سية، املوؤثرات املرافقة.

 Math416نظرية املقيا�ض

ي�سمل املحتوى  العلمي لهذا  املقرر الفئات والف�سول، مقيا�ض الفرتات، املقيا�ض واملقيا�ض اخلارجي، املقيا�ض املمتد، 
الدوال القابلة للقيا�ض، والتكامل مبفهوم لوبيج. 
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MATH433  التحليل العددي وتطبيقاته الريا�سية
�سمم هذا املقرر ي�سمل حمتواه التقريب املنتظم: مقيا�ض الت�سال، نظرية فاي�سرتا�ض، اأمثلة من تقريبات ال�ستكمال، 
التقري����ب الرتبيع����ي الأق����ل: الرتبيعات الأقل املتقطع����ة، الرتبيعات الأق����ل وكثريات احلدود املتعام����دة، كثريات حدود 

�سب�سيف، التقريب الن�سبي: تقريب بادي الن�سبي،  تقريب �سب�سيف  الن�سبي، التقريب بكثريات احلدود املثلثية. 

MATH445موا�سيع خمتارة من اجلرب املجرد
يهدف هذا املقرر اإيل تعريف الطالب ببع�ض موا�سيع اجلرب التي مل يتم التطرق اليها من خالل املقرات وطريقة 

البحث عن املراجع املنا�سبة للمو�سوع. كما يحتوى املقرر على موا�سيع متقدمة متفرقة من اجلرب املجرد.

MATH 462الهند�سة الإقليدية  وال اإقليدية
يت�سمن هذا املقرر  الهند�سة الإقليدية  وت�سمل املفاهيم الأ�سا�سية للهند�سة الإقليدية، م�سلمات اإقليد�ض ومكافئات 
امل�سلم���ة اخلام�س���ة، م�سلمات امل�سط���رة والبينية والنف�سال واملنقل���ة، الزوايا. املثلثات ونظري���ات التطابق، املتباينات 
الهند�سي���ة، م�سلم���ة الت���وازي وجمم���وع قيا����ض زواي���ا املثلث، الأ�س���كال الرباعي���ة، م�ساح���ة املناطق امل�سلع���ة ونظرية 
فيثاغور����ض، ت�ساب���ه امل�سلعات، الدوائر، وامل�سلعات املنتظمة والدوائر، اخلطوط وامل�ستويات يف الف�ساء؛ املج�سمات. 
كم���ا يت�سم���ن ه���ذا املق���رر  الهند�س���ة األ اإقليدية وت�سم���ل: نظام الفر�سي���ات يف الريا�سي���ات املعا�س���رة والتاأكيد على 
الهند�س���ة؛ الهند�سي���ة الأفيني���ة؛ الهند�سة الإ�سقاطي���ة والزائدية؛ الهند�س���ة امل�ستوية الزائدي���ة وفر�سية التوازي؛ 
مثلث���ات التق���ارب واأ�س���كال �ساك���ري الرباعية؛ النقاط املماثل���ة واملحالت الهند�سي���ة املرتبطة بها واخلل���ل امل�ساحي؛ 

متثيل الهند�سة الزائدية يف امل�ستوى الإقليدي.

MATH 463هند�سة تفا�سلية
�سم���م ه���ذا املق���رر ليت�سمن حمت���واه املنحني البارام���رتي، نظرية املنحني���ات يف الف�ساء، املنحني���ات املنتظمة وغري 
املنتظم���ة، التقو����ض والنحن���اء وبع����ض النظري���ات عليهما- تغ���ري البارامرت، ال�سط���وح الب�سيط���ة- النظرية املحلية 
لل�سطوح، نظرية الوجود، النفراد للمنحنيات يف الف�ساء، متجه املما�ض وف�ساء املما�سات، ال�سيغة الأ�سا�سية الأويل 

والثانية، املنحنيات اجليودي�سية. 

MATH464توبولوجي عام
يح���وى ه���ذا املق���رر تعريف التوبولوج���ى – املجموع���ات املفتوحة – املجموع���ات املغلقة – داخ���ل جمموعة- اإغالق 
جمموع���ة – ح���دود جمموعة، املجموع���ات الكثيفة والف�ساءات القابل���ة للف�سل، الأ�سا�س���ات والأ�سا�سات اجلزئية – 
الف�س���اءات املع���دودة ثاني���ا، حا�سل ال�سرب املنته للف�ساءات  التوبولوجي���ة – الف�ساءات اجلزئية، ات�سال الدوال يف 
43210  الف�س���اءات النتظمة  ,,,, TTTTT الف�س���اءات التوبولوجي���ة وت�ساب���ه الت�س���اكل، م�سلمات النف�س���ال – ف�ساءات 

والطبيعية، الفراغات املرتية -تعريف الف�ساءات املرتا�سة – واملرتابطة. 

MATH462ريا�سيات متقطعة
�سم���م ه���ذا املق���رر لي�سم���ل اأ�سا�سي���ات الريا�سي���ات املتقطعة-املنط���ق ال�س���وري –نظري���ة الفئ���ات، البن���ي اجلربي���ة 
الأ�سا�سي���ة: اأ�سب���اه املجموعات – الوحدويات -املجموعات وال�سفرات اخلطي���ة، نظرية الروا�سم: الروا�سم، الروا�سم 
املوجه – املمرات -الدوائر الرتابطية -ممرات اويلر – وهاميلتون -املمر الأق�سر-روا�سم م�ستو تلوين املمرات –
الأ�سجار -الأ�سجار املولدة -خوارزميات متنوعة، قابلية احل�ساب: جداول النتقال والر�سوم التخطيطية -التكافوؤ 

والت�ساكل -دوال الرتداد اجلزئية - اللغات والقواعد -العبارات املنتظمة.

MATH 481تاريخ الريا�سيات عند العرب وامل�سلمني
ي�سمل املحتوى العلمي للمقرر تطور الأنظمة العددية، ن�سوء احلاجة اإىل العد والأ�ساليب البدائية للعد، الأنظمة 
العددي���ة: الرتقي���م واأنظمت���ه، النظ���ام الفرع���وين، النظ���ام البابلي، النظ���ام اليون���اين، النظام الهن���دي وغري ذلك. 
عل���م احل�س���اب والعملي���ات احل�سابي���ة الأربع، امل�س���ادر الأولي���ة للريا�سيات العربية م���ن الع�سور ال�سابق���ة لالإ�سالم، 
الإ�سهام���ات العام���ة للم�سلم���ني والع���رب يف الريا�سي���ات، احل�س���اب وعل���م الهند�س���ة وح�س���اب املثلث���ات واجل���رب عن���د 
امل�سلمني والعرب)اجلذور، نظرية ذات احلدين، معادلت الدرجة الأوىل، والرتبيعية والتكعيبية والدرجة الرابعة، 
والهند�سة التحليلية(، م�ساهري الريا�سيني امل�سلمني والعرب)اخلوارزمي، الكندي، البتاين، ثابت بن قرة، اخلازان، 
اأب���و الوف���اء البوزجاين، الكرخي، ابن الهيث���م، البريوين، عمر اخليام، ن�سري الدين الطو�س���ي، الكا�سي، بهاء الدين 
العامل���ي(، امل�س���ادر الأولية للريا�سيات الأوروبية حتى نهاية القرن ال�ساد�ض ع�سر، الريا�سيات يف اأوروبا حتى نهاية 
الق���رن ال�ساد����ض ع�سر )احل�ساب، الفلك واملثلث���ات، الفن والريا�سيات، نظرية الأع���داد، امليكانيكا، اجلرب(، م�ساهري 
الريا�سي���ني الأوروبي���ني حت���ى نهاية الق���رن ال�ساد�ض ع�س���ر ) فيبونا�سي، لوي����ض التا�سع، مول���ري، با�سيلو، ترجتلي، 

كاردانو، ريكوردي، ريتك�ض، فرياري، بومبيلة، فيتي(.

MATH491م�سروع بحثي
اله���دف م���ن هذا املق���رر ان يتعرف الطالب علي بع�ض املوا�سيع البحثية يف الريا�سي���ات  وكيفية جمع املادة العلمية 
�س���واء م���ن ال�سبك���ة الدولي���ة للمعلوم���ات اأو م���ن خالل ارتي���اد املكتبات وكذل���ك التعرف عل���ي كيفية كتاب���ة البحوث 

الريا�سية والتعود علي املناق�سة العامة.

STAT 201اإح�ساء عام
ي�سمل  حمتوى هذا املقرر نبذة عن علم الإح�ساء: تعريف علم الإح�ساء – املجتمع – العينة - البيانات الإح�سائية 
وم�س���ادر جمعه���ا – املعلم���ة – الإح�ساء، عر����ض البيانات الإح�سائي���ة وو�سفها: عر�ض البيان���ات بطريقة الأعمدة 
واجل���داول والدائ���رة - التوزيعات التكرارية الب�سيطة واملتجمع���ة - التمثيل البياين للتوزيعات التكرارية واأ�سكالها، 
مقايي����ض النزع���ة املركزية: الو�س���ط احل�سابي - الو�سط احل�سابي املرجح – الو�سي���ط – املنوال - الو�سط الهند�سي 
-الو�سط التوافقي الربيعات والع�سريات واملئنيات -بع�ض خوا�ض هذه املقايي�ض – العالقة بني الو�سط احل�سابي 

قسم الرياضيات  v
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والو�سي���ط واملن���وال.  كم���ا ي�سم���ل مقايي�ض الت�ست���ت: املدى – النح���راف املتو�س���ط – التباين والنح���راف املعياري 
– نظرية ت�سيب�سيف -مقايي�ض اللتواء والتفرطح.  املعيارية  املعياري والدرجات  – املتغري  – معامل الختالف 
كم���ا ي�سم���ل الرتب���اط والنح���دار: معام���ل الرتب���اط اخلط���ي لبري�س���ون – معام���ل ارتب���اط الرت���ب ل�سبريمان – 
مع���ادلت خ���ط النحدار – بع�ض معادلت النحدار التي ت���وؤول اإيل خطية. وف�ساًل عن ذلك يت�سمن املقرر مبادئ 
الحتمالت: التجربة الع�سوائية -ف�ساء العينة – احلادثة – العمليات على احلوادث – تعريف الحتمال باملفهوم 
التقلي���دي – م�سلم���ات الحتمال – الأحداث امل�ستقلة – قانون الحتمال الكلي نظرية بايز – طرق العد املتغريات 
الع�سوائي���ة: املتغ���ريات الع�سوائي���ة املتقطع���ة – دال���ة الحتم���ال – دال���ة التوزيع الرتاكم���ي – التوق���ع – التباين - 
املتغ���ريات الع�سوائي���ة املت�سلة – دالة كثافة الحتمال – دال���ة التوزيع الرتاكمي – التوقع – التباين . والتوزيعات 

الحتمالية: التوزيع املنتظم املتقطع – توزيع ذي احلدين – توزيع بوا�سون – التوزيع الآ�سي. 

STATنظرية الحتمالت)1(  311
�سمم هذا املقرر لي�سمل مراجعة علي املتغريات الع�سوائية املتقطعة واملت�سلة: دوال الحتمال وكثافة الحتمال والتوزيع 
الرتاكم���ي – التوق���ع والتباي���ن وال���دوال املول���دة للعزوم، بع����ض التوزيعات الحتمالي���ة ميتغري واحد: التوزي���ع الهند�سي 
)املتجه  الثنائية  الع�سوائية  املتغريات  القيا�سي،  الطبيعي  – التوزيع  الطبيعي  – التوزيع  بيتا  توزيع   - – توزيع جاما 
الع�سوائ���ي(: دال���ة الحتم���ال امل�سرتك���ة – دالة كثافة الحتم���ال امل�سرتكة – دال���ة التوزيع الرتاكمي���ة امل�سرتكة – الدوال 
الهام�سي���ة – دال���ة الحتم���ال ال�سرطي���ة  -دال���ة كثاف���ة الحتم���ال ال�سرطي���ة -الدال���ة املولدة للع���زوم امل�سرتك���ة – العزوم 
امل�سرتك���ة – التغاي���ر – معام���ل الرتب���اط – التوقع ال�سرط���ي – ال�ستقالل ملتغريين ع�سوائي���ني – نظريات ال�ستقالل، 
بع����ض التوزيع���ات الثنائي���ة: توزي���ع ثالثي احلدود – التوزي���ع الطبيعي الثنائ���ي، دوال املتغريات الع�سوائي���ة: طرق اإيجاد 

توزيع دوال املتغري الع�سوائي – جمموع متغريين ع�سوائيني. 
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

0554146013Gal_moa@hotmail.comاأ. د. جالل حمرو�ض معتمد مر�سي
05473229916Iggu57@yahoo.co.inاأ. د. �سيد اإقبال اأحمد 

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما
0535478387helarabawy@ut.edu.saد. ح�سن احمد حممد ح�سن
0557054610bahmed@ut.edu.saد. ب�سري احمد حمي الدين

0593588578master_moth2003@yahoo.comد. حممد يحيى اأبو زيد ن�سار
0552884106halimgamil@yahoo.comد. عبد احلليم جميل عبد احلليم عبيد

0503028809Aljoufi-mona@hotmail.comد. منى �سيف اهلل ح�سن اجلويف

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0506571217mineeralmour@yahoo.co.ukد. منري يو�سف  النور

0548398200sabermadkour@yahoo.comد. �سابر �سعد رزق مدكور

0504836765ABadran@ut.edu.saد. عبداحلمي����د املر�س����ي عبداحلمي����د ب����دران

0559263205oosman@ut.edu.saد. عثمان عثمان حممد احلماحمي

0553623911habdallah@ut.edu.saد. ح�سن عمر بن عبداهلل

0501991913NELNafrawy@ut.edu.saد. نادر عبدالعظيم يون�ض النفراوي

0548709165MBarakat@ut.edu.saد. منت�سر �سعودي علي بركات

0508862301anaudalur@ut.edu.saد. اأمري هارون خ�سر ناندلور

 0595702997GMuhiuddin@ut.edu.saد. غالم حميى الدين جمعة علي

0557508165SuAhmad@ut.edu.saد. �سلطان احمد نياز علي خان

0582903874Meraj79@gmail.comد. مرياج علي  خان

0557508203Faizan_math@yahoo.comد. فايزان احمد  خان

0534208515Iqtadar786@rediffmail.comد. حممد اقتدار  خان

0534123351mdilshaad@gmail.comد. حممد دل�ساد

0535482965hotmail.com@1_Hoda_aliد. هدى �سالح حممد علي

05052241299Dr_elham_alali@hotmail.comد. الهام مدين حممد العلي

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0555537983Mo22on_1410@hotmail.comاأ. فهد م�سلم �سامل احلربي

0501278057MER966@HOTMAIL.COMاأ. حممد عيد م�سيعيد الر�سيدي

0599277072Azuz.0096@gmail.comاأ. عبدالعزيز حممد ديل العنزي

0534693316Usamah_24@hotmail.comاأ. اأ�سامه عبدالعزيز حممد العمري

0567023532Ama595@hotmail.comاأ. اأحمد حممد اأحمد ال عامر

0554985371sawsaan.hassen@gmail.comاأ. �سو�سن عبدالعزيز ح�سن عبدالرحمن

0560531224NANAEBR@HOTMAIL.COMاأ. نيفني ح�سني ح�سني الطويل

0555374696nawanalatwi@hotmail.comاأ. نوال عوده عياد العطوي

0542398991k_s_mahmoud@hotmail.comاأ. �سحر حممود حممد حممود

0506302447hotmail.com@nose1426اأ. هيفاء فرج دغيليب الرحيلي

0555580100Ab-alo@hotmail.comاأ. عبري م�سهور تركي العتيبي
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الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
 0501828534اأ. فاطمه فريج م�سلم العطوي

 اأ. عبدالرحمن فالح عياد اجلهني

 0509102508Anas-2007@hotmail.comاأ. مرمي غرامه علي ال�سهري

 0555376604اأ. اعتدال م�ساعد عقيل املطريي

 0504557035اأ. منريه علي عثمان عري�سي

0507114910Ali-Alkordi@hotmail.comاأ. علي عبداهلل �سامل العطوي

0553520707Solimanalatawi@hotmail.comاأ. �سليمان علي �سالمه العطوي

 0550130108اأ. عادل حممد �سليمان العطوي

 0555660945اأ. فهد مقبول علي العمراين

0504377737Mano_737@hotmail.comاأ. منى عيد �سويلم احلويطي

0505970884S_57_S@hotmail.comاأ. �سناء حمود نافع ال�سمري

 0594142942اأ. ا�سماعيل حممد ا�سماعيل ال�سعبان

  اأ. حممد ربيع عزام العطوي

 0543910595اأ. في�سل حممد فحمان الرويلي

0507782919Bmg0530@hotmail.comاأ. مرمي حممد �سقيان العطوي

اأ. ب�سام زاكي البلوي
اأ. عبد اهلل �سليمان العطوي

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
د. ح�سن اأحمد حممد ح�سن   

الهاتف: 0535478387  
الربيد: تبوك 71491 �سندوق بريدي 741  

helarabawy@ut.edu.sa الربيد اللكرتوين:   
el_arabawy@hotmail.com    

قسم الرياضيات  v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ ق�سم الإح�ساء يف العام الدرا�سي 1431/ 1432ه� املوافق 2011/2010 م .  

الر�سالة:  v
ال�ستجاب���ة حلاج���ات املجتمع يف جمال الإح�ساء بتقدمي برنام���ج تعليمي مميز وفعال، مبا يحقق تطلعات   

خطط التنمية للمجتمع والتوجه ال�سحيح وامل�ستمر لتح�سني هذا الربنامج والبحوث العلمية.
الأهداف:  v

الإح�ساء.  تخ�س�ض  يف  موؤهلة  وطنية  كوادر  من  واململكة  املنطقة  احتياجات  تلبية   •
تلبية احتياجات املنطقة واململكة من الأبحاث العلمية والدرا�سات التطبيقية املختلفة ذات ال�سلة بالإح�ساء.  •
والأهلي.                                                  احلكومي  للقطاعيني  املختلفة  العلمية  املجالت  �ستي  يف  والفنية  العلمية  اخلدمات  تقدمي   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الإح�ساء:   v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف ق�سم الإح�ساء فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )132( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
83 )منها 9 �ساعات اختيارية(متطلبات الق�سم3
4متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

للح�سول علي درجة بكالوريو�ض العلوم يف الإح�ساء ينبغي علي الطالب اأن يجتاز عدد 132 �ساعة معتمدة بتقدير عام   
ل يقل عن مقبول مبعدل تراكمي ل يقل عن )2(. وفيما يلي بيان بتوزيع �ساعات الق�سم الإجبارية والختيارية:  

جدول املقررات الإجبارية:    v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

STAT 21131-3STAT 201نظرية الحتمالت )1(1
STAT 35231-3STAT 201اأ�ساليب املعاينة2
STAT 24131-3بحوث عمليات )1(3

STAT 33121-2STAT 211عمليات ع�سوائية )1(4
STAT 32131-3STAT 211ال�ستدلل الإح�سائي )1(5
STAT 3513--3STAT 211حتليل النحدار6
STAT 45221-2STAT 321طرق اإح�سائية متعددة املتغريات7
STAT 42231-2STAT 321ال�ستدلل الإح�سائي )2(8

-STAT 4512--2STAT321ت�سميم وحتليل التجارب9
STAT 351

STAT 45331-3STAT 322طرق اإح�سائية ل معلمية10

برجميات اإح�سائية جاهزة11
 )SPSS-SAS-…(

STAT 4542-23
STAT201-
STAT321-
STAT 351

STAT 4553--3STAT 351اقت�ساد قيا�سي12
MATH 31131-3MATH 251حتليل حقيقي13
STAT 30144STAT 211مبادئ نظرية التوزيع14
MATH 43234STAT 201حتليل عددي وتطبيقات ريا�سية15

MATH 456313منهج البحث العلمي16
STAT201-
STAT321-
STAT 351

STAT 457313STAT 351ال�سال�سل الزمنية17
MATH 20044MATH101اأ�سا�سيات التكامل18
MATH 25133MATH101نظرية الفئات واملنطق الريا�سي19
MATH 20444MATH200معادلت تفا�سلية20
MATH 24133MATH200جرب خطي21
STAT 30233STAT 201اإح�ساء �سكاين22
XXX33اختياري اإح�ساء231
XXX33اختياري اإح�ساء242
XXX33اختياري اإح�ساء253
CSC 11244CS100لغة برجمة26
27STAT اإح�ساء  عامSTAT 20144MATH101

78املجموع

قسم اإلحصاء  v
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املقررات الختيارية (على الطالب اختيار ثالثة فقط):    v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

STAT 35831-3STAT 211اإح�ساء حيوي1
STAT 34231-3STAT 241بحوث عمليات )2(2
STAT 43221-2STAT 331عمليات ع�سوائية )2(3

STAT 4433--3STAT 311نظرية ال�سفوف4
STAT 341

STAT 44431-3STAT 321نظرية ال�سالحية5
STAT 42431-3STAT 422مناذج خطية6
STAT 4593--3STAT 321حتليل البيانات النوعية7

تو�سيف املقررات:  v

STAT 201اإح�ساء عام

نب���ذة ع���ن عل���م الإح�ساء-عر����ض البيان���ات الإح�سائي���ة وو�سفه���ا - مقايي����ض النزعة املركزي���ة -  مقايي����ض الت�ستت 
- الرتب���اط والنح���دار - مب���ادئ الحتم���الت ) التجرب���ة الع�سوائي���ة -  ف�س���اء العينة – احلادث���ة – العمليات على 
احل���وادث – تعري���ف الحتم���ال باملفهوم التقلي���دي – م�سلمات الحتم���ال – الأحداث امل�ستقل���ة – قانون الحتمال 
الكل���ي نظري���ة باي���ز – طرق العد ( - املتغريات الع�سوائية ) املتغ���ريات الع�سوائية املتقطعة – دالة الحتمال – دالة 
التوزي���ع الرتاكم���ي – التوق���ع – التباي���ن - املتغ���ريات الع�سوائي���ة املت�سلة – دال���ة كثافة الحتم���ال – دالة التوزيع 

الرتاكمي – التوقع – التباين(.   

STAT 301مبادئ نظرية التوزيع

مراجع���ة املتغريات الع�سوائية -التوزيع���ات الحتمالية املنف�سلة )ذي احلدين – بوا�سون – التوزيع الهند�سي -ذي 
احلدي���ن ال�سال���ب – فوق الهند�سي( وعز ومها والدوال املول���دة للعزوم وخ�سائ�سها، التوزيعات الحتمالية املت�سلة 

)املنتظم – الأ�سى – الطبيعي( وعز ومها والدوال املولدة للعزوم.

STAT 211نظرية الحتمالت )1(
املتغ���ريات الع�سوائية املتقطع���ة واملت�سلة - دوال الحتمال وكثافة الحتمال والتوزيع الرتاكمي – التوقع والتباين 
وال���دوال املول���دة للعزوم - املتغريات الع�سوائية الثنائية )املتج���ه الع�سوائي(: دالة الحتمال امل�سرتكة – دالة كثافة 
الحتم���ال امل�سرتك���ة – دال���ة التوزي���ع الرتاكمية امل�سرتكة – ال���دوال الهام�سية – دالة الحتم���ال ال�سرطية  - دالة 
كثاف���ة الحتم���ال ال�سرطي���ة -  الدالة املولدة للعزوم امل�سرتكة – الع���زوم امل�سرتكة – التغاير – معامل الرتباط – 

التوقع ال�سرطي – ال�ستقالل ملتغريين ع�سوائيني – نظريات ال�ستقالل.
دوال املتغريات الع�سوائية: طرق اإيجاد توزيع دوال املتغري الع�سوائي – ا�ستنتاج بع�ض التوزيعات الهامة مثل توزيع 

مربع كاي-توزيع ت – توزيع اإف -جمموع متغريين ع�سوائيني.

STAT 241بحوث عمليات)1(
مقدم���ة يف بح���وث العملي���ات: اأهميته���ا، ون�ساأتها، وجم���الت ا�ستخدامه���ا.  نظرية الربجمة اخلطي���ة )بناء منوذج 
الربجمة اخلطية -الطريقة البيانية، -طريقة ال�سمبلك�ض: احلل وتف�سري مدلولت احلل الأمثل فقط ل� )حالت 
التعظي���م والتقلي���ل – طريقة M الكربى( حالت خا�سة للربجمة اخلطية )طريقة النقل وطريقة التخ�سي�ض( 

-�سبكات الأعمال )طريقة امل�سار احلرج واأ�سلوب تقييم ومراجعة الربامج(.

STAT 331عمليات ع�سوائية )1(
تعري���ف العملي���ة الع�سوائي���ة -ت�سنيف العملي���ات الع�سوائية-معنى فراغ احلالة وف���راغ املعلمة-اأمثلة على العمليات 
الع�سوائي���ة يف حال���ة )الفراغ���ات املنف�سلة للمعلمة واحلالة-ف���راغ املعلمة املت�سل وفراغ احلال���ة املنف�سل-الفراغات 
املت�سل���ة للمعلم���ة واحلال���ة(، �سال�س���ل مارك���وف: خا�سي���ة ماركوف-معن���ى خا�سي���ة ماركوف-اأمثلة عل���ى العمليات 
الع�سوائي���ة الت���ى حتق���ق خا�سية ماركوف-�س���روط العملية الع�سوائية لك���ي تكون �سل�سل���ة ماركوف-اأمثلة تطبيقية 
 – P خوا�ض– P ل�سال�سل ماركوف م�سفوفة النتقال -م�سفوفة احتمال انتقال خطوة واحدة ل�سل�سلة ماركوف

اأمثلة على �سال�سل ماركوف والقيم املناظرة يف م�سفوفة النتقال.

STAT432عمليات ع�سوائية )2(
مراجع���ة ل�سال�س���ل مارك���وف. م�سفوف���ة احتم���ال انتق���ال  n خط���وة - معادلت �سامب���ان- كوملج���روف -العالقة بني 
م�سفوف���ة النتق���ال النونية وم�سفوفة احتمال انتق���ال n خطوة )بدون اإثبات(- اأمثل���ة تطبيقية ل�سال�سل ماركوف 
والقي���م املناظ���رة له���ا يف م�سفوفة النتق���ال بخطوة اأو اأكرث - متثي���ل القيم الذاتية  - عملي���ة بوا�سون ومنوذج 
له���ا- تطبيق���ات عملية على عمليات بوا�سون – بع�ض التطبيقات يف نظرية الطوابري-معادلت الفروق التفا�سلية - 
عملية املواليد املنفردة- منوذج لعملية ولدة وتطبيقات عليها- عملية وفاة ومنوذج عليها مع تطبيق- منوذج لعملية 

وفاة وولدة- املعادلت التفا�سلية للفروق.

قسم اإلحصاء  v
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STAT 452طرق اإح�سائية متعددة املتغريات
مراجع���ة ج���رب امل�سفوفات-التوزي���ع الطبيع���ي متع���دد املتغريات-اختب���ار فر�سي���ات ح���ول متو�س���ط التوزي���ع متع���دد 
املتغريات-الرتابط اجلزئي واملتعدد-الإح�ساء T لهوتلنج-الف�سل والت�سنيف – الت�سنيف با�ستخدام دوال الف�سل 

اخلطية-املركبات الرئي�سية-التحليل العاملي.

STAT 451ت�سميم وحتليل التجارب
تعري���ف ) التجرب���ة – املعاجل���ة - وحدة املعاجلة – اخلطاأ التجريب���ي ( -– اأ�سا�سيات ت�سميم التجربة ) الع�سوائية 
– التكرار – التحكم( -الت�سميم التام الع�سوائية ) مقدمة – مزايا وعيوب الت�سميم- حتليل بيانات الت�سميم تام 
الع�سوائي���ة يف حال���ة ت�ساوي التكرارات - حتليل بيانات الت�سمي���م تام الع�سوائية يف حالة عدم ت�ساوي التكرارات ( – 
ت�سمي���م القطاع���ات الع�سوائية الكامل���ة )مقدمة – مزايا وعيوب الت�سميم – النم���وذج اخلطي للت�سميم - حتليل 
بيانات ت�سميم  القطاعات الع�سوائية الكاملة – الكفاءة الن�سبية للت�سميم( – ت�سميم املربع الالتيني ) مقدمة – 
ت�سميم املربع الالتيني – النموذج اخلطي للت�سميم – حتليل بيانات املربع الالتيني – لكفاءة الن�سبية للت�سميم 
– ت�سميم املربع الغريقي الالتيني( – املقارنات املتعددة ) طريقة اأقل فرق معنوي حمفوظ – اختبار دنكن (.

STAT 321ال�ستدلل الإح�سائي )1(

املعاين���ة: اختي���ار العين���ات واأنواعها. توزيعات املعاين���ة للو�سط والفرق بني متو�سطني والتباي���ن والن�سبة بني تبايني عينتني. 
نظري���ة التقدي���ر: التقدير بنقطة )طريق���ة دالة الإمكانية العظمى – طريقة بايز-طريقة العزوم(. فرتات الثقة للمتو�سط 

والفرق بني متو�سطني والتباين والن�سبة والفرق بني ن�سبتني.

STAT 422ال�ستدلل الإح�سائي2
اختب���ارات الفرو�ض-نوع���ا اخلط���اأ I، II، دالة القوة لختب���ار اإح�سائي، متهيد نيمان-بري�س���ون، الختبارات الأكرث 
ق���وة بانتظ���ام، اختبار ن�سبة الإمكانية، فرتات الثقة-اختب���ار ن�سبة الحتمال التتابعي-طرق بايزية لختبار فر�سية 

ولفرتة الثقة.

STAT 358اإح�ساء حيوي
مقدمة )تعريف الح�ساء احليوي -مفهوم الإح�ساء احليوي -انواع البيانات احليوية -م�سادر البيانات احليوية(، 

الن�سبة – املعدلت -التنا�سب -جداول التوافق 2X2 -حتليل البقاء.

STAT 342بحوث عمليات)2(
حتليل احل�سا�سية يف الربجمة اخلطية -نظرية القرار -الربجمة غري اخلطية )تعريفات اأ�سا�سية –طرق احلل لإيجاد املتغري 

الواحد الأمثل(. 

STAT 351حتليل النحدار

النحدار اخلطي الب�سيط، النحدار اخلطي املتعدد ، حتليل الروا�سب ، طريقة املربعات العامة.

STAT 453طرق اإح�سائية لمعلمية
الف���روق ب���ني الح�ساء املعلمي والال معلمي -اختبار الإ�سارة – اختبار ومان وتنى اختبار كرو�سكاال وال�ض- اختبار 
ويلكوك�س���ون -اختب���ار التالح���ق -  اختب���ار كوك���ران – اختبار  كوملج���روف � �سمرينوف – اختب���ار التطابق – اختبار 

جودة التوفيق – اختبار ا�ستقاللية ال�سفات.

STAT 454برجميات اإح�سائية 
مدخل اإىل حتليل البيانات – مدخل اإىل احلزم الإح�سائية – اختيار حزمة )حزم( اح�سائية منا�سبة وتدريب الطالب 

عليها.

STAT 455اقت�ساد قيا�سي
طبيع���ة القت�س���اد القيا�سي – النماذج القت�سادية – من���وذج النحدار اخلطى الب�سيط – منوذج النحدار اخلطى 

املتعدد – منوذج النحدار العام – تعميم طريقة املربعات ال�سغرى – بع�ض م�ساكل القيا�ض.

STAT 457ال�سال�سل الزمنية
مقدمة -تعريف الال�سل الزمنية -اأمثلة لبع�ض ال�سال�سل الزمنية -اأهمية ال�سال�سل الزمنية -مركبات ال�سال�سل 

الزمنية -مقايي�ض الجتاه العام -مقايي�ض التغريات املو�سمية، اأ�سلوب )بوك�ض -جنكنز( يف التنبوؤ.

STAT 302اإح�ساء �سكاين
التعري���ف بعل���م الإح�ساء ال�سكاين -م�سادر الإح�س���اءات ال�سكانية – �سيغ ريا�سية لتح���ولت املجتمع – اإح�ساءات 

الولدة والوفاة – جداول احلياة – اخل�سوبة والهجرة – مناذج الإ�سقاط ال�سكانية.

STAT 424مناذج خطية
مراجع���ة املفاهي���م الأ�سا�سية جلرب امل�سفوفات – التوزيع الطبيعى بعدة متغ���ريات – ال�سيغ الرتبيعية – النموذج 
اخلط���ى الع���ام م���ن الرتبة التام���ة – تقدير معلمات النم���وذج – اإختبار فر�سي���ات خطية – تطبيق���ات من ت�سميم 

التجارب-حتليل التباين.

STAT 352اأ�ساليب املعاينة
تعريف املجتمع ومعامله  – احل�سر ال�سامل – العينة – اإح�ساءات العينة – وحدات املعاينة – اطار املعاينة-املعاينة 
الحتمالي���ة )املعاين���ة الع�سوائية الب�سيطة – املعاين���ة املنتظمة – املعاينة الطبقية – املعاين���ة العنقودية( -املعاينة 

غري الحتمالية )املعاينة الغر�سية – املعاينة احل�س�سية(.
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STAT 443نظرية ال�سفوف
تعري���ف – العنا�س���ر الأ�سا�سي���ة لنظري���ة ال�سف���وف -  عملي���ات الو�س���ول فق���ط- عملي���ات املغادرة فق���ط – عمليات 

الو�سول واملغادرة.

STAT 444نظرية ال�سالحية
مفاهي���م اأ�سا�سي���ة يف نظرية ال�سالحية – مناذج اإح�سائي���ة لتعطيل الأجهزة – �سالحية الأنظمة – حتليل بيانات 

اأعمار الأجهزة – اختبارات احلياة – الأنظمة الحتياطية.

STAT 456منهج البحث العلمي
اأ�سالي���ب جم���ع البيان���ات الإح�سائية - طرق عر�ض وحتليل البيان���ات )الإح�ساء الو�سف���ى الإح�ساء ال�ستدليل( - 
كتاب���ة البح���ث العلم���ي-) �سياغ���ة ال�ستبيانات -  هيكلي���ة البحث - ا�ستعرا����ض نتائج التحلي���ل الإح�سائي - عر�ض 

نتائج البحث - تثبيت املراجع (.

STAT 459حتليل البيانات النوعية
اجل���داول التوافقي���ة )  2x2  و  )r x c((، مقايي����ض الرتاب���ط يف اجل���داول التوافقي���ة، جتزئ���ة اختب���ار مرب���ع كاي، 
النماذج الإح�سائية للبيانات الثنائية، النموذج اخلطي العام ، منوذج Logistic ومنوذج Loglinear لتحليل 

اجلداول التوافقية متعددة الأبعاد.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما
0553465320effat.noor@hotmail.comد. عالء  راأفت عبد املق�سود العلو�سي

0547145862elisdeeged@yahoo.comد. ال�سديق اإدري�ض حممد اإدري�ض
0537115442abuhawazen@yahoo.comد. الفرزدق حمجوب حممد ح�سني 

0566587106Dr.a.aalkhalifa@gmail.comد. عبداهلل اأحمد اخلليفة
0531328685ehabfrah@hotmail.comد. اإيهاب اأحمد حممد اأحمد

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0567278031Alkuiani_2003@icloud.comاأ. عليان مفلح البلوي

0556363154Baso_au@hotmail.comاأ. با�سم �سالح عمران ال�ساعدي
0599049519Alhelali.marwan@yahoo.comاأ. مروان ح�سني حمد الهاليل

0543015213Rnnn2008@hotmail.comاأ. رندا �سالح حممد احلربي
0507181307talamin@ut.edu.saاأ. طارق ح�سن حممد المني
0557301385omeralkamil@gmail.comاأ. عمر حممد الكامل حامد

055486774Hskt2010@hotmail.comاأ. قمراء وني�ض ماطر الرويلي

بيانات الت�سال :  v
د. الفرزدق حمجوب حممد ح�سني      جوال: 0537115442    

�سندوق الربيد:   741   تبوك 71491  
abuhawazen@yahoo.com     -    e.hussain@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

قسم اإلحصاء  v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ ق�سم علم الأحياء مع ن�ساأة كلية العلوم يف العام الدرا�سي 1430/1429 ه� املوافق 2009/2008م. يعترب علم الأحياء   
من العلوم املهمة يف حياتنا وذلك نظراً لتطبيقاتها املختلفة يف �ستى نواحي احلياة ، فهذا العلم يهتم بدرا�سة الكائنات 
احلية املختلفة وكذلك بيئاتها التي توجد فيها وعالقاتها مع بع�سها. وفى الع�سر احلايل ا�ستطاع العلماء ال�ستفادة 
الق�سوى من هذا العلم فمعظم الكت�سافات العلمية التي نراها لها عالقة ب�سكل اأو باآخر بعلم الأحياء. وقد روعي يف 
اخلط���ة الدرا�سي���ة اأن تكون مفردات املناهج وفق اأحدث املعلومات العلمي���ة امل�ستقاة من املراجع احلديثة وكان الرتكيز 
على النوع ولي�ض على الكم. كما يجب اأن تتما�سى اخلطة الدرا�سية مع حاجة �سوق العمل فهناك الكثري من املجالت 
التي ميكن للخريجني اللتحاق بها ومنها على �سبيل املثال تدري�ض مواد الأحياء يف التعليم العام ، العمل يف اجلامعات 
كمعيدين اأو باحثني اأو فنيني اأكادمييني اأو العمل يف وزارة الزراعة اأو الرثوة احليوانية وغريها من املجالت الأخرى.

الر�سالة:  v
تتمث���ل ر�سال���ة الق�س���م يف تاأهي���ل الط���الب ل�س���د الحتياج���ات املتنوعة ل�س���وق العمل يف جم���الت علم الأحي���اء املختلفة   
والعم���ل عل���ى تخري���ج جيل من العلم���اء والباحثني وحت�سني البيئ���ة املحيطة بالإن�سان وذلك ع���ن طريق تقدمي طيف 
متن���وع م���ن املعلومات النظرية احلديثة بجانب عدد من التج���ارب والتدريبات العملية والبحثية والتي تخدم املجتمع 

وتكون ركيزة لباقي العلوم الأخرى.

الأهداف:  v
الأحياء. علم  تخ�س�ض  يف  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  واململكة  املنطقة  احتياجات  تلبية   •

تلبي���ة احتياج���ات املنطق���ة واململك���ة م���ن الأبح���اث العلمية والدرا�س���ات التطبيقي���ة ذات ال�سلة بعل���وم الأحياء   •
وامل�سايرة لأحدث التطورات العلمية.

والأهلي. احلكومي  للقطاعني  املجالت  �ستي  يف  والفنية  العلمية  اخلدمات  تقدمي   •
الطالب. وكذلك  وامل�ساعدين  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  الق�سم  ملن�سوبي  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي   •

املختلفة. الو�سائل  عرب  املجتمع  خدمة  يف  الإ�سهام   •
مواكب���ة التط���ور العلم���ي يف امليادي���ن املختلف���ة وذل���ك م���ن خ���الل احل�سول على اأح���دث الأجه���زة واملعدات يف   •

جمالت علوم الأحياء التي تعتمد على التقنيات الدقيقة.
الإ�سه���ام يف احلف���اظ عل���ى البيئ���ة ع���ن طري���ق درا�س���ة امللوث���ات واأثرها على الكائن���ات احلية وو�سائ���ل مقاومة   •

التلوث. 

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الأحياء:    v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم )�سعبة اأحياء دقيقة( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )130( �ساعة درا�سية   

كما يلي: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
74 )منها 9 �ساعات اختيارية(متطلبات الق�سم3
11متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

للح�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو����ض يف الق�سم )�سعب���ة الأحياء العامة( فاإن���ه يتعني على الطالب اإكم���ال )130( �ساعة   
درا�سية كما يلي: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
71 )منها 9 �ساعات اختيارية(متطلبات الق�سم3
14متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

ق�سم الأحياء:  v
للح�س���ول عل���ي درج���ة بكالوريو�ض العلوم يف الأحياء ينبغي علي الطالب اأن يجتاز عدد 130 �ساعة معتمدة موزعة على   
ثماني���ة ف�س���ول درا�سي���ة )منها ف�سلني لل�سنة التح�سريية( بتقدير ع���ام ل يقل عن مقبول مبعدل تراكمي ل يقل عن 

)2(. وفيما يلي بيان بتوزيع �ساعات الق�سم الإجبارية والختيارية ل�سعبة الأحياء الدقيقة والعامة:  

جدول املقررات الإجبارية (ل�سعبة الأحياء الدقيقة):   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIO 202324BIO 101اأحياء عامة 12
BIO 221223BIO 202وراثة عامة 2

قسم األحياء  v
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BIO 222223BIO 202بيولوجيا اخللية3
BIO 231223BIO 202اأحياء دقيقة4
BIO 333223BIO 231علم البكرتيا5
BIO 332223BIO 231تق�سيم كائنات دقيقة6
BIO 241223BIO 202نبات عام 71
BIO 271223BIO 202اأ�سا�سيات علم البيئة8
BIO 330223BIO 231حتلل حيوي ميكروبي9

BIO 335223BIO 231علم الفريو�سات10
BIO 338223BIO 231 علم الفطريات11
BIO 420223BIO 222بيولوجيا جزيئية12
BIO 336223BIO 231ف�سيولوجيا كائنات دقيقة13
BIO 430223BIO 231مناعة واأم�سال14
BIO 438223BIO 338اأمرا�ض نبات15
BIO 436223BIO 336ميكروبيولوجيا �سناعية16
BIO 435223BIO 332طرق مكافحة ميكروبية17
BIO 434223BIO 336ميكروبيولوجيا طبية18
BIO 251223BIO 202حيوان عام 191
BIO 339223BIO 221وراثة اأحياء دقيقة20
-BIO 49144بحث ومقال21

65املجموع
جدول مقررات الإجبارية (ل�سعبة الأحياء العامة):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
  %املعتمدة

وزن
املتطلبات ال

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIO 20232--4BIO 101اأحياء عامه )2(1
BIO 22122--3BIO 202وراثة عامة2
BIO 22222--3BIO 202بيولوجيا اخللية3
BIO 23122--3BIO 202اأحياء دقيقه عامه4

BIO 24122--3BIO 202نبات عام 51
BIO 25122--3BIO 202حيوان عام 61
BIO 27122--3BIO 202اأ�سا�سيات علم البيئة7
BIO 34122--3BIO 241نبات عام 82
BIO 35122--3BIO 251حيوان عام 92

BIO 34822--3BIO 241فلورا اململكة10
BIO 45122--3BIO 251الطفيليات11
BIO 35922--3BIO 251ح�سرات عام12
BIO 40122--3BIO 202ف�سيولوجي عام13
BIO 47122--3BIO 271تلوث بيئي14
BIO 43022--3BIO 231مناعة واأم�سال15
BIO 45722--3BIO 359مكافحة عامة16
BIO 40322--3BIO 202اأحياء بحرية17
BIO 45222--3BIO 430وبائيات18
BIO 42022--3BIO 222بيولوجيا جزيئية19
--BIO 4914----4بحث ومقال20

433862املجموع
املقررات الختيارية (على الطالب اختيار ثالثة فقط) لطالب �سعبة الأحياء العامة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
  %املعتمدة

وزن
املتطلبات ال

ال�سابقة ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIO 3333بكرتيا1
BIO3313ف�سيولوجيا اأحياء دقيقة2
BIO 4583ح�سرات طبية وزراعية3
BIO 4323ت�سريح نبات4
BIO 3493نباتات طبية5
BIO 4023حت�سري عينات6

قسم األحياء  v
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املقررات الختيارية (على الطالب اختيار ثالثة فقط) لطالب �سعبة الأحياء الدقيقة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
  %املعتمدة

وزن
املتطلبات ال

ال�سابقة ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIO 4013ف�سيولوجي عام1
BIO 3483فلورة اململكة2
BIO 4513طفيليات3
BIO 3493نباتات طبية4
BIO 3373بيئة ميكروبية5

تو�سيف املقررات:   v
v تو�سيف مقررات اأحياء دقيقة:   

BIO 435  طرق مكافحة ميكروبية

العوام���ل البيئي���ة للتحك���م يف الكائنات الدقيق���ة – تاأثري درجة احلرارة – تاأثري الرطوب���ة الن�سبية – تاأثري الإ�سعاع 
– تاأثري املواد الكيميائية – تاأثري الرطوبة الن�سبية – تاأثري املواد امل�سادة للميكروبات – تاأثري امل�سادات احليوية.

BIO 436ميكروبيولوجيا �سناعية

تاري���خ تواج���د الكائن���ات الدقيقة يف الغذاء -البيئ���ات املختلفة للكائن���ات الدقيقة – تق�سيم الكائن���ات – قيا�ض النمو 
-تواجد الكائنات يف الغذاء )اللحم الطازج – الدجاج – اللحم امل�سنع – املنتجات البحرية – الأغذية املعلبة(.

BIO 434ميكروبيولوجيا طبية

فطري���ات طبي���ة )العوام���ل التي ت���وؤدي اإيل حدوث املر�ض – الأعرا����ض – الوبائية – الت�سخي����ض العملي للمر�ض - 
العالج( -بكرتيا طبية )العوامل التي توؤدي اإيل حدوث املر�ض – الأعرا�ض الوبائية – الت�سخي�ض العملي للمر�ض 
- العالج( - فريو�سات طبية )طرق حدوث املر�ض – الأعرا�ض – الوبائية – الت�سخي�ض العملي للمر�ض - العالج(.

BIO 335علم الفريو�سات

مقدم���ة تاريخي���ة لعل���م الفريو�سات – تركيب الفريو����ض – تكاثر الفريو�سات – تق�سي���م الفريو�سات – الفريو�سات 
احليوانية – الفريو�سات النباتية – الفريو�سات التي ت�سيب الإن�سان  - التحكم ومقاومة الفريو�سات.

BIO 330حتلل حيوي ميكروبي

املقدمة – الكائنات احلية الدقيقة – التحلل احليوي – التحلل احليوي حتت الظروف الهوائية -التحلل احليوي 
حتت الظروف الالهوائية – التحلل احليوي يف البيئة احلية – التحلل احليوي يف البيئة البحرية.

BIO 438اأمرا�ض نبات

الأمرا�ض النباتية وم�سبباتها احلية والغري حية – طرق انت�سار الأمرا�ض -مراحل تطور الأمرا�ض – تاأثري بع�ض 
العوام���ل البيئي���ة – الأمرا�ض الت���ي ت�سببها الفطريات – الأمرا�ض التي ت�سببها البكرتي���ا - الأمرا�ض التي ت�سببها 
الفريو�س���ات -الأمرا����ض الت���ي ت�سببها النباتات الطفيلي���ة -الأمرا�ض التي ت�سببها الدي���دان -الأمرا�ض التي حتدث 

نتيجة لنق�ض العنا�سر الغذائية – طرق التحكم يف الأمرا�ض.

BIO 430مناعة واأم�سال

مقدمة يف علم املناعة -و�سائل الدفاع اخلا�سة – و�سائل الدفاع الغري خا�سة – مكونات الدم )خاليا الدم البي�ساء(- 
املحتوي���ات الأخ���رى لل���دم – خا�سية اللته���ام – اجلهاز اللمف���اوي – املناعة املكت�سبة – احل�سا�سي���ة والتاأثري ال�سار 

لالأج�سام امل�سادة – تطبيقات علم املناعة – ال�سرطان وطرق الوقاية.

BIO 336ف�سيولوجيا كائنات دقيقة

ط���رق زراع���ه الكائن���ات الدقيقة )البكرتي���ا والفطريات( على اأو�س���اط غذائية خا�سة – تاأثري التعقي���م بالبخار علي 
حمتوي���ات الو�س���ط الغذائي – ط���رق حفظ الكائنات الدقيقة – منحنى النمو الأمث���ل للكائنات الدقيقة – العوامل 
املوؤثرة علي منو الكائنات الدقيقة – التغذية الكربوهيدراتية للكائنات الدقيقة – التغذية النيرتوجينية للكائنات 

الدقيقة – الفيتامينات والعوامل امل�ساعدة للنمو.

BIO 338علم الفطريات

مقدم���ة يف عل���م الفطري���ات – تركي���ب اخللي���ة الفطرية - ال�سبغ���ات العامة للفطري���ات – التكاث���ر يف الفطريات – 
تق�سي���م الفطري���ات – مملك���ة الفطريات الأولي���ة - مملكة الفطريات احلقيقة )رتبة الفطري���ات الزيجومي�سيتية – 

رتبة الفطريات ال�سكومي�سيتية – رتبة الفطريات البازيدية(.

BIO 332تق�سيم كائنات دقيقة

تق�سيم الفطريات – تق�سيم البكرتيا – تق�سيم الأكتينومي�سيتات – تق�سيم الفريو�سات.
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BIO 333علم البكرتيا

التق�سيم التقليدي للبكرتيا – التق�سيم ال�سريولوجي للبكرتيا – التق�سيم العددي للبكرتيا – التق�سيم الكيميائي 
للبكرتيا – التق�سيم اجلزيئي للبكرتيا – ت�سمية البكرتيا – تعريف البكرتيا – انت�سار البكرتيا.

BIO 339وراثة اأحياء دقيقة

احلم����ض الن���ووي– املادة الوراثي���ة – التمثيل اجليني – الطفرات – احلام�ض الن���ووي الكرومو�سومي– الرتباط 
يف البكرتيا.

BIO 420بيولوجيا جزيئية

متثي���ل امل���ادة الوراثية يف اخلاليا بدائي���ة النواة واخلاليا حقيقية النواة- حتليل املادة الوراثية ووظيفتها- ا�ستخدام 
املعلومات ال�سابقة يف حل امل�سكالت يف علم البيولوجيا اجلزيئية

BIO 271اأ�سا�سيات علم البيئة
مقدمة-مكونات البيئة-تركيب الغالف اجلوي- املاء والأمالح ودورة الطاقة- الأنظمة البيئية-تركيب امل�ستعمرات- 

امل�سادر الطبيعية- اأنواع التلوث البيئي.

BIO 231اأحياء دقيقة عام
نظم تق�سيم الكائنات احلية – م�سادر الكائنات الدقيقة – اأهمية الكائنات الدقيقة يف ال�سناعة – اأهمية الكائنات 
الدقيق���ة يف الط���ب - اأهمي���ة الكائن���ات الدقيق���ة يف الزراع���ة – من���و الكائنات الدقيق���ة – العوامل املوؤث���رة علي منو 
الكائن���ات الدقيق���ة – الفريو�سات )الرتكي���ب – التق�سيم – الزراعة – التنقية - التكاثر(– البكرتيا )الرتكيب – 
ال�س���كل – احلرك���ة – ال�سبغة – اجلراثيم يف البكرتيا( – الفطريات )ال�سبغات العامة - تركيب اخللية الفطرية 

الفطريات(. – تق�سيم  الفطريات  يف  – التكاثر 
BIO 251حيوان عام 1

مقدمة يف علم الأحياء-درا�سة الالفقاريات على اأ�س�ض التق�سيم وال�سكل الظاهري والرتكيب والوظيفة.

BIO 222بيولوجيا اخللية
مقدمة علم اخللية – تاريخ تطور املعلومات عن اخللية I -  تاريخ تطور املعلومات عن اخللية II – نظرية اخللية 
–تعريف اخللية – الختالف بني اخللية بدائية النواة واخللية حقيقة النواة – تركيب اخللية البكتريية – تركيب 
اخللي���ة احليواني���ة – تركي���ب ع�سيات اخللي���ة I - تركيب ع�سيات اخللية II - تركيب ع�سي���ات اخللية III – اأنواع 

اخلاليا – متيز اخلاليا – الرتكيب اجليني للخلية.

BIO 241نبات عام 1
مقدم���ة يف عل���م النبات -النبات���ات وعالقتها بعلوم احلياة -ال�س���كل الظاهري لنبات���ات ذوات الفلقتني -درا�سة اجلذر 

وال�ساق والأوراق -ت�سريح اجلذر وال�ساق والأوراق -تكيف النباتات مع البيئة.

BIO 221وراثة عامة
الهتمام بعلم الوراثة وم�سطلحاته- اإملام الطلبة بخلفية عن اأ�س�ض قوانني مندل الوراثية- اإملام الطلبة بتكنولوجيا 

الدنا وا�ستخداماته يف كافة املجالت.

BIO 202اأحياء عامة 2
اأ�سا�سي���ات الهرمون���ات احليواني���ة – اأ�سا�سي���ات الهرمون���ات النباتي���ة – اجلهاز ال���دوري يف احليوان���ات – علم املناعة 
النباتية – علم املناعة احليوانية – الإح�سا�ض يف احليوان - الإح�سا�ض يف النبات – اجلهاز الع�سبي يف احليوانات – 

علم البيئة احليوانية – علم البيئة النباتية.
تو�سيف املقررات الختيارية ل�سعبة الأحياء الدقيقة:  v

BIO 401ف�سيولوجي عام
يتوقع من الطالب اأن يفهم عمليات الهدم و البناء يف كل من احليوان والنبات حيث يقدم كيفية ت�سميم بنية اجل�سم 
احل���ي جلع���ل الوظائ���ف املختلفة فعال���ة ، وبطبيعة احلال يتناول اأي�س���ا كيفية النظم املختلف���ة املرتابطة بالوظيفة ، 

واأخريا فاإنه ي�سرح كيف يعمل اجل�سم على احلفاظ على بيئته الداخلية ثابتة.

BIO 348فلورة اململكة
يحت���وي املق���رر على معرفة اأنواع واأماك���ن ال�سحارى يف العامل عامة ويف اململكة العربي���ة ال�سعودية خا�سة بالإ�سافة 
اإىل املجتمع���ات النباتي���ة والأن���واع النباتية املختلفة و توزعها يف اململكة. وكذلك يت�سم���ن تعليم الطلبة كيفية القيام 

برحالت علمية و كيفية جتميع النباتات وتعريفها وجتفيفها وحفظها وعمل املع�سبة النباتية.

BIO 451طفيليات
يه���دف املق���رر اإيل التعري���ف بعلم الطفيليات ودرا�سة الطفيليات التي ت�سي���ب الإن�سان واحليوان )ال�سكل العام ودورة 
احلي���اة( والتعريف بالأهمي���ة الطبية والقت�سادية لدورها يف الإ�سابة بالأمرا�ض ، اإ�سافة اإيل درا�سة كيفية التعرف 

عليها و مقاومتها والوقاية من التعر�ض لالإ�سابة بها وكيفية الق�ساء عليها.

BIO 349نباتات طبية
يهت���م ه���ذا املق���رر بدرا�سة تاريخ وتط���ور النباتات الهامة من الناحي���ة الطبية وكيفية التعرف عليه���ا وا�ستخداماتها 
الطبي���ة، كذل���ك بع����ض النبات���ات ال�سام���ة والنباتات �سائعة ال�ستخ���دام عامليا ويف اململك���ة العربي���ة ال�سعودية، وكيفية 

اإعداد عالجات ع�سبية لال�ستخدام املنزيل، وكذا الأع�ساب الطبية التي ورد ذكرها يف القران الكرمي.

قسم األحياء  v
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BIO 337بيئة ميكروبية
يهت���م ه���ذا املقرر بدرا�س���ة البيئة امليكروبية – التجمعات امليكروبية – دورات التغذي���ة – تواجد الكائنات احلية الدقيقة 
يف الرتب���ة والعوام���ل الت���ي توؤث���ر عل���ى تواجدها- تواج���د الكائنات احلي���ة الدقيقة فى اله���واء والعوامل الت���ي توؤثر على 
تواجدها- تواجد الكائنات احلية الدقيقة يف املاء والعوامل التي توؤثر على تواجدها- تواجد الكائنات احلية الدقيقة يف 
ج�س���م الإن�س���ان والعوام���ل التي توؤثر على تواجدها – ارتباط امليكروبات بالنبات )العق���د البكتريية – الفطريات ال�سبه 

جذرية(.
تو�سيف املقررات الإجبارية ل�سعبة الأحياء العامة:  v

BIO 202اأحياء عامة 2
تعري���ف الطال���ب ببقي���ة اأفرع التخ�س����ض لعلم الأحياء ا�ستمراراً مل���ا �سبق مع الرتكيز علي بيولوجي���ة اأجهزة التحكم 
ومقارن���ة جلمي���ع احليوان���ات والنباتات والكائن���ات الدقيقة. كما يتم التع���رف علي اأع�ساء احل����ض يف الكائنات احلية 

واأنواع الهرمونات ووظائفها، املناعة واأجهزة التنف�ض يف النبات واحليوان وعملية الغذاء ال�سوئي يف النبات. 

BIO 221وراثة عامة
يت�سمن هذا املقرر تعليم الطلبة م�سطلحات علم الوراثة ولغة الوراثة واأ�س�ض الوراثة املندلية وقوانني 
مندل وتطبيقاتها بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام املادة الوراثية DNA واأهمية تطبيقها يف الطب وال�سناعة.

BIO 222بيولوجيا اخللية
بنهاي���ة ه���ذا املنهج يك���ون الطالب قادر علي احل�سول علي فكرة عن اخلاليا حقيقي���ة النواة واخلاليا بدائية النواة 
والتميي���ز ب���ني اخلالي���ا النباتية واحليوانية وكذلك تركي���ب ووظائف بع�ض الع�سيات. كذل���ك يكون قادر علي فهم 

اأهمية اخللية كوحدة للحياة.

BIO 241نبات عام 1
بنهاية هذا املنهج يكون الطالب قادر علي احل�سول علي فكرة عن تركيب النبات ووظيفته وقادر اأي�سا علي التمييز 

وتعريف الأع�ساء املختلفة للنبات ووظيفتها وحتوراتها وموائمتها للبيئة

BIO 251حيوان عام 1
يرج���ى بع���د تدري�ض هذا املقرر اأن يكون الطالب ملما باحليوانات الالفقارية من حيث الت�سنيف، وال�سكل والهيكل 
ووظائ���ف الأع�س���اء والت�سري���ح الداخلي، كم���ا ينبغي معرفة املفاهي���م الأ�سا�سية املميزة له���ذه املجموعات احليوانية 

املختلفة.

BIO 271اأ�سا�سيات علم البيئة

يت�سم���ن املق���رر تعلي���م الطلب���ة امل�سطلحات يف عل���م البيئة وقوان���ني تنظيم املجتم���ع وتركيب املجتمع���ات والأ�سكال 
املختلف���ة لالأنظم���ة البيئي���ة بالإ�ساف���ة اإىل دورات الطاق���ة ودورات املي���اه واملع���ادن و�سال�س���ل الغ���ذاء وينته���ي املقرر 

مب�ساكل التلوث وكيفية حلها.

BIO 231  علم الأحياء الدقيقة

يه���دف املق���رر درا�س���ة معي�سة وتق�سيم الأحياء الدقيق���ة ودرا�سة كل جمموعة من هذه الكائن���ات الدقيقة، ويحتوى 
املق���رر عل���ى املوا�سي���ع الآتي���ة: اكت�س���اف واأهمية ومن���و والأنظمة املختلف���ة لتق�سيم الكائن���ات الدقيق���ة، الفريو�سات 
)تركي���ب الفريو�ض(، تق�سي���م وزراعة الفريو�سات، البكرتيا )تركيب اخللية البكتريي���ة(، اأ�سكال اخلاليا البكتريية 
واحلركة يف البكرتيا، تعريف البكرتيا )�سبغة البكرتيا(، الفطريات )التعريف - تركيب اخللية الفطرية(، تكاثر 

الفطريات )تكاثر جن�سي ولجن�سي(، بع�ض جماميع الفطريات، دور الفطريات يف الزراعة وال�سناعة.

BIO 341نبات عام 2

درا�س���ة اأ�سا�سي���ات تركي���ب ووظائ���ف اخللي���ة النباتي���ة. وبنهاي���ة املنهج يتع���رف الطالب عل���ي املجامي���ع املختلفة من 
النباتات وال�سكل الظاهري والت�سريحي لها وبيئاتها والتمييز بني النباتات الوعائية وغريها وكذلك نباتات الفلقة 
والفلقت���ني بالإ�ساف���ة اإىل اإك�ساب الطالب معلومات حمددة عن ت�سريح اجلذور وال�سيقان والأوراق والنمو الثانوي 

والبناء ال�سوئي والتغذية والتنف�ض.

BIO 351حيوان عام 2

تعري���ف الط���الب عل���ى تاري���خ احلي���اة وتكي���ف وت�سني���ف ودرا�س���ة ووظائ���ف الأجه���زة وال�سل���وك والبيئ���ة والتط���ور 
والعالقات املتبادلة بني حيوانات �سعبة احلبليات، وتهدف الدرا�سة العملية اإىل زيادة اخلربة يف الت�سريح مع الإملام 

بامل�سطلحات العلمية اخلا�سة بذلك.

BIO 348فلورا اململكة

يحت���وي املق���رر على معرفة اأن���واع واأماكن ال�سحارى يف العامل عامة ويف اململكة العربية ال�سعودية خا�سة بالإ�سافة 
اإىل املجتمع���ات النباتي���ة والأنواع النباتية املختلفة وتوزعها يف اململك���ة. وكذلك يت�سمن تعليم الطلبة كيفية القيام 

برحالت علمية وكيفية جتميع النباتات وتعريفها وجتفيفها وحفظها وعمل املع�سبة النباتية.
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BIO 451علم الطفيليات

يه���دف املق���رر اإيل التعريف بعلم الطفيليات ودرا�سة الطفيليات التي ت�سيب الإن�سان واحليوان )ال�سكل العام ودورة 
احلياة( والتعريف بالأهمية الطبية والقت�سادية لدورها يف الإ�سابة بالأمرا�ض، اإ�سافة اإيل درا�سة كيفية التعرف 

عليها ومقاومتها والوقاية من التعر�ض لالإ�سابة بها وكيفية الق�ساء عليها.

BIO 451علم احل�سرات العام

يهدف هذا املقرر بالتعريف بعلم احل�سرات واأفرعه املختلفة، متيز احل�سرات مبوا�سفات خا�سة بها اأهمية احل�سرات 
بالن�سبة حلياة الإن�سان، تاأثري احل�سرات علي البيئة الزراعية والإنتاج احليواين وال�سحة العامة.

BI0 471التلوث البيئي

ي�سمل املقرر معرفة اأنواع التلوث املختلفة مثل تلوث املاء والهواء والرتبة وتاأثريه على الكائنات احلية كما يت�سمن 
درا�س���ة تاأث���ري املواد الكيميائية املوجودة يف املياه على الكائنات احلية والإن�سان وكيفية التخل�ض منها بالإ�سافة اإىل 

تو�سيات العلماء يف املوؤمترات العلمية حلل م�ساكل التلوث.

BI0 401ف�سيولوجي عام

يتوق���ع م���ن الطال���ب اأن يفه���م عملي���ات الهدم والبن���اء يف كل من احلي���وان والنبات حي���ث يقدم كيفي���ة ت�سميم بنية 
اجل�س���م احل���ي جلع���ل الوظائ���ف املختلف���ة فعال���ة، وبطبيعة احلال يتن���اول اأي�س���ا كيفية النظ���م املختلف���ة املرتابطة 

بالوظيفة، واأخرياً فاإنه ي�سرح كيف يعمل اجل�سم على احلفاظ على بيئته الداخلية ثابتة.

BI0 430مناعة واأم�سال

مقدم���ة يف عل���م املناع���ة- و�سائ���ل الدف���اع اخلا�س���ة – و�سائ���ل الدف���اع الغ���ري خا�س���ة – مكون���ات الدم )خالي���ا الدم 
البي�س���اء(- املحتوي���ات الأخ���رى لل���دم – خا�سي���ة اللته���ام – اجله���از اللمف���اوي – املناع���ة املكت�سب���ة – احل�سا�سية 

والتاأثري ال�سار لالأج�سام امل�سادة – تطبيقات علم املناعة – ال�سرطان وطرق الوقاية.

BI0 459مكافحة عامة
يهدف هذا املقرر اإيل تعريف الطالب باأهم الآفات احل�سرية واأ�سرارها علي الإن�سان والنبات واحليوان.

كم���ا يه���دف هذا املقرر اإىل درا�س���ة اأنواع املكافحة الكيميائي���ة والبيولوجية بجانب املكافح���ة الزراعية م�ستملة علي 
عيوب ومميزات كل نوع وكيفية ا�ستخدامها.

BI0 402اأحياء بحرية
الغر����ض م���ن ه���ذا املقرر هو تقدمي نظرة عام���ة وا�سعة على حميطات وبحار العامل مع الرتكي���ز اأ�سا�سا على البحر 
الأحم���ر والكائن���ات البحري���ة الت���ي تعي����ض في���ه، لذلك يرج���ى بعد تدري�ض ه���ذا املق���رر اأن يكون الطالب ق���ادرا على 
فه���م امل�سطلح���ات واملفاهيم الأ�سا�سية لعل���م الأحياء البحرية والربط بني خ�سائ�ض املي���اه املاحلة والكائنات احلية 
البحرية التي تعي�ض فيه مع فهم العمليات البيولوجية العامة واخلا�سة التي حتدث يف البيئات البحرية ومعرفة 
التن���وع البيولوج���ي يف البيئ���ة البحرية مع ا�ستخ���دام خمتلف املوارد مث���ل الإنرتنت واملج���الت املتخ�س�سة وغريها 

ملعرفة املزيد عن علم الأحياء البحرية.

BI0 420بيولوجية جزيئية
درا�س���ة ومعرف���ة املادة الوراثية يف اخلاليا اأوليات وحقيقيات النواة مع فهم الطرق والأ�ساليب املعا�سرة امل�ستخدمة 
يف حتلي���ل بني���ة اجلين���ات مع تطبيق ه���ذه املعرفة يف حل م�سكالت جدي���دة ومثرية لالهتمام يف جم���ال البيولوجيا 
اجلزيئي���ة. درا�س���ة تركي���ب اجلزيئ���ات الكب���رية يف اخللي���ة وكيفي���ة انتظامه���ا م���ع بع�سه���ا البع�ض لتكوي���ن مكونات 

وع�سيات اخللية.

BI0 452علم الوبائيات
و�س���ف ال�سم���ات الرئي�سية وتطبيقات وحتليالت عل���م الأوبئة. ح�ساب وتف�سري ن�سب ومع���دلت الإ�سابة بالأمرا�ض 
وانت�سارها ومعدلت الوفيات وعدد �سنوات احلياة املحتملة وكذلك الو�سط احل�سابي والتباين والنحراف املعياري 
والفرتة املحتملة لبقاء الوباء مع درا�سة اإعداد وتطبيق اجلداول والر�سوم البيانية واخلرائط وو�سف العمليات مع 

تقييم مراقبة ال�سحة العامة واخلطوات الالزمة للدللة علي انت�سار املر�ض.
تو�سيف املقررات الختيارية ل�سعبة الأحياء العامة:  v

BIO 336ف�سيولوجيا كائنات دقيقة
ط���رق زراع���ه الكائنات الدقيقة )البكرتي���ا والفطريات( على اأو�ساط غذائية خا�سة – تاأث���ري التعقيم بالبخار علي 
حمتوي���ات الو�س���ط الغذائي – طرق حفظ الكائنات الدقيقة – منحنى النمو الأمثل للكائنات الدقيقة – العوامل 
املوؤثرة علي منو الكائنات الدقيقة – التغذية الكربوهيدراتية للكائنات الدقيقة – التغذية النيرتوجينية للكائنات 

الدقيقة – الفيتامينات والعوامل امل�ساعدة للنمو.

BIO 333علم البكرتيا

التق�سي���م التقلي���دي للبكرتي���ا – التق�سي���م ال�س���ري ولوج���ي للبكرتي���ا – التق�سي���م الع���ددي للبكرتي���ا – التق�سي���م 
الكيميائي للبكرتيا – التق�سيم اجلزيئي للبكرتيا – ت�سمية البكرتيا – تعريف البكرتيا – انت�سار البكرتيا.

قسم األحياء  v
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BIO 432ت�سريح النبات
تركي���ب النب���ات وطبيع���ة منو النبات، اكت�ساف اخللي���ة والنظرية اخللوية. مكونات اخللي���ة النباتية: املكونات احلية 
)ال�سيتوبالزم، الغ�ساء البالزمي، ال�سبكة الإندوبالزمية، الريبو�سوم، اأج�سام جوجلي، النواة ... الخ. املكونات الغري 
حي���ة: الفج���وات الع�ساري���ة، حبيب���ات الن�سا، البل���ورات، الربوت���ني .... الخ. الأن�سج���ة النباتية: الأن�سج���ة الإن�سائية 
اأنواعه���ا واأماكنه���ا ون�ساأته���ا ووظيفته���ا(، الأن�سج���ة امل�ستدمي���ة )اأن�سج���ة الأدم���ة، الأن�سج���ة املتو�سط���ة، والأن�سج���ة 
الوعائي���ة. الرتكي���ب الت�سريح���ي جل�س���م النب���ات البتدائي ]�س���اق فلقة وفلقتني، ج���ذر فلقة وفلقت���ني، ورقة فلقة 
وفلقت���ني(. النمو الثان���وي يف النبات: الكامبيوم الوعائي، اخل�سب الثانوي، اللحاء الثانوي، حلقات النمو، اخل�سب، 

الربيدير.

BIO 458احل�سرات الطبية والزراعية
يهتم هذا املقرر بدرا�سة اأهم احل�سرات امل�سئولة عن نقل الأمرا�ض ذات التاأثري املبا�سر على �سحة الإن�سان  وال�سحة 
العام���ة، وكذل���ك احل�سرات التي تنقل الأمرا�ض وت�سبب م�ساكل �سحية للحيوان���ات الأليفة خ�سو�سا تلك اخلا�سة 
بال���رثوة احليواني���ة، جلان���ب درا�س���ة احل�س���رات الت���ي ت�سبب �س���ررا يف املنتج���ات املخزون���ة وتلك املدم���رة لالأخ�ساب 

وال�سناعات اخل�سبية.

BIO 349النباتات الطبية باململكة العربية ال�سعودية

يهت���م ه���ذا املقرر بدرا�سة تاريخ وتط���ور النباتات الهامة من الناحية الطبية وكيفية التع���رف عليها وا�ستخداماتها 
الطبي���ة، كذل���ك بع����ض النبات���ات ال�سامة والنباتات �سائع���ة ال�ستخدام عاملي���ا ويف اململكة العربي���ة ال�سعودية وكيفية 

اإعداد عالجات ع�سبية لال�ستخدام املنزيل وكذا الأع�ساب الطبية التي ورد ذكرها يف القراآن الكرمي.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
966560792805aelsayed@ut.edu.saاأ. د. عادل كمال ال�سيد

966561099474aelmehalawy@ut.edu.saاأ. د. عادل اأحمد رم�سان املحالوي
966546310020ad.ali@ut.edu.saاأ.د. عادل فهمي حامد علي

966536198699humayun_s_8@hotmail.comاأ.د. �سفيق هومايون هومايون

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

966546333195moraby@ut.edu.sa د. حممود �سامي حممد رفاعي
966582654113mhasa@ut.edu.saد. حممد موبني

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
966503582107aloufi@ut.edu.saد. عبد الهادي اأحمد العويف

966543603670khaledjomaa@ut.edu.saد. خالد اأحمد جمعة
966562249521uelmagly@ut.edu.saد. اأ�سامة اإ�سماعيل جملي

966560843465nelkattan@ut.edu.saد. نبوي عبد الرحمن اإبراهيم القطان
966501900208Irizk@ut.edu.saد. اإبراهيم عبد احلميد ابراهيم رزق

966504102439mo.khan@ut.edu.saد. حممد نا�سر خان
966537241819malshinawy@ut.edu.saد. حممد �سالح عبد احلميد ال�سناوي

966540658842adelmadbouly@yahoo.comد. عادل كامل مدبويل
966553669517strivedi@ut.edu.saد. �سرباتة ثريوادي

966561891766aansari@ut.edu.saد. عابد اأن�ساري
966546809942mmoawed@ut.edu.saد. حممد حممود معو�ض

966567385270h.badrawy@ut.edu.saد. هيثم بدراوي مو�سى بدراوي
966556041263hrehman@ut.edu.saد. حا�سيبور رحمن

966536811051aalthbyani@ut.edu.saد. عبد العزيز الذبياين
966542355553kmutairi@ut.edu.saد. خالد بن عو�ض املطريي
966505232656znourabbas@ut.edu.saد. زاهد خور�سيد نور عبا�ض

966582654113mhasa@ut.edu.saد. حممد موبني
966504192387a_alghabban@hotmail.comد. اأريج جميل الغبان

966562557970galdiasti@ut.edu.saد. جيدا جمعه الديا�سطي
966501904711sufiairfan@hotmail.comد. �سوفيا حممد عرفان

966530011650sabualkhair@ut.edu.saد. �سحر حممد ابو اخلري
966546597011hla.bebo@yahoo.comد. اإ ميان حممود مر�سي

966558648929farhinabpl@gmail.comد. فرهينا �سيد با�سا
966546809941sh.amer@ut.edu.saد. �سيماء خريي حممد عامر
966590639752ddarwish@ut.edu.saد. دعاء بهاء الدين نعمة اهلل

966546811039mghobashy@ut.edu.saد. مديحة عثمان ابراهيم غبا�سي
966559966476ssaggu@ut.edu.saد. �ساليني �ساجو
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الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
966509099117imakawey@ut.edu.saاأ. ا�سالم ال�سيد م�سطفى مكاوي حممد

966542133380h.alqahtani@ut.edu.saاأ. ح�سني حممد حممد القحطاين
966503559476maskhattak@gmail.comاأ. حممد على �ساقب

966556566610ryaseen@ut.edu.saاأ. رائد عبد الرحمن يا�سني
966568117282aalessa@ut.edu.saاأ. عبد الرحمن حراب علي العي�سى

966568800583si.albalaw@ut.edu.saاأ. �سهام حممد البلوي
966504972672omar.1415@hotmail.comاأ. ن�سيم دخيل املرثي

966542724849oowahajoo@hotmail.comاأ. الهام حممد احمد ال�سريحي
966545238080salradahe@ut.edu.saاأ. �سلمى �سالح الرداحي

966594049367halmalawi@ut.edu.saاأ. حبيبة عطية جديع
966582296635bdalbalawi@ut.edu.saاأ. بدور فالح علي البلوي

966567615214okamel@ut.edu.saاأ. اأمنية حممد حلمي كامل
966567189962m-alenizi@ut.edu.saاأ. منيفة بنت خلف عبداهلل العنزي

966503024410Batw.m@hotmail.comاأ. مها حممد احلربي
966506665031noony_202@hotmail.comاأ. نوره منري مفر�ض  ال�سلوي

966504315090ksb7070@hotmail.comاأ. خلود �سامل البلوى
966506595565d.albalwi@hotmail.co.ukاأ. �سحاء عبد اهلل البلوى

ون
عيد

م

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
966558405209ghazi-2010@hotmail.comاأ. غازي العطوي

@966551278169m5u5s1t2a7f8a169اأ. م�سطفى زبيدي حممد زبيدي
hotmail.com

966564455951halatwi@ut.edu.saاأ. حنان علي العطوي
966544088281amalenazi@ut.edu.saاأ. عالية م�سيلح العنزي

966533436382falenzi@ut.edu.saاأ. ف�سا مهجع �سليمان العنزي
966507754543afalatwi@ut.edu.saاأ. عفاف عواد �سليم العطوي

966556873883a.alrasheedi@ut.edu.saاأ. اأماين عيد الر�سيدى

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
د. زاهد خور�سيد نور عبا�ض 

على الهاتف: 966505232656
الربيد: تبوك 71491 �سندوق بريدي 741

 znourabbas @ut.edu.sa :الربيد الليكرتوين
 htt:/www.ut.edu.sa/web/department-of-biology/department :موقع النرتنت

قسم األحياء  v



231 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

م
لو

ع
 ال

ة
لي

ك

v  الن�ساأة:
يهت���م عل���م الفيزياء بدرا�سة اآلية عمل ه���ذا الكون، حيث يو�سح اأ�سا�سيات الكون ومكوناته والقوى املتبادلة   
بينها واآثار هذه القوى. اأن�سئ ق�سم الفيزياء مع ن�ساأة كلية العلوم عام 1427ه� )2007م(. يقدم الق�سم درجة 
البكالويو����ض حي���ث تدر�ض النظريات ال�سا�سية فى علم الفيزي���اء وكذلك التطورات احلديثة للفيزياء من 
خالل املحا�سرات النظرية والتجارب العملية. يتقدم  ق�سم الفيزياء  با�ستمرار يف جمال التعليم والبحث 
العلم���ي، حي���ث يتخ���رج �سنوياً من الق�سم م���ا يقرب من 80 طالباً  يف مرحل���ة البكالوريو�ض. كما اأن التطور 
والنم���و امل�ستم���ر لهيئ���ة التدري�ض له تاأث���ري هائل على الأن�سط���ة البحثية من خالل م�سارك���ة اأع�ساء هيئة 

التدري�ض ملجموعات بحثية وطنياً و دولياً.
v  الروؤية:

يطمح ق�سم الفيزياء لإعداد كوادر وطنية موؤهلة يف جمال الفيزياء، وذلك بتوفري اأف�سل اأ�ساتذة اجلامعات   
وتزويده���م باأحدث التط���ورات التكنولوجية يف بيئة تعليمية مثالية من حيث الغرف احلديثة واملختربات 
املتقدم���ة. كم���ا يرك���ز ق�س���م الفيزي���اء عل���ى جم���الت البح���وث الأ�سا�سي���ة و ي�سجع عل���ى التع���اون التعليمي 
والبحث���ي م���ع الأق�س���ام الأخ���رى �سواء يف كلية العل���وم اأو خارجها، لتو�سي���ع اآفاق معرفة الهيئ���ة التدري�سية 

والطلبة على حٍد �سواء.      
الر�سالة:  v

يلت���زم ق�س���م الفيزياء بتقدمي برامج درا�سية ممي���زة وم�ساريع بحثية اإبداعية، ت�ساعد الطالب على حتقيق   
اأهدافه���م وتع���ود بالنف���ع على املجتمع املحلي مبنطقة تب���وك وتدعم التقدم والرق���ي يف اململكة. كما ي�سعى 
الق�س���م اإىل ا�ستح���داث برام���ج درا�س���ات عليا تلب���ي احتياجات �سوق العم���ل املحلي والأقليم���ي. كذلك يعمل 

الق�سم جاهداً على حتقيق معايري العتماد الأكادميي.         
الأهداف:  v

يبذل ق�سم الفيزياء جهود جبارة لتحقيق التميز يف التعليم العايل والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وذلك   
من خالل:

املجتمع. وخدمة  وال�سناعة  التعليم  جمالت  يف  بفعالية  للعمل  موؤهلة  وطنية  كوادر  اإعداد   •
التدري�ض. هيئة  واأع�ساء  الدرا�سية  واخلطط  للمناهج  امل�ستمر  التطوير   •

الطلبة. وعدد  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  عدد  بني  الن�سبة  ورفع  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  اأف�سل  توظيف   •

املنا�سبني. باخلرباء  القائمة  البحثية  املجموعات  وتعزيز  جديدة  متنوعة  بحثية  جمموعات  اإن�ساء   •

والبحوث. التعليم  جمال  يف  والدويل  الوطني  التعاون  وت�سجيع  دعم   •
وعاملياً. حملياً  له  املثيلة  لالأق�سام  مناف�ساً  لي�سبح  الق�سم  ترتيب  رفع   •

العاجل. القريب  يف  الفيزياء  يف  املاج�ستري  برنامج  اإن�ساء   •
. متطورة  وبحثية  تعليمية  وخمتربات  تفاعلية  تدري�سية  بقاعات  اجلديدة  املباين  جتهيز   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الفيزياء:     v
مين���ح ق�س���م الفيزياء درجة بكالوريو�ض العلوم يف الفيزياء. لاللتحاق يف برنامج البكالوريو�ض يف الفيزياء   
بجامع���ة تب���وك ، ي�س���رتط اأن ينه���ي الطالب ال�سن���ة التح�سريية بنج���اح. كما يتطلب الق�س���م من الطالب 
القادمني من ال�سنة التح�سريية اأن يكون معدلهم يف مقررات الريا�سيات والفيزياء 70% اأو اأكرث ، ينبغي 
عل���ى الطال���ب اأن يجت���از جميع املق���ررات املطلوبة مبعدل تراكمي ل يقل عن 2 م���ن 5 )تقدير عام مقبول( 

بواقع 129 �ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
)71 + 9 �ساعات اختياري(متطلبات الق�سم3
4متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

جدول املقررات الإجبارية :   v
يتخ���رج �سنوي���اً م���ن الق�س���م ما يقرب م���ن )80( طالباً  على م�ست���وى البكالوريو�ض بعد اإكم���ال )129( �ساعة منها )71(   

�ساعة يف املقررات الإجبارية و)9( �ساعات اختيارية و)4( �ساعات من اأق�سام اأخرى تو�سحها اجلداول التالية:

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

,PHYS 2013003 PHYS 101فيزياء عامة )1(1
MATH 101

,PHYS 2023003 PHYS 101فيزياء عامة )2(2
MATH 101

قسم الفيزياء  v
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,PHYS 2033003 PHYS 101فيزياء عامة )3(3
MATH 101

PHYS 2223003PHYS 203ديناميكا حرارية4
PHYS 2413003PHYS 201فيزياء حديثة )1(5
PHYS 2514004MATH 200فيزياء ريا�سية )1(6

,PHYS 2523003 PHYS 201ميكانيكا تقليدية )1(7
MATH 200

PHYS 28111PHYS 101فيزياء عامة جتريبية)1(8
PHYS 28211PHYS 101فيزياء عامة جتريبية)2(9
PHYS 28311فيزياء عامة جتريبية)3(10
PHYS 3113003PHYS 203�سوء فيزيائي11

,PHYS 3123003 PHYS 251دوائر كهربية )1(12
PHYS202

,PHYS 3313003 PHYS 202كهرومغناطي�سية)1(13
MATH 200

PHYS 3323003PHYS 331كهرومغناطي�سية )2(14
PHYS 3423003PHYS 241فيزياء حديثة )2(15

,PHYS 3442002 PHYS 241ن�سبية اخلا�سة16
PHYS 252

PHYS 3524004PHYS 251فيزياء ريا�سية )2(17

,PHYS 3533003 PHYS 251ميكانيكا تقليدية )2(18
PHYS 252

,PHYS 3543003 PHYS 342ميكانيكا الكم )1(19
PHYS 251

PHYS 3810101PHYS 241معمل فيزياء حديثة20
PHYS 3820101PHYS 331معمل دوائر كهربية21
PHYS 3830101PHYS 203معمل �سوء22
PHYS 4512013PHYS 251فيزياء ح�سابية23

,PHYS 4563003 PHYS 222ميكانيكا اح�سائية24
PHYS 354

PHYS 4613003PHYS 354فيزياء نووية25
PHYS 4713003PHYS 354فيزياء اجلوامد )1(26
PHYS 4840101PHYS 241معمل فيزياء نووية27
PHYS 4850101PHYS 342معمل فيزياء اجلوامد28
PHYS 4902002PHYS 354م�سروع بحثي29
MATH 2004004MATH 101اأ�سا�سيات التكامل30

71املجموع
جدول  املقررات الختيارية : على الطالب اختيار ثالثة فقط:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

,PHYS 4013003 PHYS252مقدمة للفيزياء الفلكية1
PHYS 342

,PHYS 4122103 PHYS 311فيزياء الليزر2
PHYS 342

PHYS 4133003PHYS 312دوائر كهربية )2(3
PHYS 4143003PHYS 332امواج دقيقة4

,PHYS 4153003 PHYS 471اأجهزة اإلكرتونية5
PHYS 312

PHYS 4553003PHYS 354ميكانيكا الكم )2(6
PHYS 4573003PHYS 352ميكانيكا املوائع7
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تو�سيف مقررات :  v

PHYS 201فيزياء عامة )1(  
الكمي���ات الفيزيائي���ة ووح���دات القيا����ض، املتجه���ات، قوانني احلرك���ة،  قوانني نيوت���ن، تطبيقات عل���ى قوانني نيوتن، 

ال�سغل والطاقة، الدفع وكمية التحرك، مركز الثقل، الت�سادمات، احلركة الدورانية، العزم والتزان، واجلاذبية. 

PHYS 281 فيزياء عامة  جتريبية )1(
جت���ارب يف امليكاني���كا مثل: القيا�سات الدقيقة، املقذوفات، البن���دول الب�سيط، ال�سقوط احلر، الحتكاك، قانون هوك، 

طاولة القوى، امل�سار الهوائي، قوانني نيوتن، احلركة الدورانية.

PHYS 202 فيزياء عامة )2(
ال�سحن���ة والق���وة الكهربي���ة، املجال الكهربي، قانون جاو����ض، اجلهد الكهربي، املوا�سعة، التي���ار واملقاومة، دوائر التيار 
الثاب���ت، الق���وة املغناطي�سي���ة، املج���ال املغناطي�س���ي، احل���ث واملحاث���ة، مغناطي�سية املواد، مع���ادلت ماك�سوي���ل، املوجات 

الكهرومغناطي�سية.

PHYS 282فيزياء عامة جتريبية)2(
جت���ارب يف الكهرب���اء و املغناطي�سي���ة: مقدم���ة عام���ة، معدات املعمل، ر�سم املج���ال الكهربي، قان���ون اأوم، املقاومات على 
الت���وايل والت���وازي، قنطرة ويت�ستون، حت���ول القدرة، قوانني كري�سوف، دائرة املقاوم���ة واملوا�سعة، املجال املغناطي�سي 

لالأر�ض، احلث الكهرومغناطي�سي.

PHYS 203فيزياء عامة )3(
الهت���زازات، ميكاني���كا املوائ���ع، املرون���ة، احلرك���ة املوجي���ة، درج���ة احل���رارة، كمي���ة احل���رارة، انتق���ال احل���رارة، ال�سعة 

احلرارية، النعكا�ض، النك�سار، الأخيلة يف املرايا امل�ستوية والكروية، الأخيلة يف العد�سات.

PHYS 283فيزياء عامة جتريبية )3(
جت���ارب يف احل���رارة و خوا����ض امل���ادة . مثل: معامل اللزوج���ة بطريقة الك���رة ال�ساقطة ، اخلا�سي���ة ال�سعرية بوا�سطة 
النابي���ب ال�سعري���ة، �سرع���ة ال�س���وت يف اله���واء، قان���ون هوك، احل���رارة النوعي���ة لل�سائ���ل بطريقة التربي���د، احلرارة 

النوعية للج�سم ال�سلب، املو�سلية احلرارية، حتديد ال�سغط اجلوي، مكافئ جول.

PHYS 222 ديناميكا حرارية
املبادىء الأ�سا�سية للديناميكا احلرارية ، القانون الأول يف الديناميكا احلرارية، احلرارة النوعية للغاز املثايل، دورة 
كارنو، الع�سوائية والتزان اجلهد الكيميائي، خوا�ض املواد النقية، تغري حالت املادة، معادلة كلو�سيو�ض وكليبريون،  

�سغط البخار، النظرية احلركية للغازات، مبداأ التوزع املت�ساوي للطاقة،  ال�سعة احلرارية النوعية للمواد ال�سلبة.

PHYS 241فيزياء حديثة )1(
النظري���ة الن�سبية اخلا�س���ة، التحويالت اجلاليلية وحتويالت لورن�ض، امليكانيكا الن�سبي���ة، الظاهرة الفوتوكهربية، اإ�سعاع 
اجل�سم الأ�سود، ظاهرة كمبتون، الفوتون، فر�سيات دي برويل، مبداأ عدم التيقني، املظروف املوجي، خوا�ض الذرة، منوذج 

توم�سون، منوذج راذرفورد، منوذج بوهر، جتربة فرانك وهريتز، مبداأ التطابق يف الن�سبية اخلا�سة وميكانيكة الكم. 

PHYS 252 فيزياء ريا�سية )1(
حتلي���ل املتجه���ات، تفا�س���ل املتجه���ات، تكام���ل املتجه���ات، نظريت���ي جاو����ض و�ست���وك، دوران املح���اور، الأع���داد املركب���ة 
وخوا�سه���ا اجلربي���ة، نظرية دي مويفر، امل�سفوفات واملح���ددات وخوا�سها اجلربية، املعادلت التفا�سلية العادية ذات 

املعامل املتغري والثابت من الدرجة الأوىل والثانية وتطبيقاتها الفيزيائية.

PHYS 252ميكانيكا تقليدية )1(
املتجه���ات ، قوان���ني نيوت���ن للحرك���ة، احلركة اخلطية جل�سي���م، احلركة الهتزازي���ة )التوافقية(، حرك���ة ج�سيم يف 3 
اأبع���اد، قوان���ني حف���ظ كمي���ة احلرك���ة، احلركة حت���ت تاأثري جمال ج���ذب الأر�ض، تاأث���ري حركة الأر�ض عل���ى ميكانيكا 

الأج�سام، احلركة الن�سبية للمحاور، القوى املركزية، قوانني كبلر.

PHYS 331  كهرومغناطي�سية )1(
حتلي���ل املتجه���ات، الكهرباء ال�سكونية، ال�سغل والطاقة، قانون جاو�ض، طرق خا�سة حل�ساب اجلهد الكهربي )معادلة 

لبال�ض وطريقة ال�سور(، املجال الكهرومغناطي�سي يف املواد، ال�ستقطاب، الإزاحة الكهربائية، العوازل اخلطية.

PHYS فيزياء حديثة )2(  342
معادل���ة �سرودينج���ر مع بع�ض تطبيقاتها، ذرة الهيدروجني، الأعداد الكمية، كمية احلركة الزاوية، احلركة املغزلية، 
م�ستوي���ات الطاق���ة، تاأث���ري زمي���ان، الرتكي���ب الدقيق، مب���داأ ال�ستبع���اد لباويل، اجل���دول الدوري، خوا����ض العنا�سر، 
الأ�سّعة ال�سينّية، نظرية اجلوامد، الإلكرتونات يف املعادن، اأ�سباه املو�سالت، املواد فائقة التو�سيل، الرتكيب النووي، 

الن�ساط الإ�سعاعي، فيزياء اجل�سيمات. 

  PHYS 352فيزياء ريا�سية )2(
الدوال اخلا�سة، مفكوك هريمت، مفكوك ليجندر ومفكوك ليجندر املرافق، مفكوك لجري ومفكوك لجري املرافق، 
دوال بي�س���ل، دوال بي�س���ل الكروي���ة وخوا�سه���ا، مت�سل�سلة فورير، حتوي���الت فورير ولبال�ض م���ع تطبيقاتها املب�سطة. 

عنا�سر نظرية الحتمالت، املتغريات الع�سوائية، القيمة املتوقعة، التوزيع الحتمايل، عنا�سر نظرية املجموعات.

PHYS 353ميكانيكا تقليدية )2(

ميكانيكا اأنظمة من اجل�سيمات، ميكانيكا الأج�سام ال�سلبة، حركة الأج�سام ال�سلبة يف ثالثة اأبعاد، نظريات عامة يف
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كمية احلركة، اأمثلة على احلركة باأنواعها، مفهوم عزم الق�سور الذاتي لأ�سكال هند�سية متعددة، معادلت لجراجن 
ا�ستقاقها وتطبيقاتها، معادلت هاملتون، ميكانيكا الأنظمة الهتزازية.

PHYS 381معمل الفيزياء احلديثة
جت����ارب تتعل����ق مبفاهي����م الفيزي����اء احلديث����ة، ت�سمل التج����ارب ما يلي: معام����ل المت�سا�ض اخلط����ي للزجاج، وقان����ون براج، 
والتاأث����ري الكهرو�سوئ����ي، ن�سب����ة ال�سحن����ة اإىل الكتل����ة لالإلكرتون، وثاب����ت بالنك، جترب����ة التداخل مليكل�س����ون، تاأثري زميان ، 
معامل المت�سا�ض اخلطي للبال�ستيك ، حركة الإلكرتون يف املجالت الكهرومغناطي�سية، قانون الرتبيع العك�سي لل�سوء.

PHYS 311�سوء فيزيائي
الب�سري���ات الهند�سي���ة، احلرك���ة املوجي���ة، النظري���ة الكهرومغناطي�سي���ة، تراك���ب الأم���واج، ال�ستقط���اب، احلي���ود، 

التداخل، اأ�سا�سيات نظرية التما�سك.

PHYS 312دوائر كهربية )1(
قان���ون اأوم، قوان���ني كري�س���وف، دوائ���ر التي���ار امل�ستمر، ال�سع���ة واحلث، دوائر التي���ار املرتدد، نظري���ة ثيفينن، نظرية  

نورتون، الو�سالت الثنائية ، مقومات املوجات، م�سادر الطاقة، الرتانز�ستورات.

PHYS 332كهرومغناطي�سية )2(
املغناطي�سي���ة، املغناطي�سي���ة ال�ساكن���ة يف امل���واد، احل���ث الكهرومغناطي�س���ي، قان���ون ف���اراداي، مع���ادلت ماك�سوي���ل، 
املوج���ات الكهرومغناطي�سي���ة، انت�سار املوج���ات الكهرومغناطي�سية  يف املو�سالت والع���وازل، الت�ستت، انبعاث الإ�سعاع 

الكهرومغناطي�سي من ثنائيات الأقطاب وال�سحنات النقطية.

PHYS 344ن�سبية خا�سة
ا�ستعرا����ض الن�سبي���ة اخلا�س���ة التي  در�ست  يف الفيزياء احلديثة )1(، الن�سبية جلاليليو ، جتربة ميكل�سون وموريل، 
امل�سلم���ات الن�سبي���ة اخلا�س���ة لآين�ستاين ، خمطط احليز والزمن، احلركة الن�سبي���ة، ن�سبية الطاقة وكمية التحرك، 
حفظ الطاقة وكمية التحرك، ن�سبية الت�سادم وتاأثري  كومبتون، الديناميكا الكهربائية والن�سبية اخلا�سة، ن�سبية 

القوة، مقدمة اإىل الن�سبية العامة.

PHYS 354ميكانيكا الكم )1(
الأف���كار الأ�سا�سي���ة للدال���ة املوجي���ة، كثافة الإحتمال،  معادل���ة �سرودنغر يف ُبعد وُبعدين وثالث���ة اأبعاد، جهد العتبة، 
حاج���ز اجله���د، ج�سي���م يف �سن���دوق واملذب���ذب التوافقي، حل معادل���ة �سرودجنر ل���ذرة الهيدروجني، كمي���ة التحرك 

الزاوي، الغزل، تفاعل الغزل املداري.

PHYS 382معمل دوائر كهربية
جت���ارب عملي���ة متعلق���ة مبفاهيم مق���رر الدوائر الكهربية ت�سم���ل: مر�سحات اإم���رار الرتددات املرتفع���ة ومر�سحات

اإم���رار ال���رتددات املنخف�س���ة ، اخلوا����ض الكهربية  للو�سل���ة الثنائية مل���ادة ال�سيليكون واجلرماني���وم، خوا�ض و�سلة  
زيرن، مقومات املوجات، خوا�ض الدخل واخلرج للرتانز�ستور، خوا�ض التحكم يف الرتانز�ستور.

PHYS 383معمل �سوء
جت���ارب عملية متعلقة مبفاهيم مقرر ال�س���وء الفيزيائي ت�سمل: الب�سريات الهند�سية، الإنعكا�ض والإنك�سار، املرايا 

والعد�سات، ال�ستقطاب، احليود، التداخل.

PHYS 456ميكانيكا اإح�سائية
مراجعة قوانني الديناميكا احلرارية، امليكانيكا الإح�سائية الكمية، ال�سعة احلرارية للمواد ال�سلبة، اإ�سعاع اجل�سم 

الأ�سود، الغاز املثايل التقليدي والكمي.

PHYS 461فيزياء نووية
اخلوا����ض العام���ة للنواة، الإ�ستقرار النووي، طاقة الربط، طاقة الف�سل، منوذج قطرة ال�سائل، قانون الإ�سمحالل 
الن���ووي، عم���ر الن�س���ف، متو�سط العمر، الن�س���اط الإ�سعاعي، خمط���ط الإ�سمحالل، اإنتاج امل���واد امل�سعة، اإ�سمحالل 

ج�سيمات األفا، اإ�سمحالل ج�سيمات بيتا، اإ�سمحالل جاما، مناذج الرتكيب النووي، التفاعالت النووية والإ�سعاع.

PHYS 471فيزياء اجلوامد
الرتكي���ب البلوري، احليود البلوري، الرتابط البلوري، الإهت���زاز البلوري، واخل�سائ�ض احلرارية البلورية، نظرية 

الإلكرتون احلر و�سرائح الطاقة.

PHYS 484معمل فيزياء نووية
جت���ارب عملي���ة متعلق���ة مبفاهي���م مقرر الفيزي���اء النووية ت�سم���ل: عداد جيج���ر مولر، غرف���ة التاأين، الن�س���اط الإ�سعاعي 
الإ�سطناع���ي، ت�ست���ت روثرفورد جل�سيمات األفا من رقائق الذهب، حتديد تدفق النيوترون، حتديد مدى ج�سيمات األفا يف 
الهواء، وفقدان الطاقة جل�سيمات األفا ، طيف بيتا، التحليل الطيفي لأ�سعة غاما با�ستخدام الكا�سف )Ti(NaI، حتليل 

الطيف للكوبلت 60 ولل�سيزمي 17، التحليل النيوتروين التن�سيطي )النيوترونات البطيئة وال�سريعة(.

PHYS 485معمل فيزياء اجلوامد
جتارب عملية متعلقة مبفاهيم مقرر فيزياء اجلوامد  ت�سمل: منحنى الإجهاد والنفعال )�سلك حديد(، خمطط الإجهاد 
والنفعال )�سلك نحا�ض(، اختبار الزحف على عينة من البويل بروبيلني، اختبارال�سالبة لربينل ، تاأثري هول  يف الف�سة، 
ثابت العزل الكهربائي، اإعتماد املقاومة على درجة احلرارة ملقاومة نبيلة، معايرة املزدوج احلراري، حيود الأ�سعة ال�سينية.

PHYS 490م�سروع بحثي
ي�سن���د اإىل الطال���ب بع�ض املهام يف الفيزياء النظرية اأو التجريبي���ة. حيث �سيكتب الطالب مقال يف مو�سوع حمدد، 

اأو �سيحل م�سائل متقدمة يف اأحد فروع يف الفيزياء.

قسم الفيزياء  v
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PHYS 451فيزياء ح�سابية
مقدم���ة يف اإح���دى لغ���ات احلا�س���ب الآيل )عل���ى �سبي���ل املث���ال: QBasic، FORTRAN،  ++C ، اأو # C(. الط���رق
العددي���ة احل�سابي���ة: اإيجاد جذور معادلة، التفا�سل والتكامل، حل نظام من املعادلت اجلربية، املعادلت التفا�سلية، 
حماكاة مونتي كارلو. تطبيقات يف الفيزياء، وعلى �سبيل املثال: حل عددي لبع�ض امل�سائل يف الفيزياء التي لي�ض لها 

حل حتليلي اأو حل �سعب. بناء برامج ملعاجلة وحتليل عدد كبري من البيانات.

MATH 200اأ�سا�سيات التكامل
�سمم هذا املقرر لتزويد الطالب باملعرفة يف جمال الدوال الزائدية – الزائدية العك�سية تفا�سالتها وتكاملها، طرق 
التكام���ل: طريقة التج���زئ -تكامل الدوال املثلثية -التكامل بالتعوي�ض با�ستخدام ال���دوال املثلثية-الك�سور اجلزئية 
-التكام���ل با�ستخ���دام الك�س���ور اجلزئية -بع����ض التعوي�سات املختلفة. التكام���الت املعتلة. املتتالي���ات واملت�سل�سالت – 
اختبارات تقارب وتباعد املت�سل�سالت -مت�سل�سالت القوي -متثيل الدوال با�ستخدام مت�سل�سالت القوي– مت�سل�سالت 

تاليور وماكلورين تطبيقات التكامل: احلجوم الدورانية –طول القو�ض -م�ساحات ال�سطوح الدورانية.
املقررات الختيارية (يدر�س الطالب ت�سع �ساعات فقط منها):   v

PHYS 401مقدمة للفيزياء الفلكية 
الكواك���ب، تك���ون الكواكب، النجوم، ال�سم�ض، تكون النجوم، تطور النجوم، النجوم املتفجرة، الأقزام البي�ساء، النجوم 
النيرتوني���ة، الثق���وب ال�س���وداء، النواب����ض، م�س���ادر الأ�سعة ال�سيني���ة الثنائية، العناقي���د النجمية، امل���ادة بني النجوم، 

الأ�سعة الكونية، املجرات، مقدمة لعلم الكونيات، متدد الكون، نظرية النفجار الكبري، تكوين الأنوية.

PHYS 412فيزياء الليزر   
اجلان���ب النظ���ري: النبع���اث التلقائ���ي والنبع���اث احلثي، نظرية اللي���زر، خوا�ض اللي���زر، و�سائط اللي���زر، تفرق وترابط 
الليزر، تعديل الليزر، ت�سنيف الليزر، تطبيقات الليزر اجلانب العملي: القيا�سات الدقيقة، درا�سة خوا�ض الليزر، تداخل 
اأ�سعة الليزر، حيود اأ�سعة الليزر، ا�ستقطاب اأ�سعة الليزر، الألياف ال�سوئية، الليزر يف الإت�سالت، بع�ض تطبيقات الليزر.

PHYS 413دوائر كهربية )2(  
اأن���واع الرتانز�ست���ورات احلديث���ة: JFETES  و MOSFETS ، تطبيق���ات على الدوائر املنطقي���ة، مكربات اجلهد، 

املتذبذبات، املكرب التفا�سلي،الدوائر الرقمية مثل البوابة املنطقية والعدادات.

PHYS 414اأمواج دقيقة  
خطوط النتقال، املجالت الكهرومغناطي�سية، انتقال املوجات املوجهة، املوجات امل�ستطيلة والدائرية املوجهة، املتذبذات.

PHYS 415اأجهزة اإلكرتونية
النظري���ة  الفيزيائي���ة  الإبتدائي���ة لأ�سب���اه املو�س���الت، تكنولوجي���ا ت�سني���ع الأجه���زة، الو�سل���ة الثنائي���ة، الو�سالت
الثنائية اخلا�سة، الرتانز�ستورات ثنائية القطب، تو�سيل الرتانز�ستور وامل�سخم الرتانز�ستوري، ترانز�ستور الأثر 

املجايل ذو الو�سلة، م�سخم العمليات.

PHYS 455ميكانيكا الكم )2(

نظرية الإ�سطراب، طرق التغيري، طريقة  WKB، اجل�سيمات املتماثلة، الذرات عديدة الإلكرتونات، تاأثيز زميان.

PHYS 457ميكانيكا املوائع
خ�سائ�ض املوائع املثالية واحلقيقية )النيوتونية وغري النيوتونية(، لزوجة املوائع باأنواعها املختلفة، قوانني املوائع 
ال�ساكن���ة، معادل���ة ال�ستمراري���ة، معادلة احلركة، قوانني حفظ الكتلة والزخم والطاق���ة وتطبيقاتها، عدد رينولدز 

ونظرية النقل، نظرية الدوامة والتدفق الدوامي اجلهدي، التدفق متعدد املراحل.

PHYS 462اأ�سعة وكوا�سف   
م�س���ادر الإ�سعاع���ات النووية )امل�س���ادر الطبيعية وامل�سادر ال�سناعية(، تفاعل الإ�سعاع م���ع املادة، التاأثريات احليوية 
لالإ�سع���اع، الع���دادات والكوا�س���ف، معاجل���ة النب�س���ات وحتليلها، كوا�س���ف التعرف عل���ى اجل�سيمات، الطاق���ة النووية 

واحلماية من الإ�سعاع.

PHYS 463مناذج نووية
درا�س���ة م�ساأل���ة اجل�سم���ني النووي���ني، الق���وة النووي���ة، منوذج غ���از فريمي، من���وذج الق�س���رة النووي، من���وذج الق�سرة 

امل�سوهة، منوذج املجمع، مناذج الإهتزاز والدوران.

PHYS 464ج�سيمات اأولية

مقدم���ة تاريخي���ة للج�سيم���ات الأولي���ة، ديناميك���ا اجل�سيم���ات الأولية، عل���م احلرك���ة الن�سبية، خمطط���ات فاينمان 
وقواعد التفا�سل والتكامل، الديناميكا الكهربائية الكمية، تاأثري القوة ال�سعيفة، الت�ستت غري املرن العميق، تاأثري 

القوة القوية، نظرية املقيا�ض، النموذج العياري.

PHYS 472اأ�سباه مو�سالت
�سرائط الطاقة، تركيز حامالت ال�سحنة، ظاهرة انتقال حامالت ال�سحنة، الو�سلة الثنائية، ثنائي القطب واأجهزة اأخرى.

PHYS 473فيزياء اجلوامد )2(
�سرائ���ط الطاق���ة، �سط���وح فريمي واملع���ادن، البالزمون���ات والبولرونات، اخل�سائ����ض الب�سرية، الكهربي���ة يف املواد، 

املغناطي�سية يف املواد، العيوب النقطية، ال�سبائك، املواد فائقة التو�سيل.

PHYS 494مو�سوعات خمتارة يف الفيزياء

ميك���ن اأن تك���ون طبيع���ة هذا املقرر اإما نظرية اأو عملية، ويجب اأن يح���وز حمتواه على موافقة جمل�ض الق�سم يف كل 
مرة يعر�ض مو�سوع جديد. ميكن ان يكون مو�سوع هذا املقرر له عالقة مبو�سوع م�سروع البحث للطالب.
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0530049253hnafie2004@yahoo.comاأ. د. ح�سن عمر حممد نافع

0560296632rayad@ut.edu.saاأ. د. ر�سيد بلقا�سم عياد
0537088746kemo_h3s@hotmail.comاأ. د. حممود حممد ي�سن البكري ال�سايف

0507072025ashraf_bekheet@hotmail.comاأ. د. اأ�سرف ال�سيد بخيت حممد
0562552513t.hanafy@ut.edu.saاأ. د. طه عبد املجيد حنفي حممود

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

0505326843jhmadani@ut.edu.saد. جمال حمزه مدين
0565554255oalhartomy@ut.edu.saد. عمر عبداهلل احلرتومي

0596099849akhan@ut.edu.saد. اوانزيب خان

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0504658616saidalghamdi@gmail.comد. �سعيد بن اأحمد الغامدي

0559101083khrzn@hotmail.comد. جالل ح�سن باكري ح�سن

0501032561tarigodessa1@hotmail.comد. طارق ا�سماعيل عبداملويل

0592829658t-ahmed@ut.edu.saد. تيمور اأحمد حمد اهلل حممد

0535846573aaadarwish@gmail.comد. اأحمد علي اأحمد دروي�ض

0541960710aabdesselam@ut.edu.saد. عبد الوهاب عبد ال�سالم

0565182688shams_issa@yahoo.comد. �سم�ض الدين عبدالر�سول الزبري

0530054152sa.i.y.q@hotmail.comد. �سليم اإبراهيم يو�سف ق�سوع

0556061705mra77_6@yahoo.comد. حممد ر�ساد �سحاته اأحمد

0597713096msadiq@gmail.comد. حممد �سادق روزاب

0597747600mayaz.alig@gmail.comد. حممد اأياز حممد

0550759948syed.pes@gmail.comد. �سيد قا�سم �سيد الطاف

0531219929mujahidm72@gmail.comد. حممد جماهد حممد ها�سم

0546000956doda.essa@hotmail.comد. فاطمة عبد اهلل الطلحي

0500083614joood-28@hotmail.comد. نايفة �سليمان العطوي

0505375724sh_2007ma@hotmail.comد. �سريفه حممد ع�سريي

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
عد

�سا
امل

0554985143halaabomostafa@yahoo.comد. هالة حممد اأبو م�سطفى

0596098849saimanaz@gmail.comد. �سائمة خان

lalithaalexnder@rediffmail.comد. لليتا الك�سندر

lekshmi-vij@rediffmail.comد. لك�سيمي فجيا يان

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0535646329jado76@yahoo.comاأ. قا�سم عبد امللك جادو

0554083999h.babaa@ut.edu.saاأ. حامت عمر حممد بعباع
0597715413khemad73@yahoo.comاأ. خالد حممد عماد الدين

0545421115ma.alanazi@ut.edu.saاأ. منرية عبد اهلل العنزي
0504316078raboobah@gmail.comاأ. رباب حممد ال�سمري

ون
عيد

م

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
مبتعث خارجياأ. �سلطان �سامل العطوي

مبتعث خارجياأ. عبد الرحمن مبارك ال�سراري
مبتعث خارجياأ. عبد اهلل �سويلم البلوي

مبتعث خارجياأ. حممد عبد الرحمن البلوي
مبتعث داخلياأ. �ساديه حممد البلوي
0544873315a.eid@ut.edu.saاأ. اريج ليف عيد اأحمد

0550575501s.alzhrani@ut.edu.saاأ. �سفية حزام الزهراين
0505600351mueefh.m@gmail.comاأ. منيفه مرزوق العنزي

0556504195nalghamdi@ut.edu.saاأ. نوال ح�سن الغامدي
0556504195naooonna@hotmail.comاأ. نوال جار اهلل الزهراين

0557667933fatim.f2022@gmail.comاأ. فاطمة بنيان العتيبي

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
ال�سم : اأ. د. طه عبداملجيد حنفي

رقم الهاتف: 0562552513
 t.hanafy@ut.edu.sa :التحويلة: 3158    الربيد: تبوك 71451 �ض.ب. 2072   الربيد الإلكرتوين

http://www.ut.edu.sa/web/department-of-physics/:موقع الق�سم

قسم الفيزياء  v



237 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

م
لو

ع
 ال

ة
لي

ك
م

لو
ع

 ال
ة

لي
ك

v  الن�ساأة:
اأن�س���ئ ق�س���م الكيمي���اء يف العام الدرا�سي 1429/ 1430ه� املوافق 2008/ 2009م وه���و العام الثالث لن�ساأة كلية   

العلوم جامعة تبوك. والدرا�سة وفقاً لنظام ال�ساعات املعتمدة. 
الروؤية:  v

يتطلع ق�سم الكيمياء جامعة تبوك ان يكون معتمدا على امل�ستوى املحلي والدويل.      
الر�سالة:  v

يهت���م ق�س���م الكيمياء -كلية العلوم -جامعة تبوك مب�ساعدة الطالب/الطالبات لتحقيق طموحهم   •
الكادمي���ي بتوف���ري البيئ���ة الت���ي متده���م باملعاي���ري املعرفي���ة واملهارية يف جم���الت التوا�س���ل والبحث 

والنواحي املهنية يف جمال الكيمياء.
–  جامعة تبوك يهتم باإجراء البحوث يف جمالت الكيمياء الأ�سا�سية  ق�سم الكيمياء -كلية العلوم   •

والتطبيقية.
يهتم ق�سم الكيمياء – كلية العلوم - جامعة تبوك بتعزيز امل�سلحة العامة والتنمية القت�سادية على   •

امل�ستوى الوطني خا�سة مبنطقة تبوك.
الأهداف:  v

تخري���ج ط���الب عل���ى م�ست���وى يتفق مع املعايري الوطنية والدولي���ة وقادرين على املناف�سة يف �سوق   •
العمل.

عليا. درا�سات  برامج  وا�ستحداث  العلمي  البحث  م�ستوى  رفع   •
املجتمعية. وامل�ساركة  العلمية  البحاث  خالل  من  املحلية  البيئة  يف  امل�ساكل  وحل  املجتمع  خدمة   •

والدويل. املحلي  لالعتماد  التاأهل  اىل  ال�سعي   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الكيمياء:      v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اأن يجتاز عدد 133 �ساعة معتمدة   
موزع���ة عل���ى ثماني���ة ف�سول درا�سي���ة )منها ف�سل���ني لل�سنة التح�سريي���ة( بتقدير عام ل يق���ل عن مقبول 

)مبعدل تراكمي ل يقل عن  2 من 5(. و فيما يلى بيان بتوزيع �ساعاتى الق�سم الإجبارية و الختيارية: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1

33ال�سنة التح�سريية2
72 �ساعة اإجباري + 8 اختياريمتطلبات الق�سم3
8متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4

اأوًل املقررات الإجبارية للق�سم:      v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة
ري

نظ
لي

عم
يب

تدر

---CHEM 20133-4كيمياء عامة )1(1

---CHEM 23133-4اأ�س�ض كيمياء ع�سوية )1(2

CHEM 20233-4CHEM 201كيمياء عامة )2(3

CHEM 21133-4CHEM 201حتليل كيميائي حجمي و وزين4

CHEM 23233-4CHEM 231اأ�س�ض كيمياء ع�سوية )2(5

CHEM 3413--3ديناميكا حرارية كيميائية6
CHEM202

and
MATH205

CHEM 3422--2CHEM 202كيمياء كهربية  )1(7

CHEM 3212--2CHEM 202كيمياء غري الع�سوية )1(8

CHEM 3462--2CHEM 202كيمياء حركية9

كيمياء املركبات غري املتجان�سة 10
احللقة

CHEM 3312--2CHEM 232

CHEM 31133-4CHEM 211طرق التحليل األآيل11

CHEM 3473--3CHEM 341كيمياء الكم12

CHEM 3482--2CHEM 342كيمياء كهربية  )2(13

CHEM 3223--3CHEM 321كيمياء غري الع�سوية )2(14

قسم الكيمياء  v
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CHEM 31423-3CHEM 311طرق الف�سل الكروماتوجرافى15

CHEM 3436-2CHEM 341كيمياء فيزيائية جتريبية16

اجتياز الطالب CHEM 390-6-2تدريب ميداين17
امل�ستوى ال�ساد�ض

CHEM 4312--2CHEM 331ميكانيكية التفاعالت الع�سوية18
CHEM 4212--2CHEM 322ميكانيكية التفاعالت غري الع�سوية19
CHEM 4432--2CHEM 341كيمياء نووية و اإ�سعاعية20

تاآكل املعادن و التحكم فى ظاهرة 21
CHEM 4412--2CHEM 348التاآكل

كيمياء ال�سطوح و احلفز و 22
CHEM 4423--3CHEM 341الغرونيات

CHEM 43323-3CHEM 431اأطياف املركبات الع�سوية23
CHEM 42223-3CHEM 421اأطياف املركبات غري الع�سوية24
CHEM 423-9-3CHEM 421كيمياء غري الع�سوية جتريبية25

CHEM 4902--2م�سروع بحث26
اأن يكون الطالب 
مقيداً بامل�ستوى 

الثامن
5648072املجموع

ثانيًا املقررات الختيارية للق�سم:  v
على الطالب اختيار اأربعة مقررات فقط من املقررات التالية:  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

CHEM 32422CHEM 322كيمياء الأ�سمنت1
CHEM 32522CHEM 311كيمياء البيئة2
CHEM 32622CHEM  232كيمياء العقاقري3
CHEM 333132CHEM  232كيمياء املنظفات ال�سناعية4
CHEM 43422CHEM  232كيمياء الأحما�ض النووية5

CHEM 43222CHEM  331كيمياء الأ�سباغ6
CHEM 415132CHEM  312حتليل املنتجات ال�سناعية7
CHEM 438132CHEM  232كيمياء حيوية8

تكنولوجيا الأغطية الواقية 9
لتاأكل املعادن

CHEM 44522CHEM  441

CHEM 337132CHEM  232كيمياء املنتجات الطبيعية10
CHEM 436132CHEM  431كيمياء البوليمرات11

كيمياء البرتول 12
والبرتوكيمياويات

CHEM 43722CHEM  232

تو�سيف مقررات :  v

CHEM 201كيمياء عامة 1
القيا�ض و الوحدات والأرقام املعنوية – القيا�ض الكمي – اجلدول الدوري للعنا�سر – الرتكيب الذري – الروابط 

الكيميائية – الغازات – ال�سوائل – الإتزان الكيميائي – الإتزان الأيوين – كيمياء كهربية.
العملي: التعرف علي الأمالح غري الع�سوية الب�سيطة.

CHEM 231اأ�س�ض كيمياء ع�سوية 1
  التاأثريات اللكرتونية واأنواعها – تفاعالت ال�ستبدال واحلذف - الألكانات – الألكينات – الألكاينات – املركبات 
الروماتي���ة – هالي���دات الألكيل – الكحولت – الفينولت – الث���ريات – ال�ستريات – اللدهيدات والكيتونات – 

الحما�ض الكربوك�سيلية وم�ستقاتها – المينات.
العملي: التعرف على املركبات الع�سوية )اللفاتية والروماتية( وتنقيتها.

CHEM 202كيمياء عامة 2
كيمياء قيا�ض وح�سابات املعادلت الكيميائية ووزن املعادلت – املحاليل – حركية التفاعالت الكيميائية – الكيمياء 

احلرارية – الكيمياء النووية – الغرويات.
العملي: جتارب خمتارة علي التحليل احلجمي وبع�ض التجارب يف الكيمياء الفيزيائية.

CHEM 211حتليل كيميائي حجمي ووزين
املفاهي���م الأ�سا�سي���ة والأ�س����ض النظري���ة لتحاليل املعايرات – وح���دات الرتكيز – الأدلة و فك���رة عملها – منحنيات 
املعاي���رات – الرق���م )الأ����ض( الهيدروجيني – اأن���واع التفاعالت يف التحليل الكيميائي احلجم���ي: التعادل، الأك�سدة 

- الإختزال، تكوين مرتاكب، الرت�سيب – بع�ض التطبيقات - ثابت حا�سل الأذابة – العوامل املوؤثرة علي ذوبان

قسم الكيمياء  v
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الرا�س���ب – األي���ة تك���ون الروا�س���ب واأنواعه���ا – ت�سنيف ال�سوائب وط���رق التخل�ض منها – خوا����ض الروا�سب واملواد 
املر�سبة – طرق حت�سني خوا�ض الرا�سب – املر�سبات الع�سوية وغري الع�سوية – احل�سابات يف التحليل الكيميائي 

الوزين با�ستخدام الطرق التقليدية وجهاز التحليل احلراري التفا�سلي )التك�سري احلراري(.
العملي: حتديد تركيزات بع�ض العنا�سر وتقديرها با�ستخدام الطرق التحليل احلجمي و الوزين املختلفة.

CHEM 232اأ�س�ض كيمياء ع�سوية )2(
تفاع���الت ال�ستب���دال الأرومات���ي اللكرتوفيل���ي للمركب���ات الأروماتي���ة )األكلة واأ�سيل���ة فريدل كرافت����ض، تفاعالت 
الني���رتة والن���رتزة والهلجن���ة وال�سلفنة( – التاأث���ريات اللكرتونية وانتقائية املوقع وحتدي���د الفاعلية يف تفاعالت 
– تفاع���الت ال�ستب���دال  البنزي���ن ثنائي���ة ال�ستب���دال ومتع���ددة ال�ستب���دال  ال�ستب���دال اللكرتوفيل���ي مل�ستق���ات 
اأنرثاث���ني،  )النفثال���ني،  احللق���ات  متع���ددة  الروماتي���ة  الهيدروكربون���ات  – كيمي���اء  الأرومات���ي  النيوكليوفيل���ي 

فنانرثين( – كيمياء الهيدروكربونات امل�سبعة عديدة احللقات.
العملي: حت�سري بع�ض املركبات الع�سوية ذات الأهمية التطبيقية.

CHEM 341ديناميكا حرارية كيميائية
املقدم���ة والغ���ازات املثالي���ة – بع�ض املفاهي���م و امل�سطلحات الأ�سا�سية لعل���م الديناميكا احلراري���ة – القانون الأول 
للديناميكا احلرارية )ال�سغل واحلرارة، املحتوي احلراري والطاقة الداخلية، ال�سعة احلرارية، جتارب جول وجول 
-طوم�س���ن، و دوال احلال���ة، الطبيع���ة اجلزيئي���ة )الطاق���ة الداخلي���ة( – القان���ون الث���اين للديناميك���ا احلراري���ة – 
املحرك���ات احلراري���ة والنرتوبي – القانون الثالث للديناميك���ا احلرارية – ح�ساب التغري يف النرتوبي – عمليات 
انعكا�سية وغري انعكا�سية – الطاقة احلرة – النرتوبي والطاقة احلرة – املعادلت الأ�سا�سية للديناميكا احلرارية 

املختارة. التطبيقات  – بع�ض 
CHEM 342كيمياء كهربية )1(

العملي���ات املنعك�س���ة يف الكيمي���اء الكهربي���ة، اخلالي���ا اجللفاني���ة، القوة الدافع���ة الكهربية و جه���د القطب،  عالقات 
الديناميك���ا احلراري���ة للخالي���ا و الأقط���اب، معادل���ة نرين�س���ت وقاع���دة الإ�سارات جله���ود الإتزان اأو جه���ود القطب 
املنعك�س���ة، الإت���زان الإزاح���ي، قيا�سات الق���وة الدافعة الكهربية، الن�ساطي���ة ومعامل الن�ساطية، جه���د و�سلة ال�سائل، 

خاليا الرتكيز، اأنظمة الأك�سدة و الإختزال، اأنواع الأقطاب و قيا�سات الأ�ض الهيدروجيني- قيا�سات اجلهد.

CHEM 321كيمياء غري الع�سوية )1(
كيمي���اء عنا�س���ر الفئت���ني )s،p( – اخلوا����ض العامة والرتكي���ب الإلك���رتوين – ا�ستخال�ض العنا�س���ر ووجودها - 
اخلوا����ض الكيميائي���ة - التطبيق���ات والأهمي���ة – نظري���ة تناف���ر زوج اإلك���رتون غ���الف التكاف���وؤ - ال�س���كل الهند�سي 

للجزيئات - نظرية الوربيتالت )الأفالك( اجلزيئية ونظرية رابطة التكافوؤ للروابط الت�ساهمية – الرابطة

الهيدروجيني���ة و الرابط���ة الأيوني���ة – الأحما����ض والقواع���د – اأوجه الت�ساب���ه والختالف بني كيمي���اء عنا�سر كل 
جمموعة من املجموعات الرئي�سية – كيمياء الغازات النبيلة.

CHEM 311طرق التحليل الآيل
القيا�سات الطيفية والمت�سا�ض اجلزيئي : )الأ�سعة حتت احلمراء واملرئية وفوق البنف�سجية – التاألق والومي�ض 
 – – القيا�سات الكهربائية ) اجلهد الكهربائي  – الأ�سعة ال�سيني���ة(  – النبع���اث الذري  – المت�سا����ض ال���ذري 
املعاي���رات با�ستخ���دام اجلهد – الط���رق الفولتامرتي���ة والبولروجرافية واملعاي���رات با�ستخدام التي���ار – التو�سيل 

الكهربائي وطرق التحليل بقيا�ض كمية الكهرباء(.
العمل���ي: ا�ستخ���دام بع����ض األأجه���زة الطيفية والكهربية يف اإجراء عملي���ة التقدير الكمي لبع�ض امل���واد ذات الأهمية 

القت�سادية.

CHEM 346كيمياء حركية

بع����ض امل�سطلح���ات و املفاهي���م الأ�سا�سي���ة للكيمياء احلركي���ة - قوانني ال�سرع���ة للتفاعالت الكيميائي���ة من الرتبة 
�سف���ر - الرتب���ة الأوىل - الرتب���ة الثاني���ة - الرتب���ة الثالث���ة - الرتب���ة العام���ة )n( واأمثل���ة على تفاع���الت كل رتبة-  
قوان���ني ال�سرع���ة للتفاعالت املعقدة: التفاعالت العك�سي���ة - التفاعالت املتوازية - التفاعالت املتتابعة - التفاعالت 
املت�سل�سل���ة-   تاأث���ري درج���ة احل���رارة عل���ى �سرع���ة التفاع���ل - معادلة اأرهنيو����ض - تاأث���ري العامل امل�ساع���د على طاقة 

التن�سيط – نظريات معدل التفاعل.

CHEM 331كيمياء املركبات غري املتجان�سة احللقة
مقدمة، تعريف، الأهمية، الرتكيب، والت�سمية - درا�سة تف�سيلية من حيث طرق التح�سري، الرتكيب، الأروماتية، 
التفاع���الت، الفاعلي���ة، وانتقائية املوقع للمركب���ات الآتية: املركبات خما�سية احللق���ة ذات ذرة واحدة غري متجان�سة 
)الفي���وران، الثيوف���ني،   والبريول( م�ستقاته���ا: الفيورفيورال والإندول- املركبات �سدا�سي���ة احللقة ذات ذرة واحدة 
غ���ري متجان�س���ة- )البريان���ات، الثيوبريان���ات، والبرييدين م���ع الرتكيز على الأخ���ري(- م�ستقاتها: األف���ا - وجاما - 
بريون، الكيومارين، الكرومون، الكينولني، والأيزوكينولني- املركبات خما�سية احللقة ذات ذرتني غري متجان�ستني 
)الأزولت: الب���ريازول، الميي���دازول، الأوك���زازول، الأيزواوك���زازول، الثي���ازول والأيزوثيازول(- املركب���ات �سدا�سية 

احللقة ذات ذرتني غري متجان�ستني )الأزينات: البرييدازين، البريمييدين، والبريازين(.

CHEM 347كيمياء الكم
بع����ض املفاهي���م و امل�سطلح���ات الأ�سا�سي���ة - التط���ور التاريخ���ي لنظري���ة الكم - اجل�سيم���ات واملوج���ات – املوؤثرات و 

عالقتها بكيمياء الكم – فر�سيات نظرية الكم - معادلة �سرودجنر والدالة املوجية – بع�ض تطبيقات معادلة 
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�سرودجن���ر: حرك���ة ج�سيم يف �سندوق اأحادي البعد وثالثي الأبعاد وتطبيقات عليه – حركة ج�سيم على �سطح كرة 
– ذرة الهيدروجني – نظرية التغاير – تقريب بورون - اأوبنهامير – مبداأ ال�ستبعاد لباويل – الدالة املوجية 

الكلية للجزيئات. 

CHEM 322كيمياء غري الع�سوية )2(
تعري���ف العنا�س���ر النتقالي���ة وموقعه���ا باجل���دول ال���دوري وبنيته���ا الإلكرتوني���ة - اخلوا����ض العام���ة واخلوا����ض 
الكيميائي���ة ملركباته���ا- نظري���ات الرب���ط الكيميائي ملرتاكبات العنا�س���ر النتقالية: نظرية رابط���ة التكافوؤ- نظرية 
الأوربيتالت اجلزيئية نظرية املجال البللوري و تطبيقاتها و الت�سوهات عن الأ�سكال املثالية )تاأثري جان – تيلر( 

والأكتينيدات. الالنثانيدات  لكيمياء  – مقدمة  املرتاكبات  ت�سمية   - اجلزيئي  – الت�سكل 
CHEM 314طرق الف�سل الكروماتوجرايف

ط���رق الف�س���ل الكيميائ���ي وت�سم���ل الف�س���ل بوا�سطة املذيب���ات -الف�س���ل بوا�سط���ة الط���رق الكروماتوجرافية ومنها 
كروماتوج���رايف العم���ود (ال�سلب وال�سائ���ل(، كروماتوجرايف العم���ودي )ال�سائل وال�سائ���ل(، كروماتوجرايف الطبقة 

الرقيقة، كروماتوجرايف الغازي.
العملي: ا�ستخدام الطرق الكروماتوجرافية املختلفة يف التعرف وف�سل بع�ض املواد ذات الأهمية التطبيقية.

CHEM 348كيمياء كهربية )2(
العملي���ات النعكا�سي���ة لالأقط���اب -مفه���وم ف���وق اجله���د )ال�ستقط���اب( -اأن���واع ف���وق اجله���د -قيا����ض ف���وق اجله���د 
-التحلي���ل الكهرب���ي للمحالي���ل املائية وجهد التفكك -عمليات انتقال ال�سحنة واملع���ادلت امل�ستخدمة - فوق اجلهد 
للهيدروجني -عمليات ال�ستقطاب املوجبة وفوق اجلهد لالأك�سجني -خمول الفلزات -ا�ستقطاب الرتكيز ومعادلة 

تافل - البولروجرافيا ومعادلة الكوفيك -عمليات ال�ستقطاب ال�سالبة.

CHEM 343كيمياء فيزيائية جتريبية
بع����ض التج���ارب املخت���ارة والقابل���ة للتغيري وفق���اً للتجهيزات املعملية: مث���ل تعيني ن�سف قطر اجل���زيء با�ستخدام 
اللزوجة -تعيني التوتر ال�سطحي لل�سائل وتعيني كثافته -تطبيق معادلة فريندل�ض لالإمتزاز من املحلول )اإمتزاز 
حم�ض اخلليك على الفحم احليواين( -تطبيق معادلة لجنمري لالإمتزاز من املحلول )اإمتزاز حم�ض الأك�ساليك 
Three- النظام ثالثي املكونات- Two-component system على الفحم احليواين( -النظام ثنائي املكونات
Component system  -تعي���ني ثاب���ت التزان م���ن ح�سابات معامل التوزيع بني طبقتني -  تعيني قوة الرابطة 
الهيدروجيني���ة م���ن خالل معامل التوزيع ب���ني طبقتني -تعيني العدد التنا�سقي ملرتاك���ب النحا�ض الأميني-تعيني 
ثاب���ت التو�سي���ل والتو�سي���ل املكافئ لإلكرتوليت ق���وي واآخر �سعيف -ر�س���م منحنيات معاي���رة الأحما�ض والقواعد 

با�ستخدام ال� pH meter – املعايرات التو�سيلية.

CHEM 390تدريب ميداين  
هي فرتة تدريبية ل تقل عن 6 اأ�سابيع يق�سيها الطالب يف الفرتة ال�سيفية يف مواقع الإنتاج اأو الأبحاث وفيها يتم 

اإك�ساب الطالب املهارات العملية وتر�سيخ الأ�س�ض واملفاهيم النظرية و�سقل مهارات املعملية.

CHEM 431ميكانيكية التفاعالت الع�سوية
درا�س���ة الط���رق الفيزيائية والكيميائية املتبعة يف معرفة ميكانيكي���ة تفاعل ما -تفاعالت ال�ستبدال النيوكليوفيلي 
عل���ى ذرة الكرب���ون امل�سبع���ة -ال�ستب���دال الإلكرتوفيل���ي والنيوكليوفيلي للمركب���ات الأروماتيه -تفاع���الت الإنتزاع 
والعوام���ل الت���ي توؤثر عليها -  تفاعالت الإ�ساف���ة على الرابطة الثنائية )كربون - كربون( - الإ�سافة اإىل الروابط 

املزدوجة املتبادلة - الإ�سافة اإىل جمموعة الكربونيل -  تفاعالت التعادل.

CHEM 421ميكانيكية التفاعالت غري الع�سوية
مقدم���ة - الأيون���ات املائي���ة املعق���دة - تكوين املرتاكبات خطوة خط���وة - العوامل التي توؤثر عل���ى ثبات املرتاكبات - 
الأحما�ض والقواعد القا�سية واللينة - تفاعالت اإحالل عوامل الرتاكب )ليجاند( - ميكانيكيات التفكك والتجمع 
- ا�ستق���اق قوان���ني معدل التفاع���ل للميكانيكيات املختلفة -تفاع���الت الإحالل للمرتاكبات ثماني���ة الأوجه -درا�سة 
ميكانيكي���ة متي���وؤ املرتاكب���ات والعوام���ل املختلفة التي توؤثر عليه���ا تفاعالت الإحالل للمرتاكب���ات املربعة امل�سطحة 
-اأثر الرتان�ض والنظريات امل�ستخدمة يف تف�سريه -ميكانيكية تفاعالت الأك�سدة والختزال يف املرتاكبات -تفاعالت 

املحيط اخلارجي وتفاعالت املحيط الداخلي.

CHEM 441تاآكل املعادن والتحكم يف ظاهرة التاآكل
اأ�سا�سي���ات التاآكل-الديناميك���ا احلراري���ة للت���اآكل، حركي���ة الت���اآكل،  اأن���واع خماطر الت���اآكل، منحني���ات اإيفنز- تف�سري 
الت���اآكل بدلل���ة منحني���ات ال�ستقط���اب حتديد مع���دل التاآكل، الوقاي���ة من الت���اآكل بتغيري جهد القط���ب -الختيار 
الأمث���ل للمع���ادن، اأنواع املثبطات ت�سنيف املثبطات، الأ�س�ض النظرية للتثبيط با�ستخدام املركبات الع�سوية، الأ�س�ض 

النظرية للمثبطات با�ستخدام املركبات غري الع�سوية.

CHEM 442كيمياء ال�سطوح واحلفز والغرونيات
مقدم���ة ع���ن التوت���ر ال�سطح���ي لل�سوائ���ل و�سغل الرتاب���ط املتجان�ض وغ���ري املتجان����ض -التوتر ال�سطح���ي وال�سغط 
البخاري لقطره �سغرية -خا�سية الباراكور - معادلة جب�ض لالإمتزاز -الإمتزاز واأنواعه - العوامل التي توؤثر على 
الإمت���زاز -ح�س���اب حرارة الأمت���زاز - الأغ�سية ال�سائلة على الأ�سطح ال�سائلة -نظري���ات الأمتزاز: نظرية فريندل�ض 
-نظري���ة لجنم���ري - نظري���ة ب���ي اإي تي BET - امل���واد الن�سطة �سطحي���ا - املي�سيالت واأنواعه���ا - احلفز املتجان�ض 
وغ���ري املتجان����ض – حركي���ة التفاعالت املحفزة اإنزميياً - ميكانيكية التفاعالت املحف���زة اإنزميياً - احلالة الغرويه: 

اأنواعها - طرق التح�سري والتنقية وخوا�سها - ظاهرة انت�سار الغرويات وتر�سيبها.

قسم الكيمياء  v
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CHEM 443كيمياء نووية واإ�سعاعية
طبيع���ة الكيمي���اء النووي���ة والإ�سعاعية وم�س���ادر الإ�سعاعات -التحل���ل الإ�سعاعي ونظام الوح���دات القيا�سية - تفاعل 
الإ�سعاعات املتبادل مع املادة -النظريات التي تعالج تركيب النواة – النماذج النووية -منوذج قطرة ال�سائل، النموذج 
الغ���اليف للن���واة -الن�سط���ار والندم���اج النووي والطاق���ة املنطلق���ة -الكيمياء الإ�سعاعي���ة للغ���ازات وال�سوائل وتاأثري 
الإ�سع���اع عل���ى بع����ض املركب���ات الع�سوية وغري الع�سوي���ة -قيا�ض اجلرع���ات الإ�سعاعي���ة املنخف�س���ة والعالية -تاأثري 

الإ�سعاع على الأنظمة البيولوجية والوقاية منه -اآثار الإ�سعاع على الأن�سجة احليوية.
CHEM 433اأطياف املركبات الع�سوية

الإ�سعاع���ات الكهرومغناطي�سي���ة: تاأث���ريه عل���ى الذرات واجلزيئات -اأطي���اف الإمت�سا�ض الإلكرتوني���ة: املرئية وفوق 
البنف�سجي���ة -تاأث���ر هذه الأطي���اف بالعوامل الرتكيبي���ة والفراغية للجزيئات -اأطياف الأ�سع���ة حتت احلمراء -تاأثر 
ال���رتددات الإهتزازي���ة التخلخلي���ة )الإ�ستطال���ة( بالرتكي���ب اجلزيئ���ي )الإق���رتان -احل���ث - الرب���ط الهيدروجين���ي 
-الفراغي���ه( -اأطي���اف الرن���ني الن���ووي املغناطي�سي -اخلوا����ض املغناطي�سية لن���وى الذرات املختلف���ة وتاأثرها مبجال 
مغناطي�سي خارجي - حجب النواه -الإزاح��ة الكيميائية -التكافوؤ املغناطي�سي والكيميائي -منحنى التكامل -غ��زل 
الربوتون���ات املتج���اورة واإن�سطار الإ�سارات -ثابت التزاوج -اإ�ستب����دال الربوتون بالديوترييوم -مطياف الكتلة: تاأين 
ج���زىء املرك���ب وتكوي���ن الأي���ون اجلزيئي -قواع���د تك�سري الآي���ون اجلزيئي -النظائ���ر يف الطبيع���ة وتف�سري منطقة 

الآيون اجلزيئي -مطي��اف الكتلة عايل الكفاءة.
CHEM 422اأطياف املركبات غري الع�سوية

من���وذج الإجتاه���ات يف الذرة وم�ستويات را�سل �سندر - منحنيات اأورجل ومنحنيات تاناب و�سيجانو-تاأثري جان تيلر-
اأطياف الإمت�سا�ض الإلكرتوين يف املنطقة املرئية وفوق البنف�سجية ودون احلمراء -املغناطي�سية وطرق قيا�ض القيم 
املغناطي�سي�ة )جوي، فاراداي، واإيفان�ض( واأنواع املغناطي�سية املختلفة )الدايا والبارا والفرو والنتيفرومغناطي�سيه( 
-تطبيق���ات الط���رق الطيفية واملغناطي�سية ملعرفة الرتكيب اجلزيئي والفراغ���ي للمرتاكبات -طيف الرنني النووى 
املغناطي�س���ي وطي���ف الرنني الإلك���رتوين املغ���زيل ) ESR( للمرتاكبات-كيمياء املركبات الع�س���و معدنية للعنا�سر 
الإنتقالي���ة -قاع���دة الع���دد ال���ذري الفع���ال )EAN( وقاع���دة ال���� 16، ال���� 18 اإلك���رتون وعالقتهم باملركب���ات الع�سو 
معدني���ة -حت�سري وخوا�ض الفلزات الكاربونيلي���ة واأنيونات الكربونيالت وهيدريدات الكربونيل وفلزات النرتوزيل 
ومرتاكب���ات ال���داي نيرتوج���ني -مركبات البنتاداينيل وتفاع���الت اأ�سباه الفرو�سني واإثب���ات تراكيبها اجلزيئية ونوع 

الروابط فيها - دور املركبات الع�سومعدنية يف العمليات احلفزية املتجان�سة وغري املتجان�سة.
CHEM 423كيمياء غري الع�سوية جتريبية

حت�س���ري منتج���ات البوتا�سي���وم ودرا�س���ة خوا�سه���ا - حت�سري زئب���ق )رباع���ي ثيو�سيان���ا -الكوبلت الثنائ���ي( وحتليل 
الثيو�سيان���ات يف املرتاك���ب -حت�س���ري )رباع���ي اأم���ني اخلار�س���ني الثنائ���ي( )رباع���ي فلوروي���ورات الثالث���ي( وتعيني

الن�سب���ة املئوي���ة لالأموني���ا يف الن���اجت -تنقي���ة ي���ودات البوتا�سي���وم بالتبل���ر وتعيني درج���ة نقاوتها قبل وبع���د التنقية 
-حت�سري كلوريد النحا�ض الأحادي وحت�سري بع�ض مرتاكباته -درا�سة طيف الأ�سعة حتت احلمراء لبع�ض املركبات 
واملرتاكبات املحتوية على اأيون ال�سيانيد والثيو�سيانات ملعرفة تاأثري نوع الرابطة وحالة التاأك�سد والعدد التنا�سقي 

- تفاعالت العوامل امل�ساعدة والتفاعالت الإنزميية.

CHEM 490م�سروع بحث
يه���دف املق���رر اإيل تدري���ب الطال���ب علي اأ�سول البح���ث العلمي وطرق جم���ع املعلومات من قواع���د البيانات العاملية 
بالطرق التقليدية والطرق الإلكرتونية – اأخالقيات البحث العلمي )البحث وكتابة املقال( ثم كتابة مقالة علمية 

عن اأحد املو�سوعات التي يحددها امل�سرف.

CHEM 324كيمياء الأ�سمنت  ومواد البناء
درا�سة نظرية لكيمياء الإ�سمنت -درا�سة عملية لكيمياء الإ�سمنت -مراحل ت�سنيع الإ�سمنت - الإ�سمنت البورتالندى 
وط���رق ت�سنيع���ه -التحولت الكيميائية لالإ�سمن���ت واأنواعه املختلفة -�سناعة الط���وب واملنتجات احلرارية الأخرى 

امل�ستخدمة يف عملية البناء.

CHEM 325كيمياء البيئة
مقدم���ة ع���ن مكون���ات الهواء ال���ذي نتنف�سه والتفاع���الت الكيميائية يف طبق���ات الغالف اجلوي املختلف���ة - امللوثات 
الأ�سا�سي���ة لله���واء -قيا����ض تركيز ملوث���ات الهواء -الأمط���ار احلم�سية -م�سكل���ة طبقة الأوزون -ظاه���رة ال�سوبات 
الزجاجي���ة وارتف���اع درج���ة ح���رارة الأر�ض -كيفية التحكم يف ملوث���ات الهواء - كيمياء املاء ودورة امل���اء -ملوثات املاء 
-معاجلة مياه ال�سرب -معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي وكيفية احلفاظ على الأنهار والبحريات -اإنتاج وا�ستخدامات 

الطاقة وتاأثريها على البيئة – الرتبة: تركيبها وملوثاتها.

CHEM 326كيمياء العقاقري
ت�سمية الأدوية - مركبات الر�سا�ض  - التحورات اجلزيئية - امل�سح الع�سوائي - تطوير �سناعة الدواء -  امل�ستقبالت 
-وم�س���ادات الأدوي���ة والنزمي���ات -  هند�س���ة �سناع���ة ال���دواء -العالق���ة ب���ني فاعلية ال���دواء وتركيب���ه -الت�سميمات 
اجلزيئي���ة -ال�سطناع الع�سوي للدواء -الأدوية امل�سادة للفريو�سات -اقت�ساد الأدوية -القواعد احلكومية لت�سنيع 

الدواء – بع�ض الطرق امل�ستخدمة يف حتاليل املركبات الدوائية.
CHEM 333كيمياء املنظفات ال�سناعية

عملي���ة التنظي���ف: تاأث���ري ال�سطوحي���ات على عملية اإزال���ة الأو�س���اخ - اإعادة تر�سي���ب الأو�ساخ - ال�ساب���ون ومنتجاته 
-الرغويات(  – الإنزميات  )املبي�سات  الأن�سجة  - منتجات  ال�سلفنه  - عملية  امل�سنعه  ال�سطوحيات   - – الت�سنب 

-منتجات تنعيم وتليني الأقم�سة - �سوائل الغ�سالت الكهربائية.
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CHEM 434كيمياء الأحما�ض النووية
الطاق���ة  حام���ل   ATP فو�سف���ات  ت���راى  -ادينو�س���ني  النووي���ة  والأحما����ض  والنيوكليوتي���دات  النيوكليو�سي���دات 
الكيميائي���ة -اآلي���ات تفاعالت نقل الفو�سفورايل -خا�سية الطاقة العالية لروابط الفو�سفوانهيدريد -الإ�ستقرارية 
احلركية لدينو�سني تراى فو�سفات يف اخللية -بع�ض النيوكليوتيدات الهامة -الأحما�ض النووية -الهيكل اللولبى 
 RNA الر�سول -ا�ستن�ساخ RNA الن�سخ والإ�سطناع احليوي للحام�ض DNA والإ�سطناع احليوي حلام�ض
 DNA الرايبو�سوم���ى والناق���ل -الإ�سطن���اع احلي���وي للربوتين���ات -تعيني ترتي���ب وتتابع الأحما����ض النووية  يف

-الإ�سطناع املعملي للحام�ض النووى DNA - ت�سميم الدواء.

CHEM 432كيمياء الأ�سباغ
مقدم���ة -تق�سي���م املواد امللونة -تاريخ الأ�سباغ واملواد امللونة -األوان املركبات الع�سوية -اأ�سباغ البوىل اينات والبوىل 
ميثينات -اأ�سباغ الداى والرتاى ميثينات وم�سابهاتها الآزوتية -اأ�سباغ ازا )18( احللقية -اأ�سباغ النيرتو والنيرتوز-
اأ�سب���اغ الآزو-اأ�سب���اغ الكربوني���ل والأ�سب���اغ الكربيتي���ة -الأ�سب���اغ املتوهج���ة وا�ستخداماته���ا -الأ�سب���اغ ال�سوئي���ة 
واحلراري���ة - التفاع���الت الكهروكيميائي���ة لالأ�سب���اغ وامل���واد الأخرى امللون���ة -الأ�سباغ يف الكيمي���اء احليوية والطب 

والكيمياء التحليلية والبيئة -�سمية الأ�سباغ واملواد الخرى امللونة – ا�ستخدام وتطبيقات خمتلفة لالأ�سباغ.

CHEM 415حتاليل املنتجات ال�سناعية
العملي���ة التحليلي���ة وخطوات اإع���داد عينة للتحليل الكيميائ���ي -تقنيات اخذ العينة -طرق التعام���ل واإذابة اأو �سهر 
واإع���داد العين���ات الطبيعية اأو ال�سناعية املتنوع���ة -معايري انتقاء الطريقة التحليلي���ة املنا�سبة -تطبيقات التحليل 
الكيميائي يف ال�سناعة -معايري التحاليل املعملية والتحاليل ال�سناعية -اجلودة النوعية و�سبط اجلودة واملقايي�ض 
واملوا�سف���ات ال�سعودي���ة واخلليجية والعاملية -الط���رق القيا�سية امل�ستخدمة يف التحلي���ل الكيميائي-تطبيق الطرق 

الإح�سائية يف التحاليل ال�سناعية -معايري كتابة التقرير الفني يف التحليل الكيميائي.

CHEM 438كيمياء حيوية
تق�سي���م الكربوهي���درات -الت�سكي���ل الفراغ���ى )D&L( لالل���دوزات والكيت���وزات -تفاع���الت ال�سكري���ات الأحادي���ة 
)الأك�س���دة والإخت���زال( – تكوي���ن م�ستق���ات الوزازون- تكوي���ن اجلليكو�سي���دات -ال�سكري���ات الثنائي���ة وال�سكري���ات 
العدي���دة -الأحما����ض الدهني���ة – ال�سم���وع – ثالثي اجللي�سريد -تق�سي���م وت�سمية الأحما����ض الأمينية - الت�سكيل 
الفراغ���ى لالأحما����ض الأميني���ة -احلمو�س���ة والقاعدية -نقط���ة التماثل الكهرب���ي -ف�سل الأحما����ض الأمينية من 
خماليطه���ا الرا�سمي���ة -بع����ض الببتي���دات الهام���ة بيولوجيا-ا�سطن���اع الببتي���دات -حماي���ة النيرتوج���ني وتن�سيط 
الكرب���ون -تركي���ب الربوتين���ات - تعي���ني الرتكي���ب الأويل للربوتين���ات -الرتكي���ب الثان���وي والثالث���ي والرباع���ي 

للربوتينات -فقد طبيعة الربوتني-تركيب كل من النيوكليو�سيدات والنيوكليوتيدات والأحما�ض النووية.

CHEM 445تكنولوجيا الأغطية لتاأكل املعادن
مب���ادئ احلماي���ة م���ن الت���اآكل با�ستخ���دام بوا�سط���ة الط���الء – حماي���ة التحك���م الكاث���ودي بوا�سط���ة طالئ���ات معادن 
م�سحية-حماية التحكم الآنودي بوا�سطة طالئات املعادن النبيلة – حماية حتكم القوة الدافعة الكهربية بوا�سطة 
طالئ���ات املع���ادن النبيلة -حماية التحكم املختلط بوا�سطة طالئات ع�سوي���ة -حماية حتكم القوة الدافعة الكهربية 

بوا�سطة طالئات ع�سوية.
CHEM 337كيمياء املنتجات الطبيعية

مقدم���ة ع���ن ت�سنيف املنتج���ات الطبيعية وكيفية تق�سيمها اإىل عائالت – درا�س���ة كل من التريبينات وال�سرتويدات 
واللكلوي���دات والأحما����ض الدهني���ة والأحما����ض الأميني���ة من ناحي���ة ط���رق ا�ستخال�سها من م�سادره���ا الطبيعية 

-تعريفها – اأنواعها - اثبات تركيب بع�ض من مناذج لها -درا�سة من�ساأها داخل اخللية.
CHEM 436كيمياء البوليمرات

ال�سف���ات العام���ة للبوليمرات العالية -ط���رق تق�سيم البوليمرات -اآلي���ات البلمرة: ميكانيكي���ة ال�سل�سلة -ميكانيكية 
اخلط���وات املتع���ددة -ميكانيكي���ة النظ���ام الفراغي���ة -بلم���رة فتح احللق���ة -بلمرة الهج���رة - طرق البلم���رة -العوامل 
املوؤث���رة يف اخلوا����ض امليكانيكية للبلمرات -مقدم���ة لكيمياء البلمرات املتحللة امل�ستخدمة يف تقنيات بع�ض البلمرات 

-تكنولوجيا املطاط – الألياف – البال�ستيك -تقنيات ت�سكيل البلمرات.
CHEM 437كيمياء البرتول والبرتوكيماويات

اأ�س���ل الب���رتول والغ���از الطبيع���ي وكيفي���ة تكوينه - ال�سف���ات الفيزيائي���ة والت�س���كي���ل الكيميائي للب���رتول - عمليات 
التكري���ر -التح���ولت والعملي���ات الكيميائي���ة ملقط���رات البرتول -قيا�سات اجل���ودة وطرق حتليل الب���رتول ومكوناته 
-العملي���ات التكنولوجي���ة الكيميائي���ة: التك�س�������ري احل���راري، التك�س�����ري املحف���ز، الألكل���ة املحف���زه، الت�س��كي���ل املحفز، 
الت�س��كي���ل البخ���اري، العملي�����ات املتقطع���ة والعمليات امل�س��تمرة -املفاع���ل املتقطع، املفاعالت امل�ستم���رة للطور ال�سائل 
والط���ور الغ���ازي - نظ���م الف�س���ل، الن���اجت والتحوي���ل يف العملي���ات التكنولوجي���ة الكيميائي���ة -اإنت���اج وا�ستخدام���ات 

البرتوكيميائيات، م�س���تقات امليثان، اليثلي��ن، الربوبيلي���ن، البيوتلي��ن، البنزين، والزايلينات.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
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الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0533152004mnagar59@yahoo.comاأ. د. ماهر حممود عامر النجار

0598911683mzareh@ut.edu.saاأ. د. حم�سن مو�سى ال�سعيد زارع
0583859608reda_hesham@hotmail.comاأ. د.ه�سام ر�سا حامد

0534232469s_wanees@yahoo.comاأ. د. �سالح عبد الوني�ض عبداملجيد
0530011642wsahalim@hotmail.comاأ. د. وائل �سالح عبداحلليم علي

قسم الكيمياء  v
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الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0559263079nabilouf@yahoo.comد. نبيل ح�سن م�سطفي عوف

0560051346yaseen7864@gmail.comد. حممد يا�سني عبداهلل دار
0541837973afwkmd@yahoo.comد. وليد عاطف �سعيد منا�سرة
0540377268ielmihaina@uofk.eduد. اإبراهيم اأحمد حممد علي
0552426351tanvdav@gmail.comد. تنوير عامل ظريف اأحمد

0595216274aabdelaziz@ut.edu.saد. اأمين اأحمد عبدالعزيز الدخاخني
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الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0535830353akeshk@ut.edu.saد. علي اأحمد حممد ك�سك 

0507191341sabry_seda@yahoo.comد. �سربي حامد حممد �سعده
0591071475abdoelaal@yahoo.comد. عبدالعال علم الدين عبداهلل

0508144025m-ibrahim@ut.edu.ssد. حممد عبدالفتاح ابراهيم
0531210675Khalid.mustafa983@gmail.comد. �سيد خالد م�سطفى

0550921699Sayeed_mukhtar@hotmail.comد. �سعيد خمتار عبداحلكيم
0534951815ahmedbadreldin@hotmail.comد. اأحمد �سمارة اأحمد بدر الدين
0534505176mohamedsob7i@yahoo.comد. حممد �سبحي مطاوع مطاوع

0557235368drmahmoud_aziz69@yahoo.comد. حممود علي عبدالعزيز حممود
0555653197hbdadawy@ut.edu.saد. همت عبد الفتاح البدوي

0592315155hinacbri@yahoo.co.inد. حنا ترمن
0551397507humaira_chem@yahoo.co.inد. هومريا برافني

0551637097dryasminakhtar2004@yahoo.comد. يا�سمني اخرت
0503269297nhussein@ut.edu.saد. نادية ح�سني

د. فاطمة �سامي عبد ال�سالم
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امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0562565689draymanchem@yahoo.comاأ. اأمين ال�سيد عبدالعزيز ال�سيد

0547577138malbayyari@ut.edu.saاأ. حممد عبدالكرمي حممد البياري
alrhal2005@hotmail.com(0556552576اأ. نا�سر اأحمد اأحمد العمراين

0544257401emanhassank@yahoo.comاأ. ا ميان ح�سن خليل
0504550732Sibrahim@ut.edu.saاأ. �سهام فريد عو�ض ابراهيم

ون
�سر

حا
0505372056jtowaihar@ut.edu.saاأ. جوزاء نا�سر الطويهرامل

0504550763s.ibrahim@ut.edu.saاأ. �سحر فريد عو�ض ابراهيم
0552055745hhh2009@hotmail.comاأ. ندي مف�سي العطوي

0546459404adhwaa_1987@hotmail.comاأ. ا�سواء عبد الغني احلربي

ون
عيد

م

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
0536973894athaqafy@ut.edu.saاأ. عادل دخيل حامد الثقفي

0551055577abdoo991@yahoo.comاأ. عبداهلل عتيق عليان العويف
0556300754maged1410@hotmail.comاأ. ماجد م�سعد املرواين

0535184764fahad201222@hotmail.comاأ. فهد جربان عبداهلل جمممي
مبتعثاأ. م�سارى اجلهنى

0544769003اأ. مني عبيد البلوي
0501630005moon.r2222@gmail.comاأ. منري متعب حممد العنزي

0503534431al_hanun_45@hotmail.comاأ. �سحر �سالح احلويطي
0562386889Atheersa2010@hotmail.comاأ. اثري �سلمان العطوي

0550174366Nshh14302gmail.comاأ. ا�سماء عبيد اهلل العطوي
0533458333Ghanim3332hotmail.comاأ. نوال علي البلوي

اأ. جناة عبيد البلوي
0536737023nice1973@windowslive.comاأ. ندي ظافر اخلثعمي

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
اأ. د.حم�سن مو�سى ال�سعيد زارع

الربيد: تبوك  71491           -  �سندوق بريد: 741
mzareh@ut.edu.sa :الربيد اللكرتونى

http://www.ut.edu.sa/web/department-of-chemistry/department :موقع النرتنت
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ ق�سم الكيمياء احليوية يف العام الدرا�سي 1434/1433 ه� املوافق 2013/2012م.  

يعت���رب عل���م الكيمي���اء احليوية اأحد اأهم العلوم احليوي���ة يف وقتنا احلا�سر والتي يقوم عل���ى اأ�سا�سها تقدم الكثري من علوم   
احلي���اة وذل���ك نظ���راً لتطبيقاتها املختلفة يف �ستى نواحي احلياة ، فه���ذا العلم يهتم بدرا�سة  املكونات املختلفة داخل اخللية 
احلية املختلفة وكذلك تفاعالتها وعالقاتها مع بع�سها. وكذلك درا�سة املكونات داخل اخللية على امل�ستوى اجلزيئي مما 
يتيح لنا فهم كيفية عمل اخللية مما ي�ساعد يف اكت�ساف وت�سخي�ض وكذلك امل�ساعدة يف عالج بع�ض الأمرا�ض التي ت�سيب 
اخللية يف الكائن احلى. وقد روعي يف اخلطة الدرا�سية اأن تكون مفردات املناهج وفق اأحدث املعلومات العلمية امل�ستقاة من 
املراجع احلديثة وكان الرتكيز على النوع ولي�ض على الكم. كما يجب اأن تتما�سى اخلطة الدرا�سية مع حاجة �سوق العمل 
فهن���اك الكث���ري م���ن املجالت الت���ي ميكن للخريجني اللتحاق بها ومنه���ا على �سبيل املثال تدري�ض م���واد العلوم يف التعليم 
العام ، العمل يف اجلامعات كمعيدين اأو باحثني اأو فنيني اأكادمييني اأو العمل يف وزارة الزراعة اأو الرثوة احليوانية وغريها 

من املجالت الأخرى.
الروؤية:  v

يتطل���ع ق�س���م الكيمي���اء احليوي���ة اإىل اإعداد خريج متمي���ز على قدر عايل من الكف���اءة العلمية واخل���ربة املعملية للمناف�سة   
وامل�سارك���ة يف املتغ���ريات التكنولوجي���ة احلديثة ي�ستطيع اأن يخدم املجتمع يف كاف���ة جمالت الكيمياء احليوية املختلفة واأن 
تك���ون لدي���ه الق���دره على موا�سلة البحث العلمي ولإجناز هذه الروؤية فاإن الق�س���م يتطلع لإعطاء تعليم متميز يجمع بني 

املعرفة والبتكار وا�ستخدام اأحدث التقنيات الفنية مع الت�سال ب�سوق العمل ذو اجلودة العالية.
الر�سالة:  v

يه���دف الق�س���م  اإىل تق���دمي برام���ج درا�سي���ة متطورة ق���ادرة على تزوي���د املجتم���ع بالكفاءات العلمي���ة والك���وادر املتخ�س�سة   
املدربة على التقنيات العلمية احلديثة، واملوؤهلة للمناف�سة يف �سوق العمل واإجراء البحوث والدرا�سات العلمية  يف جمالت 
الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية لبناء قاعدة بحثية تكنولوجية كاأحد متطلبات النهو�ض باملجتمع وخدمته وحل 

م�ساكله.
الأهداف:  v

احليوية. الكيمياء  يف  املختلفة  التخ�س�سات  يف  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  واململكة  املنطقة  احتياجات  تلبية   •
تلبية احتياجات املنطقة واململكة من الأبحاث العلمية والدرا�سات التطبيقية ذات ال�سلة بعلوم الكيمياء احليوية   •

والبيولوجيا اجلزيئية وامل�سايرة لأحدث التطورات العلمية.
والأهلي. احلكومي  للقطاعني  املجالت  �ستي  يف  والفنية  العلمية  اخلدمات  تقدمي   •

الطالب. وكذلك  وم�ساعدين  تدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  الق�سم  ملن�سوبي  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي   •
املختلفة. الو�سائل  عرب  املجتمع  خدمة  يف  الإ�سهام   •

جمالت  يف  واملعدات  الأجهزة  اأحدث  على  احل�سول  خالل  من  وذلك  املختلفة  امليادين  يف  العلمي  التطور  مواكبة   •
الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية التي تعتمد على التقنيات الدقيقة.

التلوث.   مقاومة  وو�سائل  احلية  الكائنات  على  واأثرها  امللوثات  درا�سة  طريق  عن  البيئة  على  احلفاظ  يف  الإ�سهام   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الكيمياء احليوية:     v
يح�سل الطالب على درجة البكالوريو�ض يف الق�سم عند اجتيازه بنجاح عدد من املقررات التي متثل متطلبات اجلامعة   
– متطلبات الكلية – متطلبات الق�سم والتي تتمثل يف عدد ال�ساعات املعتمدة )135( �ساعة درا�سية ومبعدل ل يقل عن 

2 من 5 كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
12متطلبات اجلامعة1
33ال�سنة التح�سريية2
67 )منها 8 �ساعات اختيارية(متطلبات الق�سم3
23متطلبات ق�سم من اأق�سام اأخرى4  

جدول املقررات الإجبارية:    v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIOC 200334BIO 101كيمياء حيوية عامة1
CHEM 101

BIOC 201334BIOC 200الأي�ض العام2

BIOC 202303BIOC 200اإنزميات3

BIOC 301233 BIOC 201الربوتينات والأحما�ض الأمينية4
BIOC 202

قسم الكيمياء الحيوية   v
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BIOC 302233BIOC 201الدهون والأغ�سية5
BIOC 202

BIOC 303233BIOC 201الفيتامينات والتغذية6
BIOC 202

BIOC 304202BIOC 201الطاقة احليوية7

BIOC 305233BIOC 201الدم وال�سوائل البيولوجية8
BIOC 202

BIOC 306233BIOC 201البيولوجيا اجلزيئية9
BIOC 301

الكيمياء احليوية للنباتات 10
وامليكروبات

BIOC 405202BIO 222

BIOC 308233تكامل الأي�ض 11
BIOC 201
BIOC 301
BIOC 302

---BIOC 309233الفيزياء احليوية12

BIOC 401202BIOC 301املناعة13

BIOC 402233 BIOC 306الهند�سة الوراثية14
BIOC 307

BIOC 403233BIOC 301الكيمياء احليوية التحليلية15
BIOC 302

---BIOC 404303البحث امليداين16

BIOC 406233BIOC 301الهرمونات وتوا�سل الإ�سارات17
BIOC 302

BIOC 407233BIOC 301بيولوجيا الأورام18
BIOC 302

BIOC 408233BIOC 402التقنية احليوية19
BIOC 403

---BIOC 409303مقال بحثى يف الكيمياء احليوية20

59املجموع

جدول مقررات الق�سم (من خارج ق�سم الكيمياء احليوية):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

BIO 202324BIO 101اأحياء عامة )2(1
BIO 222223BIO 202بيولوجيا اخللية2
---CHEM 201334كيمياء عامة3
---CHEM 231334اأ�س�ض الكيمياء الع�سوية )1(4
CHEM 202334CHEM 201كيمياء عامة )2(5
STAT 262404STAT 201اإح�ساء حيوي6

23جمموع الوحدات
جدول مقررات الق�سم الختيارية (من داخل ق�سم الكيمياء احليوية):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات
ن%املعتمدة

لوز
املتطلبات ا

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

---BIOC 420202الكيمياء احليوية الطبية1
---BIOC 421202علم الوراثة اجلزئية2
---BIOC 422202الأغ�سية احليوية3
---BIOC 423202اأي�ض املواد امل�سممة4
---BIOC 424202الربوتيومات5
---BIOC 425202التاأ�سري اخللوي6

اجلذور احلرة وم�سادات 7
الأك�سدة

BIOC 426202---
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تو�سيف املقررات :  v

BIOC 200كيمياء حيوية عامة
مقدم���ة ع���ن الأحما�ض والقواعد واملحاليل املنظمة – الأحما�ض الأميني���ة والربوتينات: تق�سيمها وخ�سائ�سها – املواد 
الكربوهيدراتي���ة: تق�سيمه���ا وم�ستقاتها وتفاعالته���ا – الليبيدات: تق�سيمها و�سفاته���ا – مقدمة عن الأغ�سية احليوية 
والليبوبروتينات – الأحما�ض النووية: الرتاكيب الكيميائية للقواعد النيرتوجينية والنيوكليو�سيدات والنيوكليوتيدات 
– الرتكيب الكيميائي والبنائي حلم�ض دى اأوك�سى ريبونيوكليك – مقدمة عن الأنزميات والهرمونات والفيتامينات.

BIOC 201الأي�ض العام
ه�س���م الكربوهي���درات والليبي���دات - امل�س���ارات املختلف���ة لبن���اء وه���دم الكربوهيدرات)اأي����ض اجللوك���وز والفركت���وز 
واجلالكت���وز وال�سكري���ات الثنائي���ة والن�س���اأ واجلاليكوج���ني( -بناء وه���دم الده���ون املتعادلة والأحما����ض الدهنية – 
التكوي���ن احلي���وي للكولي�ست���ريول -التكوي���ن احلي���وي ووظائ���ف الليكوترايين���ات والربو�ستاجالندين���ات -الده���ون 
الف�سفوري���ة ووظائفه���ا -الليبوبروتين���ات: اأنواعها ووظائفها والأمرا����ض املتعلقة بها -الأحما����ض والأ�سباغ املرارية 

- البورفورينات -الأمرا�ض املتعلقة بخلل يف اأي�ض الكربوهيدرات والليبيدات.

BIOC 202انزميات
التعري���ف بالإنزمي���ات وط���رق قيا�سه���ا - �سف���ات الإنزمي���ات - تق�سي���م الإنزمي���ات وت�سميته���ا - ط���رق ف�س���ل وتنقي���ة 
النزمي���ات م���ن امل�س���ادر املختلف���ة - خ�سائ����ض وتراكي���ب الإنزمي���ات -اآلية عم���ل الإنزمي���ات -املرافق���ات الإنزميية - 
نظائ���ر الإنزمي���ات -حركية النزميات -املثبطات واملن�سطات النزميي���ة تنظيم التفاعالت اخللوية اإنزمييا وت�سنيف 
مرافق���ات الأنزمي���ات. الأنزمي���ات عدي���دات الأ�سك���ال اجلزيئية. ع���زل وتنقية وخ�سائ����ض الأنزمي���ات ومعايري نقاوة 
الأنزمي���ات -تطبيق���ات الأنزمي���ات يف �سناعات الأغذي���ة والأدوية. تطبيق���ات الأنزميات يف �سناع���ة الأجبان واخلبز. 

تطبيقات حتليلية وعالجية لالأنزميات.

BIOC 301الربوتينات والأحما�ض الأمينية
الربوتين���ات: الرتكيب الع���ام، الف�سل، تركيب بع�ض الربوتينات املختارة، الأهمية ال�سريرية، درا�سة الهيموجلوبني، 
امليوجلوبني، اأنواع الهيموجلوبني، جلوبينات املناعة، امل�ستقبالت ال�ساذة، نق�ض بروتني م�ساد الرتب�سني األفا0 ه�سم 
الربوتين���ات والأحما����ض النووي���ة -اأي�ض الأحما�ض الأميني���ة )ي�سمل الأي�ض البنائي والهدمي ل���كل حم�ض اأميني( 
-دورة اليوريا - الأمينات الن�سطة ف�سيولوجيا )مثل ال�سريوتونني والهي�ستامني( - اأي�ض النيوكليوتيدات )وي�سمل 
ه���دم وبن���اء البيورينات والبريمييدين���ات( - الأمرا�ض املتعلقة باأي�سهما الربوتين���ات الدهنية: خ�سائ�سها واإي�سها-
اي�ض الرب�ستوجالندز-اي�ض ال�ستريويدات - ه�سم وامت�سا�ض الأحما�ض الأمينية -هدم الأحما�ض الأمينية –بناء 

الأحما�ض الأمينية –حتول الأحما�ض الأمينية اإىل نواجت )مركبات( متخ�س�سة –الكيمياء احليوية لربوفني.

BIOC 302الدهون والأغ�سية
الليبي���دات )الب�سيط���ة – املركب���ة – امل�ستق���ة( الأحما����ض الدهني���ة واأمثل���ة عليها خوا����ض الأحما����ض الدهنية واأهم 
تفاعالته���ا - اجللي�سرييدات)تركيبه���ا واأهميته���ا احليوي���ة وتفاعله���ا مع القلوي���ات( الدهون الف�سفوري���ة )تركيبها 
واأهميته���ا البيولوجي���ة( الإ�ستريوي���دات )تركيبها واأهميته���ا البيولوجية اخل�سائ�ض الرتكيبي���ة والوظيفية العامة 
لالأغ�سي���ة احليوي���ة الطبيعية.-الق���وى ب���ني اجلزيئ���ات، الديناميك���ا احلراري���ة )الت���زان -اجله���د الكهروكيميائ���ي 
-الت���زان الغ�سائ���ي( احلركية الكيميائية لبع�ض التفاعالت احليوية – حركية العقاقري – النت�سار وعمليات النقل 

عرب الأغ�سية احليوية.

BIOC 303الفيتامينات والتغذية
الفيتامين���ات الذائب���ة يف امل���اء والفيتامينات الذائبة يف الدهون اأنواعها، الرتكيب البنائ���ي لها، ال�سطرابات الناجتة 
عن النق�ض والزيادة هذا درا�سة التغذية من خالل مفاهيم الكيمياء احليوية. دور الربوتينات والدهون وال�سكريات 
واملع���ادن والفيتامين���ات يف الأي����ض، وعالقتها باأ�س����ض التغذية العامة - التغذية وعالقته���ا بال�سحة العامة - التزان 
الطاقي والتحكم الوزين - تغذية الإن�سان يف مراحل منوه املختلفة -اللياقة البدنية -اأمرا�ض �سوء التغذية -م�ساكل 
نق����ض الغ���ذاء يف الع���امل وو�سائ���ل التغلب عليها -الأم���ان الغذائي والتقني���ة الغذائية )م�ساف���ات الأغذية والتحاليل 

الغذائية(.

BIOC 304الطاقة احليوية
اأن���واع الطاق���ة – حت���ول ونق���ل الطاقة يف النظ���م احليوية – حمولت الطاق���ة وميكانيكيات حت���ول الطاقة بوا�سطة 
جزيئ���ات خا�س���ة – القوان���ني الت���ي حتك���م انتق���ال وا�ستخ���دام الطاق���ة – موا�س���ع تواج���د الأنزمي���ات – حام���الت 
الإلكرتونات وجهاز الف�سفرة التاأك�سدية – مثبطات وموانع القرتان لوظائف ازدواج الطاقة – ا�ستخدام اآلية حتدر 
 – F1 ATP-ase synthase الربوتون���ات لتكوين الرواب���ط العالية يف الطاقة – الرتكيب اجلزيئي لأنزمي

فقدان الوظيفة واأمرا�ض امليتوكوندريا.

BIOC 305�سوائل اجل�سم والوظائف احليوية
اأن���واع ال�سوائ���ل احليوية وتوزيعها. البول : تكونه ومكوناته الطبيعية وغري الطبيعية وطرق تقديرها وا�ستخدامها 
يف الك�سف عن الأمرا�ض الكلوية واحل�سى واأمرا�ض الدم والكبد. درا�سة �سوائل القناة اله�سمية مثل اللعاب وع�سارة 
املع���دة وع�س���ارة ال�سف���راء والبنكريا����ض وال���رباز واأهميته���ا يف الك�س���ف ع���ن بع����ض اأمرا�ض القن���اة اله�سمي���ة والكبد 
والبنكريا����ض. درا�س���ة اخل�سائ����ض التكويني���ة والفيزيائي���ة ووظائف كل من �سائ���ل املني واحلليب والليم���ف وال�سائل 
النخاع���ي ال�سوكي وال�سائل الزليلي والدم���وع وال�سائل اخللطي يف العني والق�سع. الفحو�ض املخربية الكيموحيوية 

لبع�ض الأمرا�ض ذات العالقة بهذه ال�سوائل. اخل�سائ�ض الفيزيائية ووظائف الّدم.

قسم الكيمياء الحيوية   v
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BIOC 306البيولوجيا اجلزيئية
العالق���ة ب���ني الرتاكيب الكيميائية ووظائ���ف الربوتينات - العالقة بني الرتاكي���ب الكيميائية لالأحما�ض النووية 
وخزن وبرجمة ونقل ال�سفرات الوراثية عرب الأجيال - التقنيات املختلفة امل�ستخدمة يف درا�سة هذا العلم التجريبي 
)حي���ود الأ�سع���ة ال�سيني���ة، الط���رد املرك���زي، املجه���ر الإلك���رتوين، النظائر امل�سع���ة، التحلي���ل الت�سل�سل���ي لالأحما�ض 

المينية والنيوكليوتيدات( - الهند�سة الوراثية وا�ستخداماتها يف املجالت الطبية والزراعية وال�سناعية.

BIOC 308تكامل الأي�ض 
مقدم����ة يف تنظي����م الأي�����ض -الأنزمي����ات املنظمة )ال�سل����وك التنظيمي، التعرف عل����ى اخلطوة املح����ددة للتفاعل، نقطة 
العب����ور، الرتب����اط التعاوين ومناذج����ه املختلفة( - تنظيم اأي�ض الكربوهيدرات يف الع�س����الت والكبد والأمعاء -تنظيم 
اأي�����ض الن�س����اأ احليواين )اجلاليكوجني( - الن�سيج الدهني وتنظيم اأي�����ض الأحما�ض الدهنية - دور املجاعة وال�سكري 

والق�سور الدرقي يف تنظيم الأي�ض.

BIOC 309الفيزياء احليوية
امليكانيكي���ة احليوي���ة، خ�سائ�ض و�سري���ان ال�سوائل، �سريان احل���رارة يف الأنظمة البيولوجي���ة وتطبيقاتها. الطبية، 
الأغ�سي���ة القنواتي���ة، الأغ�سية ال�س���وداء وتطبيقاتها. ال�سمع وتطبيقات ال�سوت يف الط���ب، وظيفة احلم�ض النووي 
والربوت���ني، عل���م ال�سرط���ان الإ�سعاعي )عالج ال�سرط���ان عن طريق الإ�سع���اع املتاأين(، حيود الأ�سع���ة ال�سينية وعلم 
الأ�سع���ة الت�سخي�س���ي، )الت�سخي�ض الت�سويري ع���ن الأ�سعة ال�سينية، فوق ال�سوتية، الطن���ني املغناطي�سي النووي(، 

الطب النووي والفيزياء احليوية الف�سيولوجية.

BIOC 401املناعة

اأع�س���اء وخالي���ا وجزيئ���ات اجلهاز املناعي -املناع���ة الفطرية واملناع���ة املكت�سبة -املناعة ال�سوائلي���ة واملناعة اخللوية 
-خ�سائ����ض الج�س���ام امل�س���ادة ومولداتها والتفاعالت امل�سلية بينه���ا -الإنرتفريونات وغريها م���ن ال�سيتوكينينات 
-ا�سطرابات اجلهاز املناعي - اأمرا�ض نق�ض املناعة الوراثية واملكت�سبة -اأمرا�ض احل�سا�سية واملناعة الذاتية ورف�ض 

زراعة الأع�ساء - تقنيات كيمياء املناعة.

BIOC 402الهند�سة الوراثية
تعريف الهند�سة الوراثية -انزميات القطع البكتريية اأنواعها وكيفية القطع -اأنواع النواقل -ت�سنيف البالزميدات، نقل 
اجلين���ات )املورث���ات( يف خمتلف الكائن���ات احلية، ال�ستخدامات الطبية والزراعية للبالزمي���دات، تاأ�سب املادة الوراثية.-
بيولوجي���ا الهند�س���ة الوراثية )اخلاليا امل�سيفة والنواقل وتفاعل البلم���رة املت�سل�سل - طرق التن�سيل الأ�سا�سية: الكلونة 

- تطبيقات الهند�سة الوراثية )اإنتاج الربوتينات واحليوانات والنباتات املحورة وراثيا ( –تطبيقات يف الطب.

BIOC 403الكيمياء احليوية التحليلية

ط���رق الف�سل التح�سريي���ة والتحليلية - الكروماتوجرافيا باأنواعها املختلف���ة: الإدم�سا�ض والتجزئة وتطبيقاتها 
يف الكيمي���اء احليوي���ة )التبادل الأيوين والألف���ة والرت�سيح الهالمي( -طرق الف�س���ل بالرت�سيب امللحي وباملذيبات 
الع�سوي���ة وبالط���رد املركزي -الرح���الن الكهربي )الإلكرتوفوري�سي�ض( -الف�سل با�ستخ���دام الأغ�سية املنفذة و�سبه 
املنف���ذة )الديل���زة( - الرت�سيح من خالل الثقوب الدقيقة -طرق قيا�ض ال�سوء املختلفة وتطبيقاتها البيوكيميائية 
)ف���وق البنف�سج���ي واملرئ���ي وحت���ت احلم���راء والتاأل���ق والنبع���اث ال���ذري والمت�سا����ض ال���ذري والرن���ني الن���ووي 

املغناطي�سي( -النظائر امل�سعة -الف�سل با�ستخدام الطرق املناعية.

BIOC 405الكيمياء احليوية للنباتات وامليكروبات
البن���اء ال�سوئ���ي - التكوي���ن احليوي للم���واد الكربوهيدراتية من ثاين اأك�سيد الكرب���ون يف النباتات ثالثية ورباعية 
ذرات الكرب���ون – الأي�س���ات الثانوي���ة )املنتج���ات الطبيعي���ة( يف النبات���ات – ط���رق الف�س���ل والتعرف عل���ى املنتجات 
الطبيعي���ة – البن���اء احلي���وي للمنتج���ات الطبيعي���ة )القلوي���دات والفينولت والرتبين���ات( يف النبات���ات – الأهمية 
القت�سادي���ة والطبي���ة للمنتج���ات الطبيعي���ة، املنتج���ات الطبيعي���ة امليكروبي���ة. بع����ض جوان���ب الكيمي���اء احليوي���ة 
امليكروبي���ة – التخم���رات الهوائية والالهوائية واإنتاج الأي�سات الثانوية امليكروبية – التقنية احليوية – الهند�سة 

الوراثية والتقنية احليوية.

BIOC 406الهرمونات وتوا�سل الإ�سارات

ت�سني���ف الهرمون���ات وكيفي���ة تاأثريها على امل�ست���وى اجلزيئي واخلل���وي والأمرا�ض املتعلقة به���ا - هرمونات الغدد 
ال�س���م )هرمون���ات الغدة الدرقية، هرمون الغدة اجلاردرقية، هرمونات الغدة النخامية، هرمونات غدة حتت املهاد 
الب�سري، هرمونات البنكريا�ض، هرمونات الغدة الكظرية، الهرمونات اجلن�سية( -الأمرا�ض املتعلقة بال�سطرابات 

الهرمونية.

BIOC 407بيولوجيا الأورام

تقدمي عام ملر�ض ال�سرطان – منو ال�سرطان وانت�ساره – العوامل امل�سببة لل�سرطان – )الإ�سعاع – الفريو�سات – 
الكيماويات( – اآلية ن�سوء ال�سرطان – اأبحاث ال�سرطان التجريبية – الوراثة وال�سرطان – ال�سرطان والهرمونات 
– ت�سخي�ض ال�سرطان – عالج ال�سرطان – التعاي�ض مع ال�سرطان – الوقاية من ال�سرطان – التقدم يف اأبحاث 

ال�سرطان.
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BIOC 408التقنية احليوية

القواع���د الأ�سا�سي���ة والتقنيات امل�ستخدم���ة يف خمتربات الأحياء الدقيقة – تقنية نقل وع���زل الأحياء الدقيقة من 
الأو�س���اط البيئي���ة املختلف���ة الأ�سك���ال الظاهري���ة لالأحياء الدقيق���ة والنمو وال�سبغ���ات التفا�سلي���ة – التعرف على 
الأحي���اء الدقيق���ة - تاأث���ري العوام���ل الفيزيائي���ة والكيميائية عل���ى الكائنات احلي���ة الدقيقة وعلى بع����ض الأن�سطة 
الف�سيولوجية – اإنتاج امل�سادات احليوية معملياً – بع�ض الأن�سطة الإنزميية للكائنات احلية الدقيقة -علم الأحياء 
الدقيق���ة الطب���ي -التقنية احليوية امليكروبية – اإنت���اج الكيميائيات احليوية – التقنية احليوية الطبية – التقنية 
احليوي���ة الغذائي���ة – التعدي���ن امليكروب���ي – التقنية احليوي���ة الزراعية – الكائن���ات احلية الدقيق���ة وال�ست�سالح 
احلي���وي – الإنت���اج امليكروب���ي للكيميائيات والوقود – التدوير ال�سناعي للنفاي���ات ومعاجلتها – اإنتاج الربوتينات 
وحي���دة اخللي���ة – المت�سا����ض احليوي للملوثات املعدنية – تليني الفح���م – التغويز امليكروبي– معاجلة التدفق 
ال�سناع���ي – اإزال���ة الرباق���ني وال�سم���وع – �سناعة ال���ورق – تقنيات املعاجل���ة احليوية التقنية احليوي���ة ال�سناعية 

ملخلفات ال�سرف ال�سحي.

BIOC 409مقال بحثي يف الكيمياء احليوية

بح���ث موث���ق )تدعمه املراجع( ملو�سوعات خمتارة يف العلوم احلياتية، على اأن يقدم الطالب عر�ساً ملو�سوع بحثه اأو 
جتاربه، كما يقوم بكتابته والدفاع عنه. ويتم البحث حتت اإ�سراف اأحد الأ�ساتذة بالق�سم.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

0547487021kashalabi@hotmail.comاأ. د. كمال علي فتحي �سلبي

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

0593303669mahaldouis@yahoo.comد. حممد على ح�سن الدعي�ض

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

0530229783msakran@ut.edu.saد. حممد اإبراهيم عطية �سكران

0560991740Germine_mohsen@yahoo.comد. جريمني حم�سن حمدي اأحمد 

0536732806atawifs@hotmail.comد. فاطمة �سليمان بنية العطوى

ون
�سر

حا
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سمامل

0544934288Magda4mmmm@yahoo.comاأ. ماجدة حممد خمتار م�سطفي

ون
عيد

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سمامل

0538276358Thug.2009@ hotmail.comاأ. �سامل حممد �سامل الزهرانى

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
اأ. د. كمال علي فتحي �سلبي

جوال: 0547487021
الربيد : تبوك 71491 �سندوق بريدي 741

kashalabi@hotmail.com  : الربيد اللكرتوين

قسم الكيمياء الحيوية   v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت كلية الرتبية والآداب عام 1427ه���� )2006م( كامتداد لكلية املعلمني بتبوك )1409ه�/1989م(   
والت���ي حل���ت حم���ل اأول كلية يف املنطقة اآنذاك وه���ي الكلية املتو�سطة بتب���وك )1406ه�/1986م(. وقد 
حقق���ت كلي���ة الرتبي���ة والآداب روؤية خادم احلرم���ني ال�سريفني واملتمثلة يف من���ح كافة مناطق اململكة 
ا مت�ساويًة للح�سول علي تعليم عايل اجلودة، وا�ستمر هذا املفهوم حتى بعد اإعادة تاأ�سي�ض كلية  فر�سً
املعلم���ني يف 1427ه���� )2006م( حت���ت م�سمي كلي���ة املعلمني، واإع���ادة ت�سميتها يف ع���ام 1430ه� )2010م( 

لت�سبح كلية الرتبية والآداب.

الروؤية:  v
تطم���ح كلي���ة الرتبي���ة والآداب اإىل اجل���ودة والتمي���ز التعليم���ي والبحث���ي يف جم���ال الآداب والعل���وم   

الرتبوية والرتقاء باملجتمع من خالل اإقامة �سراكات مع موؤ�س�ساته املختلفة.

الر�سالة:  v
ت�سعى كلية الرتبية والآداب اإىل تقدمي خربات تعليمية وبحثية متميزة من خالل الرتقاء بالربامج   

التي تقدمها وامل�ساهمة يف تطوير منظومة البحث العلمي مبا يلبي احتياجات املجتمع.

الأهداف:  v
الرتبوية. والعلوم  الآداب  جمالت  يف  عالية  جودة  ذي  تعليم  تقدمي   •

املحلي. املجتمع  موؤ�س�سات  وخمتلف  الكلية  بني  والإيجابية  املثمرة  ال�سراكة  دعم   •
الرتبوية. والعلوم  الآداب  جمالت  يف  البحوث  اإجراء  يف  الكلية  اإمكانات  تطوير   •

والعاملية. الوطنية  الهيئات  من  العتماد  على  احل�سول  متطلبات  وتلبية  اجلودة  توكيد   •
فاعلة. تعليمية  بيئة  توفري  اإىل  يوؤدي  مبا  التحتية  البنية  تطوير   •

وامل�ساءلة. والنزاهة  امل�سئولية  قوامها  اإدارية  بيئة  تهيئة   •
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عميد الكلية

وكيل الكلية للدرا�سات العليا وكيل الكلية للتطوير واجلودة
مدير الإدارةوكيلة الكلية ل�سطر الطالباتوالبحث العلمي وكيل الكلية

وحدة البتعاث والتدريباأمانة جمل�س الكلية

وحدة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�سوحدة ال�سوؤون الأكادميية

وحدة املوؤمترات والندواتوحدة الن�ساط الطالبي

وحدة برامج الدرا�سات العلياوحدة  التوجيه والإر�ساد الطالب

م�سرفة ق�سم الرتبية وعلم م�سرفة ق�سم الرتبية اخلا�سةم�سرفة ق�سم اللغات والرتجمةم�سرفة ق�سم اللغة العربية
النف�س

م�سرفة ق�سم املناهج وطرق 
التدري�س

م�سرفة ق�سم الإدارة 
م�سرفة ق�سم تقنيات التعليموالتخطيط الرتبوي م�سرفة ق�سم الدرا�سات 

الإ�سالمية

اإدارة �سوؤون املوظفنيالأق�سام العلميةوحدة اجلودة والعتماد الأكادميي

الت�سالت الإدارية واملتابعةال�سوؤون الإداريةوحدة النت�ساب املطور

م�ستودع الكليةال�سوؤون الأكادمييةوحدة البوابة الإلكرتونية

رئي�س ق�سم الرتبية وعلم 
النف�س

رئي�س ق�سم املناهج وطرق 
التدري�س

رئي�س ق�سم الإدارة 
رئي�س ق�سم تقنيات التعليموالتخطيط الرتبوي رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�سة رئي�س ق�سم اللغات والرتجمة رئي�س ق�سم اللغة العربية رئي�س ق�سم الدرا�سات 

الإ�سالمية
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ت�سم الكلية ثمانية اأق�سام علمية متنح درجات علمية خمتلفة وهى:  v

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد
البكالوريو�ض واملاج�ستريق�سم الدار�سات الإ�سالمية1
البكالوريو�ض واملاج�ستريق�سم اللغة العربية2
البكالوريو�ضق�سم اللغات والرتجمة3
البكالوريو�ضق�سم الرتبية اخلا�سة4
املاج�ستريق�سم الرتبية وعلم النف�ض5
املاج�ستريق�سم املناهج وطرق التدري�ض6
املاج�ستريق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي7
-ق�سم تقنيات التعليم 8

يق���وم ق�س���م الدرا�س���ات الإ�سالمي���ة بتدري����ض امل���واد ال�سرعية ومين���ح درج���ة البكالوريو�ض، ومين���ح الق�س���م اأي�سا درجة   
املاج�ست���ري يف عل���وم احلديث، ويقوم ق�سم اللغ���ة العربية بتدري�ض مقررات اللغة العربية كما مينح درجة البكالوريو�ض 
يف اللغ���ة العربي���ة، يقوم ق�سم اللغات والرتجمة بتدري�ض اللغ���ة الإجنليزية ومينح درجة البكالوريو�ض، كما يقوم ق�سم 
الرتبي���ة اخلا�س���ة بتدري����ض مق���ررات الرتبي���ة اخلا�س���ة املتعلقة بالإعاق���ات املختلفة ومين���ح يف النهاي���ة الطالب درجة 
البكالوريو����ض، وم���ن الأق�سام املانحة للماج�ستري )اللغة العربية، الرتبي���ة وعلم النف�ض، الدرا�سات الإ�سالمية، الإدارة 

والتخطيط الرتبوي، واأخرياً ق�سم تقنيات التعليم وهو ق�سم م�ساند يف الإعداد للربامج الدرا�سية بنوعيها.  
اإ�سدارات الكلية:   v

الغر�ضتاريخ الإن�ساءالإ�سدارعدد

اخلطة ال�سرتاتيجية 1
طموح كلية الرتبية والآداب اإىل اجلودة والتميز التعليمي 1433ه�لكلية الرتبية والآداب

والبحثي يف جمال الآداب والعلوم الرتبوية.

2
مطويات لن�سر ثقافة 

اجلودة والعتماد 
الأكادميي

1432ه�

تدري����ض،  هيئ���ة  اأع�س���اء  اإدارة،  للكلي���ة:  ال���دوؤوب  ال�سع���ي 
العتم���اد  عل���ى  احل�س���ول  اأج���ل  م���ن  طالب���ا  عامل���ني، 
وح���راك  والعاملي���ة،  املحلي���ة  املوؤ�س�س���ات  م���ن  الأكادمي���ي 

ملحوظ للتح�سني.

دليل التوجيه والإر�ساد 3
الأكادميي���ة 1432ه�الأكادميي اخلط���ة  ح�س���ب  وتوجيهه���م  الطلب���ة،  اإر�س���اد 

املو�سوعة، وتقدمي الن�سح لهم  

مراكز اأو وحدات تابعة للكلية.  v
اأ- وحدة ال�سوؤون الأكادميية:

ن�س���اأت الوح���دة م���ع ن�ساأة الكلي���ة عام1427ه� من اأج���ل الرد على كافة ال�ستف�س���ارات املتعلقة بال�س���وؤون الأكادميية   
واإعداد التقارير الإح�سائية املطلوبة، اأي�ساً الإ�سراف العام على طالب وطالبات الكلية. 

ب- وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي:
اأن�سئت وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي بقرار من �سعادة عميد الكلية بتاريخ 15 / 3 / 1431ه�، وتهدف الوحدة   

اإىل ن�سر ثقافة اجلودة والعتماد الأكادميي من خالل تنظيم ور�ض العمل والدورات التدريبية.
ج- وحدة الإر�ساد الأكادميي:

ت�ّسكل وحدة الإر�ساد الأكادميي يف الكلية يف بداية كل �سنة درا�سية مبوجب قرار من �سعادة عميد الكلية برئا�سته،   
وتهدف اإىل اإر�ساد الطلبة، وتوجيههم ح�سب اخلطة الأكادميية املو�سوعة، وتقدمي الن�سح لهم.

د- وحدة النت�ساب املطور:
ت�ّس���كل وح���دة النت�س���اب املطور يف الكلية يف بداية كل �سنة درا�سية مبوجب قرار من �سعادة عميد الكلية برئا�سته،   
وته���دف اإىل النظ���ر يف م���ا يتعل���ق بالنواحي الأكادميي���ة مثل العالقة بني الط���الب والق�سم والنظ���ر يف ال�سكاوى 

املقدمة من الطالب. 
 

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:   v
يح�س���ل الطال���ب عل���ى درجة البكالوريو�ض يف كلية )الرتبية والآداب( بعد اإمتام )138( �ساعة درا�سية بنجاح كحد اأدنى   

وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
التخ�س�سات العلمية )54( �ساعة �� التخ�س�سات الأدبية )50( �ساعةمتطلبات اجلامعة1

تخ�س�ض اللغة العربية )12( �ساعة ��� تخ�س�ض الدرا�سات الإ�سالمية متطلبات الكلية2
)17( �ساعة �� تخ�س�ض الرتبية اخلا�سة )16( �ساعة

متطلبات الق�سم3
تخ�س�ض اللغة العربية )109( �ساعة ��� تخ�س�ض الدرا�سات الإ�سالمية 
)90( �ساعة �� تخ�س�ض الرتبية اخلا�سة )95( �ساعة �� تخ�س�ض اللغات 

والرتجمة )104( �ساعة

v كلية التربية واآلداب
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مواد درا�سية من خارج 4
التخ�س�ض

مواد حره5
-املجموع

متطلبات اجلامعة:     v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ELS00155اللغة الإجنليزية )1 (1

MATH 10633مبادئ الريا�سيات2

COMM00122مهارات الت�سال3

CSC00243مهارات احلا�سب وتطبيقاته4

ISLS10122الثقافة الإ�سالمية )1(5

ELS00355اللغة الإجنليزية ) 2(6

LTS00133مهارات التعلم والتفكري7

ARB10122مهارات لغوية8

STAT00122مقدمة يف الإح�ساء9

PAD00122مبادئ الإدارة العامة10

ال�سنة التح�سريية:   v
تق���وم فل�سف���ة ال�سن���ة التح�سريية على العديد من الأمور الت���ي مت ا�ستخال�سها من درا�سات قامت بها جامعات عريقة   

توؤكد اأهمية هذه ال�سنة واحلاجة املا�سة ملرور الطالب فيها وذلك لالأ�سباب الآتية:
1-العمل على تقليل ن�سبة الت�سرب بني الطالب املقبولني بال�سنة الأوىل من التعليم العايل.

2-ال�سعي لتاأمني انتقال �سهل ومريح ومنا�سب لطالب الثانوية اإىل املرحلة اجلامعية ومتطلباتها. 

3-تزويد الطالب بالأدوات واملهارات امل�ساعدة له والتي يحتاجها ول ميكن له اأن يح�سل عليها لحقاً. 
ويهدف برنامج ال�سنة التح�سريية اإىل حتقيق الأهداف التالية:

1-اإمداد الطالب باحتياجاته من املهارات والكفايات الأ�سا�سية التي يحتاجها الطالب يف الدرا�سة اجلامعية.
2-تر�سيخ مبادئ الن�سباط واللتزام وال�سعور بامل�سوؤولية. 

3-تعزيز املهارات القيادية والثقة بالنف�ض وغر�ض روح املبادرة.
4-ت�سجيع البتكار والإبداع وتطوير الذات.

5-اإعداد الطالب لتحقيق حت�سيل درا�سي متميز وا�ستثمار احلياة اجلامعية ب�سكل اأف�سل .
املواد الدرا�سية لل�سنة التح�سريية:   v

الف�سل الأول
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

ELS0015اللغة الإجنليزية )1(1
MATH 1063مبادئ الريا�سيات2
COMM0012مهارات الت�سال3
CSC0023مهارات احلا�سب وتطبيقاته4
ISLS1012الثقافة الإ�سالمية )1(5  

الف�سل الثاين
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

ELS0035اللغة الإجنليزية )2(1
LTS0013مهارات التعلم والتفكري2
ARB1012مهارات لغوية3
STAT0012مقدمة يف الإح�ساء4
PAD0012مبادئ الإدارة العامة5

بيانات الت�سال :  v
مكتب العميد:  0144251201
مكتب الوكيل: 0144251202

مكتب وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي: 0144251204

ال�سوؤون الأكادميية: 3227
مدير الإدارة: 0144251205
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v  الن�ساأة:
�س����درت موافق����ة جمل�����ض التعليم العايل على اإن�س����اء ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي مع مطل����ع العام الهجري 1430ه�،   
وه����و ق�س����م متخ�س�ض يف براجم����ه على الدرا�سات العليا، ثم �س����در قرار جمل�ض اجلامعة بتاري����خ 1434/1/25ه� باملوافقة 
عل����ى اإق����رار برنام����ج املاج�ست����ري يف الإدارة والتخطيط الرتبوي التاب����ع للق�سم، وبداأ التدري�ض بالربنام����ج بدءاً من مطلع 

العام الدرا�سي 1432/1431ه� للطالب والطالبات على حد �سواء .

الروؤية:  v
الريادة  يف اإعداد القادة الرتبويني يف �سوء املوا�سفات عالية الأداء .  

الر�سالة:  v
ي�سع����ى الق�س����م اإىل تزوي����د الط����الب املنتمني اإلي����ه باملهارات والكفاي����ات احلديثة يف جم����ال الإدارة والتخطي����ط الرتبوي ،   
وا�ستخ����دام اأح����دث الأ�سالي����ب التدري�سي����ة والتدريبي����ة لتحقي����ق متيزه����م املحل����ى والعاملي ، وامت����الك امله����ارات والكفايات 
القيادية وممار�ستها يف �سوء املوا�سفات عالية الأداء ، وامل�ساركة يف �سقل القيادات الإدارية من خالل الدورات التدريبية 

املتنوعة.

الأهداف ال�سرتاتيجية للق�سم:  v
الإ�سه���ام يف اإع���داد ورف���ع كفاءة خريج���ي البكالوريو�ض من اأق�س���ام كلية الرتبية والآداب مبب���ادئ ومهارات الإدارة   .1

والتخطيط الرتبوي من خالل مقررات الق�سم التي تقدم لطالب الكلية. 
اإع���داد القي���ادات الرتبوية من خالل برام���ج الدرا�سات العليا للق�سم )دبلوم، ماج�ست���ري، دكتوراه( التي ت�ستهدف   .2
اإع���داد طالبه���ا وطالباته���ا يف تخ�س����ض الإدارة الرتبوي���ة والتخطيط الرتبوي به���دف �سد احتياج���ات املوؤ�س�سات 

التعليمية والرتبوية والقطاعات املختلفة التي حتتاج اإىل هذا التخ�س�ض.
الإ�سهام يف تدريب املعلمني من خالل برنامج الدبلوم العام يف الرتبية وبرنامج دبلوم الرتبية اخلا�سة والدورات   .3

والربامج التي تقدمها كلية الرتبية.
الإ�سه���ام يف رف���ع كف���اءة خمرج���ات اجلامع���ة من خ���الل تق���دمي الدع���م وال�ست�سارات لوح���دة اجل���ودة والعتماد   .4

الأكادميي باجلامعة.
تقدمي اخلربات وال�ست�سارات يف جمال اإدارة وتطوير التعليم العايل والتعليم العام.  .5

تطوي���ر البح���ث العلم���ي عن طري���ق امل�ساركة بالبحوث الأ�سا�سي���ة والتطبيقية التي ت�سه���م يف معاجلة الكثري من   .6
الق�سايا وامل�سكالت الرتبوية، ويف اإدراك الفر�ض امل�ستقبلية.

الإ�سه���ام يف خدم���ة املجتم���ع من خالل الربامج وال���دورات واملحا�سرات والندوات التي ي�س���ارك فيها اأع�ساء هيئة   .7
التدري�ض بالق�سم.

متطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف الق�سم:    v
للح�سول على درجة املاج�ستري يف الإدارة والتخطيط الرتبوي باملقررات الدرا�سية والر�سالة فاإنه يتعني على الطالب   

اإكمال )44( �ساعة درا�سية كما يلي: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
32املقررات الإجبارية1
2املقررات الختيارية2
10ر�سالة املاج�ستري3

ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي:  v
يق����دم الق�س����م برنام����ج املاج�ست����ري يف الإدارة والتخطيط الرتب����وي باملقررات الدرا�سي����ة والر�سالة بدءاً م����ن الف�سل الأول   
للع����ام الدرا�سي1432/1431ه����� للط����الب والطالب����ات عل����ى ح����د �س����واء، ومت قبول )20( طالب����ا وطالبة يف ه����ذا الف�سل، كما 
يق����دم الق�س����م برنام����ج املاج�ست����ري يف الإدارة والتخطيط الرتبوي باملق����ررات الدرا�سية والر�سالة بدءاً م����ن العام الدرا�سي 

1434/1433ه� .
خطة برنامج ماج�ستري الإدارة باملقررات الدرا�سية والر�سالة:  v

وى
�ست

امل
الرمزا�سم املقرر

عدد عدد الوحدات
ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة ري

نظ
لي

عم
يب

تدر

ول
الأ

EAD6152الثقافة التنظيمية
EAD6052الإ�سراف الرتبوي

EAD6092اأ�س�ض الإدارة الرتبوية
EAD6223مناهج البحث يف الإدارة الرتبوية 

ين
لثا

ا

اأ�س�ض الإدارة EAD6142القيادة ونظرياتها
الرتبوية

EAD6212الإدارة يف الإ�سالم
اأ�س�ض الإدارة EAD6043اجتاهات حديثة يف الإدارة الرتبوية

الرتبوية
PSY_C6903مقدمة يف الإح�ساء الرتبوي

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي  v
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ا

EAD6332التخطيط الرتبوي
اأ�س�ض الإدارة EAD6453اإدارة و�سيا�سة التعليم يف اململكة

الرتبوية

مناهج البحث يف EAD6912حلقة بحث
الإدارة الرتبوية

الأ�سول الفل�سفية والجتماعية 
للرتبية

EAD6203

ابع
الر

اجتاهات حديثة يف EAD6953درا�سات مقارنة يف الإدارة الرتبوية
الإدارة الرتبوية

ويحق للطالب اختيار اأحد املقررات التالية
تطبيقات اإح�سائية يف الإدارة 

الرتبوية
EAD6822 مقدمة يف

الإح�ساء الرتبوي
EAD6702اإدارة م�سروعات
EAD6722اإدارة الأولويات

ر�سالة املاج�ستري )ع�سر �ساعات(
اإجمايل عدد ال�ساعات للح�سول على درجة املاج�ستري 44 �ساعة

للح�ســول علــى برنامج املاج�ستــري يف الإدارة والتخطيط الرتبوي باملقررات الدرا�سيــة وامل�سروع البحثي  ثانيًا: 
يتطلب الآتي :

اإكمال درا�سة عدد )46( وحدة درا�سية موزعة على النحو التايل:
اأ- املقررات الإجبارية ) 42( وحدة درا�سية من بينها امل�سروع البحثي.

ب- املقررات الختيارية) 4( وحدة درا�سية.
خطة برنامج ماج�ستري الإدارة باملقررات الدرا�سية وامل�سروع البحثي:  v

وى
�ست

امل

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات
املعتمدة

املتطلبات 
ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ول
الأ

EAD6152الثقافة التنظيمية
EAD6052الإ�سراف الرتبوي

EAD6092اأ�س�ض الإدارة الرتبوية
EAD6223مناهج البحث يف الإدارة الرتبوية 

ين
لثا

ا

اأ�س�ض الإدارة EAD6142القيادة ونظرياتها
الرتبوية

EAD6212الإدارة يف الإ�سالم

اأ�س�ض الإدارة EAD6043اجتاهات حديثة يف الإدارة الرتبوية
الرتبوية

PSY_C6903مقدمة يف الإح�ساء الرتبوي

لث
لثا

ا

EAD6332التخطيط الرتبوي

اأ�س�ض الإدارة EAD6453اإدارة و�سيا�سة التعليم يف اململكة
الرتبوية

مناهج البحث يف EAD6912حلقة بحث
الإدارة الرتبوية

الأ�سول الفل�سفية والجتماعية 
للرتبية

EAD6203

ابع
الر

اجتاهات حديثة يف EAD6953درا�سات مقارنة يف الإدارة الرتبوية
الإدارة الرتبوية

EAD6803ق�سايا معا�سرة يف الإدارة الرتبوية
EAD6812اأخالقيات العمل ومهنة الإدارة

ويحق للطالب اختيار اأحد املقررات التالية
تطبيقات اإح�سائية يف الإدارة 

الرتبوية
EAD6822 مقدمة يف

الإح�ساء الرتبوي
EAD6702اإدارة م�سروعات 
EAD6722اإدارة الأولويات

م�ض
خلا

ا
EAD6172اقت�ساديات تعليم

حلقة بحثEAD6903امل�سروع البحثي
ويحق للطالب اختيار اأحد املقررات التالية

EAD6832تقومي الأداء يف املنظمات التعليمية
مناذج اإدارية معا�سرة يف موؤ�س�سات 

التعليم
EAD6862

اجتاهات حديثة 
يف الإدارة 
الرتبوية

EAD6842العالقات العامة يف موؤ�س�سات التعليم
اإجمايل عدد ال�ساعات للح�سول على درجة املاج�ستري 46 �ساعة
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تو�سيف مقررات :  v

EAD605الإ�سراف الرتبوي
يتن���اول ه���ذا املقرر مفهوم الإ�سراف الرتبوي، واأهدافه، وعالقته بالإدارة الرتبوية، وتطوره، واأهميته وخ�سائ�سه، 
واأهداف���ه ووظائف���ه، وطبيع���ة العالقة ب���ني الإ�سراف الرتب���وي والإدارة الرتبوية، اأهمية درا�س���ة الإ�سراف الرتبوي 
بالن�سب���ة اإىل مدي���ر املدر�س���ة، نظري���ات الإ�س���راف الرتب���وي واأ�ساليب���ه وتطبيقات���ه، اأ�سالي���ب الإ�س���راف الرتب���وي، 
تطبيق���ات معا�س���رة يف الإ�سراف الرتب���وي، على ال�سعيد العامل���ي والإقليمي، مدير املدر�سة كم�س���رف تربوي مقيم، 
اأهمي���ة ال���دور الإ�سرايف ملدير املدر�س���ة، جمالت الدور الإ�سرايف ملدي���ر املدر�سة، الأ�ساليب الإ�سرافي���ة ملدير املدر�سة، 
مقوم���ات العالق���ة ب���ني مدي���ر املدر�سة وامل�س���رف الرتبوي، نظام الإ�س���راف الرتب���وي يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، 
تطور الإ�سراف الرتبوي، هياكل الإ�سراف الرتبوي وتنظيماته، اأ�ساليب الإ�سراف الرتبوي واأدواته، م�سكالت نظام 

الإ�سراف الرتبوي، تطوير نظام الإ�سراف الرتبوي.

EAD609اأ�س�ض الإدارة الرتبوية
يتن���اول ه���ذا املقرر مفهوم الإدارة الرتبوية ووظيفتها وعالقتها بالإدارة العامة، تطور الإدارة الرتبوية، نظريات الإدارة 
الرتبوي���ة، عملي���ات الإدارة الرتبوي���ة وتطبيقاته���ا يف جم���ال الرتبي���ة والتعلي���م، العوام���ل املوؤث���رة يف الإدارة الرتبوي���ة، 
الجتاه���ات احلديث���ة يف الإدارة الرتبوي���ة )الإدارة الذاتي���ة، اإدارة التفاو����ض، الإدارة الإلكرتوني���ة، اإدارة التغي���ري، القيادة 
الإدارية، اإعادة الهند�سة، اإدارة املعرفة، اإدارة الأزمات( الهيكل التنظيمي والإداري ملوؤ�س�سات التعليم قبل اجلامعي باململكة 
العربية ال�سعودية، العالقة بني الإدارة والقيادة الرتبوية، دور ناظر املدر�سة واملعلم كقادة تربويني، اأهم م�سكالت الإدارة 
الرتبوية، ور�سة عمل )حتليل مهام مدير املدر�سة / و�سيف م�ستقبلي لوظيفة مدير املدر�سة باململكة العربية ال�سعودية.

EAD615الثقافة التنظيمية
يتن���اول ه���ذا املق���رر: مت�سمن���ات الإط���ار الفك���ري اأو الفل�سف���ي للثقاف���ة التنظيمي���ة م���ن حي���ث: املفه���وم والأهمي���ة 
والعنا�س���ر والأن���واع واملح���ددات والف���رق بينها وبني املن���اخ التنظيم���ي واأ�سباب الهتم���ام بها وم�سادره���ا ومكوناتها 
والتفاع���الت بينه���ا واأبعاده���ا املتوافق���ة مع متطلب���ات تطبي���ق اإدارة اجلودة ال�سامل���ة، ونظريات الثقاف���ة التنظيمية 

احلديثة، والثقافة والفاعلية التنظيمية، واآليات خلق الثقافة واملحافظة عليها ) دور التن�سئة والتطبيع .

EAD621الإدارة يف الإ�سالم
يتن���اول ه���ذا املق���رر ن�س���اأة وماهي���ة الإدارة الإ�سالمي���ة، وم�س���ادر الإدارة الإ�سالمي���ة والتط���ور التاريخ���ي ل���الإدارة 
الإ�سالمي���ة، تطبيق���ات عملي���ة للتعامل مع ق�ساي���ا الإدارة الرتبوية من منظور اإ�سالمي، مناذج م���ن القراآن الكرمي 
وال�سن���ة املطه���رة، وظائ���ف الإدارة الإ�سالمية )التخطي���ط، والتنظيم، والتوجي���ه، والتن�سيق، والتموي���ل، والرقابة(، 

درا�سة بع�ض نظريات الإدارة احلديثة من منظور اإ�سالمي، تعريف ببع�ض رواد الفكر الإداري الإ�سالمي.

EAD604اجتاهات حديثة يف الإدارة الرتبوية
املتطل���ب ال�ساب���ق له���ا اأ�س����ض الإدارة الرتبوي���ة ويتن���اول ه���ذا املقرر بع����ض الجتاه���ات احلديث���ة يف الإدارة الرتبوية 
مث���ل اإدارة الوق���ت) خ�سائ�س���ه-  وعالقت���ه ببع����ض وظائ���ف الإدارة، م�سيعات الوق���ت، ا�سرتاتيجي���ات اإدارة الوقت( 
وا�سرتاتيجي���ات الإدارة بالإب���داع) مفه���وم الإب���داع – خ�سائ�ض املدير املب���دع – مبادئ الإب���داع الإداري–  مقومات 
الإب���داع الإداري–  دور مدي���ر املدر�س���ة يف ت�سج���ع وتنمي���ة الإب���داع واإدارة الأزمات التعليمية املفه���وم– اخل�سائ�ض- 
مراح���ل اإدارته���ا( الإدارة الإلكرتوني���ة )املفه���وم–  اخل�سائ����ض– الأه���داف– الأهمية–  معوق���ات وعوامل النجاح 
يف تطبيقه���ا- تطوي���ر بع����ض وظائ���ف الإدارة- متطلبات تطبيقه���ا، واإدارة التغي���ري مفه���وم اإدارة التغيري– التغيري 

املخطط – مناذج لإدارة التغيري.

EAD614القيادة ونظرياتها
يتن���اول ه���ذا املق���رر: مفهوم القي���ادة، تعريفات القي���ادة، عالقة القي���ادة بالإدارة، اأمن���اط القيادة، القي���ادة الرتبوية 
ب���ني املحافظ���ة والتجدي���د، النظري���ات الفكرية التي تف�س���ر القي���ادة: نظرية ال�سم���ات، النظرية املوقفي���ة، النظرية 

الوظيفية، نظرية الأمناط، تنمية القيادات الرتبوية، القيادة امل�ستقبلية، القيادة الرتبوية املعا�سرة.

EAD645اإدارة و�سيا�سة التعليم يف اململكة
املتطلب ال�سابق لها اأ�س�ض الإدارة الرتبوية حيث يتناول مقرر اإدارة و�سيا�سة التعليم يف اململكة اإطار مفاهيمي لإدارة 
املنظمات التعليمية، البناء التنظيمي لإدارة املنظمات التعليمية، النمذجة وتطبيقاتها يف اإدارة املنظمات التعليمية، 
النظ���م الركائزية )نظام القرارات الرتبوي���ة، نظام الرقابة وتقومي اأداء املعلم، نظام املعلومات الرتبوية(، ال�سيا�سة 
التعليمي���ة يف اململك���ة )مفهومه���ا، معايريه���ا، تقييمها(، اإدارة و�سيا�س���ة التعليم يف اململكة يف �س���وء البناء التنظيمي 

والنمذجة والنظم الركائزية، التكامل بني موؤ�س�سات التعليم يف اململكة وفق الروؤى املعا�سرة.

EAD633التخطيط الرتبوي 

يتناول هذا املقرر: فل�سفة التخطيط ب�سكل عام والتخطيط الرتبوي ب�سكل خا�ض،اأهمية التخطيط الرتبوي، اأنواع 
التخطي���ط الرتب���وي، مراحل التخطي���ط الرتبوي، و�سعوبات���ه، واأ�ساليبه، تقنيات التخطي���ط الرتبوي التخطيط 

الرتبوي يف اململكة العربية ال�سعودية والوطن العربي، ثم امل�ساكل وال�سعوبات التي تواجه التخطيط الرتبوي.

EAD617اقت�ساديات تعليم

يتن���اول ه���ذا املق���رر مفه���وم اقت�سادي���ات التعلي���م ومظاه���ره، والتعلي���م ب���ني اخلدم���ة وال�ستثم���ار، واأ�س���ول الفك���ر 
يف اقت�سادي���ات التعلي���م، والكف���اءة والإنتاجي���ة واجل���ودة، وم�س���ادر متوي���ل التعلي���م، ث���م بع����ض التج���ارب الدولي���ة، 

واقت�ساديات التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية، وتطبيقات عملية يف جمال اقت�ساديات التعليم.

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي  v
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EAD691حلقة بحث

يتن���اول ه���ذا املق���رر مفاهي���م اأ�سا�سي���ة العلم وخ�سائ�س���ه وبنيته، والبح���ث العلمي( العالق���ة التبادلية ب���ني البحث العلمي 
والعلم، �سرورات البحث العلمي يف جمال الرتبية، اأهداف البحث العلمي عامة والبحث الرتبوي خا�سة، ت�سنيف البحوث 
العلمية، عنا�سر خمطط البحث، مناهج البحث العلمي )التاريخي والو�سفي (البحث الإجرائي )الأهمية والتطبيقات.

EAD695درا�سات مقارنة يف الإدارة الرتبوية

املتطل���ب ال�ساب���ق له���ا اجتاه���ات حديث���ة يف الإدارة الرتبوي���ة يتناول املق���رر التعريف ب���الإدارة الرتبوي���ة من منظور 
مقارن، املق�سود بالدرا�سات املقارنة لالإدارة الرتبوية، اأهداف الدرا�سات املقارنة لالإدارة الرتبوية، جمالت البحث 

يف الدرا�سات املقارنة لالإدارة الرتبوية، �سعوبات البحث يف الدرا�سات املقارنة لالإدارة الرتبوية. 
ويتن���اول درا�س���ة مقارن���ة لالإدارة الرتبوي���ة يف بع�ض الدول املتقدم���ة: الوليات املتحدة الأمريكي���ة واململكة املتحدة 

وفرن�سا واليابان واأ�سرتاليا ودول اأخرى . 
وكذلك درا�سة مقارنة لالإدارة الرتبوية يف بع�ض الدول النامية: مناذج من دول اأمريكا اجلنوبية، ومناذج من دول 
اأفريقي���ا. ومن���اذج م���ن دول اآ�سيا. رابع���اً: درا�سة مقارنة ل���الإدارة الرتبوية يف دول اخللي���ج العربي:الإمارات العربية 

املتحدة، ومملكة البحرين. و�سلطنة عمان، وقطر والكويت.

EAD670اإدارة م�سروعات

يتن���اول ه���ذا املق���رر اأ�سا�سي���ات اإدارة امل�سروع���ات وم�سامينها، ومراحل���ه ) التاأ�سي����ض، التعرف، الت�سني���ف، الختيار، 
تاأ�سي����ض امليث���اق ( ومهارات ت�سميم امل�سروع، وطرق عر�س���ه، والتخطيط ل�ستخدام املوارد املتاحة، وكذلك ا�ستخدام 
نظ���م املعلوم���ات الإلكرتوني���ة يف اإدارة امل�ساريع، وبع�ض الربامج امل�ساعدة يف ت�سميم امل�سروع، وكيفية اإعداد التقارير 
عن امل�سروع، وبع�ض التطبيقات للم�ساريع يف اإدارة التعليم، ومقومات ومعوقات اإدارة امل�سروعات التعليمية وعوامل 

زيادة كفاءتها. 

EAD672اإدارة الأولويات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل التعري���ف مبفهوم الأولوي���ات وكيفية اإدارتها، وتنظي���م احتياجات الإن�سان وف���ق مبادئ اإدارة 
الأولوي���ات، وو�سائ���ل تنظيم الوقت وفق الأولويات ، وكيفي���ة التعامل مع الأمور الهامة، وكيفية التعامل مع الأمور 
الأق���ل اأهمي���ة، والتج���ارب واخلربات الإ�سالمي���ة يف جمال اإدارة الأولوي���ات، وتطبيق املنظ���ور الإ�سالمي يف الق�سايا 

املعا�سرة.

EAD622مناهج البحث يف الإدارة الرتبوية

يتن���اول ه���ذا املق���رر: تعريف البح���ث واأنواعه، وخ�سائ����ض الطريقة العلمي���ة، وحدود البح���ث يف الإدارة 
الرتبوية واأهميته -ماهية امل�سكلة وطرق اختيارها يف الإدارة الرتبوية ومعايريها و�سياغتها -متغريات 
البحث: املتغريات امل�ستقلة واملتغريات التابعة واملتغريات اخلارجية واملتغريات ال�سابطة. -كيفية كتابة 
الإط���ار الع���ام للدرا�سة: امل�سكلة، الأهداف، الأهمية، حدود البح���ث، م�سطلحات البحث. -اختيار الإطار 
النظ���ري والدرا�س���ات ال�سابقة للبح���ث و�سروط ومعايري ذل���ك -مناهج البحث: مفهومه���ا، ت�سنيفاتها، 
اأب���رز تطبيقاته���ا وا�ستخداماته���ا يف الإدارة الرتبوي���ة -حتدي���د جمتم���ع الدرا�س���ة وطرق اختي���ار العينة 
-اأدوات جم���ع البيان���ات ومواط���ن وا�سرتاط���ات تطبي���ق كل منه���ا -حتلي���ل املعلومات وتف�سريه���ا: كيفية 
تفري���غ البيان���ات، حتليل البيانات النوعي���ة والكمية، كيفية ا�ستخدام نظ���ام SSPS يف التحليل، تف�سري 
املعلوم���ات وربطه���ا بالإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، كتابة امللخ����ض النهائي وتو�سيات ومقرتحات 
البح���ث -م�س���ح ع���ام لطرق البح���ث والأ�سالي���ب والنماذج املطبق���ة يف درا�س���ة م�س���كالت الإدارة الرتبوية 
والتخطي���ط -تطبيق���ات لطرق البحث احلديث���ة يف الإدارة الرتبوية وفق املنظور العاملي: اأ�سلوب حتليل 
النظ���م، بطاق���ة الأداء املت���وازن، البح���ث العلم���ي وتطوي���ر املنظمات، ا�ستخ���دام الأ�سالي���ب الكمية يف حل 
امل�س���كالت واتخ���اذ القرارات، طرق تقومي اجل���ودة يف املوؤ�س�سات الرتبوية -م�س���ادر البحث الإلكرتونية، 
وا�ستخداماته���ا وتطبيقاته���ا يف بح���وث الإدارة الرتبوي���ة -اإع���ادة تقيي���م مناذج من الدرا�س���ات والبحوث 

اخلا�سة بالإدارة الرتبوية والتخطيط

EAD620الأ�سول الجتماعية والفل�سفية للرتبية
يتن���اول ه���ذا املق���رر: التعري���ف باجتماعي���ات الرتبي���ة واملفاهي���م املرتبط���ة به���ا- التن�سئ���ة الجتماعي���ة وال�سب���ط 
الجتماع���ي واحل���راك الجتماعي للرتبية – الرتبية والتغري الجتماع���ي – الرتبية والتغري الثقايف – موؤ�س�سات 
التعلي���م النظامي���ة وغ���ري النظامي���ة –العالق���ة بني الرتبي���ة والفل�سف���ة –درا�سة الفل�سف���ات ) املثالي���ة، الوجودية، 

الواقعية، الربجماتية الإ�سالمية – الفل�سفة واخلربة – القيم والرتبية –التفكري والفل�سفة(.

PSY_C690مقدمة يف الإح�ساء الرتبوي
يتن���اول ه���ذا املق���رر: املفاهي���م الأ�سا�سية لالإح�س���اء الو�سفي، واأن���واع الإح�ساء الو�سف���ي، واأنواع القيا����ض، ومعامل 
الإح�س���اء  ث���م  الإح�سائي���ة،  الفرو����ض  واأن���واع  الإح�سائي���ة،  ال�ست���دليل، والفر�سي���ات  الإح�س���اء  ث���م  الرتب���اط، 
البارام���رتي و�سروط���ه، واختبار Z((  واملقارنات البعدية، وحتليل النح���دار و�سروطه، ثم الإح�ساء الالبارامرتي 
و�سروط���ه، ومقارن���ة تكرارات عينة مبجتمع افرتا�سي، ثم اختبار الإ�س���ارة واختبار ويلكاك�سون، واختبار كرو�سيكال 

واليز، واختبار )كا2(.
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما
hmron_99@yahoo.comد. �سيف اهلل غ�سيان حمرون

saudalenzi@gmail.comد. �سعود عيد العنزى

mohammednasr889@yahoo.comد. حممد يو�سف مر�سى

drmeducation@yahoo.comد. حممد فتحى عبدالفتاح

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
mwahba@ut.edu.saد. حممد م�سلم ح�سن

dr_m_rakha@yahoo.comد. حممد عبدالوهاب اإبراهيم

Omr_mrz@yahoo.comد. اأ�سرف عبد التواب عبد املجيد

al-asel77@hotmail.comد. حممد عثمان الثبيتي

monem_hala@yahoo.comد. هالة عبد املنعم اأحمد

Hoda_shabeeb@yahoo.comد. هدى عبد احلميد �سبيب

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
leader828@yahoo.comاأ. خليفه بن حماد البلوي

اأ. عبد اهلل علي القرين
اأ. اأحمد عطا اهلل اجلعيد

ta291291@hotmail.comاأ. تهاين بنت اأحمد اخلري�سي

ون
عيد

امل

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
Ya507@hotmail.comاأ. يحيى بن حممد ال�سهري

Dreams-7337@hotmail.comاأ. هدى بنت عي�سى العي�سى

اأ. جنوى علي حممد اآل قري�سه

بيانات الت�سال ( رئي�س الق�سم ):  v
ه�. بيانات الت�سال )رئي�ض الق�سم(: دكتور/ حممد عثمان الثبيتي  

al-asel77@hotmail.com  :الربيد الإلكرتوين
جوال: 0598967696

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي  v
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v  الن�ساأة:
يحت����اج ذوو الحتياج����ات اخلا�س����ة )م����ن ذوي الإعاقة والفائق����ني( اإىل رعاية نوعية متميزة متكنهم م����ن اكت�ساب اأ�ساليب   
التواف����ق والتكي����ف الإيجابي مع املجتمع، ويف هذا الإطار �سرعت جامعة تبوك يف ا�ستحداث ق�سم للرتبية اخلا�سة، بكلية 
الرتبي����ة والآداب، حي����ث ب����داأ الق�سم يف ا�ستقبال ط����الب الدفعة الأوىل يف تخ�س�ض الرتبية اخلا�س����ة بال�سنة التح�سريية 
وذل����ك يف الع����ام الدرا�س����ي 1430/1429. ويف الع����ام الدرا�س����ي 1431/1430 مت ا�ستقبال طالبات الدفع����ة الأوىل يف تخ�س�ض 

الرتبية اخلا�سة بال�سنة التح�سريية.
الروؤية:  v

اأن يكون ق�سم الرتبية اخلا�سة رائداً يف جمال حت�سني اجتاهات املجتمع نحو ذوي الحتياجات اخلا�سة، وكذلك حت�سني   
الفر�ض التعليمية والتجهيزات واخلدمات امل�ساندة لالأ�سخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم.

الر�سالة:  v
تتمثل ر�سالة ق�سم الرتبية اخلا�سة يف اإعداد معلم تربية خا�سة قادراً على تقدمي خدمة تربوية ونف�سية متميزة لفئات   

متنوعة من الأ�سخا�ض ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم يف �سوء اخلربات املحلية والإقليمية والعاملية.

الأهداف:  v
اإع����داد معل����م تربية خا�سة ق����ادراً على رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة واأ�سرهم يف م�س����ار من امل�سارات التي يقدمها   .1

الق�سم.
اإجراء البحوث العلمية وحل امل�سكالت الواقعية يف جمال الرتبية اخلا�سة.  .2

تق����دمي الربام����ج الت����ي ت�سه����م يف رفع كف����اءة العاملني يف ميدان الرتبي����ة اخلا�سة من  خ����الل اطالعهم على احدث   .3
امل�ستجدات يف امليدان.

تهيئة الطالب واإعدادهم للبحث العلمي يف جمال الرتبية اخلا�سة.  .4
امل�ساهمة يف خدمة املجتمع من خالل تنفيذ الربامج والأن�سطة الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�سة.  .5

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):    v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )131( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
20متطلبات اجلامعة1

16متطلبات الكلية2
95متطلبات الق�سم3

ق�سم الرتبية اخلا�سة:  v
يحت����اج ذوو الحتياج����ات اخلا�س����ة )م����ن ذوي الإعاقة والفائق����ني( اإىل رعاية نوعية متميزة متكنهم م����ن اكت�ساب اأ�ساليب   
التواف����ق والتكي����ف الإيجابي مع املجتمع. ويف هذا الإطار �سرعت جامعة تبوك يف ا�ستحداث ق�سم للرتبية اخلا�سة، بكلية 
الرتبي����ة والآداب، حي����ث ب����داأ الق�سم يف ا�ستقبال ط����الب الدفعة الأوىل يف تخ�س�ض الرتبية اخلا�س����ة بال�سنة التح�سريية 
وذل����ك يف الع����ام الدرا�س����ي 1430/1429. ويف الع����ام الدرا�س����ي 1431/1430 مت ا�ستقبال طالبات الدفع����ة الأوىل يف تخ�س�ض 

الرتبية اخلا�سة بال�سنة التح�سريية.
اأول: متطلبات اجلامعة.  v

الرمزا�سم املقرر
املتطلبات عدد الوحدات

ال�سابقة

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

COMM 0012مهارات الت�سال1
CSC 0013مهارات احلا�سب وتطبيقاته2
LTS 0013مهارات التعلم والتفكري والبحث3
ARAB 1012مهارات لغوية4
ISLS 1012الثقافة الإ�سالمية 51
ISLS 2012ISLS 101الثقافة الإ�سالمية 62
ISLS 3012ISLS 201الثقافة الإ�سالمية 73
ISLS 4012ISLS 301الثقافة الإ�سالمية 84
ARAB 2012ARAB 101مهارات الكتابة9

ثانيًا: املقررات الإجبارية للكلية.  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

MATH 10632مبادئ الريا�سيات1

قسم التربية الخاصة  v
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ELS 001208اللغة الإجنليزية 21
ELS 00244ELS 001اللغة الإجنليزية 32
STAT 00122مقدمة يف الإح�ساء4

ثالثًا: مقررات الق�سم (م�سار اإعاقة عقلية).  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

SPED20022مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

يف 2 اخلا�س���ة  الحتياج���ات  ذوي  اأحك���ام 
الإ�سالم واملواثيق الدولية

SPED20122

SPED20222علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
SPED20333الإعاقة العقلية4
-SPED20433الإعاقات املتعددة5
SPED20533SPED202ا�سطرابات النطق والكالم6
SPED20633SPED202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7
SPED20733SPED200الإعاقة الب�سرية8
SPED20833SPED200الإعاقة ال�سمعية9

SPED20933SPED202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10
SPED30022SPED207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11
SPED30133SPED205�سعوبات التعلم12

الإعاق���ة 13 ذوي  م���ع  التوا�س���ل  اأ�سالي���ب 
ال�سمعية

SPED302323SPED208

SPED30333SPED206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED30422SPED207ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15
SPED208

اجتاه���ات املجتم���ع نح���و الإعاق���ة وط���رق 16
تعديلها

SPED30533SPED209

تنظي���م املدر�س���ة واإدارة الف�سل يف الرتبية 17
اخلا�سة

SPED30633SPED300

التكنولوجي���ا امل�ساعدة لذوي الحتياجات 18
اخلا�سة

SPED30733SPED302

ق���راءات باللغ���ة الإجنليزية يف جمال ذوي 19
الحتياجات اخلا�سة.

SPED30822SPED301

SPED30922SPED303خطة التعليم الفردية.20
SPED310223SPED304طريقة برايل21
SPED31133SPED305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22

SPED401223SPEDقيا�ض وت�سخي�ض ذوي الإعاقة العقلية.23  203
SPED  300

SPED40222SPEDمناهج وطرق تدري�ض الإعاقة العقلية.24  203
SPED  305

تعلي���م الق���راءة والكتاب���ة ل���ذوي الإعاق���ة 25
العقلية.

SPED40322SPED  203
SPED  301

SPED40422SPEDتعليم احل�ساب لذوي الإعاقة العقلية.26  203
SPED  301

SPED40522SPEDمهارات ال�سلوك التكيفي27  203
SPED  300

الرتبي���ة 28 يف  البح���ث  مناه���ج  تطبيق���ات 
اخلا�سة

SPED40622SPED  300

EDU40722SPEDعلم النف�ض الرتبوي29  200
SPED  301

SPED40822SPEDالو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة30  203
SPED 409

الرتبي���ة 31 يف  مبك���رة  ميداني���ة  خ���ربات 
اخلا�سة

SPED40942SPED  203
SPED  305

SPED41022SPEDاإر�ساد اأ�سر ذوي الإعاقة العقلية.32  311

الإعاق���ة 33 ذوي  �سل���وك  تعدي���ل  اأ�سالي���ب 
العقلية.

SPED41133SPED  311

قسم التربية الخاصة  v
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SPED41222SPEDدرا�سة حالة يف الإعاقة العقلية34  309
SPED41322SPEDالتدخل املبكر مع ذوي الإعاقة العقلية.35  304

SPED414188SPED409تدريب ميداين يف الإعاقة العقلية.36
SPED401

رابعًا: جدول مقررات الق�سم (م�سار �سعوبات التعلم).  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

SPED20022مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

اأحك���ام ذوي الحتياجات اخلا�س���ة يف الإ�سالم 2
واملواثيق الدولية

SPED20122

SPED20222علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
SPED20333الإعاقة العقلية4
SPED20433الإعاقات املتعددة5
SPED20533SPED202ا�سطرابات النطق والكالم6

SPED20633SPED202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7

SPED20733SPED200الإعاقة الب�سرية8

SPED20833SPED200الإعاقة ال�سمعية9

SPED20933SPED202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10

SPED30022SPED207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11

SPED30133SPED205�سعوبات التعلم12

SPED302323SPED208اأ�ساليب التوا�سل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية13

SPED30333SPED206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED30422SPED208ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15

SPED30533SPED209اجتاهات املجتمع نحو الإعاقة وطرق تعديلها16

الرتبي���ة 17 يف  الف�س���ل  واإدارة  املدر�س���ة  تنظي���م 
اخلا�سة

SPED30633SPED300

الحتياج���ات 18 ل���ذوي  امل�ساع���دة  التكنولوجي���ا 
اخلا�سة

SPED30733SPED302

ذوي 19 جم���ال  يف  الإجنليزي���ة  باللغ���ة  ق���راءات 
الحتياجات اخلا�سة.

SPED30822SPED301

SPED30922SPED303خطة التعليم الفردية.20
SPED310223SPED304طريقة برايل21
SPED31133SPED305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22
SPED 444223SPEDقيا�ض وت�سخي�ض ذوي �سعوبات التعلم23  300
SPED 44522SPEDمناهج وطرق تدري�ض �سعوبات التعلم24  301

ل�سعوب���ات 25 والعالجي���ة  الرتبوي���ة  الربام���ج 
التعلم

SPED 44622SPED  301

SPED 44722SPEDتعليم القراءة والكتابة لذوي �سعوبات التعلم26  205
خا�ض  301

SPED 44822SPEDتعليم احل�ساب لذوي �سعوبات التعلم27  205
SPED  301

SPED 40622SPEDتطبيقات مناهج البحث يف الرتبية اخلا�سة28  300
EDU 40722SPEDعلم النف�ض الرتبوي29  300

SPED 40822SPED 409الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة30
SPED 445

SPED 40942SPEDخربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة31  301
SPED  305

SPED 44922SPEDاإر�ساد اأ�سر ذوي �سعوبات التعلم32  311
SPED 45033SPEDاأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي �سعوبات التعلم33  311
SPED 45122SPEDدرا�سة حالة يف �سعوبات التعلم34  309
SPED 45222SPEDالتدخل املبكر مع ذوي �سعوبات التعلم35  300

SPED 453--188SPEDتدريب ميداين يف �سعوبات التعلم36  409
SPED 444
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خام�سًا: مقررات الق�سم (م�سار اإعاقة ب�سرية).  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

SPED 20022مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

اأحك���ام ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الإ�سالم 2
واملواثيق الدولية

SPED 20122

SPED 20222علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
SPED 20333الإعاقة العقلية4
SPED 20433الإعاقات املتعددة5
SPED 20533SPED 202ا�سطرابات النطق والكالم6
SPED 20633SPED 202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7
SPED 20733SPED200الإعاقة الب�سرية8
SPED 20833SPED200الإعاقة ال�سمعية9

SPED 20933SPED202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10
SPED 30022SPED207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11
SPED 30133SPED 205�سعوبات التعلم12
SPED 302323SPED 208اأ�ساليب التوا�سل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية13
SPED 30333SPED 206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED 30422SPED 207ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15
SPED 208

وط���رق 16 الإعاق���ة  نح���و  املجتم���ع  اجتاه���ات 
تعديلها

SPED 30533SPED 209

تنظي���م املدر�س���ة واإدارة الف�س���ل يف الرتبي���ة 17
اخلا�سة

SPED 30633SPED 300

التكنولوجي���ا امل�ساع���دة ل���ذوي الحتياج���ات 18
اخلا�سة

SPED 30733SPED 302

ق���راءات باللغ���ة الإجنليزي���ة يف جم���ال ذوي 19
الحتياجات اخلا�سة.

SPED 30822SPED 301

SPED 30922SPED 303خطة التعليم الفردية.20
SPED 310223SPED 304طريقة برايل21
SPED 31133SPED 305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22
SPED 415223قيا�ض وت�سخي�ض ذوي الإعاقة الب�سرية.23
SPED 41622مناهج وطرق تدري�ض الإعاقة الب�سرية.24

الإعاق���ة 25 ل���ذوي  والكتاب���ة  الق���راءة  تعلي���م 
الب�سرية.

SPED 41722

SPED 41822تعليم احل�ساب لذوي الإعاقة الب�سرية.26
SPED 41942SPED 310طريقة برايل )متقدم(27
SPED 40622تطبيقات مناهج البحث يف الرتبية اخلا�سة28
EDU 40722علم النف�ض الرتبوي29
SPED 40822الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة30
SPED 409-42خربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة31
SPED 42022اإر�ساد اأ�سر ذوي الإعاقة الب�سرية.32

الإعاق���ة 33 ذوي  �سل���وك  تعدي���ل  اأ�سالي���ب 
الب�سرية.

SPED 42133

SPED 42222درا�سة حالة يف الإعاقة الب�سرية34
SPED 42322التدخل املبكر مع ذوي الإعاقة الب�سرية.35

SPED 424188SPED 409تدريب ميداين يف الإعاقة الب�سرية.36
SPED 415

�ساد�سًا: مقررات الق�سم (م�سار اإعاقة �سمعية).  v
مقررات الق�سم (م�سار اإعاقة �سمعية)  

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-SPED 2002--2مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

قسم التربية الخاصة  v
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اأحك���ام ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الإ�سالم 2
واملواثيق الدولية

SPED 2012--2-

-SPED 2022--2علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
-SPED 2033--3الإعاقة العقلية4
-SPED 2043--3الإعاقات املتعددة5
SPED 2053--3SPED 202ا�سطرابات النطق والكالم6
SPED 2063--3SPED 202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7
SPED 2073--3SPED 200الإعاقة الب�سرية8
SPED 2083--3SPED 200الإعاقة ال�سمعية9

SPED 2093--3SPED 202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10
SPED 3002--2SPED 207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11
SPED 3013--3SPED 205�سعوبات التعلم12
SPED 30232-3SPED 208اأ�ساليب التوا�سل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية13
SPED 3033--3SPED 206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED 30422SPED 207ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15
SPED 208

وط���رق 16 الإعاق���ة  نح���و  املجتم���ع  اجتاه���ات 
تعديلها

SPED 30533SPED 209

تنظي���م املدر�س���ة واإدارة الف�س���ل يف الرتبي���ة 17
اخلا�سة

SPED 30633SPED 300

التكنولوجي���ا امل�ساع���دة ل���ذوي الحتياج���ات 18
اخلا�سة

SPED 30733SPED 302

ق���راءات باللغ���ة الإجنليزي���ة يف جم���ال ذوي 19
الحتياجات اخلا�سة.

SPED 30822SPED 301

SPED 30922SPED 303خطة التعليم الفردية.20
SPED 310223SPED 304طريقة برايل21
SPED 31133SPED 305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22

SPED 425223SPED203قيا�ض وت�سخي�ض ذوي الإعاقة ال�سمعية.23
SPED300

SPED 42622SPED203مناهج وطرق تدري�ض الإعاقة ال�سمعية.24
SPED305

الإعاق���ة 25 ل���ذوي  والكتاب���ة  الق���راءة  تعلي���م 
ال�سمعية.

SPED 42722SPED203
SPED301

SPED 42822SPED203تعليم احل�ساب لذوي الإعاقة ال�سمعية.26
SPED300

SPED 42942SPED 302لغة الإ�سارة27
SPED 40622SPED300تطبيقات مناهج البحث يف الرتبية اخلا�سة28

EDU 40722SPED200علم النف�ض الرتبوي29
SPED301

SPED 40822SPED203الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة30
SPED 40942SPED203خربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة31
SPED 43022SPED305اإر�ساد اأ�سر ذوي الإعاقة ال�سمعية.32
SPED 43133SPED308اأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي الإعاقة ال�سمعية33
SPED 43222SPED311درا�سة حالة يف الإعاقة ال�سمعية.34
SPED 43322SPED309التدخل املبكر مع ذوي الإعاقة ال�سمعية.35
SPED 434188SPED304تدريب ميداين يف الإعاقة ال�سمعية36

�سابعًا: مقررات الق�سم (م�سار التوحد).  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق
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SPED 20022مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

اأحك���ام ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الإ�سالم 2
واملواثيق الدولية

SPED 20122

SPED 20222علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
SPED 20333الإعاقة العقلية4
SPED 20433الإعاقات املتعددة5
SPED 20533SPED 202ا�سطرابات النطق والكالم6
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SPED 20633SPED 202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7
SPED 20733SPED 200الإعاقة الب�سرية8
SPED 20833SPED 200الإعاقة ال�سمعية9

SPED 20933SPED 202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10
SPED 30022SPED 207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11
SPED 30133SPED 205�سعوبات التعلم12
SPED 30233SPED 208اأ�ساليب التوا�سل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية13
SPED 30333SPED 206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED 30422 SPED 207ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15
SPED 208

وط���رق 16 الإعاق���ة  نح���و  املجتم���ع  اجتاه���ات 
تعديلها

SPED 30533SPED 209

تنظي���م املدر�س���ة واإدارة الف�س���ل يف الرتبي���ة 17
اخلا�سة

SPED 30633SPED 300

التكنولوجي���ا امل�ساع���دة ل���ذوي الحتياج���ات 18
اخلا�سة

SPED 30733SPED 302

ق���راءات باللغ���ة الإجنليزي���ة يف جم���ال ذوي 19
الحتياجات اخلا�سة.

SPED 30822SPED 301

SPED 30922SPED 303خطة التعليم الفردية.20
SPED 310223SPED 304طريقة برايل21
SPED 31133SPED 305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22

قيا����ض وت�سخي�ض ذوي التوحد وا�سطرابات 23
النمو ال�ساملة

SPED 454223

SPED 45533التوا�سل والتوا�سل البديل مع ذوي التوحد24

برام���ج تدري���ب ذوي التوح���د وا�سطراب���ات 25
النمو ال�ساملة

SPED 45633

ذوي 26 م���ع  التدخ���ل  يف  التكامل���ي  الجت���اه 
التوحد

SPED 45722

SPED 40622تطبيقات مناهج البحث يف الرتبية اخلا�سة27
EDU 40722علم النف�ض الرتبوي28
SPED 40822الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة29
SPED 40942خربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة30
SPED 45822اإر�ساد اأ�سر ذوي التوحد31
SPED 45933اأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي التوحد32

التدخل املبكر مع ذوي التوحد وا�سطرابات 33
النمو ال�ساملة

SPED 46122

SPED 462188 SPED 409تدريب ميداين يف التوحد34
SPED 454

ثامنًا: مقررات الق�سم (م�سار تفوق وموهبة).  v

الرمزا�سم املقرر
ال�ساعات عدد الوحدات

املعتمدة 
ال�سابقة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

SPED 20022مقدمة يف الرتبية اخلا�سة1

اأحك���ام ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الإ�سالم 2
واملواثيق الدولية

SPED 20122

SPED 20222علم ن�ف�ض منو ذوي الحتياجات اخلا�سة3
SPED 20333الإعاقة العقلية4
SPED 20433الإعاقات املتعددة5
SPED 20533SPED 202ا�سطرابات النطق والكالم6
SPED 20633SPED 202الإعاقة اجل�سدية وال�سحية7
SPED 20733SPED 200الإعاقة الب�سرية8
SPED 20833SPED 200الإعاقة ال�سمعية9

SPED 20933SPED 202التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة10
SPED 30022SPED 207ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة11
SPED 30133SPED 205�سعوبات التعلم12
SPED 302323SPED 208اأ�ساليب التوا�سل مع ذوي الإعاقة ال�سمعية13

قسم التربية الخاصة  v
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SPED 30333SPED 206املوهبة والتفوق العقلي14

SPED 30422SPED 207ف�سيولوجيا الب�سر وال�سمع والكالم15
SPED 208

وط���رق 16 الإعاق���ة  نح���و  املجتم���ع  اجتاه���ات 
تعديلها

SPED 30533SPED 209

تنظي���م املدر�س���ة واإدارة الف�س���ل يف الرتبي���ة 17
اخلا�سة

SPED 30633SPED 300

التكنولوجي���ا امل�ساع���دة ل���ذوي الحتياج���ات 18
اخلا�سة

SPED 30733SPED 302

ق���راءات باللغ���ة الإجنليزي���ة يف جم���ال ذوي 19
الحتياجات اخلا�سة.

SPED 30822SPED 301

SPED 30922SPED 303خطة التعليم الفردية.20
SPED 310223SPED 304طريقة برايل21
SPED 31133SPED 305ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية22
SPED 435223قيا�ض وت�سخي�ض املتفوقني واملوهوبني23
SPED 43622مناهج وطرق تدري�ض املتفوقني واملوهوبني24

�سعوب���ات التعل���م وم�س���كالت التكي���ف ل���دى 25
املوهوبني

SPED 43733

SPED 43833املوهوبني ذوي الإعاقات26
SPED 40622تطبيقات مناهج البحث يف الرتبية اخلا�سة27
EDU  40722علم النف�ض الرتبوي28
SPED 40822الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة29
SPED 40942خربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة30
SPED 43922اإر�ساد اأ�سر املتفوقني واملوهوبني31
SPED 44033برامج تعديل �سلوك املوهوبني واملتفوقني32
SPED 44122درا�سة حالة يف التفوق واملوهبة33
SPED 44222التدخل املبكر مع املتفوقني واملوهوبني34

SPED 443188 SPED 409تدريب ميداين يف التفوق واملوهبة35
SPED 435

تو�سيف مقررات :  v

SPED 200مقدمة يف الرتبية اخلا�سة
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بامل�س���ار التاريخي لتطور تربي���ة الأطف���ال ذوي الحتياج���ات اخلا�سة، كما 
يه���دف اإىل اإملام���ه مبفه���وم الرتبية اخلا�سة والطف���ل ذو الحتياجات اخلا�س���ة، واأنظمة ت�سني���ف ذوي الحتياجات 
اخلا�س���ة، ومفه���وم البيئ���ة الأقل قيوداً، والعمل م���ع الوالدين. كذلك يتناول هذا املق���رر مدخل مب�سط لفهم بع�ض 
فئ���ات ذوي الحتياج���ات اخلا�سة وه���ي: الإعاقة العقلية والإعاقة الب�سرية والإعاق���ة ال�سمعية والإعاقة اجل�سمية، 

وال�سطرابات النفعالية وال�سلوكية، و�سعوبات التعلم، وا�سطرابات التخاطب، والتفوق العقلي واملوهبة.

SPED 201اأحكام ذوي الحتياجات اخلا�سة يف الإ�سالم واملواثيق الدولية.
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باحلكمة من وج���ود اأ�سخا����ض ذوي اإعاقة، وكذلك حقوقه���م وواجباتهم يف 
ال�سريعة الإ�سالمية. كذلك تعريف الطالب بالقوانني واملواثيق الدولية اخلا�سة بحقوق ذوي الإعاقة ، هذا ف�ساًل 
ع���ن القوان���ني اخلا�سة برعايتهم تربويا و�سحياً، وكذلك ت�سغيلهم، وغريها م���ن القوانني �سواء يف اململكة العربية 

ال�سعودية اأو يف غريها من البلدان العربية والأجنبية.

SPED 202علم نف�ض منو ذوى الحتياجات اخلا�سة

يت�سم���ن املق���رر مع���ارف ومعلومات عن النم���و الإن�ساين الطبيعي )الع���ادي(، وذلك من حيث العوام���ل املوؤثرة فيه، 
ومراحل النمو الطبيعي وخ�سائ�ض كل مرحلة، مع الرتكيز على الأ�سباب التي ميكن اأن توؤدي اإىل ظهور م�سكالت 

يف اأي جانب من جوانب النمو، وتاأثري تلك امل�سكالت يف النمو.

SPED 203الإعاقة العقلية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب مبفهوم الإعاقة العقلية وت�سنيفاته���ا واأ�سبابها، مع الرتكيز على خ�سائ�ض 
واحتياج���ات فئات ذوي الإعاق���ة العقلية )الب�سيطة واملتو�سطة وال�سديدة(، وطرق تقدمي اخلدمات املنا�سبة لها مع 

الإ�سارة لتاريخ تلك اخلدمات.

SPED 204الإعاقات املتعددة

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الطال���ب مبفهوم الإعاقات املتعددة، وطرق واأ�ساليب ت�سخي�ض هذه احلالت. وكذلك 
الفئ���ات الت�سنيفي���ة، واخل�سائ����ض املميزة ل���كل فئة. كما يهدف املق���رر اإىل اإك�ساب الطالب امله���ارات الالزمة لإعداد 
وتطبي���ق املناه���ج والربامج الرتبوي���ة والتدريبية مع حالت الإعاق���ة املتعددة. ويركز املقرر عل���ى الإعاقات املتعددة 

لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة العقلية، وذوي اإعاقة ال�سمم وكف الب�سر.
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SPED 205ا�سطرابات النطق والكالم

يت�سمن هذا املقرر عملية الكالم، ومراحلها، واأجهزتها، وكيفية حدوثها، ومنو عملية الكالم لدى الطفل، ومفهوم 
ا�سطراب���ات النطق والكالم وت�سخي�سها، ون�سب���ة انت�سارها، واأ�سبابها، وت�سنيفها، مع درا�سة بع�ض اأنواع ا�سطرابات 

النطق والكالم من حيث تعريفها، وت�سخي�سها، واأ�سبابها، وعالجها.

SPED 206الإعاقات اجل�سدية وال�سحية
يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعري����ف الط����الب مبفه����وم الإعاق����ة اجل�سدي����ة وال�سحي����ة ون�سب����ة انت�سارها وتعري����ف الطالب 
باأهمي����ة اجله����از الع�سبي بالن�سب����ة لالإن�سان، وتعريفهم بفئات الإعاقة اجل�سدية مث����ل ال�سلل الدماغي و�سلل الأطفال 
وال�سرع، والفئات الفرعية داخل هذه الإعاقة، واأ�سبابها، مع الرتكيز على خ�سائ�ض وحاجات اأفرادها. بالإ�سافة اإىل 

ال�سطرابات اأو امل�سكالت ال�سحية.

SPED 207الإعاقة الب�سرية
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأهمية حا�سة الب�سر والتعرف على اجلهاز الب�سري وت�سريحه ثم التعرف على 
الإعاقة الب�سرية ومدى انت�سارها وطرق الوقاية منها ثم تزويد الطالب بت�سنيف الإعاقة الب�سرية وم�ساعدته على 
فهم اخل�سائ�ض املختلفة لذوي الإعاقة الب�سرية ح�سب العمر ودرجة الإعاقة ي�ساف اإىل ذلك اأثار الإعاقة الب�سرية 
عل����ى ال�سخ�����ض ذو الإعاق����ة من كافة النواحي الجتماعي����ة واحلركية والنف�سية واللغوي����ة والنفعالية...( ثم احلديث 
ع����ن حاج����ات ذوي الإعاق����ة الب�سري����ة وتزويد الطالب بنم����اذج خمتلفة عن بع�����ض الربامج الرتبوي����ة والتاأهيلية التي 

يحتاجها ذوي الإعاقة الب�سرية.

SPED 208الإعاقة ال�سمعية
يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل متك����ني الطالب من التع����رف على مفه����وم ذوى الإعاقة ال�سمعي����ة والتاريخ التط����وري لتقدمي 
الرعاي����ة والت�سنيف����ات املختلف����ة وت�سري����ح الأذن للتع����رف عل����ى مكوناته����ا وتركيبه����ا وفه����م اأ�سب����اب الإعاق����ة ال�سمعي����ة 
وت�سنيفه����ا وكيفي����ة الوقاي����ة منه����ا والتع����رف عل����ى خ�سائ�����ض ذوي الإعاق����ة ال�سمعي����ة اللغوي����ة واملعرفي����ة والعقلي����ة 
والجتماعي����ة والنف�سي����ة والنفعالي����ة كم����ا يهدف اإىل التع����رف على اأ�سالي����ب ت�سخي�ض وتقيي����م ذوى الإعاقة ال�سمعية 

وكيفية الكت�ساف املبكر لتلك الإعاقة.

SPED 209التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم التوحد، واأ�سبابه، واأعرا�سه، وت�سنيفه، وخ�سائ�سه، وا�سطرابات النمو 
ال�ساملة، وتطورها التاريخي، واأ�سبابها وت�سنيفاتها، وخ�سائ�ض فئاتها، وكذلك التعرف على كيفية ت�سخي�ض وقيا�ض 

التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة، والكت�ساف والتدخل املبكر لأطفال ذوى ا�سطرابات النمو ال�ساملة.

SPED 300ق�سايا معا�سرة يف الرتبية اخلا�سة

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعريف الطالب باأهم الق�سايا املعا�سرة يف الرتبي����ة اخلا�سة وهي تلك الق�سايا اخلالفية غري 
املح�سومة حتى بني املتخ�س�سني يف جمال الرتبية اخلا�سة مثل ق�سية الت�سريعات اخلا�سة بذوي احلاجات اخلا�سة، 

وق�سية الدمج، وق�سية الت�سنيف واإطالق امل�سميات، والقيا�ض والت�سخي�ض، وكذلك ق�سية زواج ذوي الإعاقة. 

SPED 301�سعوبات التعلم

يه����دف ه����ذا املقرر اإىل تعري����ف الطالب مبفهوم �سعوب����ات التعلم وتط����وره التاريخي واأ�سباب����ه وت�سنيفاته وخ�سائ�ض 
ذوى �سعوب����ات التعل����م وكذل����ك اإتق����ان مهارة ت�سخي�ض وقيا�ض �سعوب����ات التعلم والكت�ساف والتدخ����ل املبكر لدى ذوى 
�سعوب����ات التعل����م بالإ�ساف����ة اإىل النظري����ات املف�س����رة ل����ذوى �سعوب����ات التعل����م وكيفي����ة التغل����ب علي م�س����كالت القراءة 

والكتابة والتهجئة والإمالء وم�سكالت احل�ساب. 

SPED 302اأ�ساليب التوا�سل مع ذوى الإعاقة ال�سمعية

اأن يتع����رف الط����الب عل����ى اأ�سالي����ب التوا�س����ل م����ع ذوى الإعاق����ة ال�سمعي����ة، ويتقن الطالب مه����ارة تعلي����م ذوى الإعاقة 
ال�سمعية من خالل الهجاء الإ�سبعي ولغة الإ�سارة واأن يدركوا متطلبات التوا�سل وعيوب ومميزات اأ�ساليب التوا�سل 
املختلف����ة واأن يجي����د الط����الب مه����ارة اختي����ار الطريق����ة الت����ي تتنا�سب مع الطف����ل ذو الإعاق����ة ال�سمعية ح�س����ب قدراته 

ومهارته املختلفة.

SPED 303املوهبة والتفوق العقلي

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تزوي����د الطال����ب بخلفية عامة عن مفه����وم املوهبة والتف����وق العقلي وكذلك املفاهي����م املت�سابهة 
مثل البتكار والإبداع والأ�سالة والنظريات املختلفة التي تناولته، والتعرف على طرق اكت�ساف املوهوبني واملتفوقني 
عقلي����ا، والتع����رف على تاريخ العمل مع املوهوبني واملتفوقني يف الدول الغربية والعربية، والنظريات املف�سرة للموهبة 
والتف����وق العقل����ي، والتعرف على خ�سائ�ض املوهوبني واملتفوقني عقليا، والتعرف عل����ى املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلا�سة 

برعاية املوهوبني يف العامل العربي عامة ويف اململكة العربية ال�سعودية خا�سة.

SPED 204ف�سيولوجيا ال�سمع والب�سر والكالم

يهدف املقرر اإىل معرفة العالقة بني وظائف اأع�ساء الإن�سان وم�سببات الإعاقة باجلهاز املعنى، حيث يتمكن الطالب 
م����ن معرف����ة امل�سببات الع�سوية لال�سطرابات النف�سي����ة اأو امل�سببات النف�سية لال�سطراب����ات الع�سوية للفرد واملرتتبة 
ع����ن الإعاق����ة يف اجله����از املعن����ى، كم����ا يتمك����ن الطال����ب م����ن امل�ساع����دة يف و�س����ع الت�سخي�����ض املنا�س����ب بال�س����ورة العلمية 

املو�سوعية ومبا يتطلبه املوقف املحدد لذلك.

قسم التربية الخاصة  v
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SPED 305اجتاهات املجتمع نحو الإعاقة وطرق تعديلها
يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مبفهوم الجتاه����ات النف�سية الجتماعي����ة ب�سكل عام ونحو الإعاق����ة وذوي الإعاقة 
ب�س����كل خا�����ض، وكذل����ك و�سائ����ل ب����ث الوع����ي بني قطاع����ات املجتم����ع املختلفة، فيم����ا يتعلق مبج����الت الإعاق����ة من حيث 
م�سبباتها ب�سكل عام والإجراءات الوقائية التي تكفل احلد منها، اأو التخفيف من الآثار الناجمة عنها وذلك بالن�سبة 

لالإعاقات املختلفة.

SPED 306تنظيم املدر�سة واإدارة الف�سل يف الرتبية اخلا�سة

يه����دف املق����رر اإىل تعريف الطال����ب مبفهوم����ي الإدارة التعليمي����ة والإدارة الرتبوية، والتعري����ف بال�سخ�سية ونظريات 
املف�س����رة له����ا، والرتبية ومفهومها، واأه����داف الرتبية اخلا�سة، والكوادر العاملة يف الرتبي����ة اخلا�سة وكيفية اإعدادها، 

وعملية الإحالة للبيئة التعليمية الأقل قيوداً، وكيفية اإدارة ال�سف اخلا�ض، اإ�سافة اإىل جمال�ض الآباء واملعلمني.

SPED 307التكنولوجيا امل�ساعدة لذوى الحتياجات اخلا�سة

يت�سمن املقرر معارف ومعلومات عن التكنولوجيا امل�ساعدة التي مت تعديل بع�ض اأجهزتها وخدماتها كي تتنا�سب مع 
ذوي الحتياج����ات اخلا�س����ة، حيث يتعرف الطالب على املق�سود بالتكنولوجيا امل�ساعدة، واأهمية التكنولوجيا امل�ساعدة 
يف تلبي����ة بع�����ض احتياجات ذوي الحتياج����ات اخلا�سة، وان التكنولوجيا امل�ساعدة ه����ي اأدوات واأجهزة للتوافق والتكيف 

مع البيئة.

SPED 308قراءات باللغة الإجنليزية يف جمال ذوى الحتياجات اخلا�سة

يه����دف ه����ذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب مهارة القراءة يف جمال ذوي الحتياج����ات اخلا�سة باللغة الإجنليزية، ومعرفة 
املفاهي����م وامل�سطلح����ات الأ�سا�سي����ة ل����كل فئ����ة م����ن فئ����ات ذوي الحتياج����ات اخلا�س����ة، والط����الع عل����ى مراج����ع اأجنبي����ة 
متخ�س�س����ة يف مو�سوع����ات وتخ�س�س����ات متنوعة يف هذا املج����ال، اإ�سافة اإىل بع�ض املواقع الهام����ة على �سبكة املعلومات 

الدولية يف هذا املجال.

SPED 309خطة التعليم الرتبوية

تعري����ف الط����الب بالأ�س�����ض الفل�سفي����ة والعلمية الت����ي تقوم عليها خط����ة التعليم الفردية، ومتكينه م����ن مفهوم اخلطة 
التعليمي����ة مكوناته����ا ومربراته����ا، وتكوي����ن خلفي����ة معرفية للطالب ع����ن عنا�سر وحمتوي����ات خطط التعلي����م الفردية 
وخطوات اإعدادها وت�سحيحها واأ�ساليب تقومي فعاليتها، وتعليم الطالب كيفية اإعداد خطة تعليمية فردية يف حالت 

خمتلفة من الإعاقات.

SPED 408الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة
يهدف هذا املقرر اإىل تعرف الطالب على اأهم الو�سائل التعليمية التي يتم ال�ستعانة بها لنقل املعلومات اإىل التالميذ 
الذين يتلقون برامج الرتبية اخلا�سة وكيف يتم ا�ستخدام الو�سائل التعليمية لتعوي�ض ما فقده الطالب من قدرات 
وحوا�����ض حت����ى يت����م تو�سيل املعلومات التي تتعلق بالتدري�ض وتكوين املفاهيم ويه����دف املقرر اأي�سا اإىل اإك�ساب الطالب 
املعرف����ة بالو�سائ����ل التعليمية املتاحة يف جمال الرتبية اخلا�س����ة، وكيفية عمل الو�سائل با�ستخدام اخلامات املتوفرة يف 

البيئة املحلية.

SPED 310طريقة برايل

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بنبذة تاريخية عن تطور الكتابة والقراءة لدى املكفوفني ثم احلديث عن طريق 
براي����ل م����ن حيث املفه����وم )التعريف( والعوامل املوؤثرة عل����ى القراءة بطريقة برايل وتزوي����د  الطالب باأهداف طريقة 
براي����ل واأه����م املب����ادئ املتبعة بطريقة برايل ثم تزويد الطالب باأن�سطة عملية لطريق����ة برايل والتدريب العملي عليها 
حت����ى يتمك����ن من الت�سال م����ع ال�سخ�ض الكفيف واإعطاء الطالب فكرة عن بع�ض املعوقات يف ا�ستخدام برايل وتقدمي 

بع�ض القرتاحات املنا�سبة حللها.

SPED 311ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية
ي�سع����ى مق����رر ال�سطراب����ات  ال�سلوكية والنفعالي����ة اإيل متكني طالب الرتبية اخلا�سة من معرف����ة اأ�س�ض �سيكولوجية 
الفئ����ات اخلا�س����ة ب�س����ورة علمية مو�سوعية وذل����ك بالتعرف اأول على الفئ����ات اخلا�سة.كل على ح����ده كتعريف اأ�سا�سي 
�سامل ، ثم التعرف ب�سورة اأدق على فئة امل�سطربني �سلوكيا وانفعاليا كاإحدى الفئات اخلا�سة، وتعريف الطالب على 
خ�سائ�سه����م واأن����واع ال�سطراب����ات   النف�سي����ة الت����ي يتعر�سون لها ومن ث����م الو�سائل والطرق املختلف����ة لتقدمي اأف�سل 
اخلدم����ات النف�سي����ة والتعليمي����ة والرتبوي����ة مت�سامن����ة م����ع اخلدمات الطبي����ة والنف�سي����ة طبقا لنظريات عل����م النف�ض 
م����ن اجله����ات املخت�س����ة ما اأمك����ن. كما متكنه م����ن التعرف على ط����رق الوقاية من الإ�ساب����ة بال�سطراب����ات   ال�سلوكية 

والنفعالية وذلك يف اإطار الإر�ساد  النف�سي والرتبوي لالأ�سر خا�سة واملجتمع عامة.

SPED 401قيا�ض وت�سخي�ض ذوي الإعاقة العقلية
يه����دف ه����ذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالقيا�����ض والت�سخي�ض واأهميته و�سروط الختبار اجليد، وكيفية بناء الختبار 
واأن����واع الختب����ارات وكذل����ك التعرف على اأن����واع ال�سدق والثب����ات ومعايري املقايي�����ض الختب����ارات والأدوات التي ت�سهم 
ف����ى الك�س����ف ع����ن ذوي الإعاقة العقلي����ة، بالإ�سافة اإيل التدريب عل����ى املقايي�ض العقلية واملقايي�����ض التي تتناول جوانب 
ال�سخ�سي����ة م����ن الناحي����ة اللغوية والجتماعية والنفعالي����ة، وكيفية قراءة وحتليل التقارير ال����واردة من فريق العمل 

وال�ستفادة منها فى بناء اخلطة الرتبوية التعليمية الفردية طبقا جلوانب القوة وال�سعف لدى التلميذ.
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SPED 402مناهج وطرق تدري�ض الإعاقة العقلية
يتن���اول ه���ذا املق���رر: مفهوم املنهج لذوي احلاجات اخلا�سة ، واأ�س�ض بنائ���ه ، وعنا�سره ، ومفهوم احلاجة الرتبوية ،  
وم�سادر ت�سميم مناهج ذوي احلاجات اخلا�سة ، واخلطة الرتبوية الفردية ، واخلطة التعليمية الفردية ، ومراحل 

اإعداد املنهاج الفردي، ومناهج املعاقني عقلياً، اإ�سافة اإىل ان�سب الطرق يف تدري�ض ذوي الإعاقة العقلية.

SPED 403تعليم القراءة والكتابة لذوي الإعاقة العقلية

يه���دف املق���رر اإىل اإعط���اء الط���الب معلوم���ات �ساملة عن الق���راءة والكتاب���ة والهجاء وع���ن مهارات ما قب���ل القراءة 
والكتاب���ة وتعريفهم مبراحل تعليم القراءة والكتاب���ة والهجاء وكيفية اإجراء التقييم واأهميته ومراحله، والتعريف 
بالأن�سطة ال�سفية والال�سفية يف تعليم القراءة والكتابة اإ�سافة اإيل برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة والهجاء 
ل���دي ذوي الإعاق���ة العقلي���ة والعوام���ل املوؤث���رة يف ال�ستيع���اب وا�سرتاتيجي���ات تطويره���ا، بالإ�ساف���ة اإىل التعري���ف 

بالعوامل امل�ساهمة يف �سعوبة الكتابة وتقييمها وا�سرتاتيجيات عالجها.

SPED 404تعليم احل�ساب لذوي الإعاقة العقلية

يهدف املقرر اإىل التعريف باملفاهيم الريا�سية الأ�سا�سية ومهارات ما قبل العدد ومهارات العد والعمليات احل�سابية 
الأ�سا�سي���ة والإج���راءات والط���رق املتبعة يف تعليم احل�ساب لفئات ذوي الإعاق���ة العقلية، اإ�سافة اإيل تعريفهم بكيفية 
تنمي���ة بع����ض مهارات التفكري )الت�سنيف، التحلي���ل، املقارنة( وكذلك املقررات املقدم���ة لتعليم احل�ساب يف مدار�ض 
وبرام���ج الأ�سخا����ض ذوي الإعاق���ة العقلية باململكة، وكيفية تطوير برامج ميك���ن اأن ي�ستفاد بها يف تنمية مهارات ما 

قبل العدد )الت�سنيف و الت�سل�سل(، ومهارات العد والعمليات احل�سابية الأ�سا�سية.

SPED 405مهارات ال�سلوك التكيفي

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب بال�سل���وك التكيفي مفهوم���ه وتاريخه وجوانب���ه املختلفة، والإمل���ام بالطرق 
املختلف���ة للتع���رف عل���ى م�ست���وى اأداء    التالميذ على مقايي�ض ال�سل���وك التكيفي والإطار النظ���ري املحدد لل�سلوك 
التكيف���ي، وكيفي���ة تف�س���ري نتائج مقيا�ض ال�سلوك التكيفي وكيفية ت�سحيحه وال�ستف���ادة منها يف بناء برامج تعديل 

ال�سلوك وو�سع اخلطة الرتبوية الفردية.

SPED 406تطبيقات مناهج  البحث يف الرتبية اخلا�سة
يه����دف ه����ذا املقرر اإىل تق����دمي معلومات ومعارف تتعل����ق بالتفكري العلمي والتفكري اخلرايف والف����رق بينهما، مو�سحاً 
خ�سائ�����ض التفك����ري العلم����ي، ومفه����وم املنه����ج العلمي، وخطوات املنه����ج العلمي بداية م����ن م�سكلة البحث م����روراً هدف 

البحث واأهميته،  والإطار النظري، والفرو�ض اأو اأ�سئلة البحث، واأدوات  جمع البيانات، وعر�ض النتائج وتف�سريها، 

وكيفي����ة التوثي����ق الدقي����ق للمراجع يف منت البحث وقائمة املراجع. كما يتناول املق����رر مناذج ملناهج البحث مثل املنهج 
الو�سفي، واملنهج التجريبي، واملنهج الإكلينيكي.

SPED 407علم  النف�ض الرتبوي

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل م�ساعدة الطالب عل����ى حتديد مفاهيم  علم النف�ض الرتبوي وجمالت����ه واهتماماته، وعالقته 
بف����روع عل����م النف�����ض الأخرى، واملقارنة بني نظري����ات التعلم و نقدها، كما يهدف هذا املق����رر اإىل م�ساعدة الطالب على 
فهم الفرق بني التعليم والتعلم، والفروق الفردية وعالقتها بالتعلم، والعوامل املوؤثرة يف التعلم، والعمليات العقلية، 

ونظريات التعلم املختلفة، والتدريب على تطبيق املفاهيم النف�سية، والرتبوية يف املدر�سة.

SPED 408الو�سائل التعليمية يف الرتبية اخلا�سة

يهدف هذا املقرر اإىل تعرف الطالب على اأهم الو�سائل التعليمية التي يتم ال�ستعانة بها لنقل املعلومات اإىل التالميذ 
الذين يتلقون برامج الرتبية اخلا�سة وكيف يتم ا�ستخدام الو�سائل التعليمية لتعوي�ض ما فقده الطالب من قدرات 
وحوا�����ض حت����ى يت����م تو�سيل املعلومات التي تتعلق بالتدري�ض وتكوين املفاهيم ويه����دف املقرر اأي�سا اإىل اإك�ساب الطالب 
املعرف����ة بالو�سائ����ل التعليمية املتاحة يف جمال الرتبية اخلا�سة.، وكيفية عمل الو�سائل با�ستخدام اخلامات املتوفرة يف 

البيئة املحلية.

SPED 409خربات ميدانية مبكرة يف الرتبية اخلا�سة

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعري����ف الطالب اخلدم����ات التي تقدمه����ا الدولة لالأ�سخا�����ض ذوى الإعاق����ة ، وذلك من خالل 
زي����ارات ميداني����ة لبع�����ض املوؤ�س�س����ات الت����ي تق����وم برعاي����ة الأ�سخا�����ض ذوى الإعاقة، والتع����رف على الإعاق����ة من خالل 
مالحظ����ة الط����الب ذوى الإعاق����ة، ومالحظ����ة �سلوكه����م، واأه����م خ�سائ�سه����م الت����ي يتمي����زون به����ا، والتع����رف عل����ى اأهم 
امل�س����كالت الت����ي يع����اين منها ال�سخ�ض ذو الإعاقة ومالحظ����ة اأداء معلمي الرتبية اخلا�س����ة يف التعامل وكيفية تدريب 

هوؤلء الأ�سخا�ض علي مواجهة م�سكالت التعلم املختلفة لديهم.

SPED 410اإر�ساد اأ�سر ذوي الإعاقة العقلية

يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم الإر�ساد الأ�سري، خ�سائ�����ض املر�سد، والفنيات الت����ي ي�ستخدمها املر�سد مع 
وال����دي الطف����ل ذو الإعاق����ة العقلية، ومراحل عملية الإر�س����اد لالأ�سرة والأطفال ذوى الإعاق����ة العقلية، امل�سكالت التي 
يعاين منها الطفل ذو الإعاقة العقلية، وكيفية التعامل معها، واأثر الإعاقة على الأ�سرة، وردود فعل الوالدين، واأزمة 

الإعاقة، واإعداد الوالدين للتعامل مع ذوى الإعاقة العقلية، واإعداد الوالدين للم�ساركة يف التدخل املبكر.

قسم التربية الخاصة  v
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SPED 411اأ�ساليب تعديل ال�سلوك لذوي الإعاقة العقلية
يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم ال�سلوك وخ�سائ�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وقيا�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وطرق 
قيا�����ض ال�سل����وك، واأدوات قيا�ض ال�سلوك، والتعرف على ال�سلوك غري ال�سوي، والتعرف على املدار�ض املختلفة يف تعديل 
ال�سل����وك والتع����رف عل����ى الفني����ات امل�ستخدمة يف تعدي����ل ال�سل����وك ) التعزيز، التلق����ني، النمذجة، الت�سكي����ل، التعميم(، 
ت�سمي����م برنام����ج تعدي����ل �سل����وك للطف����ل ذو الإعاق����ة العقلي����ة، وتطبيق����ات عل����ى ا�ستخ����دام فني����ات تعدي����ل ال�سلوك مع 

الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة العقلية.

SPED 412درا�سة حالة يف الإعاقة العقلية
يه����دف املق����رر اإيل التع����رف عل����ى مفهوم درا�سة احلال����ة والتط����ور التاريخي لها وعلى اأه����م الأ�س�ض العلمي����ة التي تقوم 
عليه����ا درا�س����ة احلالة والتدريب على اإجراءات درا�سة احلالة واأ�سالي����ب جمع البيانات واملعلومات ومن اأهمها املالحظة 
باأنواعه����ا واملقابل����ة باأنواعه����ا، وم�سادر جمع البيان����ات، وفهم خطوات ومراحل درا�سة احلالة م����ع ذوى الإعاقة العقلية 
والتدريب على كتابة تقرير عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب املتعلقة بها.

SPED 413التدخل املبكر مع ذوى الإعاقة العقلية
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب مفهوم التدخل املبكر، واأهمية التدخل املبك���ر، واأهداف التدخل املبكر، ومربرات 
التدخل املبكر، والتطور التاريخي للتدخل املبكر، اإعداد كوادر التدخل املبكر، مناذج للتدخل املبكر، اأ�ساليب التدخل 
املبك���ر، الك�س���ف املبكر ع���ن الإعاقة العقلية، الربامج امل�ستخدمة يف التدخل املبكر ل���ذوى الإعاقة العقلية، تطبيقات 

لربامج التدخل املبكر مع الطفل ذو الإعاقة العقلية.

SPED 415قيا�ض وت�سخي�ض ذوي الإعاقة الب�سرية
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بالقيا����ض والت�سخي����ض واأهميت���ه و�س���روط الختب���ار اجليد ،وكيفي���ة بناء 
الختبار واأنواع الختبارات وكذلك التعرف على اأنواع ال�سدق والثبات ومعايري املقايي�ض الختبارات والأدوات التي 
ت�سه���م يف الك�س���ف عن ذوي الإعاقة الب�سرية، بالإ�ساف���ة اإيل التدرب على املقايي�ض الب�سرية واملقايي�ض التي تتناول 
جوانب ال�سخ�سية من الناحية اللغوية والجتماعية والنفعالية ،وكيفية قراءة وحتليل التقارير الواردة من فريق 

العمل وال�ستفادة منها يف بناء اخلطة الرتبوية التعليمية الفردية طبقا جلوانب القوة وال�سعف لدى التلميذ0

SPED 416مناهج وطرق تدري�ض الإعاقة الب�سرية
يتن����اول ه����ذا املق����رر: مفهوم املنهج لذوي احلاجات اخلا�سة، واأ�س�ض بنائ����ه، وعنا�سره، ومفهوم احلاجة الرتبوية،  
وم�س����ادر ت�سمي����م مناه����ج ذوي احلاج����ات اخلا�س����ة، واخلط����ة الرتبوي����ة الفردي����ة، واخلط����ة التعليمي����ة الفردية، 
ومراحل اإعداد املنهاج الفردي، ومناهج ذوي الإعاقة الب�سرية، اإ�سافة اإىل ان�سب الطرق يف تدري�ض ذوي الإعاقة 

الب�سرية.

SPED 417تعليم القراءة والكتابة لذوي الإعاقة الب�سرية
يه���دف املق���رر اإىل اإعط���اء الط���الب معلوم���ات �ساملة عن الق���راءة والكتاب���ة والهجاء وع���ن مهارات ما قب���ل القراءة 
والكتاب���ة وتعريفه���م مبراحل تعليم القراءة والكتابة والهجاء  وكيفية اإجراء التقييم واأهميته ومراحله، والتعريف 
بالأن�سطة ال�سفية والال�سفية يف تعليم القراءة والكتابة اإ�سافة اإيل برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة والهجاء 
ل���دي ذوي الإعاق���ة الب�سري���ة والعوام���ل املوؤث���رة يف ال�ستيع���اب وا�سرتاتيجيات تطويره���ا، بالإ�ساف���ة اإىل التعريف 

بالعوامل امل�ساهمة يف �سعوبة الكتابة وتقييمها وا�سرتاتيجيات عالجها.

SPED 418تعليم احل�ساب لذوي الإعاقة الب�سرية
يه����دف املق����رر اإىل التعري����ف باملفاهيم الريا�سية الأ�سا�سية ومهارات ما قبل الع����دد ومهارات العد والعمليات احل�سابية 
الأ�سا�سي����ة والإج����راءات والط����رق املتبع����ة يف تعليم احل�ساب لفئ����ات ذوي الإعاقة الب�سرية اإ�ساف����ة اإيل تعريفهم بكيفية 
تنمي����ة بع�����ض مه����ارات التفكري )الت�سنيف، التحلي����ل، املقارنة، املطابق����ة( وكذلك املقررات املقدم����ة لتعليم احل�ساب يف 
مدار�����ض وبرام����ج الأ�سخا�����ض ذوي الإعاق����ة الب�سري����ة باململك����ة، وكيفي����ة تطوير برامج ميك����ن اأن ي�ستفاد به����ا يف تنمية 

مهارات ما قبل العدد )الت�سنيف و الت�سل�سل(، ومهارات العد والعمليات احل�سابية الأ�سا�سية.

SPED 420اإر�ساد اأ�سر ذوى الإعاقة الب�سرية
يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم الإر�ساد الأ�سري، خ�سائ�����ض املر�سد، والفنيات الت����ي ي�ستخدمها املر�سد مع 
والدي الطفل ذو الإعاقة الب�سرية، ومراحل عملية الإر�ساد، الأ�سرة والأطفال ذوى الإعاقة الب�سرية، امل�سكالت التي 
يع����اين  منه����ا الطف����ل ذو الإعاق����ة الب�سري����ة، وكيفية التعامل معه����ا، واأثر الإعاقة عل����ى الأ�سرة، وردود فع����ل الوالدين، 

واأزمة الإعاقة، واإعداد الوالدين للتعامل مع ذوى الإعاقة الب�سرية، واإعداد الوالدين للم�ساركة يف التدخل املبكر.

SPED  421اأ�ساليب تعديل ال�سلوك لذوى الإعاقة الب�سرية
يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم ال�سلوك وخ�سائ�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وقيا�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وطرق 
قيا�ض ال�سلوك، واأدوات  قيا�ض ال�سلوك، والتعرف على ال�سلوك غري ال�سوي، والتعرف على املدار�ض املختلفة فى تعديل 
ال�سل����وك والتع����رف عل����ى الفني����ات امل�ستخدمة فى تعديل ال�سل����وك ) التعزيز، التلق����ني النمذجة، الت�سكي����ل ، التعميم(، 
ت�سمي����م برنام����ج تعدي����ل �سل����وك للطف����ل ذو الإعاق����ة الب�سرية ، وتطبيق����ات على ا�ستخ����دام فنيات تعدي����ل ال�سلوك مع 

الأ�سخا�ض الإعاقة الب�سرية.

SPED 422درا�سة حالة يف الإعاقة الب�سرية

يه����دف املق����رر اإيل التع����رف عل����ى مفهوم درا�سة احلال����ة والتط����ور التاريخي لها وعلى اأه����م الأ�س�ض العلمي����ة التي تقوم 
عليه����ا درا�س����ة احلالة والتدريب على اإجراءات درا�سة احلالة واأ�سالي����ب جمع البيانات واملعلومات ومن اأهمها املالحظة 
باأنواعها واملقابلة باأنواعها، وم�سادر جمع البيانات، وفهم خطوات ومراحل درا�سة احلالة مع ذوى الإعاقة الب�سرية  
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والتدريب على كتابة تقرير عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب املتعلقة بها.

SPED 423التدخل املبكر مع ذوى الإعاقة الب�سرية

يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم التدخل املبك����ر، واأهمية التدخل املبك����ر، واأهداف التدخ����ل املبكر، ومربرات 
التدخ����ل املبك����ر، وتط����ور التاريخي للتدخ����ل املبكر، اإعداد كوادر التدخ����ل املبكر، مناذج للتدخل املبك����ر، اأ�ساليب التدخل 
املبك����ر، الك�س����ف املبكر عن الإعاقة الب�سرية، الربامج امل�ستخدم����ة يف التدخل املبكر لذوى الإعاقة الب�سرية، تطبيقات 

لربامج التدخل املبكر.

SPED 424تدريب ميداين يف الإعاقة الب�سرية

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تدريب الطالب تدريب����اً ميدانياً يف جمال الإعاقة الب�سرية، من خ����الل تطبيق ما در�ض نظريا 
يف الواق����ع املي����داين وم�ساه����دة مناذج تدري�سية مثالية لال�ستفادة منها يف اإع����داد الدر�ض ب�سكل منوذجي لذوي الإعاقة 
الب�سري����ة والقي����ام بتدري�س����ه، وتدريبه علي كيفية اإع����داد الو�سائل التعليمية املنا�سبة واللت����زام التام بجدول الزيارات 
امليدانية وال�ستفادة من توجيهات امل�سرف ومعلم غرفة امل�سادر ومدير املدر�سة، وان يتعرف اأي�سا على الطريقة التي 
ميك����ن اأن يتعل����م به����ا الأ�سخا�����ض ذوى الإعاقة الب�سرية، كما ي�سم����ل التدريب اأي�ساً تطبيق����ات عملية يف جمال تدريب 

الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة الب�سرية.

SPED 425قيا�ض وت�سخي�ض ذوى الإعاقة ال�سمعية

 يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تع����رف الطال����ب عل����ى اأ�س�ض تقيي����م وقيا�����ض وت�سخي�����ض ذوى الإعاق����ة ال�سمعية واأه����م الأدوات 
واملقايي�����ض الت����ي تتنا�سب مع تلك الفئ����ة وكيفية التقييم للجوانب اللغوية واجلوان����ب الجتماعية واجلوانب املعرفية 
واجلوان����ب الأكادميي����ة، كما يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب على كيفية ق����راءة التقارير ونتائج املقايي�ض وكيفية 

ال�ستفادة منها يف بناء خطة تربوية فردية تعليمية لذوي الإعاقة ال�سمعية.

SPED 426مناهج وطرق تدري�ض الإعاقة ال�سمعية

يتن����اول ه����ذا املق����رر: مفه����وم املنهج ل����ذوي احلاج����ات اخلا�سة، واأ�س�����ض بنائ����ه، وعنا�س����ره، ومفهوم احلاج����ة الرتبوية، 
وم�س����ادر ت�سمي����م مناه����ج ذوي احلاجات اخلا�سة، واخلطة الرتبوي����ة الفردية، واخلطة التعليمي����ة الفردية، ومراحل 

اإعداد املنهاج الفردي، ومناهج ذوي الإعاقة ال�سمعية، اإ�سافة اإىل ان�سب الطرق يف تدري�ض ذوي الإعاقة ال�سمعية.

SPED 427تعليم القراءة والكتابة لذوى الإعاقة ال�سمعية
يهدف هذا املقرر اإىل تعرف الطالب على كيفية تعليم القراءة والكتابة واأ�س�ض تعليم القراءة والكتابة لدى ذوي الإعاقة 
ال�سمعي���ة والقواع���د الت���ي ميك���ن اإتباعه���ا عند تعلي���م القراءة ل���ذوى الإعاقة ال�سمعي���ة وكيفية حتديد الأه���داف بعيدة 
املدى والأهداف قريبة املدى يف تعليم درو�ض القراءة لل�سم، واخلطوات التي يجب اإتباعها عند تدري�ض القراءة لذوي 
الإعاق���ة ال�سمعي���ة واختي���ار املحت���وي بطريقة تتنا�سب مع الإعاق���ة ال�سمعية ويهدف املقرر اإىل تزوي���د الطالب باأهداف 
تعلي���م الق���راءة والكتاب���ة وكيفي���ة �سياغة الأه���داف الإجرائي���ة والجتاهات العلمي���ة احلديثة يف جمال تعلي���م القراءة، 
ويهدف اأي�سا اإىل التعرف على م�سكالت تعليم القراءة وكيفية معاجلتها لدي هوؤلء الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة ال�سمعية.

SPED 428تعليم احل�ساب لذوى الإعاقة ال�سمعية
 يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل اإك�س����اب الطالب املهارات والكفايات الالزم����ة لتعليم احل�ساب للتالمي����ذ ذوي الإعاقة ال�سمعية 
بربام����ج الرتبية اخلا�سة، والتعرف على اأه����داف تعليم احل�ساب وكيفية �سياغة الأهداف الإجرائية، وتزويد الطالب 
بالجتاهات العلمية احلديثة يف جمال تعليم احل�ساب، كما يهدف اإىل تنمية قدرة الطالب على التعرف على م�سكالت 
تعلي����م احل�س����اب وكيفية معاجلته����ا والطرق املختلفة لتعلي����م الريا�سيات، واإك�س����اب الطالب املعرف����ة بدوافع التالميذ 

ال�سم لتعلم الريا�سيات 0

SPED 429لغة الإ�سارة
يه����دف ه����ذا املقرر اإىل تعريف الطال����ب بلغة الإ�سارة وتاريخها والأ�س�ض والقواعد الت����ي يجب مراعاتها عند ا�ستخدام 
لغ����ة الإ�س����ارة، والإر�سادات التي يج����ب اإتباعها عند ا�ستخدام لغة الإ�سارة وعيوب ومميزات لغة الإ�سارة، كما يهدف هذا 
املق����رر اإىل تنمي����ة ق����درة الطالب عل����ى ا�ستخدام لغة الإ�س����ارة وتوظيفها يف تعليم ذوي الإعاق����ة ال�سمعية ال�سديدة، من 

خالل هدف رئي�سي وهو اإتقان طالب م�سار الإعاقة ال�سمعية للغة الإ�سارة0

SPED 430اإر�ساد اأ�سر ذوى الإعاقة ال�سمعية
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مفهوم الإر�ساد الأ�سري، خ�سائ�ض املر�سد، والفنيات التي ي�ستخدمها املر�سد مع 
والدي الطفل ذو الإعاقة ال�سمعية، ومراحل عملية الإر�ساد، وامل�سكالت التي يعاين منها الطفل ذو الإعاقة ال�سمعية، 
وكيفية التعامل معها، اثر الإعاقة على الأ�سرة، وردود فعل الوالدين، اأزمة الإعاقة، اإعداد الوالدين للتعامل مع ذوى 

الإعاقة ال�سمعية، اإعداد الوالدين للم�ساركة يف التدخل املبكر.

SPED 431اأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي الإعاقة ال�سمعية

 يهدف هذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب مفهوم ال�سلوك وخ�سائ�ض ال�سلوك الإن�ساين، وقيا�ض ال�سلوك الإن�ساين، وطرق 
قيا�ض ال�سلوك، واأدوات قيا�ض ال�سلوك، والتعرف على ال�سلوك غري ال�سوي، والتعرف على املدار�ض املختلفة يف تعديل

قسم التربية الخاصة  v
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ال�سلوك والتعرف على الفنيات امل�ستخدمة يف تعديل ال�سلوك ) التعزيز، النمذجة، الت�سكيل، الإق�ساء، العزل، العقاب، 
، التعميم(، ت�سميم برنامج تعديل �سلوك للطفل ذو الإعاقة ال�سمعية، وتطبيقات على ا�ستخدام فنيات تعديل ال�سلوك 

مع الأ�سخا�ض ذوى الإعاقة ال�سمعية0

SPED 432درا�سة حالة يف الإعاقة ال�سمعية
يه����دف املق����رر اإيل التع����رف عل����ى مفهوم درا�س����ة احلالة والتط����ور التاريخي لها اأه����م الأ�س�ض العلمية الت����ي تقوم عليها 
درا�س����ة احلال����ة والتدري����ب عل����ى اإج����راءات درا�س����ة احلال����ة واأ�ساليب جم����ع البيان����ات واملعلوم����ات ومن اأهمه����ا املالحظة 
باأنواعه����ا واملقابل����ة باأنواعها، وم�سادر جمع البيانات، وفهم خط����وات ومراحل درا�سة احلالة مع ذوى الإعاقة ال�سمعية 
والتدريب على كتابة تقرير عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب املتعلقة بها.

SPED 433التدخل املبكر مع ذوي الإعاقة ال�سمعية
يه����دف ه����ذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب مفهوم التدخل املبكر، واأهمية التدخل املبكر، واأهداف التدخل املبكر، ومربرات 
التدخ����ل املبك����ر، والتطور التاريخي للتدخل املبكر، اإعداد كوادر التدخل املبك����ر، مناذج للتدخل املبكر، اأ�ساليب التدخل 
املبكر، الربامج امل�ستخدمة يف التدخل املبكر، الك�سف املبكر عن الإعاقة، تطبيقات لربامج التدخل املبكر مع الأطفال 

ذوى الإعاقة ال�سمعية0

SPED 434تدريب ميداين يف الإعاقة ال�سمعية
يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب ميدانياً يف جمال الإعاقة ال�سمعية، من خالل تطبيق ما در�ض نظريا يف الواقع 
املي����داين وم�ساه����دة مناذج تدري�سية مثالي����ة لال�ستفادة منها يف اإعداد الدر�ض ب�سكل منوذج����ي لذوي الإعاقة ال�سمعية 
والقي����ام بتدري�س����ه، وتدريب����ه علي كيفية اإع����داد الو�سائل التعليمية املنا�سب����ة واللتزام التام بج����دول الزيارات امليدانية 
وال�ستف����ادة م����ن توجيه����ات امل�سرف ومعلم غرفة امل�سادر ومدير املدر�سة، وان يتع����رف الطالب على كيفية التعامل مع 
الأ�سخا�����ض ذوى الإعاق����ة ال�سمعية، والتعرف على الربام����ج امل�ستخدمة لذوي الإعاقة ال�سمعية يف امليدان، وان يتعرف 
اأي�س����ا عل����ى الطريقة التي ميكن اأن يتعل����م بها الأ�سخا�ض ذوى الإعاقة ال�سمعية، كما ي�سم����ل التدريب اأي�ساً تطبيقات 

عملية يف جمال تدريب الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة ال�سمعية.

SPED 435قيا�ض وت�سخي�ض املتفوقني واملوهوبني

 يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تعريف الطالب مبفهوم القيا�����ض والت�سخي�ض واأهميته و�سروط الختب����ار اجليد وكيفية بناء 
الختب����ار واأن����واع الختبارات وكذل����ك التعرف على اأنواع ال�سدق والثبات ومعايري املقايي�����ض الختبارات والأدوات التي 
ت�سه����م يف الك�س����ف ع����ن املتفوق����ني واملوهوب����ني بالإ�ساف����ة اإيل التدريب عل����ى املقايي�ض العقلي����ة واملقايي�ض الت����ي تتناول 

جوانب ال�سخ�سية من الناحية اللغوية والجتماعية والنفعالية، وكيفية قراءة وحتليل التقارير الواردة من فريق 

العم����ل وال�ستف����ادة منه����ا يف بناء اخلط����ة الرتبوية التعليمي����ة الفردية طبقا جلوان����ب القوة وال�سعف ل����دى التلميذ-
التعرف على فريق العمل مع املوهوبني ودرا�سة املحكات واملعايري للك�سف عن املوهوبني. 

SPED 436مناهج وطرق تدري�ض التفوق واملوهبة

يتن����اول ه����ذا املق����رر: مفه����وم املنهج ل����ذوي احلاج����ات اخلا�سة، واأ�س�����ض بنائ����ه، وعنا�س����ره، ومفهوم احلاج����ة الرتبوية، 
وم�س����ادر ت�سمي����م مناه����ج ذوي احلاجات اخلا�سة، واخلطة الرتبوي����ة الفردية، واخلطة التعليمي����ة الفردية، ومراحل 

اإعداد املنهاج الفردي، ومناهج املتفوقني واملوهوبني، اإ�سافة اإىل ان�سب الطرق يف تدري�ض املتفوقني واملوهوبني.

SPED 437�سعوبات التعلم وم�سكالت التكيف لدى املوهوبني

يه����دف املق����رر اإىل التع����ّرف عل����ي املوه�وبني ذوى �سعوب����ات التعلم والتمييز ب����ني فئات املوهوب����ني ذوى �سعوبات التعلم 
وحتديد خ�سائ�سهم ال�سلوكية والتعرف على اأهم الق�سايا النظرية والفرتا�سات الأ�سا�سية املتعلقة بهذه الفئة واأهم 
اأ�سالي����ب الك�سف والتعرف والت�سمينات الرتبوي����ة )التعريف- التدري�ض- ديناميات التفاعل داخل الف�سل، كما يهدف 
ه����ذا املق����رر اإىل تعري����ف الطالب بامل�س����كالت التي تقابل املوهوبني خ����الل مواقف احلياة املختلفة وم����دى ا�ستب�سارهم 
به����ذه امل�س����كالت مبك����را وكيفية مواجهتها – عر�ض بع�ض مل�سكالت املوهوبني الت����ي تن�سا من البيئة املحيطة – عر�ض 
مل�س����كالت تنب����ع من ال�سعور الداخلي للموهوب - تعريف الطالب بامل�س����كالت الرتبوية للموهوبني – تعريف الطالب 
بامل�س����كالت الجتماعي����ة للموهوبني – تعريف الطالب بامل�س����كالت النفعالية للموهوبني – عر�ض لبع�ض ال�سعوبات 

التي تواجه املوهوبني خالل م�سريتهم التعليمية.

SPED 438املوهوبني ذوي الإعاقات

 تعري����ف املوه����وب ذوى الإعاق����ة – اأن����واع الإعاقات التي تربز فيه����ا املوهبة – مناذج يف التاري����خ موهوبني ذوى اإعاقات 
-املوهبة والإعاقة الب�سرية – املوهبة والإعاقة العقلية – املوهبة والإعاقة احلركية -اخل�سائ�ض النف�سية للموهوبني 

ذوى الإعاقات – حاجات املوهوبني ذوى الإعاقات – خ�سائ�ض املوهوبني العاديني واملوهوبني ذوى الإعاقات.

SPED 439اإر�ساد اأ�سر املتفوقني واملوهوبني

يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل  تعري����ف  الطالب مبفه����وم الإر�ساد   – نظريات����ه واأ�ساليبه – دور املر�س����د النف�سي الطالبي يف 
مدرا�����ض املوهوب����ني – اأه����داف الإر�س����اد    النف�سي للطفل املوه����وب –الإر�ساد    النف�سي الفردي م����ع املوهوب –الإر�ساد    

النف�سي اجلماعي مع املوهوبني - دور الإر�ساد    والتوجيه يف رعاية املوهوبني.
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SPED 440برامج تعديل �سلوك املوهوبني واملتفوقني
يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل عر�ض لربام����ج التالميذ العادي����ني – برامج الإث����راء – برامج الإ�سراع – برام����ج التجميع – 
برامج ال�سفوف اخلا�سة – وجهات النظر املختلفة يف برامج عزل اأو دمج املوهوبني – اخلدمات الرتبوية والنف�سية 
والأن�سط����ة الال�سفي����ة للط����الب املوهوب����ني –اأ�سالي����ب رعاي����ة املوهوب����ني – النم����وذج التكامل����ي لرعاي����ة املوهوب����ني –
ا�سرتاتيجيات التعليم اخلا�سة للموهوبني– عالج امل�سكالت النف�سية والجتماعية للموهوبني – ال�سغوط النف�سية 

للموهوبني وكيفية مواجهتها.

SPED 441درا�سة حالة يف التفوق واملوهبة

يه����دف املق����رر اإيل التع����رف عل����ى مفهوم درا�سة احلال����ة والتط����ور التاريخي لها وعلى اأه����م الأ�س�ض العلمي����ة التي تقوم 
عليه����ا درا�س����ة احلالة و التدريب على اإجراءات درا�سة احلالة واأ�ساليب جمع البيانات واملعلومات ومن اأهمها املالحظة 
باأنواعه����ا واملقابل����ة باأنواعها، وم�سادر جم����ع البيانات، وفهم خطوات ومراحل درا�سة احلال����ة مع املتفوقني واملوهوبني  
والتدريب على كتابة تقرير عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب املتعلقة بها.

SPED 442التدخل املبكر مع املتفوقني واملوهوبني
يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مبفه����وم التدخل املبكر، واأهمية التدخ����ل املبكر، واأهداف التدخ����ل املبكر، ومربرات 
التدخ����ل املبك����ر، والتطور التاريخي للتدخل املبكر، اإعداد كوادر التدخل املبك����ر، مناذج للتدخل املبكر، اأ�ساليب التدخل 
املبك����ر، الك�س����ف املبك����ر عن التفوق واملوهبة، الربام����ج امل�ستخدمة يف التدخل املبكر للموهوب����ني واملتفوقني، ، تطبيقات 

لربامج التدخل املبكر مع الطفل املوهوب واملتفوق.

SPED 443تدريب ميداين يف التفوق واملوهبة
يه����دف ه����ذا املق����رر اإىل تدري����ب الطالب تدريباً ميدانياً يف جم����ال التفوق واملوهبة، من خالل  تطبي����ق ما در�ض نظريا 
يف الواق����ع املي����داين وم�ساهدة مناذج تدري�سي����ة مثالية لال�ستفادة منها يف اإعداد الدر�ض ب�سكل منوذجي للطفل املتفوق 
واملوه����وب والقي����ام بتدري�س����ه، وتدريبه علي كيفية اإع����داد الو�سائل التعليمية املنا�سبة واللت����زام التام بجدول الزيارات 
امليداني����ة وال�ستف����ادة م����ن توجيه����ات امل�سرف ومعل����م غرفة امل�س����ادر ومدير املدر�س����ة، وان يتعرف الطال����ب على كيفية 
التعام����ل م����ع الأ�سخا�����ض املتفوقني واملوهوبني، والتع����رف على الربامج امل�ستخدمة للمتفوق����ني واملوهوبني يف امليدان، 

وان يتعرف اأي�سا على الطريقة التي ميكن اأن يتعلم بها املتفوقني واملوهوبني.

SPED 444قيا�ض وت�سخي�ض ذوي �سعوبات التعلم

و�سف املقرر: يهدف هذا املقرر تعريف الطالب مفهوم القيا�ض والت�سخي�ض ب�سكل عام، ومفهوم القيا�ض والت�سخي�ض 
لالأ�سخا�����ض ذوي �سعوب����ات التعل����م، واأه����داف قيا�����ض وت�سخي�ض ذوي �سعوب����ات التعلم، وال�سروط الت����ي يجب توافرها

يف ت�سخي�����ض ذوي �سعوب����ات التعل����م، واأدوات الت�سخي�����ض املختلف����ة ل����ذوي �سعوب����ات التعلم املختلف����ة، وال�سعوبات التي 
يواجهها املتخ�س�سون يف عملية الت�سخي�ض، والتعرف على اأهمية الت�سخي�ض املبكر، والتعرف على فريق العمل الذي 

يقوم بالت�سخي�ض، ودور كل متخ�س�ض منهم يف عملية الت�سخي�ض.

SPED 445مناهج وطرق تدري�ض �سعوبات التعلم
و�س���ف املق���رر: يتناول هذا املقرر: مفهوم املنهج لذوي احلاجات اخلا�سة، واأ�س�ض بنائه، وعنا�سره، ومفهوم احلاجة 
الرتبوية، وم�سادر ت�سميم مناهج ذوي احلاجات اخلا�سة، واخلطة الرتبوية الفردية، واخلطة التعليمية الفردية، 
ومراح���ل اإع���داد املنه���اج الفردي، ومناهج ذوي �سعوبات التعل���م، اإ�سافة اإىل ان�سب الط���رق يف تدري�ض ذوي �سعوبات 

التعلم.

SPED 446الربامج الرتبوية والعالجية ل�سعوبات التعلم

و�سف املقرر: يهدف املقرر احلايل اإىل تزويد الطالب باأهم اأ�س�ض وقواعد بناء وت�سميم الربامج الرتبوية والعالجية 
ل����ذوى �سعوب����ات التعلم واأن����واع وت�سنيفات الربامج الرتبوية لهذه الفئة والفئ����ات املتداخلة معها كما يتدرب الطالب 
عل����ى اإع����داد وحتليل مناذج ت�سميم الربام����ج الرتبوية والعالجية والتمييز بينها واأن ي�ستطيع كتابة اخلطط الفردية 
وكتاب����ة الأه����داف باأنواعه����ا املختلف����ة ويت����درب عل����ى ط����رق اإع����داد واختي����ار حمت����وى الربام����ج الرتبوي����ة يف ال�سعوبات 
الأكادميية)ق����راءة- ريا�سي����ات- اإمالء- تعبري حتريري- خط ( وال�سعوبات النمائية) انتباه – اإدراك- ذاكرة- تفكري 
– لغة �سفهية(ويكت�سب الطالب طرق اختيار واإعداد الو�سائل والأدوات التعليمية وطرق اإعداد الأن�سطة التدريبية 
والعالجي����ة والتقوميي����ة وميار�����ض اأ�ساليب التعزيز والتغذي����ة الراجعة وطرق �سبط معدل التق����دم واأ�ساليب التقومي 

باأنواعها املختلفة وطرق حتقيق معدل التح�سن والعالج

SPED 447تعليم القراءة والكتابة لذوى �سعوبات التعلم
يه����دف املق����رر اإىل اإعط����اء الط����الب معلوم����ات �سامل����ة ع����ن جمال �سعوب����ات الق����راءة وتطوره����ا التاريخي مب����ا يف ذلك 
تعريف����ات �سعوب����ات الق����راءة وامل�سمي����ات الت����ي ع����رف به����ا، والتعري����ف مبراحل تعل����م القراءة وط����رق تعلمه����ا والتقييم 
واأهميت����ه ومراحل����ه، والتعريف بالربام����ج العالجية ل�سعوبة الق����راءة والعوامل املوؤثرة يف ال�ستيع����اب وا�سرتاتيجيات 

تطويره، بالإ�سافة اإىل التعريف بالعوامل امل�ساهمة يف �سعوبة الكتابة وتقييمها وا�سرتاتيجيات عالجها. 

SPED 448تعليم احل�ساب لذوي �سعوبات التعلم
يهدف املقرر اإىل التعرف علي معلومات �ساملة عن جمال �سعوبات احل�ساب وتطورها التاريخي، والتعريف باملفاهيم 
الريا�سية الأ�سا�سية والتزود باملهارات التي تهدف اإيل اإك�ساب الطالب احلد املطلوب من املعلومات الريا�سية الالزمة 
للتدري�ض واإتقان مهارات وطرق تدري�ض الريا�سيات والتعريف باأهمية تقييم �سعوبات الريا�سيات واأهميته ومراحله، 

قسم التربية الخاصة  v
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والتعري����ف بط����رق وا�سرتاتيجي����ات عالج �سعوب����ات تعلم الريا�سيات مثل طريق����ة التعلم اليجاب����ي والتدري�ض املبا�سر 
والأ�سلوب اجلهري واأ�سلوب التعلم الفردي وطريقة الألعاب الريا�سية. 

SPED 449اإر�ساد اأ�سر ذوي �سعوبات التعلم

يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم الإر�ساد الأ�سري، خ�سائ�����ض املر�سد، والفنيات الت����ي ي�ستخدمها املر�سد مع 
وال����دي الطف����ل ذو �سعوبات التعل����م، ومراحل عملية الإر�ساد، الأ�س����رة والأطفال ذوى �سعوب����ات التعلم، امل�سكالت التي 
يع����اين منه����ا الطفل ذو �سعوب����ات التعلم، وكيفية التعامل معه����ا، اثر الإعاقة على الأ�سرة، وردود فع����ل الوالدين، اأزمة 

الإعاقة، اإعداد الوالدين للتعامل مع ذوى �سعوبات التعلم، اإعداد الوالدين للم�ساركة يف التدخل املبكر.

SPED 450اأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي �سعوبات التعلم

يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم ال�سلوك وخ�سائ�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وقيا�ض ال�سل����وك الإن�ساين، وطرق 
قيا�����ض ال�سل����وك، واأدوات قيا�ض ال�سلوك، والتعرف على ال�سلوك غري ال�سوي، والتعرف على املدار�ض املختلفة يف تعديل 
ال�سل����وك والتع����رف عل����ى الفني����ات امل�ستخدم����ة يف تعدي����ل ال�سل����وك )التعزي����ز، التلقني النمذج����ة، الت�سكي����ل، التعميم(، 
ت�سمي����م برنام����ج تعدي����ل �سل����وك للطف����ل ذو �سعوب����ات التعل����م، وتطبيق����ات عل����ى ا�ستخ����دام فني����ات تعدي����ل ال�سلوك مع 

الأ�سخا�ض �سعوبات التعلم.

SPED 451درا�سة حالة يف �سعوبات التعلم

يه����دف املق����رر اإيل التع����رف عل����ى مفهوم درا�سة احلال����ة والتط����ور التاريخي لها وعلى اأه����م الأ�س�ض العلمي����ة التي تقوم 
عليه����ا درا�س����ة احلالة والتدريب على اإجراءات درا�سة احلالة واأ�سالي����ب جمع البيانات واملعلومات ومن اأهمها املالحظة 
باأنواعه����ا واملقابل����ة باأنواعه����ا، وم�سادر جمع البيان����ات، وفهم خطوات ومراحل درا�سة احلالة م����ع ذوى �سعوبات التعلم 
والتدريب على كتابة تقرير عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب املتعلقة بها.

SPED 452التدخل املبكر مع ذوي �سعوبات التعلم

يه����دف املق����رر اإىل تعري����ف الطالب مفه����وم التدخل املبك����ر، واأهمية التدخل املبك����ر، واأهداف التدخ����ل املبكر، ومربرات 
التدخ����ل املبك����ر، وتط����ور التاريخي للتدخ����ل املبكر، اإعداد كوادر التدخ����ل املبكر، مناذج للتدخل املبك����ر، اأ�ساليب التدخل 
املبك����ر، الك�س����ف املبك����ر عن �سعوب����ات التعلم، الربامج امل�ستخدم����ة يف التدخل املبكر لذوى �سعوب����ات التعلم، ، تطبيقات 

لربامج التدخل املبكر مع الطفل ذو �سعوبات التعلم.

SPED 453تدريب ميداين يف �سعوبات التعلم
و�س����ف املق����رر: يه����دف هذا املقرر اإىل تدري����ب الطالب تدريباً ميدانياً يف جمال �سعوب����ات التعلم، من خالل تطبيق ما 
در�����ض نظري����ا يف الواق����ع امليداين وم�ساهدة من����اذج تدري�سية مثالية لال�ستف����ادة منها يف اإعداد الدر�����ض ب�سكل منوذجي 
لذوي �سعوبات التعلم والقيام بتدري�سه، وتدريبه علي كيفية اإعداد الو�سائل التعليمية املنا�سبة واللتزام التام بجدول 
الزي����ارات امليداني����ة وال�ستف����ادة من توجيهات امل�س����رف ومعلم غرفة امل�سادر ومدير املدر�س����ة، وان يتعرف الطالب على 
كيفي����ة التعام����ل م����ع الأ�سخا�����ض ذوى �سعوبات التعلم، والتع����رف على الربام����ج امل�ستخدمة لذوي �سعوب����ات التعلم يف 
امليدان، وان يتعرف اأي�سا على الطريقة التي ميكن اأن يتعلم بها الأ�سخا�ض ذوى �سعوبات التعلم، كما ي�سمل التدريب 

اأي�ساً تطبيقات عملية يف جمال تدريب الأ�سخا�ض ذوي �سعوبات التعلم.

SPED 454قيا�ض وت�سخي�ض التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة

يهدف هذا املقرر تعريف الطالب مفهوم القيا�ض والت�سخي�ض ب�سكل عام، ومفهوم القيا�ض والت�سخي�ض لالأ�سخا�ض 
ذوى التوح���د وا�سطراب���ات النمو ال�ساملة، واأه���داف قيا�ض وت�سخي�ض حالت التوح���د وا�سطرابات النمو ال�ساملة، 
وال�سروط التي يجب توافرها يف ت�سخي�ض حالت التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة، واأدوات الت�سخي�ض املختلفة 
للتوح���د وا�سطراب���ات النمو ال�ساملة، وال�سعوبات التي يواجهه���ا املتخ�س�سون يف عملية الت�سخي�ض، والتعرف على 
اأهمي���ة الت�سخي����ض املبك���ر، والتعرف على فريق العمل الذي يقوم بالت�سخي����ض، ودور كل متخ�س�ض منهم يف عملية 

الت�سخي�ض.

SPED 455التوا�سل والتوا�سل البديل مع ذوي التوحد

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مفه���وم عملية التوا�س���ل، ومراحل منو اللغ���ة والتوا�سل ل���دى الطفل، ومفهوم 
ا�سطراب���ات التوا�س���ل، واأن���واع ا�سطراب���ات التوا�س���ل، وم�س���كالت التوا�سل التي يع���اين منها الطف���ل ذو التوحد يف 
التوا�س���ل، الآث���ار النف�سي���ة والجتماعي���ة الناجتة عن ا�سطراب���ات التوا�س���ل. واأ�ساليب تنمية التوا�س���ل للطفل ذو 
التوح���د، وتعري���ف الطال���ب مفهوم التوا�سل البدي���ل واأهميته، وكيفية تنمي���ة مهارات التوا�س���ل البديل للطفل ذو 

التوحد. وكيفية اإعداد برنامج للتوا�سل حلالت تعانى من التوحد. 

SPED 456برامج تدريب ذوي التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب بالنظري���ات املف�سرة لال�سطراب التوحد، وكيفية تدري���ب وتاأهيل ال�سخ�ض 
ذو التوح���د، واأهمي���ة تدريب ال�سخ�ض ذو التوحد، والأ�ساليب املختلفة يف تدريب الأ�سخا�ض ذوى التوحد، والتعرف 

على فريق العمل يف جمال تدريب ذوى التوحد، ودور كل اأخ�سائي يف فريق العمل يف عملية التدريب.
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SPED 457الجتاه التكاملي يف التدخل مع ذوى التوحد

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب مفه���وم الجتاه التكامل���ي، واأهميته مع الأ�سخا����ض ذوى التوحد، والتعرف 
عل���ى الأخ�سائي���ني يف هذا الفريق) اأخ�سائي الرتبية اخلا�سة، والأخ�سائ���ي النف�سي، واأخ�سائي التخاطب، وطبيب 
الأطف���ال، وطبي���ب املخ والأع�ساب، واأخ�سائي العالج الوظيفي، والأخ�سائ���ي الجتماعي(، ودور كل منهم يف عملية 
الت�سخي����ض واإع���داد برام���ج التدري���ب لالأ�سخا����ض ذوى التوح���د، ودور كل منه���م يف العم���ل م���ع اأ�س���رة ال�سخ����ض ذو 

التوحد، واأ�ساليب متابعة مدى تقدم الطفل ذو التوحد يف عملية التدريب.

SPED 458اإر�ساد اأ�سر ذوى التوحد

و�س���ف املق���رر: يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب مفه���وم الإر�س���اد الأ�س���ري، خ�سائ����ض املر�س���د، والفني���ات الت���ي 
ي�ستخدمها املر�سد مع والدي الطفل ذو التوحد، ومراحل عملية الإر�ساد، الأ�سرة والأطفال ذوى التوحد، امل�سكالت 
الت���ي يع���اين منه���ا الطفل ذو التوح���د، وكيفية التعامل معها، اث���ر الإعاقة على الأ�سرة، وردود فع���ل الوالدين، اأزمة 

الإعاقة، اإعداد الوالدين للتعامل مع ذوى التوحد، اإعداد الوالدين للم�ساركة يف التدخل املبكر.

SPED 459اأ�ساليب تعديل �سلوك ذوي التوحد

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب مفه���وم ال�سل���وك وخ�سائ����ض ال�سل���وك الإن�س���اين، وقيا����ض ال�سل���وك الإن�ساين، 
وط���رق قيا����ض ال�سلوك، واأدوات قيا�ض ال�سلوك والتعرف على ال�سل���وك غري ال�سوي، والتعرف على املدار�ض املختلفة 
يف تعدي���ل ال�سل���وك والتع���رف على الفني���ات امل�ستخدمة يف تعدي���ل ال�سلوك )التعزي���ز، التلقني النمذج���ة، الت�سكيل، 
التعمي���م(، ت�سمي���م برنام���ج تعديل �سلوك للطفل ذو التوح���د، وتطبيقات على ا�ستخدام فني���ات تعديل ال�سلوك مع 

الأ�سخا�ض ذوى التوحد.

SPED 460درا�سة حالة يف التوحد

يه���دف املق���رر اإيل التع���رف عل���ى مفه���وم درا�س���ة احلال���ة والتط���ور التاريخ���ي لها وعل���ى اأه���م الأ�س�ض العلمي���ة التي 
تق���وم عليه���ا درا�س���ة احلالة والتدريب عل���ى اإجراءات درا�سة احلال���ة واأ�ساليب جمع البيان���ات واملعلومات ومن اأهمها 
املالحظ���ة باأنواعه���ا واملقابل���ة باأنواعه���ا، وم�س���ادر جم���ع البيان���ات، وفه���م خطوات ومراح���ل درا�سة احلال���ة مع ذوى 
التوح���د والتدري���ب على كتابة تقري���ر عن حالت فعلية تعر�ض على الطالب وتف�سري نتائج احلالت واأهم اجلوانب 

املتعلقة بها.

SPED 461التدخل املبكر مع ذوي التوحد وا�سطرابات النمو ال�ساملة
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب مفهوم التدخل املبكر، واأهمية التدخل املبك���ر، واأهداف التدخل املبكر، ومربرات 
التدخل املبكر، والتطور التاريخي للتدخل املبكر، اإعداد كوادر التدخل املبكر، مناذج للتدخل املبكر، اأ�ساليب التدخل 
املبك���ر، الربام���ج امل�ستخدم���ة يف التدخ���ل املبك���ر، الك�س���ف املبكر ع���ن الإعاقة، وتطبيق���ات لربامج التدخ���ل املبكر مع 

الطفل ذو التوحد.

SPED 462تدريب ميداين يف التوحد
يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب تدريباً ميدانياً يف جمال التوحد، من خالل تطبيق ما در�ض نظريا يف الواقع 
املي���داين وم�ساه���دة من���اذج تدري�سي���ة مثالي���ة لال�ستفادة منه���ا يف اإعداد الدر����ض ب�سكل منوذجي للطف���ل ذو التوحد 
والقي���ام بتدري�سه، وتدريبه علي كيفية اإع���داد الو�سائل التعليمية املنا�سبة واللتزام التام بجدول الزيارات امليدانية 
وال�ستف���ادة م���ن توجيه���ات امل�سرف ومعلم غرفة امل�سادر ومدي���ر املدر�سة، وان يتعرف الطال���ب على كيفية التعامل 
مع الأ�سخا�ض ذوي التوحد، والتعرف على الربامج امل�ستخدمة لالأطفال ذوي التوحد يف امليدان، وان يتعرف اأي�سا 

على الطريقة التي ميكن اأن يتعلم بها ذوي التوحد. 
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
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الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم ا

m-marsafy@hotmail.comد. حممد ال�سيد عبدالرحيم

Ashor312002@hotmail.comد. اأحمد ح�سن عا�سور
ون

عد
�سا

ة امل
تذ

لأ�سا
ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
a_h_q1@hotmail.com رئي�ض الق�سمد. عبد اهلل بن حجاب القحطاين

tarekzakimosa@yahoo.comد. طارق زكي مو�سى

k.haredy@ut.edu.saد. كمال عبد الرحمن فرج

msabryeg@yahoo.comد. حممد �سربي حممد وهبه

mohafalla@yahoo.comد. حممد م�سطفى طه

tallat91@yahoo.comد. طلعت حممد اأبو عوف

dhosnyelngar@yahoo.comد. ح�سني زكريا ال�سيد النجار

قسم التربية الخاصة  v
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khmvoc@gmail.comد. خالد حممد اأحمد مطحنة

mizyedh@gmail.comد. مزيد عبد الفتاح اأحمد حيا�سات

ehab2000bob@yahoo.comد. اإيهاب �سيد اأحمد م�سطفى

hanadi4@hotmail.comد. هنادي ح�سني القحطاين

ruida@msn.comد. رويدا حممد عباطه العطوي

mahaelsadig@hotmail.comد. مها ال�سادق الب�سري

nagwanshams@yahoo.comد. جنوان عبداحلميد �سم�ض الدين

Ali.kamal37@yahoo.comد. جنوى عبد الاله اأحمد

Saher_khieralla@yahoo.comد. �سحر عبدالفتاح  خري اهلل

Amalgalal1@yahoo.comد. اأمال جالل حممد

hibamerghani@hotmail.comد. هبه مريغني الطيب

Hud109@hotmail.comد. هدى ف�سل اهلل

sah_zed@yahoo.comد. �سحر عبد القادر زيدان

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

zaareer2000@hotmail.comاأ . اأحمد عبد اهلل زعارير

amanyfayzabaza@yahoo.comاأ . اأماين فايز حممد �سليمان

A.h.k5005@hotmail.comاأ . اأ�سواق ح�سن بندر اخلري�سى

مبتعثةاأ . فاتن عبد الهادي �سفران الزايدي

مبتعثةاأ . ب�سمة ماهر العتيبي

ون
عيد

امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
Alatawi13@gmail.comاأ . عبد اهلل حممد العطوى

soth_1988_sa@hotmail.comاأ . �سلطان حممد العنزي

fawaz.g1@hotmail.comاأ . فواز حمود خمي�ض العطوي

A،m.1989ih@hotmail.comاأ . اآمنة حممد الغامدى

Novaalsattam@yahoo.comاأ . نوف نافل ال�سطام

Alanowd_2009@hotmail.comاأ . العنود عبد الرحمن الدغمى

r.draan@hotmail.comاأ . روابي حممد عبد الكرمي

ALDUOFI@hotmail.comاأ . مروان عطااهلل خ�سر العطوي

.Ahmed-awad1991@hotmailاأ . اأحمد عواد عتيق العطوي
com

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
ه�. بيانات الت�سال )رئي�ض الق�سم(: 

دكتور /عبد اهلل بن حجاب القحطاين-تليفون املكتب: 0144251224 
 edd-thc@ut.edu.sa الربيد الر�سمي
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v  الن�ساأة:
تاأ�س�ض ق�سم الدرا�سات القراآنية وق�سم الدرا�سات الإ�سالمية منذ عام 1406ه� يف اإطار كليات املعلمني التابعة لوزارة املعارف   
َد ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية منذ ع�سر �سنوات، وبعد ان�سمام كلية املعلمني اإىل جامعة تبوك يف عام  يف ذلك الوقت، ثم ُجِمّ
1427ه����� اأعي����دت هيكل����ة الكلية حتت ا�سم كلية الرتبي����ة والآداب، واأ�سبح ا�سم الق�سم: ق�سم الدرا�س����ات الإ�سالمية، وي�سمل 

الق�سم جميع فروع العلوم ال�سرعية: )العقيدة، والتف�سري وعلوم القراآن، واحلديث وعلومه ، والفقه واأ�سوله(.

الر�سالة:  v
تتلخ�ض ر�سالة ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف الآتي:  
اإعداد الكوادر العلمية امللمة بالعلوم ال�سرعية.   -1

فتح جمال ال�ست�سارات يف امل�سائل ال�سرعية للجهات ذات ال�سلة.  -2
تنمية املهارات البحثية للدار�سني ل�سمان التنمية امل�ستدامة على ال�سعيد الوظيفي والجتماعي.  -3

اإعداد البحوث والدرا�سات ال�سرعية التي تلبي احتياجات املجتمع املحلي والإقليمي.  -4
خدمة املجتمع باإقامة الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية.   -5

الأهداف:  v
يهدف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية اإىل حتقيق الآتي:
اإعداد الكوادر العلمية امللمة بالعلوم ال�سرعية.   .1

تخريج اأجيال قادرة على اجلمع بني الأ�سالة واملعا�سرة.   .2
فتح جمال ال�ست�سارات يف امل�سائل ال�سرعية للجهات ذات ال�سلة.   .3
اإمداد اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها بالكوادر ال�سرعية الالزمة لها.   .4

فتح املجال اأمام املراأة امل�سلمة لتلقي العلوم ال�سرعية مبا ينعك�ض اأثره على الفرد واملجتمع.  .5
امل�ساركة يف بناء جمتمع فا�سل يقدر القيم الأخالقية ويطبقها يف واقع احلياة من خالل ربط املادة العلمية بواقع   .6

الدار�سني.
تنمية املهارات البحثية للدار�سني ل�سمان التنمية امل�ستدامة على ال�سعيد الوظيفي والجتماعي.  .7

خدمة املجتمع باإقامة الندوات واملحا�سرات والدورات التدريبية.  .8

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):   v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )126( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
28ال�سنة التح�سريية1
8متطلبات اجلامعة2
90متطلبات الق�سم3
6املقررات الختيارية4

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية:  v
يحر�ض الق�سم على امل�ساركة يف بناء جمتمع فا�سل يقدر القيم الأخالقية ويطبقها يف واقع احلياة من خالل ربط املادة   
العلمي����ة بواق����ع الدار�س����ني، اأي�ساً تنمي����ة املهارات البحثي����ة للدار�سني ل�سمان التنمي����ة امل�ستدامة عل����ى ال�سعيد الوظيفي 

والجتماعي والق�سم يقدم لطالب الدرا�سات العليا برنامج املاج�ستري يف علوم احلديث.

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

ARB 20122مهارات الكتابة1
ISLS 20122علم التجويد2
ISLS 20222تف�سري )1(3
ISLS 20322حديث )1(4
ISLS 20422عقيدة )1(5
ISLS 20522علوم قراآن )1(6
ISLS 20622علوم حديث )1(7
ISLS 20722فقه عبادات )1(8
ISLS 20122ISLS 101ثقافة اإ�سالمية )2(9

ISLS 25122تالوة وحفظ )1(10
ISLS 25222ISLS 202تف�سري )2(11
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ISLS 25322ISLS 203حديث )2(12
ISLS 25422ISLS 204عقيدة )2(13
ISLS 25522ISLS 205علوم قراآن )2(14
ISLS 25622ISLS 206علوم حديث )2(15
ISLS 25722ISLS 207فقه عبادات )2(16
ISLS 30122ISLS 201الثقافة الإ�سالمية )3(17
ISLS 30222ISLS 252تف�سري )3(18
ISLS 30322ISLS 253حديث )3(19
ISLS 30422ISLS 254عقيدة )3(20
ISLS 30522اأ�سول الفقه )1(21
ISLS 30622فقه املعامالت22
ISLS 30722�سرية نبوية )1(23
ISLS 30922ISLS 251تالوة وحفظ )2(24
ISLS 35122ISLS 309تالوة وحفظ )3(25
ISLS 35222ISLS 302تف�سري )4(26
ISLS 35322ISLS 303حديث )4(27
ISLS 35422ISLS 304عقيدة )4(28
ISLS 35522ISLS 305اأ�سول فقه )2(29
ISLS 35622اأ�سول التخريج30
ISLS 35722ISLS 307�سرية نبوية )2(31
ISLS 35822اأ�سول التف�سري ومناهجه32
ISLS 40222ISLS 352تف�سري )5(33
ISLS 40322ISLS 353حديث )5(34
ISLS 40422ملل ونحل35
ISLS 40522ISLS 355اأ�سول الفقه )3(36
ISLS 40622فقه احلدود واجلنايات37

ISLS 40722فقه الأ�سرة )1(38
ISLS 40822التف�سري املو�سوعي39
ISLS 40922ISLS 351تالوة وحفظ )4(40
ISLS 40122ISLS 301ثقافة اإ�سالمية )4(41
ISLS 45122ISLS 409تالوة وحفظ )5(42
ISLS 45222ISLS 403حديث )6(43
ISLS 45322مذاهب وتيارات معا�سرة44
ISLS 45422علم الفرائ�ض45
ISLS 45522درا�سة الأ�سانيد46
ISLS 45622ISLS 407فقه الأ�سرة )2(47
ISLS 45722ق�سايا عقدية معا�سرة48
-ISLS 45822ق�سايا فقهية معا�سرة49

تو�سيف مقررات :  v

ISLS 201علم التجويد
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليما �سحيحاً. 

ISLS 251تالوة وحفظ )1(
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليما �سحيحاً، واأن يحفظوا بع�ض �سور القراآن الكرمي.

ISLS 309تالوة وحفظ )2(

تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليما �سحيحاً، واأن يحفظوا بع�ض �سور القراآن الكرمي.
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ISLS 351تالوة وحفظ )3(
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليما �سحيحا، واأن يحفظوا بع�ض �سور القراآن الكرمي.

ISLS 409تالوة وحفظ )4(
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليماً �سحيحاً، واأن يحفظوا بع�ض �سور القراآن الكرمي.

ISLS 451تالوة وحفظ )5(
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب القراءة ال�سحيحة للقراآن الكرمي، واأن يتعلموا الطالب اأحكام التجويد وكيفية 
ا�ستخراجه���ا وتطبيقه���ا، واأن يتمكن���وا من الت���الوة املجودة للقراآن الك���رمي، واأن يكت�سبوا القدرة عل���ى تعليم النا�ض 

القراآن الكرمي تعليما �سحيحاً، واأن يحفظوا بع�ض �سور القراآن الكرمي.

ISLS 408التف�سري املو�سوعي
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اأن تعري���ف الط���الب به���ذا النوع م���ن التف�س���ري واأهميته؛ حي���ث اإن جتدد حاج���ات املجتمعات 
وب���روز اأفك���ار جديدة على ال�ساحة والنفتاح املعريف ل ميكن تغطيتها وروؤية احللول ال�سحيحة لها اإل باللجوء اإىل 
التف�سري املو�سوعي فجمع الآيات واإبراز هدايات الن�سو�ض العامة ودللتها تكون كالأنوار الكا�سفة يف �ستى العلوم 
وامل�س���اكل الإن�ساني���ة، كم���ا ته���دف اإىل اأن يتع���رف الطالب على بع����ض جوانب اإعج���از القراآن يف �سموليت���ه واإحاطته 

بامل�ستجدات يف كل ع�سر.

ISLS 358اأ�سول التف�سري ومناهجه
ته���دف ه���ذه املادة اإىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية ع���ن اأهم الأ�سول التي يعتمد عليها املف�سر وهو يت�سدى 
لتف�س���ري الق���راآن الك���رمي، واإىل تعريفه���م باأه���م طرق التف�س���ري وما يقبل منها وم���ا يرد، ومناق�س���ة ق�سية اختالف 
املف�سري���ن واأ�سباب���ه، واإىل تعريفه���م بالقواع���د الت���ي تعينهم عل���ى فهم كتاب هلل تع���اىل، والعمل مبا جاء ب���ه لياأمنوا 

اخلطاأ والزلل، واإىل تعريفهم مبدار�ض التف�سري ومناهجه وموقف اأهل ال�سنة واجلماعة منها. 

ISLS 202تف�سري )1(
ته���دف ه���ذه املادة اإىل اأن يتق���ن الطالب تف�سري جزء )عم(، واإىل تعريفهم مبا ا�ستم���ل عليه من مو�سوعات قراآنية 
مث���ل الن�س���اأة الأوىل وم�ساه���د القيام���ة واحل�ساب واجلزاء وغريه���ا، والرد على منكري البع���ث، والتفكر يف اآيات اهلل 

تعاىل يف النف�ض ويف الآفاق، كما تهدف اإىل تقوية �سلة الطالب بكتاب اهلل تعاىل تالوة وتف�سرياً وتطبيقاً. 

ISLS 252تف�سري )2(

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اأن يتق���ن الط���الب تف�س���ري ج���زء )تب���ارك(، واإىل تعريفهم مب���ا ا�ستمل عليه م���ن مو�سوعات 
قراآنية، واإىل تقوية �سلة الطالب بكتاب اهلل تعاىل تالوة وتف�سرياً وتطبيقاً. 

ISLS 302تف�سري )3(

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اأن يتق���ن الطالب تف�سري جزء )ق���د �سم���ع(، واإىل تعريفهم مبا ا�ستمل علي���ه من مو�سوعات 
قراآني���ة، مث���ل حرمة التناج���ي بالإثم والعدوان، وف�س���ل امل�سارعة ل�سالة اجلمعة، والرتغي���ب يف قيام الليل وقراءة 

القراآن الكرمي، كما تهدف اإىل تقوية �سلة الطالب بكتاب اهلل تعاىل تالوة وتف�سرياً وتطبيقاً. 

ISLS 352تف�سري )4(

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اأن يتق���ن الطالب تف�سري �سورت���ي )يو�سف( و)الن���ور(، واإىل تعريفهم مب���ا ا�ستملتا عليه من 
مو�سوع���ات قراآني���ة، واإىل تعريفهم بخ�سائ����ض الق�س�ض القراآين ووجوه اإعجازه، واإتقانه���م الآداب والأخالق التي 

يقوم عليها بناء هذه املجتمع.

ISLS 402تف�سري )5(

تهدف هذه املادة اإىل اأن يتقن الطالب تف�سري �سورتي )الأحزاب( و)الق�س�ض(، واإىل تعريفهم مبا ا�ستملتا عليه من 
مو�سوع���ات قراآني���ة، مث���ل منهج القراآن يف عالج م�س���اكل الأ�سرة امل�سلمة، واحلذر من اإرج���اف املنافقني و�سائعاتهم، 

كما تهدف اإىل تقوية �سلة الطالب بكتاب اهلل تعاىل تالوة وتف�سريا وتطبيقاً. 

ISLS 205علوم القراآن الكرمي )1(

ته���دف ه���ذه املادة اإىل تعريف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية لبع�ض مو�سوعات علوم الق���راآن الكرمي مثل: التعريف 
بالق���راآن وعلوم���ه، ون�ساأة علوم القراآن، وتطورها، وف�سائل القراآن الكرمي، ثم جمع القراآن، واملكي واملدين، واأ�سباب 

النزول، وظاهرة الوحي، ونزول القراآن الكرمي، واملنا�سبات القراآنية، ودللتها البالغية.

ISLS 255علوم القراآن الكرمي )2(

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعري���ف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية لبع�ض مو�سوع���ات علوم القراآن الك���رمي مثل: النا�سخ 
واملن�س���وخ يف الق���راآن الك���رمي، وق�سي���ة الق�سم يف الق���راآن الكرمي، والف���واحت واخلواتيم ل�سور الق���راآن الكرمي، ور�سم 

امل�سحف، وعد الآيات، واملحكم واملت�سابه، وجدل القراآن، واأمثال القراآن.

قسم الدراسات اإلسالمية  v
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ISLS 358اأ�سول التف�سري ومناهجه 
تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب باأهم الأ�سول التي يعتمد عليها املف�سر وهو يت�سدى لتف�سري القراآن الكرمي، 
واأه���م الط���رق وم���ا يقب���ل منها وما ي���رد، والقواعد التي تعينه على فه���م كتاب هلل تعاىل، والعمل مب���ا جاء به لياأمن 

اخلطاأ والزلل، والتعريف مبدار�ض التف�سري ومناهجه وموقف اأهل ال�سنة واجلماعة منها. 

ISLS 203احلديث )1(
تهدف هذه املادة اإىل تعريف الطالب برتجمة الإمام البخاري وبيان �سرطه يف �سحيحه. ومنهجه فيه. ونبذه عن 
اأهم �سروحه. ودرا�سة لنماذج منه من: كتاب الطب، وكتاب الأدب، وكتاب ال�ستئذان، وكتاب الرقاق، وكتاب احليل.

ISLS 253احلديث )2(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب برتجمة الإم���ام م�سلم بن احلج���اج. وبيان �سرط���ه يف �سحيح���ه، ومنهجه فيه، 
وخ�سائ�ض �سحيحه. ودرا�سة لأهم �سروحه. ودرا�سة لنماذج منه من: كتاب الأ�سربة، وكتاب اللبا�ض والزينة، وكتاب 

ال�سالم، وكتاب الروؤيا، وكتاب الف�سائل .

ISLS 303احلديث )3(
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الط���الب برتجمة الإمام اأب���ي داود. ودرا�سة ملنهجه يف �سننه، و�سرط���ه فيها، ودرا�سة لأهم 
�سروحه���ا. ودرا�س�����ة لنم���اذج منه���ا من: كتاب احل���روف والقراءات، كتاب احلَم���ام، كتاب الرتجل، كت���اب الفنت، كتاب 

املهدي.

ISLS 353احلديث )4(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب برتجمة الإمام الرتمذي، ودرا�سة ملنهج���ه و�سرطه يف �سننه. وبيان م�سطلحاته 
فيه���ا، ودرا�س���ة لأه���م �سروحها، ودرا�س���ة لنماذج منها من: كت���اب ال�سري عن ر�سول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم، وكتاب 

�سفة اجلنة، وكتاب ثواب القراآن، وكتاب التف�سري ، وكتاب الدعوات.

ISLS 403احلديث )5(
يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب برتجمة الإمام الن�سائي، ودرا�سة ملنهجه و�سرطه يف �سننه، ودرجة اأحاديث ال�سنن، 
ومنزلته���ا ب���ني الكت���ب ال�ست���ة، ودرا�س���ة لنماذج منه���ا من: كتاب ع�س���رة الن�ساء، وكت���اب ال�سوم، وكت���اب احلج، وكتاب 

ال�ستعاذة.

ISLS 452احلديث )6(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب برتجمة الإم���ام ابن ماجه، ودرا�س���ة ملنهجه و�سرطه يف �سنن���ه، ودرجة اأحاديثها، 

والأحاديث املنتقدة يف ال�سنن، ودرا�سة لنماذج منها من: كتاب الهبات، وكتاب الأطعمة، وكتاب الزهد.

ISLS 206علوم احلديث )1(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب بال�سند واملنت. واخلرب والأثر. والف���رق بني احلديث واخلرب والأثر . واحلديث 
القد�سي. واأق�سام اخلرب من حيث و�سوله اإلينا. واأق�سام خرب الآحاد. وحجيته. واخلرب املقبول واأق�سامه: احلديث 
ال�سحي���ح: تعريف���ه، واأق�سام���ه، والكت���ب املوؤلف���ة في���ه. واحلديث احل�س���ن: تعريف���ه، واأق�سامه، وحجيت���ه. واحلديث 
ال�سعي���ف: تعريف���ه، ودرجات���ه، وبيان ما ينجرب منه وما ل ينجرب، وحكم روايته، وحكم العمل به. واأنواعه. واخلرب 

امل�سرتك بني املقبول واملردود: تعريفه، واأنواعه.

ISLS 256علوم احلديث )2(

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب ب�س���روط قب���ول ال���راوي وتعديل���ه واأثر توثيق���ه وت�سعيف���ه على قب���ول حديثه، 
والتعرف على كتب اجلرح والتعديل وكتب الرتاجم، والتعرف على اأحوال الرواة املختلفة. 

ISLS 356اأ�سول التخريج

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بطرق التخريج وو�سائله ومناهج الكتب املخرج منها والكتب امل�سنفة يف التخريج. 
ومعرفة احلكم على احلديث من حيث ال�سحة وال�سعف. 

ISLS 455درا�سة الأ�سانيد

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب بعل���م اجل���رح والتعدي���ل، و�س���روط قب���ول ال���راوي. واألف���اظ اجل���رح والتعدي���ل 
ومراتبهم���ا . واأق�س���ام علم���اء اجلرح والتعديل من حيث الت�سدد والت�ساه���ل . والتعريف بعلم الرجال وبيان اأهميته. 

وامل�سنفات فيه، وطريقة درا�سة الأ�سانيد. 

ISLS 204العقيدة )1(

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب بعل���م العقيدة وم�س���ادره ومو�سوعاته وخ�سائ�س���ه واأهداف���ه واأ�سوله. واملعاين 
املت�سمنة يف الأ�سل الأول من اأ�سول الإميان. وهو الإميان باهلل تعاىل. واأق�سام التوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد 

الألوهية، وتوحيد الأ�سماء وال�سفات.

ISLS 255العقيدة )2(

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب بالعقائ���د ال�سحيحة التي تت�سمنه���ا اأ�سول الإميان باملالئك���ة والكتب والر�سل، 
وذلك من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية. وبيان اأثر كل عقيدة اإميانية من هذه العقائد يف �سلوك الفرد واملجتمع.
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ISLS 304العقيدة )3(

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب تر�سيخ العقيدة ال�سحيحة يف قلوب الطالب والتي يت�سمنها الأ�سالن اخلام�ض 
وال�ساد����ض م���ن اأ�س���ول الإميان وهما: الإميان باليوم الآخر والإميان بالقدر خريه و�سره، من خالل القراآن الكرمي 

وال�سنة النبوية. مع بيان اأثر كل عقيدة اإميانية من هذه العقائد يف �سلوك الفرد واملجتمع.

ISLS 354العقيدة )4(

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب مبعاين م�سطلحات الإميان والإ�سالم والإح�سان والدين والرب، وحقيقة عالقة 
الإمي���ان بالعم���ل ال�سال���ح، والق���ول يف زيادت���ه ونق�سان���ه، وق�ساي���ا الإمام���ة واخلالف���ة واجلماع���ة، وموق���ف الفرق 

الإ�سالمية من تلك الق�سايا. 

ISLS 404ملل ونحل

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بالأديان ال�سماوية املنزلة قبل الإ�سالم وببع�ض الأديان الو�سعية، والتعريف باأهم 
الفرق الكالمية الإ�سالمية، وموقف علماء اأهل ال�سنة واجلماعة منها. 

ISLS 457ق�سايا عقدية معا�سرة

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باملو�سوعات العقدي���ة املعا�سرة مثل ظاهرة الغلو يف الدي���ن، والتكفري، وعقيدة 
الولء والرباء، واأحكام الت�سبه بالكفار، ومن هم اأهل القبلة وما هي اأحكامهم.

ISLS 453مذاهب وتيارات معا�سرة

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل درا�سة اأه���م املذاهب والتي���ارات الدينية والفكرية املعا�س���رة درا�سة و�سفي���ة تاأ�سيلية نقدية، 
وذل���ك م���ن خ���الل الوقوف على جذوره���ا التاريخية، والتعري���ف باملعتق���دات الأ�سا�سية والأ�سول العام���ة التي يقوم 

عليها كل واحد من هذه املذاهب، مع بيان موقف الفكر الإ�سالمي من تلك الأفكار والآراء. 

ISLS 207فقه العبادات )1(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب مبعن���ى الفق���ه واأهميت���ه واأئمة الفق���ه الأربع���ة ومذاهبه���م، واأه���م امل�سطلحات 

الفقهية، ثم معرفة اأحكام الطهارة، واأحكام ال�سالة.

ISLS 306فقه العبادات )2(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باأحك���ام الزكاة واأحك���ام ال�سيام واأحكام احل���ج والعمرة، واأحك���ام الفدية والهدي 

والأ�سحية واأحكام اجلهاد يف �سبيل اهلل وبع�ض الأحكام الفقهية املتعلقة بالنوازل يف تلك املو�سوعات.

ISLS 306فقه املعامالت
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب باأ�سول املعامالت الإ�سالمية والعق���ود التي تنظمها وعقد البيع، وكذا تزويدهم 
ب���رثوة فقهي���ة متكنه���م م���ن التعامل م���ع امل�س���كالت القت�سادية، وجتعله���م قادرين عل���ى فهم الواق���ع والتعامل مع 

النوازل وامل�سائل امل�ستجدة كنظم التاأمني والأ�سهم وعقود البيع والإجارة والبور�سة وال�سندات املالية. 

ISLS 406فقه احلدود واجلنايات
يه���دف املق���رر اإىل اإملام الط���الب باآراء الفقهاء واأدلتهم يف م�سائل احلدود واجلنايات. وكذا اإحاطتهم باأحكام احلدود 

واجلنايات املعا�سرة. وتعليم الطالب عدم التع�سب ملذهب معني واإتباع القول املعتمد على الدليل ال�سحيح.

ISLS 407فقه الأ�سرة )1(
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب مب�سائ���ل الأحوال ال�سخ�سية كالنكاح واآثاره واأركان���ه و�سروطه وحقوق وواجبات 

الزوجني والآثار الفقهية املرتتبة على اأحكام النكاح.

ISLS 456فقه الأ�سرة )2(
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب ببع�ض اأحك���ام فقه الأ�س���رة: ومنها الطالق واخلل���ع والإيالء واللع���ان والظهار 

والنفقة والر�ساع واحل�سانة والأحكام املتعلقة بالنوازل وامل�ستجدات الفقهية يف هذا ال�ساأن.

ISLS 454علم الفرائ�ض
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الط���الب بعل���م الفرائ����ض واأهميت���ه م���ن الكت���اب وال�سن���ة والإجم���اع وحك���م تعلم���ه واأهم 

مو�سوعاته.

ISLS 458ق�سايا فقهية معا�سرة
يهدف املقرر اإىل: تعريف الطالب بامل�سكالت والق�سايا الفقهية املعا�سرة )فقه النوازل(، وموقف الجتهاد الفقهي 

املعا�سر منها، ليتمكن الطالب من تكوين روؤية معا�سرة للم�سكالت املعا�سرة وراأي الإ�سالم فيها. 

ISLS 305اأ�سول الفقه )1(
يه���دف املق���رر اإىل: تعري���ف الط���الب بعلم اأ�سول الفق���ه ومو�سوعاته والغاية م���ن تدري�سه، ون�ساأت���ه وتاريخه واأهم 

ق�ساياه كمراتب احلكم ال�سرعي، وطرق املتقدمني واملتاأخرين يف معاجلة ق�سايا هذا العلم. 

ISLS 355اأ�سول الفقه )2(
يهدف املقرر اإىل: تعريف الطالب مب�سادر الت�سريع الإ�سالمي املتفق عليها واملختلف فيها، واإطالع الطالب على بع�ض 
القواع���د الأ�سولي���ة امل�ستنبط���ة م���ن ن�سو�سهما، وتعريفهم بحجية كل م���ن الإجماع والقيا�ض، والخت���الف الواقع حول 
حجية كل من: امل�سلحة املر�سلة، وال�ستح�سان، وال�ست�سحاب، و�سد الذرائع، والعرف، و�سرع من قبلنا، وقول ال�سحابي.

قسم الدراسات اإلسالمية  v
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ISLS 405اأ�سول الفقه )3(
يه���دف املق���رر اإىل: اأن تعري���ف الطال���ب ب���اأن اأ�سول الفقه ه���و العمود الفقري للفق���ه وبدونه ل يتمك���ن الفقيه من 

معرفة اأحكام الفقه. واأن يتعلم طريقة ا�ستثمار القواعد وتطبيقها على الفروع الفقهية.

ISLS 307ال�سرية النبوية )1(

يه���دف املق���رر اإىل: تعري���ف الطالب ب�سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باعتباره���ا التطبيق العملي لأحكام الإ�سالم 
التي ت�سمنتها اآيات القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�س���ريفة يف جم��الت احلي��اة املختلفة، كما تهدف اإىل تربية 

الطالب على القتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سريته و�سمائله واأحواله كلها. 

ISLS 357ال�سرية النبوية )2(
يهدف املقرر اإىل: تعريف الطالب ب�سرية النبي �سلى اهلل عليه يف املرحلة املدنية وتاأ�سي�ض الدولة الإ�سالمية فيها، 
كم���ا ته���دف اإىل تربي���ة الطالب عل���ى القتداء بر�س���ول اهلل �سلى اهلل عليه و�سل���م يف �سريته و�سمائل���ه واأحواله كلها 

وبخا�سة فيما يتعلق بجهاده و�سلمه وحربه ومعاملته لأعدائه واأوليائه وحلفائه.

v  ماج�ستري الآداب يف احلديث وعلومه:
اأهداف الربنامج:  v

�سد احتياجات الق�سم احلالية وامل�ستقبلية من اأع�ساء هيئة التدري�ض ؛ فاجلامعة نا�سئة ، ويف حاجة ملحة لأع�ساء   -1
هيئة التدري�ض ل�سد العجز فيها .

العناية بالأبحاث اجلادة يف جمال ال�سنة النبوية وعلومها ، والتو�سع يف بحوثها ، والعمل على ن�سرها ، والإ�سهام يف   -2
تر�سيخ منهج اأهل ال�سنة واجلماعة الذي قامت عليه بالد احلرمني اأعزها اهلل بالإ�سالم .

اإب����راز وف����اء ال�سن����ة النبوية بحاج����ات الع�سر املختلفة ، وما ي�ستج����د من ق�سايا يف املجتمع����ات املعا�سرة التي تخ�سع   -3
للتغري ال�سريع .

ن�س����ر ثقاف����ة الهتم����ام بال�سن����ة النبوي����ة ت�سحيحا وت�سعيف����ا يف منافذ املجتمع ب�سف����ة عامة ، ويف مناف����ذه الرتبوية   -4
والدعوية ب�سفة خا�سة ؛ للحد من خطورة العتماد على الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة .

املتطلبات الدرا�سية:   v
احل�س���ول عل���ى درجة / املاج�ستري / )باملق���ررات الدرا�سية وامل�سروع البحثي يف احلديث وعلوم���ه يتطلب اإكمال درا�سة   

عدد )48( وحدة درا�سية موزعة على النحو التايل:

وحدة             45 املقررات    •
درا�سية وحدة   3 البحث   م�سروع   •

درا�سية وحدة   48 الوحدات  اإجمايل   •
اإىل الآية  اأول �سورة البقرة  اأجزاء الأوىل من القراآن الكرمي من  اأن يجتاز املقبول الختبار ال�سفهي يف اخلم�سة   •

رقم )147( من �سورة الن�ساء وذلك �سرط لعتماد النتيجة من الق�سم العلمي.

�سروط القبول يف برنامج املاج�ستري يف احلديث وعلومه :   v
مع اللتزام مبا ورد يف لئحة الدرا�سات العليا ي�سرتط للقبول يف الربنامج :  

اأن يكون املتقدم حا�سال على درجة البكالوريو�ض يف التخ�س�سات ال�سرعية من جامعات معرتف بها.   -1
اأن يكون �سعودي اجلن�سية، اأو حا�سال على منحة ر�سمية للدرا�سات العليا اإذا كان من غري ال�سعوديني.  -2

اأن يقدم تو�سيتني علميتني من اأ�ساتذة �سبق لهم تدري�سه.   -3
اأن يجتاز املتقدم الختبار التحريري يف التخ�س�ض.  -4

اعتماد اأية �سروط اأخرى تقرها اللجان واملجال�ض املتخ�س�سة.  -5
موافقة مرجع املتقدم على الدرا�سة اإذا كان موظفا.   -6

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ولئقا طبيا.    -7
املقررات الإجبارية والختيارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

اأوًل: املقررات الإجبارية )33 وحدة تدري�سية + 3 وحدات م�سروع البحث(:
60133�سلممناهج البحث         

60233�سلمعلوم احلديث                                              
60333�سلماأ�سول التخريج   

60633�سلمدرا�سات يف اجلرح والتعديل
60733�سلمدرا�سات يف علم العلل 

603�سلم60833�سلمالنقد ودرا�سة الأ�سانيد
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درا�سات يف م�سادر كتب ال�سنة 
النبوية

61133�سلم

61233�سلمال�ست�سراق يف ال�سنة النبوية
61333�سلم        حديث حتليلي

61633�سلمحديث املو�سوعي
61733�سلمدرا�سة منهج اأحد نقاد احلديث

69133�سلمم�سروع البحث
ثانياً: املقررات الختيارية: يدر�ض منها الطالب )12 وحدة درا�سية(

60433�سلمدرا�سات يف الكتب ال�ستة
60533 �سلماحلوار يف ال�سنة النبوية                        

60933�سلممناهج �سراح احلديث النبوي
61033�سلمعلم معرفة ال�سحابة
61433�سلمتاريخ ال�سنة النبوية

61533�سلمالو�سع يف احلديث النبوي
61833�سلمخمتلف احلديث وم�سكله

درا�سات يف م�سادر ال�سرية 
النبوية

61933�سلم

تو�سيف مقررات :  v

601�سلممناهج البحث " اإجباري"
ي�ستمل املقرر على اأربعة اأق�سام:

الأول: الدرا�سة النظرية ملناهج البحث
الثاين: الدرا�سة التطبيقية ملناهج البحث

الثالث: الدرا�سة النظرية لتحقيق املخطوطات
الرابع: وي�سمل درا�سة تطبيقية على مناذج من املخطوطات يف ال�سنة وعلومها.

602�سلمعلوم احلديث " اإجباري"
ي�ستم���ل املق���رر عل���ى درا�س���ة ن�س���اأة علم امل�سطلح وتط���وره واأق�س���ام احلديث من حي���ث القبول وال���رد �سحيح وح�سن 
و�سعيف، وي�ستمل على الرواية واآدابها وكيفية �سبطها و�سفة من تقبل روايته ولطائف الأ�سانيد ومعرفة الرواة .

603�سلماأ�سول التخريج " اإجباري"
ي�ستم���ل املق���رر عل���ى بيان معن���ى التخريج ون�ساأته والطرق الت���ي ي�ستعان بها يف تخريج احلدي���ث النبوي اإ�سافة اإىل 

احلا�سب الآيل وكيفية ال�ستعانة به و�سروط ا�ستخدامه.
ويكلف الطالب بتخريج جملة من الأحاديث النبوية على ح�سب الطرق ال�سابقة.

604�سلمدرا�سات يف الكتب ال�ستة " اختياري"
ي�ستم���ل املق���رر عل���ى بي���ان مناهج الأئم���ة الثالثة ، البخ���اري وم�سلم واأب���ي داود الرتمذي والن�سائ���ي وابن ماجة  يف 

كتبهم بالرتجمة لهم وبيان �سرطهم والكالم على ن�سخ الكتب ورواياته  وما األف حول هذه الكتب .

605�سلماحلوار يف ال�سنة النبوية  " اختياري "
ي�ستمل على تعريف احلوار – اأدب احلوار يف ال�سنة النبوية  - مكانة احلوار يف ال�سنة النبوية.  

مناذج من ممار�سة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه للحوار – اأنواعه – الآثار املرتتبة عليه.

606�سلمدرا�سات يف اجلرح والتعديل " اإجباري"
ي�ستم���ل املق���رر على تعريف علم اجلرح والتعديل ون�ساأته وكتبه واأهميته و�سوابطه واأبرز علمائه واأق�سامهم و�سبب 

اختالفهم يف اجلرح والتعديل.

607�سلمدرا�سات يف علم العلل ."اإجباري"
ي�ستمل هذا املقرر على بيان اأهمية هذا العلم واأ�سباب وقوع العلة يف احلديث وبيان م�سالك النقاد لك�سف العلة ثم درا�سة 
تطبيقية على ثالث مناذج من كتاب العلل لعلي بن املديني ومثلها من علل الدار قطني والعلل لبن اأبي حامت الرازي.

608�سلمالنقد ودرا�سة الأ�سانيد " اإجباري"
ي�ستم���ل املق���رر عل���ى النق���د احلديثي املتعل���ق بال�سند واملنت على ح���د �سواء، كما ويب���ني اأهمية علم درا�س���ة الأ�سانيد 
ون�ساأت���ه وبي���ان األفاظ���ه ومراتبه واأنواع الكتب املوؤلف���ة يف الرجال وتكليف الطالب بعمل بح���وث تطبيقية على هذا 

املقرر ثم مناق�ستها.
متطلب �سابق: اأ�سول التخريج

609�سلممناهج �سراح احلديث النبوي "اختياري"
1-�سرح احلديث: ن�ساأته – تنوعه – اأ�سهر ال�سروح ودرا�سة مناهجها.

2-اأ�سول ال�سراح العامة: العناية بال�سند وباملنت – ا�ستخراج ما يف احلديث من حكم واأحكام.
3-الإمام اخلطابي وكتابه اأعالم احلديث ، القرطبي و�سروحه مل�سلم، بحث عن الكواكب الدراري بحث يف الثالثيات.

4-درا�سة حول كتاب املنهاج يف �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج.
5-منهج احلافظ ابن رجب يف كتابه فتح الباري ، منهج احلافظ ابن حجر يف فتح الباري.

قسم الدراسات اإلسالمية  v
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610�سلمعلم معرفة ال�سحابة  " اختياري "
ه���ذا املق���رر يتكلم عن مفهوم ال�سحبة وعن ط���رق اإثباتها، وعن عدالة ال�سحابة، وعن ف�سلهم وتفاوتهم فيه، وعن 
طبقاته���م وال���رواة املكرثي���ن منه���م، وجهودهم يف احلديث، وعن اأث���ر اإثبات ال�سحبة يف التعلي���ل، وعن حكم الطعن 

فيهم واأثره على قائله جرحا وتعديال، واملوؤلفات فيهم ومناهج امل�سنفني يف ذلك.

611�سلمدرا�سات يف م�سادر كتب ال�سنة النبوية "اإجباري"
يعرف بامل�سادر الأ�سا�سية للحديث وعلومه ويراعى يف ذلك :

  - التعريف باملوؤلف .
   - بيان منهج كل م�سدر وخ�سائ�سه واأهميته وكتابة درا�سة عن اأهمها والعناية مبقدمات هذه امل�سادر . 

   - التدرج التاأليفي يف هذه امل�سادر واأثر ذلك يف تطور امل�سطلحات وتقعيد العلوم .
   - عدم اإغفال اأي م�سدر يخدم املقرر .

612�سلمال�ست�سراق يف ال�سنة النبوية " اإجباري "
ي�ستمل على التعريف بال�سنة النبوية وبيان معنى ال�ست�سراق مفهومه واأهدافه وال�سبهات التي اأثارها امل�ست�سرقون 

حول ال�سنة والرد عليها.

613�سلمحديث حتليلي  " اإجباري "
التعري���ف باحلدي���ث التحليل���ي، والف���رق بين���ه وب���ني احلدي���ث املو�سوعي،وتعري���ف الدار�س���ني بخ�سائ����ض ال�س���رح 
التحليل���ي للحدي���ث، من خالل التعريف برجال ال�سناد ،وممار�سة التخري���ج ،واملقارنة بني متون احلديث الواحد، 
و�س���رح األف���اظ احلديث ،و�سب���ط مو�سوعه وم�سائله، وا�ستنب���اط الأحكام الفقهية ،وذكر م���ا ي�ستفاد منه،من خالل 
كت���ب ال�سن���ة و�سروحه���ا ، وكت���ب غري���ب احلديث ، واختي���ار عدد م���ن الأحاديث النبوي���ة ال�سريفة كنم���اذج تطبيقية 

لدرا�ستها  من اأجل تنمية امللكة احلديثية لدى الدار�سني.

614�سلمتاريخ ال�سنة " اختياري"
ي�ستمل هذا املقرر على تعريف ال�سنة وبيان منزلته يف الإ�سالم وبيان مدى اهتمام امل�سلمني بها على مدى الع�سور 

ومراحل تدوينها وموقف اأهل الأهواء منها والتعريف باأنواع الت�سانيف فيها.

615�سلمالو�سع يف احلديث النبوي " اختياري"
�سول -�سل���ى اهلل عليه و�سل���م-. ن�ساأة الو�س���ع، موقف الِف���رق الإ�سالمَيّة.  احلدي���ث املو�س���وع. حك���م الك���ذب عل���ى الَرّ
اعني.  اعني. املقلوب واملُدرج. الإ�سناد. اجلرح والَتّعدي���ل. و�سائُل حماربة الو�سع والو�َسّ اأ�سب���اب الو�س���ع. اأنواع الو�َسّ
اعني. درا�ساٌت عن اأحاديَث  كتب املو�سوعات. حقيقة الو�سع واأماراته وحكمه. درا�سة امل�سَنّفات يف املو�سوعات والو�َسّ

مو�سوعة، وعن رواة ُو�سموا بالكذب.

616�سلمحديث مو�سوعي " اإجباري"

التعريف باحلديث املو�سوعي ودرا�سة تاريخ التاأليف يف هذا الفن، والتعرف على جهود العلماء الأقدمني واملحدثني 
يف احلدي���ث املو�سوع���ي، والأ�سب���اب التي اأدت اإىل ظهور احلديث املو�سوعي ب�سورت���ه املعا�سرة، والنظر يف الأحاديث 
الت���ي تتعر����ض ملو�سوع واحد، واأهمية اجلمع والتوفيق بني الأحادي���ث التي يوهم ظاهرها اأنها متعار�سة، والتعرف 

على ال�سوابط التي يجب اأن تتوفر يف هذا العلم، والتطرق لدرا�سة مناذج تطبيقية من كتب احلديث ال�سريف.

617�سلمدرا�سة منهج اأحد نقاد احلديث " اإجباري "

1- التعريف مبنهج اأحد اأئمة احلديث ال�سريف.
2- تدريب الطالب على التعرف على مناهج علماء احلديث.

3- درا�س���ة منه���ج اأح���د اأئمة ُنقاد احلديث امل�سهورين،وبيان جهوده يف خدمة ال�سنة املطهرة،وذلك من خالل ما األف 
من كتب وموؤلفات اأو ما ُكتب عنه،ومعرفة الطرق واملناهج التي ي�سلكونها يف م�سنفاتهم ومروياتهم، ومعرفة مدى 

خمالفتهم اأو موافقتهم لغريهم من علماء احلديث وعلومه

691�سلمم�سروع البحث  " اإجباري"

يكلف الباحث بعمل بحث علمي متكامل وتكون درجته كدرجة مقرر علمي .

618�سلمخمتلف احلديث وم�سكله  " اختياري"

ي�ستم���ل ه���ذا املق���رر على تعريف خمتل���ف احلديث وم�سكل���ه والفرق بينهما واأ�سب���اب وقوع التعار�ض ب���ني الأحاديث 
وقواع���د الرتجي���ح لدف���ع التعار����ض ومناه���ج العلم���اء يف م�سنفاته���م ، ث���م درا�س���ة تطبيقي���ة عل���ى بع����ض الأحاديث 

املتعار�سة.

619�سلمدرا�سات يف م�سادر ال�سرية النبوية " اختياري"

التعريف مب�سطلح  م�سادر ال�سرية بني القدامى واملعا�سرين .
والكالم عن اأنواع م�سادر ال�سرية النبوية .

ال�سرية النبوية بني املحدثني واملوؤرخني واملوازنة بني منهجيهما. 
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سما

prof-hanafi64@hotmail.comاأ. د. اإ�سماعيل حممد حنفي 

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
noygo123@hotmail.comد. نويجع بن �سامل العطوي

Aljafry20@gmail.comد. علي �سنو�سي اجلعفري
El_kasaby2009@yahoo.com د. ح�سن كمال الق�سبي

A1958y@yahoo.com د. احل�سيني يو�سف عبد العال 
د. عادل خمتار طاهر
د. فواز عقيل اجلهني

د. ح�سن علي ح�سني

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم
Abou_khalifa@maktoob.comد. حممد �سالمة اأبو خليفة

Adam_othman@hotmail.com د. اآدم عثمان علي 
Alialiali200075@yahoo.comد. علي حممود دبدوب
د. مطلق �سياح البلوي

د. �سربي من�سور عبد العزيز
ryosof@yahoo.comد. ربيع يو�سف اجلهمي
Dr.aladwi123@gmail.comد. العدوي البلة البانور

Saidinabil08@hotmail.com د. اأرزقي حممد ال�سعيد
saadalmanasyeh@yahoo.com د. �سعد اأمني حممد  املنا�سية

dr_mohmed1977@yahoo.comد. حممد اأحمد بخيت 
د. اإبراهيم ال�سراري

@Ahmedabdelsmad_200075 د. اأحمد عبد ال�سمد الأمني 
yahoo.com

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

dr3030@hotmail.comد. عليوي عبداهلل ال�سمراين
Dr_ali_emam@yahoo.comد. علي اإمام عبدالعزيز 

info@al-daori.comد. حممد دعوري
Aw999@hotmail.comد. عواد مرزوق ال�سناين

rahimtwt@hotmail.com د. توفيق كمال طا�ض
vdart@ut.edu.saد. اإنعام حممد بديوي

dr.hamda@mail.net.saد. حمدة مقبول اجلويف
sada/alislam@hotmail.comد. مرمي عي�سى العي�سي
D.matarh@windowslive.comد. مطرة يحي القي�سي
1430mm@amail.comد. مطيعة هزاع العنزي

dr.al.ali@windws.live.comد. نداء �سعد البيا�سي
Dr.me1410@hotmail.comد. مرمي اأحمد القي�سي

dr.wafaa7g@hotmail.com د. وفاء حممد خليل
d-sh37@hotmail.comد. �سريفة فوؤاد ال�سريف

Dr.azizanda@yahoo.comد. عزيزة علي نداء

ون
عيد

وامل
ون 

�سر
حا

امل
الربيد الإلكرتويناجلوالال�سم

اأ. من�سور بن �سالح اجلا�سر
b.a.h.almalki@hotmail.comاأ. بدرية عبد اهلل املالكي

buthyna1@hotmal.comاأ. بثينة مبارك عثمان ال�سعيد

Almdmi2010@hotmail.comاأ. جيهان عيد �سالمة العطوي

Om-said@hotmail.comاأ. زهراء عبد اهلل ال�سهري

aziza-albluwi@hotmail.comاأ. عزيزة حممد عطية البلوي

Kid.222@hitmail.comاأ. خلود فهد العطوي

gold2020@hotmail.comاأ. رمي عبيد اهلل �سامل اجلهني

قسم الدراسات اإلسالمية  v
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ون
عيد

وامل
ون 

�سر
حا

امل

f.h.algazi@hotmail.comاأ. فوزية هاج�ض ال�سمري

Mtq99@hotmail.comاأ. فايزة زعل �سحلي العنزي

ak.4400@hotmail.comاأ. اأمل عو�ض �سويد الزهراين

اأ. ن�سرة م�سلح ال�سوامني
buthyna1@hotmal.comاأ. ب�سرى تركي �سعيد العطوي

mnera1400@hotmail.comاأ. منريه �سالمه الهلويل

kingdom04@hotmail.comاأ. �ساهة الطوير معيوف العنزي

اأ. اآ�سيا يحي عثمان املدر�ض
hua14@windowslive.comاأ. هدى عبده عبده

smoaosm@hotmail.comاأ. عائ�سة م�ستور ال�سمراين

Fajar98@hotmail.comاأ. منيفة �سامل ال�ساعدي

sharifahalgarni@gmil.comاأ. �سريفة حممد القرين

اأ. فاطمة مفرج الدو�سري
k.a.l.e.d.555@hotmil.comاأ. عهود عبد الرزاق اأحمد 

اأ. روؤى يعرب العلي
اأ. عبري حممد م�سبب اآل جعال

Amnah_ali@hotmail.comاأ. اآمنه علي ال�سهراين

اأ. مها فالح اجلهني

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
مكتب رئي�ض الق�سم: دكتور/نويجع بن �سامل العطوي

 noygo123@hotmail.com - aassiri@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
تليفون الق�سم 014264434
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v  الن�ساأة:
كان ق�سم اللغة العربية من الأق�سام الرئي�سة يف كلية املعلمني التي اأن�سئت عام 1409ه� ، وعندما تغري ا�سم الكلية اإىل كلية   
الرتبي����ة والآداب يف العام1430ه�����، ظ����ل ق�سم اللغة العربي����ة حمتفظاً با�سمه ، مع التغيري ال�سام����ل يف م�سمونه، من حيث 

تطوير اخلطط واملناهج الدرا�سية ، واعتماد برناجمه اجلديد ملرحلة )البكالوريو�ض(.

الر�سالة:  v
تتلخ�ض ر�سالة ق�سم اللغة العربية يف الآتي:  

تخري����ج اأجي����ال م����ن املتخ�س�س����ني يف عل����وم العربي����ة يتمتعون باإع����داد متميز معرفي����اً ومهاري����اً مت�سلحني بعلوم   •
الأجداد ملمني بثقافة الع�سر وعلومه.

املجتمع.                         خدمة  ومركز  النت�ساب  برامج  خالل  من  وتطويره  املجتمع  تثقيف  يف  الإ�سهام   •

الأهداف:  v
يهدف ق�سم اللغة العربية اإىل حتقيق الآتي:

الف�سحى. العربية  واللغة  املجتمع  بني  القائمة  الهوة  ت�سييق   •
العمل. �سوق  احتياجات  �سوء  على  التعليمية  الربامج  تطوير   •

بغريها. للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  برامج  توفري   •
املتعرثين.  وم�ساعدة   ، الطالبية  املواهب  ورعاية   ، املتميزين  الطالب  ا�ستقطاب  على  العمل   •

العربية. ب�سعوبة  القائلة  الفكرة  اإلغاء  على  والعمل   ، النفو�ض  اإىل  حمبب  جميل  ثوب  يف  العربية  اللغة  اإظهار   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):   v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )138( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
29ال�سنة التح�سريية1
32ال�سنة الثانية2
40ال�سنة الثالثة3
37ال�سنة الرابعة4

ق�سم اللغة العربية:  v
يع����د ق�س����م اللغ����ة العربي����ة اأح����د اأكرب الأق�س����ام يف كلي����ة الرتبي����ة والآداب باجلامعة من حيث ع����دد اأع�ساء هيئ����ة التدري�ض   
والطالب، واملقررات، ويقوم الق�سم بتدري�ض مواد اللغة العربية بجميع فروعها يف م�ستويات النحو وال�سرف والعرو�ض، 
وعل����م اللغ����ة، وفق����ه اللغ����ة، والأدب والنق����د الأدب����ي قدمي����ا وحديث����ا، والبالغ����ة بفروعه����ا، ويق����وم اأع�س����اء الق�س����م باإقام����ة 
حما�س����رات عام����ة على م�ستوى الكلية يف التخ�س�سات اللغوي����ة والأدبية، كما تعقد ندوات منتظمة بالق�سم ملناق�سة اأوراق 

علمية يف املجالت التي يعنى بها الق�سم. 

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ARAB 20122مهارة الكتابة1
ARAB 10033الأدب يف الع�سر اجلاهلي2
ARAB 10122املهارات اللغوية  3
ARAB 10544علم النحو )1(4
ARAB 10622علم ال�سرف )1(5
ARAB 10322البالغة )1( علم املعاين6
ARAB 10422فقه اللغ��ة7
ARAB 11133الأدب يف ع�سري �سدر الإ�سالم وبني اأمية8
ARAB 11222امل�سادر الأدبية واللغوية9

ARAB 10744علم الن��حو )2(10
ARAB 10833العرو�ض ومو�سيقى ال�سعر11
ARAB 10933علم اللغة الع��ام12
ARAB 11022ف���ن القراءة13
ARAB 20033الأدب يف الع�سر العبا�سي الأول14
ARAB 20744علم النح��و )3(15
ARAB 20222اللهجات العربية16
ARAB 20333البالغة )2( البيان والبديع17
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ARAB 20433الأدب الأن��دل�سي18
ARAB 21322علم الأ�سوات19
ARAB 21422البالغة علم املعاين 202
ARAB 20544علم النحو )4(21
ARAB 20633الأدب يف الع�سر العبا�سي الثاين22
ARAB 21222علم ال�سرف )2(23
ARAB 20833النقد الأدبي القدمي24
ARAB 20933حتليل الن�سو�ض الأدبية25
ARAB 21022علم الدللة26
ARAB 21122الل�س��انيات27

الأدب يف الع�سر الأيوبي واململوكي 28
والعثماين

ARAB 30033

ARAB 30122الأ�سلوبي���ة29
ARAB 30222تطبيقات نحوية30
ARAB 30333الأدب ال�س�عودي31
ARAB 30433الأدب املقارن32
ARAB 30522قراءة يف كتب الرتاث33
ARAB 31522تطبيقات �سرفية34
ARAB 31622مناهج البحث35
ARAB 31122م�سروع البحث36
ARAB 31233النقد الأدبي احلديث37
ARAB 30622ال�سعر العربي احلديث38
ARAB 30722النرث العربي احلديث39
ARAB 30833البيان القراآين والنبوي40
ARAB 30922علم اللغة التطبيقي41
ARAB 10922حتليل اخلطاب42

تو�سيف مقررات :  v

201 عربمهارات الكتابة
التع���رف اأه���م القواع���د الإمالئية، وعالمات الرتقي���م، والر�سم الكتابي ودرا�س���ة اأنواع الكتاب���ة، وتطبيقاتها والإملام 

باأ�سول اأنواع الكتابة املختلفة يف حتقيق اأهدافه منها.

108 عربالعرو�ض ومو�سيقى ال�سعر

تق���وم امل���ادة عل���ى درا�سة نبذة عن ن�س���اأة هذا العل���م واأهميته، من حيث قوان���ني علم العرو�ض، ومقوم���ات الق�سيدة. 
ودرا�س���ة البح���ور ال�سعري���ة وتق�سيماته���ا. والإحاط���ة مبفه���وم القافي���ة، والتعري���ج عل���ى عرو����ض ال�سع���ر احلدي���ث 

ومو�سيقاه.

204 عربالأدب الأندل�سي

حي���ث يت���م التعرف على تاريخ امل�سلم���ني يف الأندل�ض، من خالل املجتمع الأندل�سي، وعنا�سر ال�سخ�سية الأندل�سية، 
واأثرهما على الأدب يف ذلك الع�سر، ثم التعرف على م�سادر الأدب الأندل�سي، ودرا�سة مو�سوعات ال�سعر، والتعرف 

على اأعالم ال�سعراء يف الأندل�ض. مع درا�سة مناذج من ن�سو�سهم.، ثم درا�سة النرث الفني يف الأندل�ض.

100 عربالأدب اجلاهلي

وذل���ك بدرا�س���ة مقدمة موجزة عن حي���اة العرب يف اجلاهلية والعوامل املوؤثرة يف اأدبهم. والتعرف على اأولية ال�سعر 
اجلاهل���ي وم�س���ادره ، ث���م درا�سة تف�سيلي���ة لق�سية النتحال ، ثم درا�سة ملعلقات الع���رب ،والتطرق بعد ذلك لدرا�سة 

النرث اجلاهلي ، واأبرز خ�سائ�سه.

101 عرباملهارات اللغوية
يعن���ى ه���ذا املق���رر بتدري����ض بع�ض القواعد النحوي���ة املي�سرة مثل: اأق�س���ام الكلمة وعالمات كل ق�س���م، اأحوال ال�سم، 
النك���رة واملعرف���ة، اأق�سام املعرف���ة، املبنى واملعرب من الأ�سماء، الأ�سماء التي تعرب بعالمات الإعراب الفرعية، اأحوال 

الفعل، نوا�سخ اجلملة الإ�سمية، مكمالت اجلملة الفعلية )املن�سوبات(.

104 عربفقه اللغة
وذل���ك بدرا�س���ة مفه���وم علم اللغ���ة والفرق بينه وبني فق���ه اللغة، ثم معرف���ة النظريات حول اأ�سل اجل���ذور العربية 
الثالثية، ودرا�سة و�سائل تنمية اللغة: القيا�ض. ال�ستقاق. النحت. مع معرفة مظاهر الت�سخم اللغوي )الرتادف-
امل�سرتك اللفظي-الت�ساد( ثم درا�سة بع�ض ال�سبهات التي اأثريت حول العربية، والتطرق بعد ذلك للمعجم العربي 

الرتاثي، واأنواع املعاجم احلديثة.
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105 عربالنحو )1(
و�سيكون من اأهم مو�سوعاته املدرو�سة ن�ساأة النحو واملدار�ض النحوية، ثم درا�سة الكالم وما يتاألف منه، والإملام باملعرب 
واملبن���ي م���ن الأ�سم���اء والأفعال، ودرا�سة الأ�سم���اء ال�ستة ، واملثنى، واجلموع، واملمنوع من ال�س���رف، ثم الأفعال باأنواعها، 

ومعرفة النكرة واملعرفة، ثم درا�سة املبتداأ واخلرب، وما يدخل عليهما.

107 عربالنحو )2(

و�سيك���ون م���ن اأه���م مو�سوعاته: )اإن ( واأخواته���ا، وظن واأخواتها، والأفع���ال التي تن�سب ثالث���ة مفاعيل، ثم درا�سة 
الفاع���ل، ونائ���ب الفاع���ل، ثم معرفة تعدي الفعل ولزوم���ه، ثم درا�سة املفاعيل باأنواعه���ا، ودرا�سة ال�ستثناء، واحلال، 

ثم التمييز.

207 )عرب(النحو )3(

و�سيك���ون م���ن اأه���م مو�سوعات���ه اإعمال امل�ستقات كامل�س���در وا�سمه، واإعمال ا�س���م الفاعل، ودرا�س���ة الأ�ساليب النحوية 
مثل: اأ�سلوبي املدح، والذم، ثم درا�سة التوابع. على اأن يتم عمل تطبيقات عقب كل باب.

205 )عرب(النحو )4(

وم���ن اأه���م مو�سوعات���ه: حروف اجلر. الإ�سافة )اأنواعها، ما يحذف لأجلها، ث���م درا�سة باب اإعراب الفعل، ثم يختم 
بدرا�سة العدد وكناياته، واإعراب اجلمل و�سبه اجلمل.

106 عربال�سرف )1(

ويدر����ض في���ه مقدم���ة يف علم ال�س���رف، وامليزان ال�س���ريف، كما يدر�ض ب���اب ت�سريف الأفع���ال، ثم اإ�سن���اد الأفعال اإىل 
ال�سمائر. وبناء الفعل للمجهول. واأبنية م�سادر الثالثي وغري الثالثي. ثم اأبنية امل�ستقات. وتطبيقات على ذلك.

212)عرب(ال�سرف )2(

ويهت���م ه���ذا اجلزء من منهج ال�س���رف بدرا�سة تثنية املق�سور واملنقو�ض واملم���دود، وجمعهم جمعا �ساملا. كما يدر�ض 
جموع التك�سري: القلة والكرثة، الن�سب، الت�سغري، الإعالل والإبدال.

306 عربال�سعر العربي احلديث

تقوم هذه املادة على درا�سة تاريخ ال�سعر العربي احلديث، واأهم خ�سائ�سه، واجتاهاته، واأعالمه، كما تهتم بدرا�سة 
العدي���د م���ن النم���اذج الت���ي تعك�ض التي���ارات الأدبية يف ذلك الع�س���ر، ومتثل الأن���واع املختلفة من الأجنا����ض الأدبية، 

�سعرية ونرثية. وحتليلها حتلياًل اأدبياً، ونقدياً.

307 عربالنرث العربي احلديث

يدر����ض الط���الب يف ه���ذه املادة اأ�سكال النرث التقلي���دي. والأ�سكال التعبريية املعا�سرة، وجذوره���ا الرتاثية: املقامة، 
واحلكاية، واملقالة. فنون النرث اجلديدة بني املكت�سب واملوروث: الق�سة، والرواية، وامل�سرحية.

103 عربالبالغة )1( علم املعاين

كما يدر�سون اجتاهات فنون النرث احلديث. وتطور ها، وخ�سائ�سها الفنية، واأبرز اأعالمهما.
ت�سم���ل ه���ذه امل���ادة نبذة ع���ن تاريخ البالغة. ومفه���وم الف�ساح���ة والبالغة. واخلرب والإن�س���اء. التقدمي 

والتاأخري. مع اإبراز اجلانب التطبيقي لها من خالل النماذج املختلفة.

203 عربالبالغة )2( بيان وبديع

ومن اأهم اأبوابه، الت�سبيه. املجاز اللغوي ب�سقيه: ال�ستعارة، واملجاز املر�سل، الكناية، اللف والن�سر، ال�سجع، التورية، 
الطباق، اجلنا�ض، املقابلة.

214 عربالبالغة )2( علم املعاين
وم���ن اأه���م اأبواب���ه: الق�س���ر واأق�سامه. ط���رق الق�سر. فروق ط���رق الق�سر. الإيج���از والإطناب) الإيج���از واأق�سامه(، 
الإطن���اب واأق�سام���ه الإي�س���اح بع���د الإبهام-ذك���ر اخلا�ض بعد الع���ام وعك�سه التكري���ر -الإيغال -التذيي���ل- التكميل-

التتميم-العرتا�ض.

302 عربتطبيقات نحوية 
تقوم هذه املادة بتطبيق ما �سبق اأن در�سه الطالب من قواعد نحوية على اختيار ن�سو�ض من القراآن الكرمي، ومن 

اأحاديث النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – اأبيات من عيون ال�سعر العربي القدمي.

315 عربتطبيقات �سرفية
 تقوم هذه املادة بتطبيق ما �سبق اأن در�سه الطالب من قواعد �سرفية على اختيار ن�سو�ض من القراآن الكرمي، ومن 

اأحاديث النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – اأبيات من عيون ال�سعر العربي القدمي.

111 عربالأدب يف ع�سري �سدر الإ�سالم وبني اأمية
م���ن اأه���م مو�سوع���ات ه���ذه امل���ادة: الإ�س���الم وال�سع���ر، اأث���ر الإ�س���الم يف اللغ���ة والأدب العربي���ني، �سع���راء الفتوح���ات 
الإ�سالمية، النرث الفني يف ع�سر �سدر الإ�سالم، البيئة الأموية: مكوناتها، واأثرها يف الأدب، ق�سايا الأدب الأموي، 
وظواه���ره الفني���ة، ال�سعر يف الع�سر الأموي: اأغرا�س���ه، وخ�سائ�سه، وترجمة لأبرز اأعالمه، النرث الفني يف الع�سر 

الأموي: األوانه، وخ�سائ�سه، واأ�سهر اأعالمه.

قسم اللغة العربية  v
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303 )عرب(الأدب ال�سعودي

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اأن يطل���ع الطالب عل���ى اأهم عوامل النه�س���ة الثقافي���ة يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، وتطور 
الأدب ال�سعودي عرب مراحله املختلفة. ومعرفة اجتاهات الأدب ال�سعودي: مفهومها، وخ�سائ�سها، واأبرز �سعرائها.

200 )عرب(الأدب يف الع�سر العبا�سي الأول 

حي���ث يتع���رف الطالب على تاريخ ن�سوؤ الدولة العبا�سية ومبادئها وو�سائلها واملظاهر احل�سارية والت�سامنية منها. 
لينطلق بعد ذلك اإىل التعرف على اأعالم ال�سعر يف الع�سر العبا�سي الأول، مع درا�سة مناذج �سعرية بارزة وحتليلها. 
ث���م تت���م درا�س���ة التجديد يف ال�سع���ر العبا�سي يف اأغرا�سه املختلفة. م���ع درا�سة دور املعتزلة واأث���ر العتزال يف تطوير 

النرث العربي. مع درا�سة بع�ض فنون النرث كالر�سالة والو�سايا. 

206 )عرب(الأدب يف الع�سر العبا�سي الثاين 

�سيت���م في���ه التعري���ف باأ�سه���ر �سع���راء الع�س���ر العبا�سي الث���اين، مع درا�س���ة خا�سة لتجرب���ة املتنبي م���ن نواحي عدة، 
واحلرك���ة النقدي���ة ح���ول املتنب���ي. ثم درا�سة خا�س���ة لأدب اأبي الع���الء املعري من نواح���ي عدة، كاللزومي���ات، ونزعة 
الت�س���اوؤم. ليت���م النتق���ال بع���د ذلك اإىل درا�س���ة النرث يف الع�سر العبا�س���ي، من خالل حتليل ن�سو����ض نرثية لبع�ض 

كتاب الع�سر العبا�سي الثاين، التعريف باأ�سهر الكتاب يف الع�سر العبا�سي الثاين.

304 )عرب(الأدب املقارن 

حي���ث يدر����ض الطالب مفه���وم الأدب املقارن، وحدود املقارنة العلمي���ة وميادينها، وقيمتها التاريخي���ة اأي�ساً، يتعرف 
بع���د ذل���ك عل���ى نظري���ة الأدب، وعامليت���ه، وعوام���ل التاأث���ري ب���ني الآداب املختلف���ة ومعامله���ا، ث���م يتعرف عل���ى عالقة 
الأدب العرب���ي ب���الآداب العربي���ة يف الع�سور الو�سطى، ويل���م ببع�ض التاأثريات الإ�سالمي���ة يف الآداب العاملية )نرثية 
 – -الر�سائل  التعليمي  )الأدب  ميادين:  العربي يف  الأدب  الفار�سي يف  الأدب  تاأثري  على  يتعرف  كما  – �سعرية(، 

التوقيعات – الق�س�ض املرتجمة(. 

305 )عرب(قراءة يف كتب الرتاث

حي���ث يتع���رف الطالب اإىل مفهوم الرتاث، وحدوده الزمنية، ويتعلم كيف يق���راأ الرتاث. ومعرفة القراءة التاأويلية 
لل���رتاث. ث���م اختي���ار ن�سو����ض منوع���ة م���ن اأمه���ات كت���ب ال���رتاث العرب���ي، ميار����ض الطالب م���ن خالله���ا: القراءة 

ال�سحيحة بنية واأعراباً، والتعر�ض لبع�ض الق�سايا النحوية واللغوية، وا�ستنباط الأفكار واملعاين وحتليلها.

300 )عرب(الأدب يف الع�سر الأيوبي واململوكي والعثماين

الأدب يف الع�س���ر الأيوب���ي: حي���ث يدر����ض الطال���ب توطئة عامة ح���ول بداية احل���روب ال�سليبي���ة، ودور الزنكيني يف 
املقاوم���ة، وحتقي���ق الوح���دة العربي���ة، والعالق���ة ال�سيا�سية والأدبي���ة بينهم وب���ني الأيوبيني. ثم يتع���رف اإىل ازدهار 
احلي���اة الأدبي���ة يف الع�س���ر الأيوبي والعوامل املوؤثرة فيها، �سواء يف ال�سعر من حيث اأغرا�سه، وخ�سائ�سه الفنية مع 

ترجمة بع�ض اأعالم ال�سعراء الأيوبيني، اأو النرث من حيث فنونه، وترجمة بع�ض اأعالم الكتاب الأيوبيني. 
 الأدب يف الع�س���ر اململوك���ي: حي���ث يبداأ الطالب بدرا�سة متهيد عن �سقوط بغداد عل���ى اأيدي التتار واأثره يف احلياة 
الأدبي���ة.. ث���م درا�س���ة مف�سل���ة للحياة الأدبي���ة يف الع�سر اململوكي، م���ع مناق�سة ق�سية هبوط م�ست���وى الأدب يف هذا 
الع�سر. ثم درا�سة فن ال�سعر يف هذا الع�سر من حيث اأغرا�سه وخ�سائ�سه الفنية، والرتجمة لبع�ض اأعالمه، ليتم 

بعد ذلك درا�سة فن النرث يف هذا الع�سر من حيث اأنواعه وخ�سا�سه الفنية واأ�سهر اأعالمه. 
الأدب يف الع�سر العثماين: حيث يبداأ الطالب بدرا�سة مقدمة تاريخية عن الدولة العثمانية، ومعرفة حال احلياة 
الأدبية يف ظل الدول العثمانية. لينطلق بعد ذلك اإىل درا�سة فن ال�سعر هذا الع�سر من نواحي عدة، ومعرفة اأ�سهر 

اأعالمه لينتقل اإىل درا�سة النرث وخ�سائ�سه الفنية، ومعرفة اأ�سهر الناثرين.

310 )عرب(الأ�سلوبية

حيث يدر�ض الطالب دللة الأ�سلوب والأ�سلوبية، ويلم بن�ساأة الأ�سلوبية يف النقد العربي احلديث، مع معرفة الفرق 
بني علم البالغة العربية والأ�سلوبية، ثم درا�سة م�ستويات البحث الأ�سلوبي واإجراءاته، مع معرفة اأنواع الأ�سلوبية، 

وبنماذج من التحليل الأ�سلوبي.

308 )عرب(البيان القراآين والنبوي 

حي���ث يتع���رف الطالب في���ه اإىل مفهوم البيان القراآين والنب���وي وعالقته بالإعجاز، ثم يق���وم بدرا�سة الإعجاز البياين 
يف الق���راآن الك���رمي، ومعرف���ة الفرق ب���ني البيان القراآين والبيان النب���وي، مع الإملام باخل�سائ�ض الفني���ة العامة للقراآن 
الك���رمي، واخل�سائ����ض الفني���ة العامة للحديث النب���وي ال�سريف. ثم قراءة يف جهود الباحث���ني يف تناول البيان القراآين 

والنبوي، من خالل:
)الك�ساف( الزخم�سري، )البيان يف جمازات القراآن( ال�سريف الر�سي، )املجازات النبوية( ال�سريف الر�سي، )يف ظالل 
الق���راآن( �سي���د قطب، )الت�سوير الفن���ي يف القراآن الكرمي( �سيد قطب، )درا�سات فنية يف الق���راآن( اأحمد زكريا يا�سوف، 

)ال�سورة الفنية يف احلديث( اأحمد زكريا يا�سوف.
ث���م درا�س���ة تطبيق���ات على ن�سو����ض من القراآن الك���رمي، واحلديث النب���وي ال�سريف، يقف فيها الطال���ب على اجلوانب 

البالغية للن�سو�ض.
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112 )عرب(امل�سادر الأدبية واللغوية
حي���ث يدر����ض الطال���ب الفرق بني امل�سدر واملرجع، ويل���م مبفهوم الكتابة عند العرب من حي���ث الن�ساأة والتطور، ثم 

يدر�ض بعد ذلك مراحل الت�سنيف عند العرب، وهي: مرحلة التاأ�سي�ض، ومرحلة التاأ�سيل، ومرحلة الإبداع. 

208 )عرب(النقد الأدبي القدمي
حي���ث يدر����ض الطال���ب ن�س���اأة النق���د الأدب���ي يف الع�سر اجلاهل���ي و�سلته بالعل���وم الإن�ساني���ة، وطبيع���ة النقد يف تلك 
الف���رتة. ث���م ينتقل اإىل النقد يف �س���در الإ�سالم وبني اأمية من نواحي عدة. كما يلم بالجتاهات النقدية عند بع�ض 
علم���اء ذل���ك الع�س���ر: كابن �سالم اجلمحي، اجلاحظ، وغريهم���ا، ويدر�ض مو�سوع ال�سراع النق���دي حول اأبي متام، 
ويدر����ض اأي�س���اً املعرك���ة النقدية ح���ول املتنبي. ثم ينتق���ل اإىل درا�سة اأ�سه���ر الق�سايا النقدية، مث���ل: اللفظ واملعنى، 
وعم���ود ال�سع���ر، والطب���ع وال�سنعة، والإعجاز الق���راآين، وق�سية املحافظة والتجديد، ثم ينتق���ل اإىل درا�سة النقد يف 

الأندل�ض واملغرب العربي. 

312 )عرب(النقد الأدبي احلديث
حي���ث يدر����ض الطال���ب توطئ���ة يف النق���د الق���دمي واحلدي���ث وم���ا بينهم���ا، ث���م يتع���رف اإىل نظري���ة النق���د احلديث، 
ويل���م بق�سي���ة املحاك���اة، م���ع مراجعة نقدية لبع����ض الدرا�س���ات التطبيقية، لينتق���ل اإىل درا�سة الجتاه���ات املذهبية 
)الكال�سيكي���ة، الرومانتيكي���ة، الواقعي���ة، املنه���ج النف�س���ي (، ث���م ينتق���ل اإىل درا�س���ة الجتاه���ات اللغوي���ة: � البنيوية � 
الأ�سلوبية � التفكيكية � املنهج الأ�سطوري، مع درا�سات تطبيقية وفقا للمناهج املختلفة. لينتقل بعد ذلك اإىل درا�سة 
اأب���رز الجتاه���ات النقدي���ة، ودرا�سة بع����ض النظريات مع اأخ���ذ تطبيقات عليه���ا، كنظرية التلقي، ونظري���ة التنا�ض. 
لينتقل بعد ذلك اإىل ق�سايا النقد احلديث، كق�سية اللتزام يف الأدب، ونظريات ال�سرد احلديث، وتوظيف املعارف 

الإن�سانية وقيمتها يف الن�ض. 

109 )عرب(حتليل اخلطاب
حي���ث يدر����ض الطال���ب مفه���وم اخلط���اب، وعالقته باجلمل���ة والوح���دة وبالن�ض، ويتع���رف اإىل مميزات���ه، ثم يدر�ض 
حتلي���ل اخلط���اب من حيث املفه���وم، والن�ساأة، واملج���الت، ودور ال�سياق يف فهم املعنى، ومو�س���وع اخلطاب وم�سمونه 
ويل���م بالإخ���راج والت�سور الذهني لبنية اخلطاب، ويتعرف اإىل بنية املعلومات، ويدر�ض الإحالة يف الن�ض واخلطاب، 

ومفهوم التما�سك املعنوي يف اخلطاب. 
حتلي���ل الن�سو����ض الأدبي���ة وتذوقه���ا: حي���ث يتعلم الطالب بن���اء منهج فن���ي تكاملي لدرا�س���ة الن�سو�ض 
الأدبية، مع اختيار ن�سو�ض اأدبية متنوعة ودرا�ستها درا�سة فنية �ساملة منها من القران الكرمي، وال�سنة 
النبوية املطهرة، كما ت�سمل درا�سة ن�سو�ض خمتلفة �سعرية ونرثية من كافة الع�سور الأدبية على طول 

التاريخ الأدبي العربي.

209 عربحتليل الن�سو�ض الأدبية
ومن اأهم مو�سوعات التي تدر�ض يف هذا املقرر:

بناء منهج فني تكاملي لدرا�سة الن�سو�ض الأدبية.
اختي���ار ن�سو����ض اأدبي���ة متنوع���ة ودرا�ستها درا�سة فنية �سامل���ة منها من القران الك���رمي: �سورة القارعة، 
وم���ن ال�سع���ر اجلاهلي: ق�سيدة ب�سر ب���ن اأبي خازم يف رثاء نف�سه، ومن ال�سعر الإ�سالمي: ق�سيدة خبيب 
ب���ن ع���دي يف الأ�س���ر ) ول�س���ت اأب���ايل (، وم���ن ال�سع���ر الأموي: ق�سي���دة الف���رزدق يف مدح زي���ن العابدين، 
وق�سي���دة جمن���ون ليل���ى: رع���اة اللي���ل، ومن ال�سع���ر العبا�سي ق�سي���دة العبا�ض ب���ن الأحنف : اأي���ا فوز لو 
اأب�سرتني، وق�سيدة اأبي نوا�ض ياخاطب القهوة، وق�سيدة ابن الرومي يف رثاء الب�سرة، وق�سيدة املتنبي 
يف و�س���ف احلم���ى، وم���ن ال�سع���ر الأندل�س���ي ق�سيدة اب���ن خفاجة يف و�س���ف اجلبل وم���ن ال�سعر احلديث 

ق�سيدة املطر لبدر �ساكر ال�سياب.
 ومن النرث القدمي: ق�سة عبد اهلل بن �سوار والذباب � للجاحظ، والليلة اخلام�سة والع�سرون )يف الفرق 
ب���ني الن���رث وال�سعر ( م���ن ليايل الإمت���اع واملوؤان�سة للتوحي���دي، واملقامة املو�سلية � لبدي���ع الزمان، ومن 

النرث احلديث يف فن الق�سة � ق�سة النمور يف اليوم العا�سر: زكريا تامر.

211 )عرب(الل�سانيات
حي���ث يتع���رف الطال���ب اإىل مفهوم الل�سانيات وعالقتها بعلم اللغة، ويلم مبناه���ج الدرا�سة يف مراحل تكوين العلوم 
اللغوي���ة، ويتع���رف اإىل مدار�ض البحث الل�ساين احلديث يف الدرا�س���ات ال�سوتية وال�سرفية: مدر�سة براغ، ومدر�سة 
كوبنهاج���ن، واملدر�سة الو�سفي���ة الأمريكية، واملدر�سة الإجنليزية، املدر�سة الفرن�سية، املدر�سة التوليدية التحويلية 

لنعوم ت�سوم�سكي.

210 )عرب(علم الدللة
حي���ث يتع���رف الطالب اإىل علم الدللة م���ن حيث مفهومه ون�ساأته، ويتعرف اأي�س���اً اإىل مباحث الدللة يف موروثنا 
اللغ���وي، ويل���م بعالق���ة علم الدللة بعل���وم اللغة، ثم يدر�ض املثل���ث الدليل، والوحدة الدللي���ة، ويتعرف اإىل املعنى 
اللغوي، من حيث مفهومه واآراء اللغويني العرب فيه، ثم ينتقل اإىل درا�سة اأنواع املعنى، ويدر�ض النظريات الدللية، 

وتعدد املعنى من حيث الرتادف، وامل�سرتك اللفظي، والت�ساد، ثم يدر�ض التغري الدليل من نوحيه املتعددة. 

309 )عرب(علم اللغة التطبيقي
حيث يدر�ض الطالب علم اللغة التطبيقي من حيث مفهومه، ون�ساأته، ثم يدر�ض عالقة علم اللغة التطبيقي بعلم اللغة 
النظ���ري والعل���وم الأخ���رى، ث���م يتع���رف اإىل فروع عل���م اللغة التطبيق���ي وجمالته، ويل���م مبناهج املحدث���ني يف التحليل 

التقابلي )التقابل اللغوي(، ومناهج املحدثني يف حتليل الأخطاء. ثم ينتقل اإىل �سناعة املعجم.

قسم اللغة العربية  v



291 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ب
دا

اآل
 و

ة
بي

تر
 ال

ة
لي

ك

301 )عرب(علم اللغة العام
حي���ث يتع���رف الطال���ب اإىل مفهوم عل���م اللغة، والفرق بينه وبني فق���ه اللغة، ويدر�ض ن�ساأة عل���م اللغة، وعالقة علم 
اللغ���ة بالعل���وم الأخرى. ثم ينتقل اإىل تعريف اللغة عند القدماء واملحدثني، ومعرفة نظريات ن�ساأة اللغة، ويتعرف 
اإىل خ�سائ����ض اللغ���ة الإن�ساني���ة، وق�سي���ة اللغ���ة وال���كالم، ولغة احلدي���ث ولغة الكتاب���ة، وق�سية الف�سائ���ل اللغوية، 

وال�سراع اللغوي، ثم يدر�ض م�ستويات التحليل اللغوي، ومناهج البحث اللغوي.

213 عربعلم الأ�سوات
علم يقوم على درا�سة الأ�سوات اللغوية من حيث نطقها وانتقال�ها واإدراكها وما يعرتيها من تاأثري اأو تاأثر يف بناء الكالم.

202 )عرب(اللهجات العربية
حيث تتم درا�سة علم اللهجات من حيث املفهوم، وعالقة علم اللهجات بالعلوم اللغوية الأخرى: )علم اللغة العام- 
عل���م اللغة اجلغ���رايف- علم اللغة الجتماعي(، ثم معرفة اأهمية درا�سة اللهجات، ومفهوم اللهجة وعالقتها باللغة، 
ودرا�س���ة الزدواجي���ة اللغوية، ون�ساأة اللهجات، وحتول اللهجة اإىل لغة، ثم درا�سة لهجات الف�سحى من حيث ال�سلة 
ب���ني الف�سح���ى واللهج���ات القبلية واللهجات امللقبة، واللهجات غري امللقبة من حي���ث اأنواع اللهجات: )اجلغرافية- 

الجتماعية- اخلا�سة(، ومعرفة مناهج درا�سة اللهجات، والأطل�ض اللغوي.

110 )عرب(فن القراءة
حيث يبداأ الطالب بدرا�سة مقدمة نظرية تتناول مفهوم القراءة واأنواعها ومهاراتها، ثم اأغرا�ض القراءة، ودرا�سة 
اأن���واع الق���راءة وه���ي: )الأولية ال�سريعة -الفاهم���ة التحليلية- الناق���دة احلكمية(، ومعرفة م�ستوي���ات فهم املقروء 
وه���ي: )الفه���م احلريف ال�سطحي- الفهم العمي���ق ال�ستنتاجي- الفهم الإبداعي- الفه���م الناقد(، ثم التدريب على 
ن�سو����ض خمت���ارة م���ن الق���راآن الك���رمي، واحلدي���ث ال�سري���ف، وال�سع���ر والن���رث، وذلك ق���راءة جهرية �سليم���ة وفهما 

وحتليال )والإكثار من هذا اجلانب التطبيقي(.

305 )عرب(قراءة يف كتب الرتاث
حي���ث يتع���رف الطالب اإىل مفهوم الرتاث، وحدوده الزمنية، ويتعلم كيف يق���راأ الرتاث. ومعرفة القراءة التاأويلية 
لل���رتاث. ث���م اختي���ار ن�سو����ض منوع���ة م���ن اأمه���ات كت���ب ال���رتاث العرب���ي، ميار����ض الطالب م���ن خالله���ا: القراءة 

ال�سحيحة بنية واإعراباً، والتعر�ض لبع�ض ا لق�سايا النحوية واللغوية، وا�ستنباط الأفكار واملعاين وحتليلها.

316 )عرب(مناهج البحث
هو عبارة عن درا�سة لأنواع البحث ومناهجه واآدابه، وخطوات كتابة البحث العلمي، وكيفية التوثيق. والإملام باأدوات 

كتابة البحث)البطاقات، الكرا�سات……( مع التطبيق اجلزئي على مو�سوعات بحثية م�سغرة.

311 عربم�سروع البحث

يب���ني فك���رة البح���ث العلم���ي واأهدافه، واختيار جم���ال البحث، وو�سع خطة ل���ه، والأ�سئلة البحثي���ة يف �سوء ر�سيده 
املع���ريف الراه���ن، وم���ربرات البح���ث، ومراع���اة �س���روط الكتاب���ة العلمية والتوثي���ق على اأن يق���وم كل طال���ب باختيار 
مو�س���وع ل���ه، وو�س���ع خطة البحث لهذا املو�سوع والتدريب من خالله على مه���ارات التق�سيم والت�سجري(. ثم كتابة 
التمهي���د، والت���درب م���ن خالله على مهارات التوثيق والعزو. ثم كتابة �سلب البح���ث )املباحث واملطالب(، والتدرب 
م���ن خالل���ه على مه���ارات: )الربط وال�ستنت���اج والتعليل(. ث���م كتابة اخلامت���ة والفهار�ض. وكتاب���ة املقدمة. وكتابة 

�سفحة الغالف، ثم مراجعة البحث وت�سليمه كامال.

v  برامج املاج�ستري:
مينح ق�سم اللغة العربية درجة املاج�ستري يف اللغة العربية واآدابها يف تخ�س�سني هما: الأدب والبالغة، واللغويات، حيث   
يعتم����د برنام����ج الق�سم على املق����ررات الدرا�سية وامل�سروع البحثي. حيث تدر�ض مق����ررات الربنامج التايل يف اأربعة ف�سول 

درا�سية متتابعة:
اأوًل- قائمة مبقررات الدرجة العلمية يف تخ�س�س (  الأدب والبالغة):  v

املقررات الإجبارية امل�سرتكة(11 وحدة درا�سية):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

60022 عربمناهج البحث
60122 عربتطور الفكر اللغوي والنقدي

60233 عربالل�سانيات املعا�سرة
60322 عربدرا�سات يف الأدب واللغة

60422 عربحتقيق الن�سو�ض
املقررات الإجبارية للتخ�س�س( 27 وحدة درا�سية):  v  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

60522 عربق�سايا بالغية
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60633 عربنظرية الأجنا�ض الأدبية
60722 عربق�سايا النقد القدمي

60833 عربامل�سادر الأدبية والبالغية
61222 عربنظريات النقد احلديث

61333 عربالبالغة القراآنية والنبوية
61422 عربحتليل الن�سو�ض الأدبية

61522 عربدرا�سات اأدبية باللغة الإجنليزية
61822 عربالأدب املقارن

61922 عربق�سايا النقد احلديث
69044 عربامل�سروع البحثي

املقررات الختيارية املتخ�س�سة(4) وحدات درا�سية :  v  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

60922 عربمو�سيقى ال�سعر
61122 عربدرا�سات امل�ست�سرقني يف الأدب وتاريخه

61633 عربدرا�سات بالغية تطبيقية
61733 عربدرا�سات نقدية تطبيقية

ثانيًا- قائمة مبقررات الدرجة العلمية يف تخ�س�س اللغويات:  v
املقررات الإجبارية امل�سرتكة (11) وحدة درا�سية:  v  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

60022 عربمناهج البحث
60122 عربتطور الفكر اللغوي والنقدي

60233 عربالل�سانيات املعا�سرة

60322 عربدرا�سات يف الأدب واللغة
60422 عربحتقيق الن�سو�ض

املقررات الإجبارية املتخ�س�سة (28) وحدة درا�سية:  v  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

62122 عرباأ�سول النحو العربي
62233 عربعلم اللغة التطبيقي

62322 عربعلم الدللة
62433 عربالتوجيه اللغوي للقراءات القراآنية

62722 عربعلم املعجميات املعا�سرة
62833 عربعلم اللغة  املقارن 

62933 عربق�سايا نحوية 
63022 عربالنظريات اللغوية

63322 عربق�سايا �سرفية
63422 عربال�سوتيات وعلم الأ�سوات

69044 عربامل�سروع البحثي
املقررات الختيارية املتخ�س�سة(4) وحدات درا�سية :  v  

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

لي
عم

يب
تدر

625212 عربعلم اللغة احلا�سوبي
62622 عربدرا�سات لغوية باللغة الإجنليزية

63122 عربعلم اللهجات العربية 
63222 عربدرا�سات امل�ست�سرقني يف اللغة

قسم اللغة العربية  v
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
Dr.MOSA2010@hotmail.comاأ. د. مو�سى م�سطفى العبيدان

Masd_300@hotmail.comاأ. د. م�سعد بن عيد العطوي
Dr.ahha1@gmail.comاأ. د. عوي�ض بن حمود العطوي

اأ. د. حمدي حممود حمد جبايل
اأ. د. �سري حممد ح�سن ها�سم ال�سريف

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
faisalfafa@yahoo.comد. في�سل مالك اأبكر

Abeed1974@hotmail.coد. حممد عبد النبي عبيد
atefmf@gmail.comد. عاطف حممد املغاوري
Abbas.1900@hotmail.coد. حممد عبد اهلل عبا�ض
mihazhary@yahoo.comد. حممود اإبراهيم ح�سن

د. حممد عطية حممد
د. حممود رزق حممود

د. هاين اإ�سماعيل حممد
mada1115@yahoo.comد. م�ساوي �سالح احلميدة

SamIaomar-123@hotmail.comد. �سامية عمر ال�سرف
dr.manalnajjar@yahoo.comد. منال حممد ه�سام 

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
drnamo@hotmail.comد. نا�سر حممد العنزي

talhaeisa@hotmail.comد. طلحة عي�سى احمد
sulayman_69@yahoo.comد. �سليمان حممد ال�سالمة

walidtyma@hotmail.comد. وليد تيمة العبيد
amrohalees@yahoo.comد. عمرو �سعيد الهلي�ض

dr_Maher13@yahoo.com د. ماهر عبد اهلل حممد
khaledaltahr73@yahoo.comد. خالد كمال حممد 

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

Omar-oda@hotmail.comد. عمر حممد حمودة
Dr.alaa72s@yahoo.com د. عالء الدين حممد 

Adelzoghby72@yahoo.comد. عادل ال�سيد �سيد 
Ng_swaftah@hotmail.comد. ناجح جميل �سوافطة

Dr.almarazeeq@yahoo.comد. اأحمد جمال املرازيق
Dr.esamabushendy@yahoo.comد. ع�سام ح�سني اإ�سماعيل

Mohamed01021741507@yahoo.comد. حممد م�سطفى حممود 
Dr.esmail47@yahoo.com د. اإ�سماعيل �سعيد اإ�سماعيل 

Salah.tayfuor@gmail.comد. �سالح الدين عبد اهلل طيفور
hajsaad00@yahoo.comد. �سعد عبد القادر العاقب
Abuhazim33@gmail.comد. التجاين اإبراهيم حممد
dr.ahmadsaad@yahoo.comد. اأحمد �سعد عبد احلميد
osamaabualama@gmail.comد. اأ�سامة اأحمد اأبو عالمة

Emadallam_20@yahoo.comد. عماد م�سطفى عالم
Dr.elshahat@yahoo.com د. ال�سحات اأحمد بدوي

Dr-ahgs1969@hotmail.comد. اأحمد حمد ق�سم ال�سيد
yahoo.com@1-Kha-13د. خالد مو�سى م�سطفى العجارمة

Asd7871@hotmail.comد. عبد اهلل عودة العطوي
Lamloom_m@hotmail.comد. حممد بن عبد اهلل الدو�سري

Dr_atef2050@yahoo.comد. عاطف عبد ال�سبور علي
aljohania3@gmail.comد. عبد الرحمن اجلهني

Abojood97@gmail.comد. عاي�ض بن مبارك احلربي
Dr_sana2_yosef@yahoo.comد. �سناء يو�سف فتح الباب

noarm75@hotmail.comد. نورة حممد نا�سر 
dc-t-3@hotmail.comد. عائ�سة يحيى عثمان احلكمي

soad-2009@hotmail.comد. �سعاد الردادي
sawsanragabhassan@yahoo.comد. �سو�سن رجب ح�سن حممود

Omar-oda@hotmail.comد. ناهد زين الدين عابدين 
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ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

hodaelsaed@hotmail.comد. هدى �سعيد ابراهيم خمي�ض
dr.shomah@hotmail.comد. �سومة حممد البلوي

sakina201252@yahoo.comد. �سكينة مقبول
basmahreda@yahoo.comد. ب�سمة ر�سا حممد

azez30300@hotmail.comد. عائ�سة �سعيد العطوي
Naglaa_Alabsi@yahoo.comد. جنالء العب�سي

d_saharmahmoud@yahoo.comد. �سحر حممود حممد اأحمد
Heba_ahmed 92@yahoo.comد. هبة اأحمد يا�سني حجاج

Ehsan9951@gmail.comد. اإح�سان حممود �سليمان حممد علي
Afaf999222@gmail.comد. عفاف احلاج اأبا بكر عبدالرحمن

ون
عيد

وامل
ون 

�سر
حا

امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
Wae-w@hotmail.comاأ. وائل عبد اهلل ظافر ال�سهري

ammahh@hotmail.comاأ. عبد العزيز حمود البلوي
A.s.alatawi@gmail.comاأ. اأحمد �سليم �سعد العطوي

اأ. يا�سر اأحمد مرزوق
اأ. عائ�سة الزراع

osama0033@hotmail.comاأ. هدى رغيان البلوي
اأ. اإميان الأ�سمري

ngd_2007@hotmail.comاأ. جنود اإ�سماعيل العنزي
اأ. بدرية حر�سان

whgpm2009@hotmail.comاأ. �ساحلة الكعبي
AL.harbi115@hotmail.comاأ. عبد الرحمن مناور احلربي

اأ. �سويلم العطوي
ft.1404@hotmail.comاأ. فاطمة عي�سة الثقفي

rino2r@msn.comاأ. يازي �سبيح العنزي
nsg133@hotmail.comاأ. نورة �سعود العنزي

fofoffofo@hotmail.comاأ. وفاء اجلهني
azazaz_2010@hotmail.comاأ. ابت�سام املغذوي

ون 
�سر

حا
امل

ون
عيد

وامل

Kadra-2009@hotmail.comاأ. خ�سراء العطوي
Toshe181@hotmail.comاأ. نهاية العطوي

Amasa-soso@hotmail.comاأ. �سعاد العنزي
magbolhali@hotmail.comاأ. مقبولة م�سلم احل�سيني

اأ. نفال البلوي

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
دكتور/ د. حممد بن عبد اهلل الدو�سري 

هاتف الق�سم 0144251226
arabic-thc@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين

قسم اللغة العربية  v
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v  الن�ساأة:
ب���داأ ق�س���م اللغ���ات والرتجمة كق�سم للغة الجنليزية يف عام 1424ه� �سم���ن الأق�سام الأكادميية بكلية املعلمني يف تبوك،   
ويف ع���ام 1429ه���� وم���ع بداية اإعادة هيكلة كلية املعلمني لت�سبح كلية الرتبية والآداب، مت تغيري م�سمى الق�سم من ق�سم 
اللغة الإجنليزية اإىل م�سماه احلايل ق�سم اللغات والرتجمة. ومنذ ن�ساأته وحتى الآن يزخر الق�سم مبجموعة متميزة 
م���ن اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض ال�سعوديني، واملتعاقدين من ع���دة جن�سيات ت�سمل ثماين دول عربي���ة وغري عربية، ولعل 

ذلك من اأهم اأ�سباب متيز الق�سم من حيث تنوع الثقافة واخلربات.

الر�سالة:  v
تتمثل ر�سالة ق�سم اللغات والرتجمة فيما يلي:   

اإعداد كوادر وطنية ت�ساهم بفاعلية يف بناء جمتمعهم املحلي والإقليمي واملجتمع العاملي.   .1
متكني الطالب من ا�ستيعاب وفهم املوروث احل�ساري الإن�ساين والتوا�سل مع اأبناء الأمم الأخرى   .2

تزويد الطالب باملهارات واملعرفة الالزمة للتمكن من ا�ستخدام اللغة الإجنليزية والرتجمة ب�سكل فعال.   .3

الأهداف:  v
زيادة وعي الطالب لدور اللغة والأدب والرتجمة يف خلق وتطوير احل�سارة الإن�سانية.  .1

متكني الطلبة من التفاعل مع املجتمع الإن�ساين العاملي بوا�سطة ا�ستخدام لغة اأجنبية.  .2
اإعداد الطلبة للم�ساهمة يف بناء وتطوير الإن�سان بالرتكيز على اأهمية اللغة الأجنبية.  .3

اإعداد خريجني ي�ستطيعون ا�ستخدام اللغة الأجنبية يف و�سائل ات�سال متنوعة.  .4
اإعداد مفكرين ذوي عقلية حتليلية.  .5

تطوير مهارات الطلبة اللغوية وذلك بدرا�سة م�ساقات متنوعة.  .6
متكني الطالب من اإعداد البحوث والدرا�سات اللغوية الأدبية.  .7

تزوي���د قطاع���ات املجتم���ع املحل���ي بك���وادر ت�ستطي���ع امل�ساهم���ة يف اإع���داد وتدري���ب املدر�س���ني واملرتجم���ني، وتلبية   .8
احتياجات ال�سوق من خريجني ميتلكون املهارات اللغوية اخلا�سة التي متكنهم من العمل يف ميادين خمتلفة.

اإعداد م�ساقات خدمية خا�سة تلبي حاجات املجتمع املحلي املتنوعة.  .9
الط���الع عل���ى الثقاف���ات الغربي���ة من خ���الل درا�س���ة لغاتها واآدابه���ا، وعلومه���ا الإن�ساني���ة، وتدري�ض اأ�س����ض الأدب   .10

الإجنليزي بهدف تنمية احل�ض الإبداعي وملكة التاأليف.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):  v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )129( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
25ال�سنة التح�سريية1
104متطلبات الق�سم2

ق�سم اللغات والرتجمة:  v
لك����ون الق�س����م �سيقت�س����ر، كبداية، على اللغة الإجنليزي����ة والرتجمة فاإنه يقدم مقررات واأن�سط����ة علمية وثقافية متنوعة   
تفي بحاجات الطالب وتتوافق مع ا�ستعداداتهم ومتطلبات �سوق العمل ومعايري اجلودة والعتماد الأكادميي. ومن هنا 
ك����ان التن����وع الكبري يف مواد الدرا�سة حيث ت�سمل مقررات الأجنا�����ض الأدبية املختلفة )الرواية، وال�سعر، وامل�سرح، والنقد( 
ودرا�سات ثقافية )احل�سارة/الثقافة( وكذلك مقررات اللغويات )علم الدللة وعلم الأ�ساليب والنحو وال�سرف وحتليل 
الأخط����اء وال�سوتي����ات( بالإ�سافة ملقررات الرتجمة )مبادئ الرتجمة والرتجمة العامة واملتخ�س�سة، ولتحديد املكونات 
الرئي�س����ة للخط����ة الدرا�سي����ة ولتحقيق التوازن والتكامل ب����ني املقررات واأهداف الق�سم )اللغ����ات والرتجمة(، قامت جلنة 
املناهج بالق�سم بتحليل العديد من خطط الأق�سام املناظرة بدول اخلليج وبع�ض الدول العربية والأجنبية. ويف �سوء هذا 
التحليل مت حتديد مكونات اخلطة ومن ثم مت تق�سيم املكونات الأ�سا�سية اإىل مقررات حتقق اأهداف الق�سم وخمرجاته.

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ELS 101154اللغة الجنليزية )1(1
MATH 10033الريا�سيات 21
COMM 10032مهارات الت�سال 31
CS 10023مهارات احلا�سب وتطبيقاته4
ELS102124اللغة الجنليزية 52
LTS 10043مهارات التعلم والتفكري والبحث6
ARB 10122لغة عربية 71
ISLM 10022ثقافة اإ�سالمية 81

v قسم اللغات والترجمة
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MATH 10122مبادئ الإح�ساء الرتبوي9
20122 �سلمثقافة اإ�سالمية 102
20122 عربمهارة الكتابة11
20122 اجنمقال 121
20322 اجن�سوتيات 131
20543 اجنقواعد متقدمة 141
20722 اجنمدخل لعلم اللغة15
20843 اجنمدخل الأدب الجنليزي16
20944 اجناكت�ساب اللغة17
22 301 �سلم ثقافة اإ�سالمية 183
20222 اجنمقال 192
20422 اجن�سوتيات 202
20643 اجنقواعد متقدمة 212
21043 اجنمدخل تاريخ اللغة22
21143 اجنمبادئ الرتجمة23
21243 اجنمدخل الأدب الأمريكي24
40122 �سلمثقافة اإ�سالمية 254
30143 اجنرواية 261
30343 اجندراما 271
30543 اجن�سعر 281
30743 اجننحو و�سرف29
30922 اجنترجمة 301
31122 اجنح�سارة 311
30243 اجنرواية 322
30443 اجندراما 332
30643 اجن�سعر 342
30843 اجناأ�ساليب35
31022 اجنترجمة 362
31222 اجنح�سارة 372

40143 اجنرواية 383
40343 اجندراما 393
40543 اجن�سعر 403
40743 اجنعلم الدللة41
40922 اجنترجمة 423
41122 اجننقد نظري43
40243 اجنرواية 444
40443 اجندراما 454
40643 اجن�سعر 464
40843 اجنحتليل الأخطاء47
41022 اجنترجمة 484
41222 اجننقد تطبيقي49

تو�سيف مقررات :  v

اجن 201 مقال 1
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الطالب مبه���ارات الكتابة والتحرير به���دف كتابة فقرة ومقال �سحي���ح لغوياً و�سليم 

�سكلياً.

اجن 207مقدمة لعلم اللغة
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملفاهيم والنظريات يف فروع اللغة الإجنليزية املختلفة.

اجن 208مقدمة لالأدب الإجنليزي
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزويد الطالب باخللفية التاريخية والأدبية والنقدية الالزمة لفهم وحتليل مناذج خمتارة 

من الأدب الإجنليزي.

اجن 209اكت�ساب اللغة
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الطالب مبفاهي���م وم�سطلحات اكت�س���اب اللغة، كم���ا يعر�ض نظري���ات اكت�ساب اللغة 
الأويل والثاني���ة ومراح���ل تطور اللغة. ويو�سح املقرر اأه���م نتائج البحوث التي ميكن اأن حت�سن تعليم وتعلم اللغات 

الثانية.

v قسم اللغات والترجمة
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اجن 205القواعد املتقدمة 1
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الطالب مبفاهي���م وم�سطلحات اكت�س���اب اللغة، كم���ا يعر�ض نظري���ات اكت�ساب اللغة 
الأويل والثاني���ة ومراح���ل تطور اللغة. ويو�سح املقرر اأه���م نتائج البحوث التي ميكن اأن حت�سن تعليم وتعلم اللغات 

الثانية.

اجن 203ال�سوتيات 1
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بالأ�سوات وخمارجها وو�سفها ورموزها.

اجن 211 مبادئ الرتجمة 
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبهارات الكتابة والتحرير اخلا�سة بالكتابة العلمية املتقدمة. 

اجن 202مقال 2
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبهارات الكتابة والتحرير اخلا�سة بالكتابة العلمية املتقدمة. 

اجن 210مقدمة الأدب الأمريكي
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزويد الطالب باخلليفة التاريخية والأدبية والنقدية الالزمة لفهم وحتليل مناذج خمتارة 

من الأدب الأمريكي.

اجن 210 تاريخ اللغة الإجنليزية 
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باخللفية التاريخية واللغوية اخلا�سة بتطور اللغة منذ ع�سر ت�سو�سر وحتى 

الع�سر احلديث.

اجن 204ال�سوتيات 2
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بالأ�س���وات ال�ساكنة واملتحركة والرخوية وكذلك 

الت�سديد والتنغيم والإدغام.

اجن 311احل�سارة 1
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزوي���د الطالب بخلفية تاريخية وثقافية لبع�ض الأح���داث والأ�سخا�ض الذين تركوا ب�سمة 

يف تاريخ اجنلرتا.

اجن 303دراما 1
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الط���الب بامل�سطلح���ات الأدبي���ة اخلا�سة بف���ن امل�سرح، كما يه���دف املق���رر اإىل تزويد 
الط���الب باملع���ارف وامله���ارات اخلا�س���ة بفهم وحتلي���ل وت���ذوق امل�سرحية الإجنليزي���ة يف مراحله���ا الأولية من خالل 

عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال امل�سرحية املتميزة التي تعك�ض تطور فن الرواية يف مراحلها الأوىل.

اجن 307 نحو و�سرف
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الط���الب مب�سطلح���ات النحو وال�س���رف، وكذل���ك عر�ض املالم���ح الأ�سا�سي���ة للنحو 

وال�سرف وبخا�سة النحو التحويلي.

اجن 301 الرواية 1
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الط���الب بامل�سطلح���ات الأدبية اخلا�سة بف���ن الرواية، كم���ا يهدف املق���رر اإىل تزويد 
الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بفهم وحتليل وتذوق الرواية الإجنليزية يف مراحلها الأولية من خالل عر�ض 

مناذج لبع�ض الأعمال الروائية املتميزة التي تعك�ض تطور فن الرواية يف مراحلها الأوىل.

اجن 305ال�سعر 1 
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الط���الب بامل�سطلح���ات الأدبي���ة اخلا�س���ة بف���ن ال�سعر، كما يه���دف املق���رر اإىل تزويد 
الط���الب باملع���ارف وامله���ارات اخلا�سة بفهم وحتلي���ل وتذوق ال�سعر الإجنليزي يف مراحل���ه الأولية من خالل عر�ض 

مناذج لبع�ض الأعمال ال�سعرية املتميزة التي تعك�ض تطور فن �سعر.

اجن 309الرتجمة 1
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبهارات وا�سرتاتيجيات ترجمة الن�سو�ض الب�سيطة وكذلك تف�سري الأخطاء 

ال�سائعة يف الرتجمة و�سرح نظرية الرتجمة العامة.

اجن 312 احل�سارة 2
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزويد الطالب بخلفية تاريخية وثقافي���ة و�سيا�سية واقت�سادية واأدبية عن القرنني ال�ساد�ض 

وال�سابع ع�سر.

اجن 304 دراما 2
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الط���الب باملعارف وامله���ارات اخلا�س���ة بفهم وحتلي���ل امل�سرحية الإجنليزي���ة يف ع�سر 
اأعمال  الثامن ع�سر مبا فيها مناذج من  املتميزة من القرن  امل�سرحية  "العودة" من خالل عر�ض بع�ض الأعمال 

�سك�سبري.

اجن 302الرواية 2
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بفهم وحتليل وتذوق الرواية الإجنليزية يف الع�سر 
الثامن ع�سر  وحتى بداية القرن التا�سع ع�سر من خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال الروائية املتميزة التي تعك�ض 

تطور فن الرواية يف هذا الع�سر.
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اجن 304ال�سعر 2
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بفهم وحتليل وتذوق �سعر القرن الثامن ع�سر من 

خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال ال�سعرية املتميزة التي تعك�ض تطور فن ال�سعر يف هذا القرن.

اجن 308علم الأ�ساليب  

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملع���ارف واملهارات اخلا�سة بتحليل وتذوق اأ�ساليب اللغة الإجنليزية املكتوبة 
من خالل طرح مناذج حتليل متنوعة.

اجن 310الرتجمة 2

يهدف هذا املقرر اإىل تدريب الطالب على مهارات وا�سرتاتيجيات ترجمة الن�سو�ض املتخ�س�سة من الإجنليزية اإىل 
العربية والعك�ض. كما يعر�ض نظريات الرتجمة وي�سرح املقرر الأخطاء ال�سائعة يف ترجمة الن�سو�ض املتخ�س�سة.

اجن 304دراما 3  

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الط���الب باملعارف وامله���ارات اخلا�سة بفهم وحتلي���ل وتذوق امل�سرحي���ة الإجنليزية يف 
الع�سر احلديث مع بع�ض مناذج من م�سرح �سك�سبري.

اجن 402الرواية 3
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بفهم وحتليل وتذوق الرواية الإجنليزية يف القرن التا�سع 

ع�سر وحتى الآن من خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال الروائية املتميزة التي تعك�ض تطور فن الرواية يف هذا الع�سر.

اجن 405ال�سعر 3 
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اخلا�سة بفهم وحتليل وتذوق �سعر القرن التا�سع ع�سر من 

خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال ال�سعرية املتميزة التي جت�سد هذا الع�سر.

اجن 407علم املعاين
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبعرفة النظرية الدللية، وكذلك املدار�ض النقدية املختلفة.

اجن 411النقد النظري
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب مبعرفة النظرية الأدبية، وكذلك املدار�ض النقدية املختلفة.

اجن 409الرتجمة 3 
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تدريب الط���الب على مه���ارات وا�سرتاتيجي���ات ترجمة الن�سو����ض العلمي���ة املتخ�س�سة من 
الإجنليزي���ة اإىل العربي���ة والعك����ض. كم���ا يعر����ض وي�س���رح املق���رر نظري���ات الرتجمة والأخط���اء ال�سائع���ة يف ترجمة 

الن�سو�ض العلمية املتخ�س�سة.

اجن 408   حتليل الأخطاء 

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تدري���ب الطالب على بع�ض مناذج واأ�سباب وت�سنيف وطرق ع���الج الأخطاء ال�سائعة يف اللغة 
الإجنليزية ال�سفهية واملكتوبة.

اجن 402الرواية 4

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الط���الب باملعارف وامله���ارات اخلا�سة بفهم وحتلي���ل وتذوق الرواي���ة الإجنليزية منذ 
1914 وحتى الآن من خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال الروائية املتميزة التي تعك�ض تطور فن الرواية.

اجن 406 ال�سعر 4 
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزوي���د الطالب باملع���ارف وامله���ارات اخلا�سة بفهم وحتليل وت���ذوق �سعر الع�س���ر الفيكتوري 

وال�سعر احلديث من خالل عر�ض مناذج لبع�ض الأعمال ال�سعرية املتميزة.

اجن 412النقد التطبيقي  
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الطالب مبعرفة متخ�س�سة باملدار�ض النقدي���ة احلديثة وتطبيق مبادئها على بع�ض 

الأعمال الأدبية املتميزة.

اجن 410الرتجمة 4 

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تدريب الط���الب على مهارات وا�سرتاتيجيات ترجمة الن�سو����ض الأدبية من الإجنليزية اإىل 
العربي���ة والعك����ض. كم���ا يعر�ض وي�س���رح املقرر نظري���ات الرتجمة والأخط���اء ال�سائعة يف ترجم���ة الن�سو�ض الأدبية 

)و�سف خمت�سر(.

v قسم اللغات والترجمة
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

alghalith@gmail.comاأ. د. اأ�سعد الغليظ

alali@just.edu.joاأ. د. حممد نهار العلي

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما
drz39@yahoo.comد. حممد قا�سم الزعبى

badawi1us@yahoo.comد. حممد فراج بدوى

kbejjit@gmail.comد. كرمي بجيت

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
khalidkhidir1@yahoo.comد. خالد حممود ح�سني اخل�سر

abdelbaseerali@yahoo.comد. حممد على عبد الب�سري
sibrhim1963@yahoo.comد. حممد جالل ابراهيم

mohsenhashim@yahoo.comد. عبد املح�سن ها�سم
alishelil@yahoo.com. د. على ر�سوان �سليل
aothman@ut.edu.saد. اأحمد خ�سر عثمان

h.mamoud@ut.edu.saد. هانى عبد الفتاح
hazama_231@hotmail.comد. حزمه علي ال حر�سان

fathi35200@yahoo.comد. حنان حمجوب
Nasli59@yahoo.comد. نا�سر علي عثمان

Walid3232@gmail.comد. وليد يو�سف العبيد
keramoti@gmail.comد. هاوارد قريتوري

Islamm7@yahoo.comد. ا�سالم فالح مو�سى عباينة

ون
�سر

حا
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمامل

iaseery@hotmail.comاأ. اإبراهيم ع�سريى
hageel@ut.edu.saاأ. هتان عقيل

ون
�سر

حا
امل

Mu.alanazi@gmail.comاأ. مقبل العنزى
kmdho@yahoo.comاأ. حممد على

lsbtr@hotmail.comاأ. حممد عبيداهلل البلوى
Nawafnaim@gawab.comاأ. نواف ال�سلمى

totosmile@hotmail.comاأ. تركي مبارك ال�سيخي
s_albluwi@hotmail.comاأ. �سربيه حمود  البلوي

h_aleid@hotmail.comاأ. حنان حممد العيد
a.saudi.feminist@hotmail.comاأ. مرمي عايد العنزي

mervat_elgindy@hotmail.comاأ. مريفت حممد اجلندي
almoisheer@gmail.comاأ. رمي عبد العزيز املوي�سر

ahmedkongfu@hotmail.comاأ. �سهام عبداهلل الركف
venice.planet@yahoo.comاأ. نهاد حممد التويجري

ralzah@live.co.ukاأ. رقيه احمد الزهراين
badawi1us@yahoo.comاأ. اأ�سماء �سرف الدين

hebaandshahd@yahoo.comاأ. هبه ماهر عطيه
TR-Ameera@hotmail.comاأ. اأمريه علي الروي�ض

amsrr@hotmail.comاأ. اأمل �سويلح الربيعي
haya44@yahoo.comاأ. هيا نا�سر العمريي

eeeeee_123456@hotmail.comاأ. هناء فرحان العنزي
Toplife2200@hotmail.comاأ. مياده �سبيكان العنزي

malqaed@live.comاأ. مي القاعد
Sh.rawan@yahoo.comاأ. روان �سليمان �سعبان

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
د. خالد حممود ح�سني اخل�سر 

تليفون الق�سم: 0144251206 حتويله 252
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v  الن�ساأة:
بداأ ق�سم املناهج وطرق التدري�ض بو�سفه ق�سماً م�سانداً يف منح درجة البكالوريو�ض عام 1407 ه� ، وتقدمي    
درج���ة الدبل���وم الع���ام يف الرتبي���ة ع���ام 1417 ه���� . كم���ا مت ا�ستح���داث برنام���ج املاج�ست���ري يف املناه���ج وط���رق 
التدري����ض ع���ام 1430 ه�، وينطلق ق�سم املناهج من روؤية ور�سالة جامعة تبوك وتوجهات قيادتها التي ت�سعى 
اإىل تر�سي���خ اأ�س���ول البح���ث العلم���ي ، والنتقال اإىل خدمة املجتم���ع يف �سوء احتياجات���ه امليدانية، وترتبط 
روؤية ور�سالة الق�سم بروؤية ور�سالة كلية الرتبية والآداب والتي تطمح اإىل الريادة يف براجمها الأكادميية. 

الر�سالة:  v
تتمثل ر�سالة ق�سم املناهج وطرق التدري�ض بكلية الرتبية والآداب جامعة تبوك يف :  

تطوير الربامج الأكادميية والعلمية.  .1
الرتقاء بالتعليم والتعلم حملياً واإقليمياً وعاملياً والرقي بالبحث العلمي من خالل برامج الدرا�سات   .2

العليا. 
تق���دمي ال�ست�س���ارات الرتبوي���ة واإج���راء الدرا�س���ات والبح���وث التطبيقي���ة وبن���اء الربام���ج واخلط���ط   .3

التعليمية.

الأهداف:  v
التخطيط: ويت�سمن تعريف الطالب باأهداف الرتبية يف املجتمع ال�سعودي، والأهداف التعليمية بكل مرحلة من   .1
مراحل التعليم العام، مع تعريفهم بنظريات املنهج واأ�س�ض بنائه والعوامل املوؤثرة فيه، وتنظيماته املختلفة، وكيفية 

تطويره مبا يتما�سى مع التقدم العلمي والتكنولوجي.
التنظيم: ويت�سمن تزويد الطالب باأ�س�ض وتنظيمات ومبادئ التدري�ض الفعال، وعمليات تخطيط وتنفيذ وتقومي   .2

التدري�ض، مع الطالع على ا�سرتاتيجيات التدري�ض احلديثة.
التق����ومي: ويت�سم����ن حت�سني ممار�سات العاملني يف امليدان الرتب����وي من خالل تقدمي اخلربة وامل�سورة للموؤ�س�سات   .3
الرتبوية، وعقد دورات تدريبيه يف جمالت املناهج وطرائق التدري�ض ، وامل�ساركة يف م�سروعات التعليم الإلكرتوين.
التطوي����ر: اإع����داد جيل م����ن الباحثني الرتبويني الواعدين، للقيام بالبح����وث التطبيقية يف جمايل املناهج وطرائق   .4

التدري�ض، مبا ي�سهم يف حل امل�سكالت الرتبوية والتعليمية .

متطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف (الق�سم):   v
للح�سول على درجة املاج�ستري يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )35( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلباتعدد
17املقررات الإجبارية1
12املقررات الختيارية2
6ر�سالة املاج�ستري3

ق�سم املناهج وطرق التدري�س:  v
ي�سع����ى ق�س����م املناهج وطرق التدري�ض بكلية الرتبية والآداب، جامعة تبوك، لأن يكون عا�سمة رائدة لنظرائه من الأق�سام   
يف درا�س����ات املناه����ج وطرق التدري�ض، واأن ي�سبح متمي����زاً يف اإعداد املتخ�س�سني تربوياً يف �سوء املعايري املحلية والإقليمية 
والعاملية من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة، وفيما يلي ن�ستعر�ض مقررات الدبلوم العام يف الرتبية وتو�سيفاتها وكذلك 

مقررات املاج�ستري وتو�سيفاتها.

اأول: مقررات الدبلوم العام يف الرتبية.  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

DTEDU 6012القيا�ض والتقومي الرتبوي1
DTEDU 6022مبادئ البحث الرتبوي2
DTEDU 6033اأ�سول الرتبية الإ�سالمية3
DTEDU 6043علم نف�ض الطفولة واملراهقة4
DTEDU 6052املدخل للتدري�ض5
DTEDU 6062احلا�سب الآيل وا�ستخداماته6
DTEDU 6073الإدارة املدر�سية والإ�سراف الرتبوي7
DTEDU 6082املناهج وطرق التدري�ض8
DTEDU 6092تقنيات التعلم والت�سال9

قسم المناهج وطرق التدريس  v
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DTEDU 6103علم نف�ض الرتبوي10
DTEDU 6112طرق التدري�ض اخلا�سة11
DTEDU 6121اإنتاج وا�ستخدام الو�سائل التعليمية12
DTEDU 6132مبادئ تربية غري العاديني13
DTEDU 6142نظام التعليم يف اململكة14
DTEDU6152اأ�س�ض التوجيه والإر�ساد النف�سي15
DTEDU 6163الرتبية امليدانية يف التخ�س�سات16

تو�سيف مقررات :  v

EDU601القيا�ض والتقومي الرتبوي 
يتن���اول ه���ذا املق���رر اخلط���وط العام���ة واملفاهيم الأ�سا�سي���ة املتعلق���ة بالقيا�ض والتق���ومي الرتبوي يف املنظوم���ة الرتبوية 
عموم���ا واملنظوم���ة التدري�سي���ة خ�سو�س���ا. و�س���وف يتم اإلق���اء ال�سوء عل���ى اأهمية ومكان���ة التقومي، وعالقت���ه مبفهومي 
القيا����ض والتقيي���م، واأ�س�س���ه، ومبادئ���ه، ومفهوم���ه، واأهداف���ه، ووظائف���ه، وجمالت���ه، وخ�سائ�س���ه، وت�سنيفات���ه املختلفة، 
واأ�ساليب���ه واأدوات���ه املتع���ددة. كم���ا �سيتم الرتكيز بوج���ه خا�ض على اأ�سالي���ب واأدوات قيا�ض وتقومي جوان���ب تعلم الطالب 
املعرفية واملهارية والوجدانية وال�سخ�سية. كما يتناول هذا امل�ساق اأنواع الختبارات واخلطوات الإجرائية لبناء وت�سميم 
الختبار، و�سفات الختبار اجليد ممثاًل ذلك باملو�سوعية وال�سدق والثبات، مع التطرق لكيفية وطرق حتليل وتف�سري 

نتائج املقايي�ض الرتبوية اإح�سائيا. واأخريا �سوف يتم تناول التوجهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي.

EDU602مبادئ البحث الرتبوي

يه���دف املق����رر اإىل م�س�اع����دة الط�ال����ب عل����ى اإدراك اأه�مي���ة الب�ح���ث الرتب�وي ك�و�سيلة م����ن و�س�ائل حت�س���ني العم�لية 
التعليمي���ة م����ن خ����الل تدري�به عل�ى خط�وات البح�ث العل�م�ي وكيفية التعام�ل م���ع م�سادر املعلومات املتنوعة وطرق 

القتبا�ض منها مع تدريبه على ال�ستفادة من بع�ض مناذج الدرا�س�ات ال�س�ابقة لربط اجلانب النظري بالعملي.

EDU603اأ�سول الرتبية الإ�سالمية

يه���دف املق����رر اإىل م�س�اع�دة الط�ال�ب عل�ى اإدراك مفهوم الأ�سول الإ�سالمية للرتبية: )ما هي الأ�سول الإ�سالمية، 
معنى الرتبية، العالقة بني الرتبية والأ�سول الإ�سالمية، مدى احلاجة اإىل الأ�سول الإ�سالمية للرتبية( وم�سادر 
الرتبي���ة الإ�سالمي���ة: )القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة والتعريف بهما واملب���ادئ الرتبوية املت�سمنة فيهما، القيا�ض 

والجتماع: التعريف بهما وكيفية ال�ستناد اإليهما وقيمتهما يف العمل الرتبوي( واأهداف الرتبية الإ�سالمية 

واأ�س�ض الرتبية الإ�سالمية: ) الأ�س�ض العتيادية، الأ�س�ض التعبدية، الأ�س�ض الت�سريعية( وتطبيقات تربوية: )اإيجاد 
الأ�س���ول الإ�سالمي���ة لأه���م الق�ساي���ا الرتبوي���ة: )تربية الطف���ل، التعليم، الف���روق الفردية، ال�سخ�سي���ة، العالقات 

الإن�سانية، احلرية، العالقة بني املعلم والتلميذ، املنهج وطرق التدري�ض، العدالة، حق التعليم، تكافوؤ الفر�ض(.

EDU603اأ�سول الرتبية الإ�سالمية

يه���دف املق����رر اإىل م�س�اع�دة الط�ال�ب عل�ى اإدراك مفهوم الأ�سول الإ�سالمية للرتبية: )ما هي الأ�سول الإ�سالمية، 
معنى الرتبية، العالقة بني الرتبية والأ�سول الإ�سالمية، مدى احلاجة اإىل الأ�سول الإ�سالمية للرتبية( وم�سادر 
الرتبي���ة الإ�سالمي���ة: )القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة والتعريف بهما واملب���ادئ الرتبوية املت�سمنة فيهما، القيا�ض 
والجتم���اع: التعري���ف بهم���ا وكيفي���ة ال�ستن���اد اإليهما وقيمتهم���ا يف العمل الرتب���وي( واأهداف الرتبي���ة الإ�سالمية 
واأ�س�ض الرتبية الإ�سالمية: ) الأ�س�ض العتيادية، الأ�س�ض التعبدية، الأ�س�ض الت�سريعية( وتطبيقات تربوية: )اإيجاد 
الأ�س���ول الإ�سالمي���ة لأه���م الق�ساي���ا الرتبوي���ة: )تربية الطف���ل، التعليم، الف���روق الفردية، ال�سخ�سي���ة، العالقات 

الإن�سانية، احلرية، العالقة بني املعلم والتلميذ، املنهج وطرق التدري�ض، العدالة، حق التعليم، تكافوؤ الفر�ض(.

EDU604علم نف�ض الطفولة واملراهقة

يهدف املقرر اإىل اإعطاء الطالب خلفية عامة عن علم النف�ض النمو من حيث طرق البحث يف درا�سة النمو والعوامل 
املوؤث���رة في���ه ومراح���ل النم���و ومطالبه وم�سكالت النم���و. وتعريف الدار����ض بنف�سه وبطبيعة املرحل���ة التي مير بها، 
واإىل اإنارة الطريق اأمام الآباء واملربني والأخ�سائيني النف�سيني والجتماعيني وغريهم لكي يتفاعلوا مع الأطفال 
واملراهق���ني وال�سب���اب عل���ى اأ�سا�ض الفهم ال�سلي���م لطبيعة منوهم وخ�سائ�س���ه. واملعرفة ال�سامل���ة بطبيعة �سخ�سية 
الف���رد ومكوناته���ا وعالق���ة كل م���ن الوراثة والبيئة بتكوين رغبات���ه ودوافعه واأمناط �سلوك���ه، والعوامل التي حتكم 
تكوينها وتغيريها اأو تعديلها والفهم ال�سحيح لطبيعة النمو ومظاهره. وفهم ال�سلوك باأبعاده ومظاهره املختلفة 
والتعرف على العوامل املوؤثرة فيه �سلباً واإيجابا وعلى اأن�سب اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية والقدرة على احلكم على 
ال�سل���وك وتقومي���ه و�سبطه اأو توجيهه مبا يحقق �سع���ادة الفرد و�سالمة املجتمع. والتعرف على قوانني النمو وهي 
التي حتكم اجتاه النمو و�سرعته وعالقة النمو من ناحية بالنمو يف نواحي اأخرى يف �سورة توؤدي اإىل فهم الأطفال 

والتعامل معهم يف مراحل اأعمارهم املختلفة، واأن نعدهم للنمو ال�سوي ملرحلة منو تالية بطريقة �سحيحة. 

EDU605املدخل للتدري�ض
ه���ذا املق���رر من املقررات العامة التي يقدمها ق�س���م املناهج وطرق التدري�ض جلميع طالب الإعداد الرتبوي يف كلية 
الرتبية، وهو يلقي ال�سوء على املطالب ال�ساملة ملهنة التدري�ض. يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب بفكرة �ساملة 

عن مهنة التدري�ض والإعداد لها. ويهدف اإىل م�س�اع�دة الط�ال�ب عل�ى اإدراك مفهوم التعليم ومفهوم التدري�ض. 
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ومهن���ة التدري����ض واأهميته���ا للمجتم���ع. واأخالقي���ات مهن���ة التدري����ض. واأدوار املدر����ض. واأخ���الق املعل���م واملتعل���م يف 
الإ�سالم. والجتاه نحو مهنة التدري�ض. واأهداف التعليم يف اململكة. وكفايات التدري�ض.

EDU606احلا�سب الآيل وا�ستخداماته
مت ت�سمي���م ه���ذا املق���رر خ�سي�ساً للذين يتوق���ع اأن يكونوا معلم���ني يف مرحلة التعليم العام يف جمي���ع التخ�س�سات، 
فه���و يعت���رب مرجع���اً لكل م���ن يريد ا�ستخ���دام تطبيقات احلا�س���ب الآيل يف عملي���ة التعليم والتعلم حي���ث يركز على 
دم���ج التطبيق���ات احلديث���ة للحا�سب الآيل مبا فيها الربام���ج النفعية العامة ) كربامج حتري���ر الن�سو�ض، وبرامج 
العرو�ض، واجلدول الإلكرتونية والإنرتنت( وتقنية املعلومات والت�سالت )ICT( يف املجالت التعليمية، وكيفية 

ا�ستخدامها يف عمليتي التعلم والتعليم.

EDU607الإدارة املدر�سية والإ�سراف الرتبوي

يهدف املقرر اإىل: تزويد الطالب باأهم املعارف يف جمال الإدارة املدر�سية والإ�سراف الرتبوي من الناحية النظرية 
والتطبيقي���ة م���ن خ���الل درا�س���ة مفه���وم الإدارة املدر�سية ون�ساأته���ا وتطورها وعالقتها ب���الإدارة العام���ة والتعليمية 
والرتبوية وال�سفية، وا�ستعرا�ض اأهم اأمناط القيادة الرتبوية ونظريات الإدارة والعمليات الإدارية، والتعرف على 
اأهمي���ة والإدارة املدر�سي���ة ودوره���ا يف تنظي���م وتن�سي���ق الأعم���ال الفنية والإداري���ة يف املدر�سة، ومه���ام ومهارات مدير 
املدر�س���ة و�سمات���ه وال�سعوب���ات التي تواجهه يف اأداء عمله ومهام العاملني مع���ه، وكذلك التعرف على اأهم املعارف يف 
جمال الإ�سراف الرتبوي من حيث مفهومه واأهدافه واأ�ساليبه واأمناطه وتطبيقاته واجتاهاته احلديثة و�سعوباته.

EDU608املناهج وطرق التدري�ض
يق���دم املق���رر لطالب كلية الرتبية بكافة تخ�س�ساتهم، ويعنى املقرر باملعارف واملهارات الالزمة لفهم املنهج واأ�س�سه 
واأركانه وعنا�سره واأنواعه، ويعتمد التدري�ض فيه على املناق�سات العلمية والأن�سطة التعاونية، وتقدمي املحا�سرات 
وي�سع���ى لإتاح���ة فر����ض التفكري والتعل���م املثمر ويهدف املق����رر م�س�اع�دة الط�ال����ب عل�ى التعرف عل���ى طبيعة املنهج 
واأركان���ه وعنا�س���ره. والدرا�سة التحليلية لالأ�س�ض التي يقوم عليها املنهج والعوامل املوؤثرة فيه. واإدراك دور عنا�سر 
املنه���ج يف ج���ودة التعلي���م ودرا�سة العالق���ة بينه���ا. واإدراك مفهوم اخل���ربات التعليمية وحتليل جوانبه���ا واجتاهاتها 

وم�ستوياتها ودرا�سة عالقتها باملنهج. وتزويد الطالب باملعرفة واملهارة الالزمة لتحليل املناهج يف اململكة.

DU609تقنيات التعلم والت�سال
بع���د درا�س���ة املق���رر ينبغي اأن يكون الطالب قادًرا على التع���رف على املفاهيم واملعارف املتعلقة بتقني���ات التعليم والت�سال. 
والتع���رف عل���ى امله���ارات الالزم���ة لال�ستفادة من تقني���ات التعلي���م والت�سال .وحتديد اأهمي���ة تقنيات التعلي���م والت�سال. 

وتوظيف تقنيات التعليم والت�سال يف جمال تخ�س�سه.

EDU610علم النف�ض الرتبوي
يت�سم���ن ه���ذا املقرر تعريف الطالب بعلم النف�ض الرتب���وي ومو�سوعاته من خالل درا�سته ملفهوم التعلم ونظرياته 
و�سروط���ه وعالقت���ه بالنفعالت والدوافع والإدراك، والف���روق الفردية يف التعلم والتح�سيل وكذلك درا�سة التذكر 
والن�سيان مع اإحاطة الطالب باآراء بع�ض علماء امل�سلمني يف ميدان التعلم وتدريبه على بع�ض التطبيقات يف معمل 

علم النف�ض احلديث.

EDU611طرق تدري�ض اخلا�سة
يه���دف املق����رر م�س�اع����دة الط�ال����ب عل����ى اإدراك طبيعة مق���ررات التخ�س�ض وعالقتها باملق���ررات الأخ���رى. و�سفات معلم 
التخ�س����ض والتعري���ف بالط���رق ال�سائعة يف تدري����ض التخ�س�ض ومهارات وتقني���ات التدري�ض. واأه���داف تدري�ض املقرر يف 
اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة. والتعري���ف باأهمية حت�سري الدرو����ض )الأهداف، وط���رق التدري�ض والو�سائ���ل امل�ستخدمة(. 
والأن�سط���ة ال�سفي���ة وغري ال�سفية امل�ساحبة واملنا�سبة للتخ�س����ض والتدريب على حت�سري الدرو�ض وتنفيذها وتقوميها 

با�ستخدام مهارات التفكري النقدي وحل امل�سكالت واأدوات واأ�ساليب تقومي املتعلمني.

EDU612اإنتاج وا�ستخدام الو�سائل التعليمية
يه����دف املق�����رر م�س�اع�����دة الط�ال�����ب عل�����ى اإدراك الت�س����ال ) مفهوم����ه، عنا�س����ره، معوقات����ه، تقنيات����ه(، والو�سائ����ل التعليمي����ة 
)مفهومه����ا، تعريفه����ا، اأنواعه����ا، ت�سنيفه����ا، اإ�سهاماته����ا الرتبوي����ة، م�س����ادر احل�س����ول عليه����ا(. والأ�س�����ض العلمي����ة لختي����ار 
وا�ستخ����دام وتق����ومي الو�سيل����ة التعليمية. والتعري����ف بالو�سائل الب�سرية )ال�سب����ورات، لوحات العر�ض، الر�س����وم والتكوينات 
اخلطي����ة، الأ�سي����اء والعينات، النماذج، ال�سور الثابت����ة(. والتعريف بالو�سائل ال�سمعية وال�سمعي����ة الب�سرية واأجهزة عر�سها 
)ال�س����ور املتحرك����ة، التلفزي����ون التعليم����ي، الفيدي����و(. واجلان����ب العمل����ي: التدري����ب على ا�ستخ����دام الأجهزة وعم����ل الر�سوم 

.power point �والنماذج والطباعة واإنتاج ال�سفافيات وا�ستخدام تقنيات العرو�ض اللكرتونية با�ستخدام برنامج ال

EDU 613مبادئ تربية غري العاديني
مقدم���ة عام���ة عن الدمج مبادرة الرتبية العادية ومدر�سة اجلمي���ع . فريق الدمج القبول الجتماعي للطلبة ذوى 
الحتياج���ات اخلا�س���ة العتبارات اخلا�سة بدم���ج ذوى العاقات املختلفة ا�سرتاتيجي���ات التقييم وتعديل التدري�ض 
ا�ستخدام���ات احلا�س���وب يف تعلي���م الطلب���ة ذوى الحتياج���ات اخلا�س���ة يف املدار����ض العادي���ة اع���ادة التفك���ري بتدريب 

املعلمني وفقا لفل�سفة الدمج.

EDU 614نظام التعليم يف اململكة
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل التعرف عل���ى ماهية النظ���م التعليمية يف اململك���ة وفل�سفاتها والعوامل املوؤث���رة فيها وكذلك 
التع���رف عل���ى اأ�سل���وب حتليل النظم يف درا�س���ة النظم التعليمية ، كم���ا يهدف اإىل درا�سة النظ���ام التعليمي يف اململكة 

للتعرف على �سبل تطويرها وجودتها. 

قسم المناهج وطرق التدريس  v
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EDU 615اأ�س�ض التوجيه والإر�ساد النف�سي
يه����دف املق�����رر اإىل تعريف الطال����ب باخلدمات النف�سية الأ�سا�سي����ة وعلي الأخ�ض الإر�س����اد والتوجيه النف�سي. ومتكني 
الطال����ب م����ن فه����م دور الإر�س����اد النف�س����ي يف حت�س����ني اأداء الفرد وا�ستخ����دام اإمكانيات����ه والتخطيط مل�ستقبل����ه. وتعريف 
الطال����ب يف اأهمي����ة الإر�ساد النف�سي بالن�سبة للعملية التعلمية ودوره يف خدمة املدر�سة واملدر�سني والتالميذ. ومتكني 
الطال����ب م����ن معرف����ة الأ�س�����ض والنظريات والو�سائ����ل والطرق واملج����الت احلالية للتوجي����ه والإر�ساد النف�س����ي لأننا يف 
ع�س����ر يتمي����ز بالتغري والتقدم العلمي والتكنولوجي ال�سريع وبالت����ايل ي�ساعد الطالب يف امل�ستقبل يف عملية التطوير 

والبتكار.

EDU616الرتبية امليدانية يف التخ�س�سات
التدريب امليداين يف واقع الأمر املح�سلة النهائية لكل ما يتلقاه الطالب املعلم من مقررات نظرية �سواء اأكانت تربوية 
وتخ�س�سي����ة وثقافي����ة ذلك اأنها الرتجمة الواقعية لكل تلك املق����ررات. وهو املجال الذي يظهر من خالله مدى جناح 
تل����ك املق����ررات النظرية يف تعديل الجتاهات وامليول واكت�ساب املهارات. ويلتزم الطالب بتنفيذ خطة التدريب امليداين 
م����ن خ����الل العم����ل يف املدار�����ض والتعر�ض خل����ربة التدري�ض يف مواق����ف �سفية تعليمي����ة حقيقية. عل����ى اأن يتم ممار�سة 
التدريب امليداين يف �سوء مفهوم الإعداد على اأ�سا�ض الكفاءة بحيث تتحدد جمموعة الكفاءات املراد اإك�سابها للطالب 
خ����الل ف����رتة التدري����ب امليداين يف �سوء معايري تتنا�س����ب والتوجهات العاملية يف هذا ال�سدد. م����ع التاأكيد على جت�سيد 
القول باأن املعلم املربي يف مراحل التعليم املختلفة لي�ض هو فقط ال�سخ�ض الذي اأهل واأعد اإعداداً علمياً وعملياً للقيام 
به����ذه املهم����ة فق����ط، بل هو اأي�س����اً ال�سخ�ض الذي يتوفر لديه عن�س����ر الرغبة ال�سادقة، وت����ربز يف �سخ�سيته خ�سائ�ض 

حمددة جتعله قادراً اإذا ما اأعد الإعداد اجليد على القيام بدوره كمرب ناجح مع اأبنائنا عماد م�ستقبل الوطن. 
ثانيًا: مقررات ماج�ستري املناهج وطرق التدري�س:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

اإجباري3--3نهج 601نظرية املنهج1
اإجباري3--3نهج 602نظريات التدري�ض2
اإجباري3--3نهج 603مناهج البحث3
اإجباري3--3نهج 605الإح�ساء الرتبوي4
اإجباري3--3نهج 607بناء وتطوير املنهج5

اإجباري2--2نهج 606حلقة بحث يف التدري�ض6
اإجباري3--3اإعداد املعلم7
اإجباري3--3نهج 604ق�سايا وم�سكالت يف املناهج املعا�سرة8
اإجباري3--3تقن 615ا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�ض9

اإجباري3--3نهج 611بناء الختبارات واملقايي�ض10
اإجباري3--3نهج 612حتليل املحتوى11
اإجباري6--6اإعداد ر�سالة املاج�ستري12

601 نهجنظرية املنهج

يت�سم���ن ه���ذا املق���رر عدة مو�سوع���ات تتناول مفه���وم النظرية والنموذج ب�سف���ة عامة، ومفه���وم النظرية والنموذج 
يف املنه���ج، كم���ا يعر����ض لعدة نظريات ومن���اذج يف بناء املناهج الدرا�سي���ة يحتاجها خ���رباء اأو متخ�س�سي املناهج عند 

ت�سميم وبناء املناهج الدرا�سية باململكة العربية ال�سعودية، مع تو�سيف تطبيقاتها الرتبوية.

602نهجنظرية التدري�ض

ي�سعي هذا املقرر اإىل تزويد الباحث بخلفية معرفية ت�ساعده على فهم التدري�ض والتعليم والتعلم وما يجري يف ال�سفوف 
الدرا�سي���ة، ومتكن���ه م���ن تنمية ت�سورات���ه العقلية ومفاهيمه العلمي���ة املتعلقة بالتدري����ض والتعلم وت�ساع���ده على اكت�ساف 

و�سياغة وحل امل�سكالت التدري�سية وذلك من خالل الطالع على النظريات احلديثة يف جمالت التعليم والتعلم.

603نهجمناهج البحث
يع���د مق���رر مناه���ج البحث من املق���ررات الأ�سا�سي���ة لطالب املاج�ست���ري، فحتى ي�ستطي���ع الطالب القي���ام مب�سروعة 
البحثي، اأو اأي اأبحاث اأخرى م�ستقبلية لبد له من التعرف على ا�سا�سيات البحث العلمي واأدواته واأ�ساليبه ومهارته 

املختلفة ب�سورة نظرية وتطبيقية. 

605 نهجالإح�ساء الرتبوي
ه���ذا املق���رر يركز على فهم الطال���ب لعلم الإح�ساء واإك�سابه بع�ض مهارات جمع وتبوي���ب وتنظيم وتف�سري البيانات 
ب�س���كل ي�ساع���ده على دقة حتليل الأبحاث العلمية وتف�سري نتائجه���ا الإح�سائية. واإك�ساب الطالب مهارات ا�ستخدام 

الربامج الإح�سائية مثل SPSS، مع معاجلة مناذج لبع�ض البيانات باأ�ساليب و�سيفة وا�ستدللية. 
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607 نهج بناء وتطوير املنهج

يت�سم���ن ه���ذا املقرر ماهية املنهج وعالقة املنه���ج بالنظرية الرتبوية ومكونات املنه���ج واأ�سا�سيات وتنظيمات املناهج 
وعمليات بناء وتطوير املناهج مع تطبيق بع�ض مناذج تطوير املناهج.

606 نهجحلقات بحث يف التدري�ض

يت�سمن هذا املقرر درا�سة اأ�س�ض اإعداد املعلم علمياً، ومهنياً وفقا لالجتاهات الرتبوية احلديثة، وتزويده باملعلومات 
واخل���ربات الأ�سا�سي���ة العلمي���ة الالزم���ة لتب�سريه باملهام املن���اط بها يف موؤ�س�س���ات التعليم، وتعريف���ه باأهم الكفايات 

الالزمة للمعلم، وطرق تقومي املعلم واملتغريات العاملية املعا�سرة واأثرها يف تكوين املعلم .

604 نهجق�سايا وم�سكالت يف املناهج املعا�سرة

يتناول املقرر احلايل ا�ستقراء بع�ض الق�سايا وامل�سكالت الرتبوية داخل نظام التعليم ب�سفة عامة واملناهج وطرق التدري�ض 
على وجه اخل�سو�ض واأ�سبابها وكيفية تناولها والتجارب املختلفة حول مواجهتها على امل�ستوى الدويل والإقليمي واملحلى.

611 نهجبناء الختبارات واملقايي�ض
يت�سمن هذا املقرر عر�سا �سامال لأدوات القيا�ض والتقومي املتنوعة واأ�ساليبها. 

615 تقنا�ستخدام التكنولوجيا يف التدري�ض

ي�سع����ى حمت����وي ه����ذا املق����رر ايل تزوي����د الباح����ث بخلفي����ة معرفي����ة عن الجتاه����ات احلديث����ة يف جم����ال تكنولوجي����ا التعليم 
وتطبيقاته����ا وتوظيفه����ا يف منظومة التعليم والتعلم، الأمر ال����ذى ي�ساعد على البتكار والتفكري التحليلي والتفكري الناقد 

وحل امل�سكالت ومبا يخدم املوؤ�س�سات التعليمية.

6012 نهجحتليل املحتوى

 يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب باأنواع املحت���وى ومعايري قابلية املحت���وى للتحليل، كما يه���دف اإىل تعزيز 
ق���درة الطال���ب ا�ستخدام مداخل فك الرتمي���ز للن�سو�ض القابلة للتحليل، وتوظيف تلك املداخل يف حتديد الأنواع 
املختلف���ة م���ن فئ���ات ووحدات التحليل وم���دى منا�سبتها وكيفية ت�سمي���م اأداة لر�سدها واأمن���اط الر�سد والت�سجيل 

والقيا�ض واإجراءات منهج حتليل املحتوى وكيفية �سياغة م�سكالته وحتديد اإجراءاته وتف�سري نتائجه. 

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

shehab1951@yahoo.comاأ. د. كوثر عبدالرحيم �سهاب

hnaji@mutah.edu.joاأ. د. ح�سني علي الناجي بني درمي

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
aalbalawi@ut.edu.saد. عبداهلل بن �سليمان البلوي

khereldin@yahoo.comد. جمدي خري الدين كامل
nabdallah@ut.edu.saد. نايل يو�سف �سيف

aalhwiti@ut.edu.saد. عواد بن حماد احلويطي
ksagrat@yahoo.comد.خلف علي عبا�ض ال�سقرات

Aazz66uk@yahoo.co.ukد. عبد اهلل عزام عبد القادر اجلراح
maryammh@yahoo.comد. مرمي حممد الأحمدي

Shreen.salah@yahoo.comد. �سرين �سالح عبداحلكيم

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
salshammary@ut.ed.saد. �سعود بن حممد ال�سمري

yaya9317@hotmail.com د. يحي بن عبداخلالق اليو�سف
د. عبدالقادر عبيداهلل احلمريي

oalkhatani@ut.edu.saد. عثمان بن علي القحطاين
 د. اأحمد بن اإبراهيم الغبان
nabada@ut.edu.sa د. نا�سر ال�سيد عبداحلميد
Rajab1234@hotmail.comد. حممد عبداملجيد ح�سني
maljohani@ut.edu.saد. منى بنت ماطر اجلهني

Dr.bashayer@live.comد. ب�ساير بنت رغيان البلوي
Dr-aliah@hotmail.comد. عالية حممد العطيات

Manar Elshami@yahoo.com د. منار مر�سي ال�سامي
Gelgela_y@yahoo.com د. جنالء يو�سف حوا�ض

قسم المناهج وطرق التدريس  v



305 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ب
دا

اآل
 و

ة
بي

تر
 ال

ة
لي

ك

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
rasheedsaleh@hotmail.comاأ. ر�سيد العطوي

اأ. علي �سالح ال�سهري
اأ. عمر البلوي

اأ. عزير العمري
اأ. عبد الرحمن الأ�سمري
اأ. من�سور مزعل العنزي
اأ. يحي اإبراهيم ع�سريي

اأ. �سالح ليف العنزي
اأ. �سادي عيان ال�سامان

اأ. يا�سر رجاء العنزي
اأ. عائ�سة خليفة البلوي

Freemd87@dmail.comاأ. فاطمة حممد ال�سهري
اأ. ليلى فالح العمراين

اأ. مرمي العنزي
اأ. دلة اجلهني

اأ. عائ�سة العطوي
اأ. اآمال اجلهني

اأ. تغريد ال�سوامني
اأ. اأماين العبيدان
اأ. دلل العمراين
اأ. ح�سة العنزي

اأ. رقيه الزهراين

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
دكتور /يحيى عبد اخلالق اليو�سف-تليفون املكتب   4251204 -04

 cid-thc@tu.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين الر�سمي
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v  الن�ساأة:
ُيع���د ق�س���م تقني���ات التعليم م���ن الأق�سام امل�ساندة بالكلية، كم���ا اأنه ي�ساهم يف اإع���داد املتخ�س�سني يف تقنيات   
التعلي���م، والقادري���ن على تق���دمي اخلدمات املرتبطة بها بدرج���ة عالية من الكف���اءة، بالإ�سافة اىل تقدمي 

اخلدم�ات املهنية و التخ�س�سي�ة التي حتتاج اإليها قطاعات التعليم .

الر�سالة:  v
تتلخ�ض ر�سالة ق�سم تقنيات التعليم يف الآتي:

اإع���داد املتخ�س�س���ني يف تقني���ات التعليم، والقادري���ن على تقدمي اخلدمات املرتبط���ة بها بدرجة عالية   .1
من الكفاءة.

تقدمي ا خلدم�ات املهنية و التخ�س�سي�ة التي حتتاج اإليها قطاعات التعليم وفق معايري اجلودة امل�ست  .2
هدفة.                                      

الأهداف:  v
يهدف ق�سم تقنيات التعليم اإىل حتقيق الآتي:

تزويد الطالب باأ�س�ض ومبادئ تقنيات التعليم واأ�ساليب توظيفها يف املنظومة التعليمية.  .1
تطوي���ر ممار�س���ات العامل���ني يف املي���دان الرتب���وي م���ن خ���الل: تق���دمي اخل���ربة وامل�س���ورة للموؤ�س�سات   .2
الرتبوي���ة، وعق���د دورات تدريبي���ه يف جم���الت تقني���ات التعلي���م، وامل�سارك���ة يف م�سروع���ات التعلي���م 

اللكرتوين.
اإعداد جيل من الباحثني الرتبويني الواعدين، للقيام بالبحوث التطبيقية يف جمال تقنيات التعليم   .3
، مب���ا ي�سهم يف ح���ل امل�سكالت الرتبوية والتعليمية وتطوير العملي���ة التعليمية ب�ستى جوانبها، وذلك 

حالل برامج الدرا�سات العليا.
تقدمي امل�ساعدة الفنية للموؤ�س�سات الرتبوية وغريها يف مبنطقة تبوك خارج نطاق اجلامعة، مع عمل   .4

دورات تدريبية للطالب والإداريني واأع�ساء هيئة  التدري�ض يف جمال تقنيات التعليم.
امل�ساهم���ة يف برام���ج التعل���م امل�ستمر والتعلم املفتوح والتعلم عن بعد م���ن خالل الربامج التي تقدمها   .5

جامعة تبوك ملن�سوبيها . 

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
219kkhhll@hotmail.comد. خالد عبد الرحيم ال�سريف

219m_alhwiti@hotmail.comد. حممد مفرج احلويطي

219Zeinhom2002@yahoo.comد. �سامح زينهم عبداجلواد

219د. خالد نا�سر القحطاين
219د. مفلح قبالن القحطاين

ون
�سر

حا
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمامل

219اأ. �سمري مو�سى النجدي

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
دكتور/ خالد نا�سر القحطاين -هاتف: 0144251206   حتويله  219

Edu_tech@ut.edu.sa: الربيد اللكرتوين للق�سم

قسم تقنيات التعليم  v



307 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ب
دا

اآل
 و

ة
بي

تر
 ال

ة
لي

ك

v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء  ق�س���م الرتبية وعلم النف�ض �سمن اأق�سام الكلي���ة مب�سماها القدمي الكلية املتو�سطة عام 1407ه� ،   
ث���م تغ���ري م�سم���ى الكلي���ة اإىل كلية املعلمني ، وظل ال�سم كذلك  اإىل اأن مت اإع���ادة هيكلة العديد من الكليات 
وان�سم���ت الكلي���ة اإىل اجلامع���ة با�س���م كلي���ة الرتبي���ة والآداب يف عام 1430ه���� ، وظل ا�سم الق�س���م كما هو يف 
الهيكل���ة اجلدي���دة ، وهناك حم���اولت لف�سل ق�سم الرتبية عن علم النف�ض وخا�س���ة بعد النتهاء من كلية 

املعلمني وذلك بتخريج طالبها .

الروؤية:  v
ي�سع���ى ق�س���م الرتبي���ة وعل���م النف����ض اإىل التمي���ز يف تنفيذ برام���ج اأكادميي���ة مرتبطة بالتخ�س����ض ومتثيل   

اأن�سطة بحثية متقدمة والإ�سهام ب�سكل كبري يف خدمة املجتمع. 

الر�سالة:  v
ي�سعى الق�سم اإىل اإعداد الكوادر العلمية املتخ�س�سة يف جمال الرتبية وعلم النف�ض.  .1

تقدمي اخلدمات والربامج الرتبوية وال�سلوكية التي ت�ساعد يف تنمية املهارات الرتبوية لدى الطالب   .2
والباحث���ني واملخت�س���ني لالإ�سه���ام يف خدم���ة املجتم���ع يف ميادين البح���ث العلمى والتدري����ض والإر�ساد 
والعالج النف�سى ؛ وذلك مب�ستوى عال من اجلودة وفق املعايري الإقليمية والعربية والعاملية .                                    

الأهداف:  v
ي�سارك الق�سم يف الإعداد الرتبوى املهنى من خالل حتقيق الأهداف التالية : 

تنمية اإدراك الطالب والطالبات للمفاهيم والأ�س�ض الفكرية والرتبوية والنف�سية وتطبيقاتها حملياً   .1
واإقليمياً وعاملياً .

تعري���ف الط���الب والطالب���ات بدور البحوث الرتبوي���ة والنف�سية يف تطوير املجتمع���ات وحل امل�سكالت   .2
التى تواجهها .

تنمية القدرة على فهم وحتليل امل�سكالت الرتبوية والنف�سية يف الواقع املعا�سر   .3
العم���ل عل���ى اإك�ساب الط���الب املهارات البحثية لكتاب���ة التقارير عن الأبحاث التى مت���ت يف جماىل الرتبية   

وعلم النف�ض . 
بالن�سب���ة لق�س���م الرتبية وعلم النف�ض مت تخري���ج طالب كلية املعلمني يف اخلطط القدمية ول يوجد لديه   

ط���الب يف مرحل���ة البكالوريو����ض، وه���و الآن ب�سدد تق���دمي برامج ماج�ست���ري يف اأ�سول الرتبي���ة والتوجيه 
والإر�ساد وقيا�ض وتقومي  وبكالوريو�ض علم نف�ض جارى العمل بها.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ون
ارك

مل�س
ة ا

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
219asirimohd@hotmail.comد. حممد عبد اهلل  ع�سريي

219Osamafarag2002@yahoo.comد. اأ�سامة حممود فراج

219mageed4@hotmail.comد. عبد الرحمن عثمان معروف

219Dr_gabershad@hotmail.comد. جابر ر�ساد �سديق خليل

dr.shaher-001@hotmail.comد. �ساهر خالد اأحمد �سليمان

g.albalawi@ut.edu.saد. جميلة حمود البلوي

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
219malbelehshi@ut.edu.saد. حممد ماجد البليه�سي

aelmasoudy@ut.edu.saد. اأحمد �سليم امل�سعودي

mazen_423@yahoo.comد. حممود عطية  حممود 

elkasas2000@yahooo.comد. �سربي حممد اإ�سماعيل 

dr_alhijy@hotmail.comد. عبد العزيزحجي العنزي

habeeb.sh@hotmail.comد. حممد حبيب ال�سنقيطي 

hwwwwn@gmail.com د. ح�سن عبد اهلل القرين

hdadqq@gmail.comد. عبد املح�سن ال�سلمى 

alhrbi909@gmail.comد. عي�سى جود اهلل احلربى

Abdmmb@ gmail.comد. عبد اهلل حممد بار�سيد

Dr.yousef.s.s@ Hotmail.comد. يو�سف �سطام العنزي

amhm29@hotmail.comد. عبداهلل حممد املهداوي 

قسم التربية وعلم النفس  v
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khawla-a@hotmail.comد. خوله �سعد البلوي

olfat_kahla@hotmail.comد. األفت كحله

rania_elsawy2@hotmail.comد. رانيا ال�ساوي عبده

habab_osman@yahoo.comد. حباب عثمان

azzayakout610@yahoo.comد. عزه ياقوت العزب

dr.manal.4@hotmail.comد. منال ال�سريف

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
M2010-ut@ hotmail.comاأ. حممد عو�ض علي 

Najmi999@ hotmail.comاأ. علي ح�سني النجمي

m.brikeet@gmial.comاأ. ممدوح الربيكيت

Hamad.alo@hotmail.comاأ. حمد جزاء العتيبى

اأ. غالب مطلق العنزي
اأ. هناء اجلهني

sweetlovely12@hotmail.comاأ. فوزية ال�سواط

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
دكتور/ حممد حبيب اهلل حممد ال�سنقيطي  -هاتف: 0144251225 

habeeb.sh@hotmail.com      -     epd-thc@ut.edu.sa    : الربيد اللكرتوين للق�سم

قسم التربية وعلم النفس  v
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  كلية إدارة األعمال
اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

كلية إدارة األعمال   v
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v  الن�ساأة:
مت اإن�ساء كلية اإدارة الأعمال بجامعة تبوك مبوجب قرار جمل�ض التعليم العايل رقم )1432/66/24( بتاريخ 1432/10/20ه�،   
ومبوافق���ة خ���ادم احلرم���ني ال�سريفني رئي�ض جمل����ض الوزراء ورئي�ض جمل�ض التعليم العايل املل���ك عبد اهلل بن عبد العزيز 
اآل �سع���ود عل���ي ق���رارات جمل����ض التعليم الع���ايل يف جل�سته ال�ساد�س���ة وال�ستون )66( بتاري���خ 1432/11/18ه����، وت�سم الكلية 
خم�س���ة اأق�س���ام علمية هي: ق�س���م املحا�سبة، وق�سم الت�سويق، وق�سم الإدارة، وق�سم التمويل وال�ستثمار وق�سم نظم املعلومات 
الإدارية، لت�سهم يف حتقيق روؤية ور�سالة واأهداف اجلامعة من خالل تزويد �سوق العمل مبخرجات ت�ساهم يف عملية البناء 
والتطوي���ر باململك���ة العربية ال�سعودية. و�سوف تقوم الكلي���ة بتقدمي برامج درا�سات عليا لدرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال 

واملحا�سبة، اإ�سافة اإيل �سعي الكلية للح�سول علي العتماد الأكادميي الوطني والعاملي لكافة براجمها.

الروؤية:  v
ت�سع���ى الكلي���ة لأن تك���ون م���ن الكلي���ات املتميزة والرائ���دة يف جم���ال اإدارة الأعمال والبح���ث العلمي عل���ي امل�ستويني الوطني   

والعاملي.

الر�سالة:  v
تلت���زم الكلي���ة بتقدمي برام���ج تعليمية متميزة ومتخ�س�سة يف جمال اإدارة الأعمال من اأج���ل توفري الكفاءات املوؤهلة ل�سوق   

العمل، واإجراء البحوث والدرا�سات ذات اجلودة العالية مبا ي�ساهم يف خدمة املجتمع.

قيم الكلية:  v
توؤك���د الكلي���ة التزامه���ا باملعتق���دات والقي���م الإ�سالمي���ة والع���ادات والتقالي���د ال�سائدة يف املجتم���ع ال�سع���ودي، ويف �سوء هذا   
ت�سرت�س���د الكلي���ة بالقي���م التالية: الري���ادة –اجلودة –التمي���ز –التعلم –البتك���ار –العمل كفريق –ال���ولء –ال�ستقامة 

املتبادل.  والحرتام  –الثقة  –ال�سفافية 

الأهداف الإ�سرتاتيجية:  v
ورائدة. متميزة  تعليمية  برامج  تقدمي   •

والرتجمة. والتاأليف  والن�سر  العلمي  البحث  وتطوير  حتفيز   •
العملي. والتطبيق  النظرية  املعرفة  بني  الفجوة  وجت�سري  املحلي  املجتمع  مع  فعالة  �سراكات  حتقيق   •

بالكلية. التعليمية  العملية  متطلبات  حتقق  وتنظيمية  اإدارية  بيئة  اإيجاد   •
التعليمية. العملية  خلدمة  ومتطورة  حديثة  حتتية  بنية  توفري   •
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عميد الكلية

وحدة العالقات العامة 
والإعالم

مدير الإدارة

مدير مكتب عميد الكلية

وكيل الكلية
ل�سطر الطالبات

وكيل الكلية
للتطوير اجلودة

وكيل الكلية للدرا�سات 
العليا والبحث العلمي

وكيل الكلية لل�سوؤون 
الأكادميية

رئي�س ق�سم التمويل 
وال�ستثمار

رئي�س ق�سم
نظم املعلومات رئي�س ق�سم الت�سويق رئي�س ق�سم املحا�سبة رئي�س ق�سم الإدارة

م�ساعد مدير الدارة 
ل�سطر الطالبات
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امل�سرف على ال�سوؤون 
الأكادميية

م�سرفات الأق�سام 
العلمية

مديرة اإدارة
 ال�سوؤون الأكادميية

مديرة اإدارة
الدرا�سات العليا 

مديرة اإدارة
التطوير واجلودة

ال�سوؤون الدارية

ية
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v  م�سرفات الأق�سام العلمية تابعة اإدارياً اإىل وكلية الكلية ب�سطر الطالبات وعلمياً اإىل روؤ�ساء الأق�سام العلمية ب�سطر الطالب
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v
v متنح الكلية درجة البكالوريو�س يف التخ�س�سات الآتية:   

الدرجة العلميةالق�سمعدد
البكالوريو�ضالإدارة1
البكالوريو�ضالت�سويق 2
البكالوريو�ضاملحا�سبة3
البكالوريو�ضالتمويل وال�ستثمار 4
البكالوريو�ضنظم املعلومات الإدارية5

وحدات تابعة للكلية.  v
. الكادميي  والعتماد  اجلودة  وحدة   •

العلمي. البحث  وحدة   •
الأكادميية. ال�سوؤون  وحدة   •

البتعاث. وحدة   •
الطالبية. والأندية  الأن�سطة  وحدة   •

واخلريجني التعاوين  التدريب  وحدة   •

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:  v
يح�سل الطالب على درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�سات كلية اإدارة الأعمال بعد اإمتام 133 �ساعة درا�سية بنجاح كحد اأدنى   

وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1
17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2
30متطلبات الكلية3
45متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
9متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6

6مواد حره 7
133املجموع

متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد 
الوحدات

ن %
لوز

املتطلبات ا
ال�سابقة

مدة
معت

ري
نظ

COMM 0012210مهارات الت�سال1
CSC 0013415مهارات احلا�سب وتطبيقاته2
LTS 0013415مهارات التعلم والتفكري والبحث3
ARAB 1012210مهارات لغوية4
ISLS 1012210الثقافة الإ�سالمية 51
ISLS 2012210ISLS 101الثقافة الإ�سالمية 62
ISLS 3012210ISLS 201الثقافة الإ�سالمية 73
ISLS 4012210ISLS 301الثقافة الإ�سالمية 84
ARAB 2012210ARAB 101مهارات الكتابة9

100%2022املجموع

ال�سنة التح�سريية: وت�سمل املواد الدرا�سية لل�سنة التح�سريية ما يلي:  v
يدر�����ض الطال����ب يف ع����ام درا�س����ي كامل يف ال�سن����ة التح�سري����ة ويقبل بكل الأق�س����ام طالب امل�ساري����ن العلم����ي والأدبي بينما   
يقت�سر قبول الطالب بق�سم املحا�سبة وال�ستثمار والتمويل علي طالب امل�سار العلمي فقط ويدر�ض الطالب املواد الآتية 

بال�سنة التح�سرية.

الف�سل الأولاملادة
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمز

------ELS 0015اللغة الإجنليزية 1
------ARB 1012مهارات لغوية

------COMM 0012مهارات الت�سال

كلية إدارة األعمال  v
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------MATH 1063مبادئ الريا�سيات
------CSC 0013مهارات احلا�سب وتطبيقاته

الف�سل الثايناملادة
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمز

------ISLS 1012الثقافة الإ�سالمية 1
-------PAD 0012مبادئ الإدارة العامة 

-------STAT 0012مقدمة يف الإح�ساء
ELS 0025ELS001اللغة الإجنليزية 2

--------LTS 0013مهارات التعلم والتفكري والبحث

بيانات الت�سال:  v

العميد: مكتب   •
فاك�ض: 0144216128 تليفون: 0144262592    حتويلة: 1444   

 malbugami@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  
http://www.ut.edu.sa/ar/web/u002269 :املوقع الإلكرتوين  

�سندوق بريد: تبوك 741  
الأكادميية: ال�سوؤون   •

taalenazi@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين حتويلة: 1588     
 www.ut.edu.sa/ar/web/u200777 :املوقع الإلكرتوين  

الإدارة: مدير   •
gm-1393@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين تليفون: 0144222873     حتويلة: 1724   

http://www.ut.edu.sa/ar/web/u14346 :املوقع الإلكرتوين  
الطالبات: �سطر   •

م�سرفة كلية اإدارة الأعمال:  
تليفون: 0144271750  

aazaylaie@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين  
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v  الن�ساأة:
ترجع ن�ساأة الق�سم اإىل العام اجلامعي 1433/1432ه� املوافق 2012/2011م، ب�سدور موافقة خادم احلرمني   
ال�سريف���ني املل���ك عبد اهلل بن عب���د العزيز اآل �سعود على قرارات جمل�ض التعليم العايل يف جل�سته ال�ساد�سة 
وال�ست���ني )66( بتاري���خ 1432/11/18ه���� باإن�س���اء كلية اإدارة الأعم���ال بجامعة تبوك مت�سمن���ة خم�سة اأق�سام 
علمي���ة منه���ا ق�س���م الإدارة وانطالقا من حر�ض الكلية على تقدمي برام���ج اأكادميية نوعية متميزة واإعداد 
البح���وث والدرا�سات يف جم���الت الإدارة ذات اجلودة العالية لتوفري الكوادر الب�سرية املوؤهلة، وذلك لتلبية 

متطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي.
الروؤية:  v

يتطل���ع الق�س���م اإىل حتقيق الريادة يف تق���دمي الربامج الأكادميية واإعداد البح���وث العلمية على امل�ستويني   
املحلي والإقليمي.

الر�سالة:  v
يلتزم الق�سم بتقدمي برامج اأكادميية متميزة يف جمال الدارة لتنمية مهارات وقدرات الطالب مبا يتوافق   
م���ع متطلب���ات �س���وق العمل، واإعداد البح���وث والدرا�سات العلمي���ة ذات اجلودة العالية مب���ا ي�سهم يف خدمة 

املجتمع.                

الأهداف:  v
الأكادميي. العتماد  متطلبات  مع  تتوافق  الإدارة  جمال  يف  متميزة  اأكادميية  برامج  وتقدمي  اإعداد   •

الق�سم. خريجي  لدى  التميز  يحقق  مبا  احلديثة  العلمية  التقنيات  وفق  التدري�ض  واأ�ساليب  طرق  تفعيل   •
املجتمع. وخدمة  املعرفة  تطوير  يف  ت�سهم  اأ�سيلة  ودرا�سات  باأبحاث  القيام  على  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع   •

العمل. �سوق  داخل  الأعمال  موؤ�س�سات  مع  التعاون  يدعم  مبا  وال�ست�سارات  التدريبية  الربامج  تقدمي   •

اأهداف اخلطة الدرا�سية لق�سم الإدارة وخمرجاتها:  v
الإدارة. جمالت  يف  الإ�سالمي  الفكر  اأ�سالة  اإبراز   •

احلديثة. العلمية  واملفاهيم  بالنظريات  مزودة  خمرجات  تقدمي   •
الإدارة جمال  يف  العمل  اإجادة  من  متكنهم  مهنية  واأخالق  ومهارات  مفاهيم  لديهم  بخريجني  املجتمع  تزويد   •

تقدمي خمرجات قادرة على ا�ستيعاب الأفكار احلديثة يف جمال التخ�س�ض واإمكانية تطبيقها با�ستخدام الأ�ساليب   •
الكمية والتقنية احلديثة.

اململكة. يف  الإدارية  امل�سكالت  لدرا�سة  العلمي  والبحث  التفكري  يف  عالية  بقدرات  الطالب  تزويد   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الإدارة:   v
متنح درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض الإدارة من كلية اإدارة الأعمال ملن يح�سل على معدل تراكمي ل يقل   

عن 2 من 5، بعد اجتياز عدد )133( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التايل:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1
17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2
30متطلبات الكلية3
45متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
9متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6
6�ساعات حرة7

133املجموع

ق�سم الإدارة:   v
v متطلبات الق�سم:   

تتمثل متطلبات الق�سم يف ما يلي:  

متطلبات الكلية الإجبارية 10 مقررات درا�سية 30 �ساعة معتمدة:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

----MGT 2313310مبادئ اإدارة الأعمال1

----ACCT 2313310مبادئ املحا�سبة 21

قسم اإلدارة   v
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----ECON 2313310مبادئ القت�ساد اجلزئي3

----LAW 2313310القانون التجاري4

----MKT 2313310مبادئ الت�سويق5

MGT 2323310STAT001مناهج البحث العلمي6

FIN 2413310ACCT 231مبادئ املالية7

ECON 2413310ECON 231مبادئ القت�ساد الكلي8

ACCT 2413310ACCT 231مبادئ املحا�سبة 92

MIS 2413310MGT 231نظم املعلومات الإدارية10

3030100املجموع

متطلبات الق�سم الإجبارية 15 مقرر درا�سي 45 �ساعة معتمدة   v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

ا

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1v الأ�ساليب الكميةMGT351336.7STAT 001
MGT 231

MGT 352336.7MGT 231تطور الفكر الإداري2

MGT 353336.7MGT 231ال�سلوك التنظيمي3

MGT 361336.7MGT 231اإدارة املوارد الب�سرية4

MGT 362336.7MGT 231نظرية التنظيم5

MGT 363336.7MGT 231الإدارة يف الإ�سالم6

MGT 364336.7MGT 353اأخالقيات الأعمال7

MGT 471336.7MGT 351اإدارة الإنتاج والعمليات8

MGT 472336.7MGT 362اإدارة املنظمات غري الربحية9

MGT 473336.7MGT 231الإدارة ال�سرتاتيجية10

مرا�سالت اإدارية باللغة 11
الإجنليزية.

MGT 481336.7MGT 362

اإدارة التغيري والتطوير 12
التنظيمي

MGT 482336.7MGT 362

MGT 483336.7MGT 473اإدارة اجلودة ال�ساملة13

MGT 484336.7MGT 353القيادة الإدارية14

MGT 48936.7تدريب تعاوين15
ت�سجل يف ف�سل �سيفي 
منف�سل بعد درا�سة 90 

�ساعة بنجاح

45100املجموع
)v )  مادة اإجبارية من ق�سم الإدارة 

مقررات اختيارية من داخل التخ�س�س (6 �ساعات معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MGT 4743350MGT 231اإدارة املن�ساآت ال�سياحية والفنادق1

MGT 4753350MGT 231اإدارة امل�ست�سفيات 2

MGT 4763350MGT 231اإدارة املوارد والإمداد3

MGT 4773350MGT 351اتخاذ القرارات الإدارية وحل امل�سكالت4

MGT 4853350MGT 231اإدارة امل�ساريع5

MGT 48622350CS 001حالت اإدارية با�ستخدام احلا�سب الآيل6
MGT 231
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املقررات الختيارية (من خارج التخ�س�س) 9 �ساعات:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ACCT 3513333.3ACCT 241حما�سبة التكاليف1
ACCT 3523333.3ACCT 241حما�سبة ال�سركات2
MKT 4733333.3MKT 231اإدارة الت�سويق3
MKT 3513333.3MKT 231�سلوك امل�ستهلك4
FIN 3513333.3FIN 241مبادئ ال�ستثمار5
FIN 3523333.3FIN 241التمويل وامل�سارف الإ�سالمية6
MIS 3523333.3MIS 241التجارة الإلكرتونية7
MIS 3513333.3MIS 241اأمتتة املكاتب8

تو�سيف مقررات :  v

PAD 001مبادئ الإدارة العامة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقتها بالعلوم الأخرى ويو�سح الفرق بني 
الإدارة العام���ة واإدارة الأعم���ال، ويتناول الهيكل الإداري للدولة، الوظيف���ة العامة، املرفق العام، كما يعرف الطالب 
بالوظائ���ف الإداري���ة الرئي�سي���ة: )التخطي���ط والتنظي���م والتن�سيق والقي���ادة والرقابة( وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املديري���ن يف منظم���ات القطاع العام. ويقدم املق���رر للطالب تعريفاً مبفهوم املوازنة العام���ة )امليزانيات التقديرية( 
ويو�سح اأنواع واأ�ساليب اإعداد املوازنات على اأ�سا�ض تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة، ويو�سح املقرر مفهوم 
وخط���وات �سناع���ة القرارات الإداري���ة واأنواعها. كما يهتم املقرر بتعريف الط���الب بامل�سطلحات ذات العالقة باللغة 

الإجنليزية وتعويد الطالب على البحث عن امل�سطلحات املتعلقة بالإدارة العامة.

MGT 231مبادئ اإدارة الأعمال
الرتكيز يف هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم الإدارة واأهميتها يف حياتنا ومراحل تطور علم الإدارة ومدار�سها 
الفكري���ة، كم���ا يو�سح املق���رر خطوات عملية اتخ���اذ القرار الإدارية والوظائ���ف الإدارية وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املدي���ر يف من�س���اأة الأعمال من تخطيط، واتخ���اذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والت�سال، والرقابة كما يتطرق اإىل 

وظائف املن�ساأة املتمثلة باملوارد الب�سرية والتمويل والت�سويق وغريها. 

ACCT 231مبادئ املحا�سبة )1(
تتن���اول امل���ادة اأ�سا�سي���ات املحا�سب���ة املالي���ة وتطبيقاته���ا يف املن�س���اآت اخلدمية وتو�سي���ح الإج���راءات املحا�سبية يف تلك 
املن�س���اآت ) ال���دورة املحا�سبي���ة( : التحلي���ل، والت�سجي���ل ، الرتحي���ل ...... و�سول لإع���داد القوائم املالي���ة اخلتامية : 
قائمة الدخل وقائمة املركز املايل . كما تلقي املادة ال�سوء على الت�سويات اجلردية للمقدمات وامل�ستحقات اخلا�سة 

بالإيرادات وامل�سروفات.

ECON 231مبادئ القت�ساد اجلزئي
يرمى هذا املقرر اإىل اخذ الطالب يف خطوة نحو معرفة ال�سلوك القت�سادي لالأفراد والعائالت واملن�ساآت وما يرتتب 
عل����ى ذل����ك ال�سلوك من توظيف للموارد، خلق فر�����ض للت�سغيل، زيادة الدخول ورفع م�ستوى الرفاهية كما نتوقع عند 
هذا امل�ستوى املبكر اأن يتعلم الطالب حمتوى �سيا�سات ال�سلوك القت�سادي ملعرفة اأثر وكفاءة ال�سيا�سات القت�سادية.

LAW 231القانون التجاري
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأهمية القانون التجاري و�سرورة قواعده للتعامالت املالية للتجار، من خالل 
بيان النظرية العامة يف التجارة والتجار؛ لتمكينه من متيز الأعمال التجارية عما �سواها، وما يتعلق بها من واجبات، 

والزامات كدفاتر التجارة وال�سجل التجاري اإ�سافًة لأنواع ال�سركات واإحكامها. 

MKT 231مبادئ الت�سويق
يه����دف املق����رر اإىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية للت�سويق ومكونات البيئ����ة الت�سويقية املعا�سرة. كما يهدف اإىل 
متك����ني الطال����ب من الأدوات الالزمة لتجزئة ال�سوق وفهم وحتليل �سلوك امل�ستهلك وتطوير واإدارة املنتجات وحتديد 
ال�سع����ر املنا�س����ب واختي����ار قن����وات التوزي����ع وو�سع خط����ة الرتويج مبا يحق����ق اأهداف منظم����ات الأعم����ال ويلبي حاجات 

ورغبات العمالء.

MGT 232مناهج البحث العلمي

يركز هذا املقرر على تعريف الطالب باأ�ساليب البحث العلمي وحتديد م�سكلة البحث وت�سميم منهجية البحث وو�سع 
فر�سياته، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث من م�سادرها املختلفة، واأ�ساليب معاجلتها وحتليلها اإح�سائياً وعر�ض 

نتائج التحليل، كما يعرف الطالب باأ�سا�سيات اإعداد وكتابة التقرير العلمي للبحث من حيث ال�سكل وامل�سمون.

FIN 241مبادئ الإدارة املالية
تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال الإدارة املالية 
واأهميتها وتطبيقاتها يف �سركات الأعمال وكذلك عن الطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل املايل واأهم اأدواته واأنواعه 

وكيفية ال�ستفادة منه، وتعريف الطالب مبفهوم القيمة الزمنية واأهميته يف عملية التقييم ال�ستثماري.

قسم اإلدارة   v
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ECON 241مبادئ القت�ساد الكلي
ت�سع����ى ه����ذه املادة اإىل تعريف الطالب مبجموعة من املفاهيم القت�سادي����ة الأ�سا�سية املتعارف عليها يف اإطار القت�ساد 
الكل����ي م����ن خالل م�ساهمة املدار�ض الفكري����ة املختلفة معا بالرتكيز على الفكر الكين����زي. ويعر�ض املقرر طرق تقومي 
وقيا�����ض الن�س����اط القت�س����ادي الكلي ومقارنتها بحالة الت����وازن. كما يتعر�ض املقرر لأهم امل�س����كالت القت�سادية الكلية 
مثل البطالة والت�سخم، كذلك اأهم اأهداف واأدوات ال�سيا�سات املالية والنقدية، كما تتم درا�سة موجزة عن دور النقود 

والبنوك وبع�ض املو�سوعات املعا�سرة الأخرى.

ACCT 241مبادئ املحا�سبة )2(
يه����دف ه����ذا املقرر اإىل ا�ستكمال ما �سب����ق اأن تناوله يف مقرر مبادئ املحا�سبة )1( مع الرتكيز على املعاجلات املحا�سبية 
الأ�سا�سي����ة يف املن�س����اآت التجاري����ة )امل�سرتي����ات – املبيع����ات –جممل الربح و�س����ايف الربح (، باقي الت�سوي����ات اجلردية يف 
نهاي����ة الع����ام كجرد املدينني وطرق تقدير خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، واملعاجلات املحا�سبية لال�ستثمارات 
يف الأوراق املالي����ة بغر�����ض املتاج����رة اأو بغر�ض الحتف����اظ وح�ساب خم�س�ض هبوط اأ�سعار ا�ستثم����ارات وكيفية معاجلته 
حما�سبي����ا، والط����رق املختلف����ة لت�سعري خم����زون اآخر امل����دة واملعاجلات املحا�سبي����ة لالأ�سول الثابتة والإه����الك ،واأ�سلوب 

اإعداد قائمة التدفقات النقدية.

MIS 241نظم املعلومات الإدارية

تقدم هذه املادة مقدمة يف نظم املعلومات الإدارية يف عامل الأعمال . كما تقدم نظرة تنظيمية ل�ستخدام نظم املعلومات 
لإن�ساء منظمات تناف�سية، واإدارة منظمات عاملية، وتوفري �سلع وخدمات منا�سبة للم�ستهلك. وتغطي مو�سوعات املادة 
الأجه����زة، والربام����ج، وقواعد البيانات، واأنظمة الت�سالت، وال�ستخدام ال�سرتاتيجي لنظم املعلومات، وتطوير نظم 

املعلومات، واجلوانب الجتماعية والأخالقية املتعلقة بنظم املعلومات.

MGT 351الأ�ساليب الكمية

يركز هذا املقرر على تعريف الطالب بالأ�ساليب الكمية التي ي�ستخدمها املديرون يف اتخاذ قرارات ر�سيدة مبنية على 
حتلي����ل علم����ي للم�سكالت، ويتناول املقرر املوا�سي����ع التالية : مفهوم بحوث العملي����ات وا�ستخدامها يف اتخاذ القرارات 
الإداري����ة، اإع����داد النم����اذج الريا�سية وتطبيقها حل����ل بع�ض امل�ساكل العملية التي تواج����ه الإدارة مثل: اأ�سلوب الربجمة 

اخلطية ومنوذج النقل، ومنوذج امل�سار احلرج، ومنوذج تقييم ومراجعة امل�ساريع. 

MGT 352تطور الفكر الإداري

يركز هذا املقرر على تعريف الطالب باملراحل التي مر بها الفكر الإداري عرب الع�سور املختلفة ورواد الفكر الإداري يف 
الع�سور املختلفة، مع تو�سيح تاأثري الثقافة والأفكار والفل�سفة التي كانت �سائدة يف كل ع�سر من الع�سور على تبلور

وتط���ور الفك���ر الإداري، ويق���دم املقرر املفاهي���م والنظريات الإدارية يف �سياق تطورها الزمن���ي، كما يقدم مناق�سة �ساملة 
ومتعمقة للمبادئ الأ�سا�سية والنظريات املتعلقة بعنا�سر العملية لالإدارة وهي التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة.

MGT 353ال�سلوك التنظيمي
يركز هذا املقرر على تزويد الطالب مبعلومات متكنهم من معرفة مفهوم ال�سلوك التنظيمي والعلوم املرتبطة به 
وزيادة اإملامه مب�ستويات ال�سلوك التنظيمي وارتباطها باأداء املنظمة وكذلك التعريف بالعمليات العقلية التي توؤثر 
يف �سل���وك الف���رد يف اط���ار املنظمة، وطبيعة العالقة بني ال�سل���وك الفردي وال�سلوك اجلماع���ي، و�سلوكيات العاملني 

يف املنظمات.

MGT 361اإدارة املوارد الب�سرية

يرك���ز ه���ذا املق���رر على اإب���راز دور اإدارة امل���وارد الب�سرية يف منظمات الأعم���ال ووظائفها الأ�سا�سي���ة لتمكني املنظمات 
م���ن حتقي���ق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. ويت�سمن املو�سوعات التالية: املفه���وم املعا�سر لإدارة املوارد الب�سرية، حتليل 
الوظائ���ف، تقيي���م الوظائ���ف، تخطيط املوارد الب�سري���ة، ا�ستقطاب واختيار العاملني، تق���ومي اأداء العاملني، تدريب 

وتنمية العاملني، اإدارة التعوي�سات، �سبط الأداء الوظيفي، امل�ستقبل الوظيفي والرتقية، اإنهاء اخلدمة.

MGT 362نظرية التنظيم

يرك���ز ه���ذا املق���رر على تعريف الط���الب باملفاهيم الأ�سا�سية لنظري���ة املنظمة واأهدافها واأهميته���ا ودورها التنموي، 
ويق���دم املق���رر �سرحا للنم���اذج التقليدية واحلديثة يف نظري���ة املنظمة وحتليل مكونات املنظم���ة ومداخل ت�سميمها 
واملب���ادئ الت���ي تقوم عليه���ا واأ�ساليب قيا����ض الأداء التنظيمي وبيئة املنظم���ة ومكوناتها واأنواعه���ا وانحدار املنظمات 

وتطويرها وتقنيات البقاء وثقافة املنظمة وتقنيات املواءمة املتعلقة باملنظمة.

MGT 363الإدارة يف الإ�سالم

يتم الرتكيز يف هذه املقرر على تعريف الطالب بالإدارة الإ�سالمية من حيث مفهومها وطبيعتها وواجباتها، ويتطرق 
اإىل التجرب���ة واملمار�س���ات الإ�سالمي���ة يف جم���ال الإدارة �س���واء ملرافق الدولة عموم���اً ولإدارة الأعم���ال يف من�ساآت القطاع 
اخلا����ض يف املجتمع���ات الإ�سالمي���ة منذ �سدر الإ�س���الم وحتى الع�سر احلديث، وما تتميز ب���ه تلك التجربة من مفاهيم 
ومبادئ واأ�س�ض واإجنازات �ساهم بها يف الفكر الإداري، وذلك من خالل تناول الوظائف الإدارية يف املجتمع الإ�سالمي.

MGT 364اأخالقيات الأعمال

يرك���ز ه���ذا املق���رر على تعريف الطالب مبفهوم اأخالقي���ات الأعمال وامل�سكالت الأ�سا�سية فيه���ا، وي�ستعر�ض التطور 
التاريخ���ي لنظري���ات ومداخ���ل اأخالقي���ات الأعم���ال وتطبيقاته���ا يف املنظم���ات املختلف���ة، واأه���م الق�ساي���ا املرتبط���ة
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باأخالقي���ات الأعم���ال، كامل�سوؤولي���ة الجتماعية واأخالقي���ات الإدارة وامل�سوؤولي���ة البيئية واأخالقي���ات املهنة، واملنظور 
الإ�سالم���ي وم���دي اأف�سليته يف ه���ذا املجال. ويت�سمن املقرر عر�ساً لبع�ض التج���ارب والتطبيقات الإدارية يف جمال 

ن�سر اأخالقيات الأعمال يف املنظمات الناجحة.

MGT 471اإدارة الإنتاج والعمليات

يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى تعري���ف مبفه���وم اإدارة الإنت���اج ويزود الط���الب مبعلوم���ات تعرف الط���الب مبجموع���ة املفاهيم 
الأ�سا�سية املتعلقة باإدارة العمليات ال�سناعية واخلدمية ومتابعة التطورات الأ�سا�سية يف جمال اإدارة العمليات وجمالت 
ال�ستفادة منها، وكذلك التعريف بالطرق والأ�ساليب الإح�سائية والريا�سية امل�ستخدمة يف تخطيط ورقابة الإنتاجية 

 ) OPT، JIT ، MRP ( وحتليل م�سكالت الإنتاج. ويت�سمن املقرر تعريفا ببع�ض النظم الإنتاجية مثل

MGT 472اإدارة املنظمات غري الربحية

يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى تعري���ف الط���الب باملنظمات غ���ري الربحي���ة، ودوره���ا يف التنمية املجتمعي���ة، كما يت�سم���ن املقرر 
تو�سيح���ا لهيكلته���ا، والإط���ار النظام���ي والقانوين لتاأ�سي�سه���ا وعالقاتها بباق���ي املنظمات احلكومي���ة واملجتمع الأهلي، 

واأ�ساليب اإدارة ن�ساطاتها وتوفري التمويل الالزم والدعم املادي واملعنوي لها، ومفهوم العمل التطوعي ونظرياته.

MGT 473الإدارة ال�سرتاتيجية

يركز املقرر على تو�سيح مفاهيم واأ�سا�سيات الإدارة الإ�سرتاتيجية، وخطوات اإعداد ا�سرتاتيجية املنظمة بدءاً من حتديد 
التوجه���ات ال�سرتاتيجية املتمثل���ة ب�سياغة الر�سالة والأهداف الإ�سرتاتيجية، ومن ث���م عمليات الإدارة ال�سرتاتيجية 
املت�سمن���ة حتلي���ل عوامل البيئت���ني اخلارجية والداخلي���ة للمنظمة با�ستخ���دام اأدوات التحلي���ل الإ�سرتاتيجي، وحتديد 
املوق���ف ال�سرتاتيج���ي البدائ���ل اأو اخليارات ال�سرتاتيجي���ة على م�ستوى املنظمة ووحدات الأعم���ال والوظيفة، وكيفية 

تنفيذ ال�سرتاتيجية والرقابة على عملية تنفيذها. 

MGT 481مرا�سالت اإدارية باللغة الإجنليزية

يركز هذا املقرر على النظرية والتطبيق يف مرا�سالت الأعمال وكتابة التقارير باللغة الإجنليزية من خالل �سرح كيفية 
�سياغتها واإعدادها، وتو�سيح كل جزء من اأجزائهما ويركز املقرر على تنمية مهارات الطالب يف جمال اإعداد و�سياغة 
مرا�س���الت الأعم���ال لالأغرا����ض املختلف���ة مث���ل خطاب���ات ال�ستف�س���ار اأو ال�ستعالم عن مو�س���وع يف الأعم���ال، وخطابات 

ال�سمان املايل، وغريها من اأنواع اخلطابات.

MGT 482اإدارة التغيري والتطوير التنظيمي
يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى تو�سي���ح اأهمي���ة التطوي���ر التنظيم���ي والإداري للمنظم���ات، وبيان العوام���ل املوؤثرة عل���ى احلاجة 
للتطوي���ر التنظيم���ي والأهداف املن�سودة من وراء هذا التطوير وعالق���ة التطوير التنظيمي باملناخ التنظيمي، بالإ�سافة 
تعريف الطالب مبعوقات التطوير التنظيمي واأ�سباب مقاومة بع�ض العاملني يف املنظمة للتطوير وكيفية التغلب عليها 

والجتاهات احلديثة يف عملية التطوير والتغيري التنظيمي مثل حوكمة املنظمات، واإدارة اأزمات منظمات الأعمال. 

MGT 483اإدارة اجلودة ال�ساملة
يت���م الرتكي���ز يف ه���ذا املق���رر عل���ى تعري���ف الط���الب مبفاهي���م اجل���ودة ال�سامل���ة واأهميته���ا وم�سامينه���ا ودورها يف 
ا�سرتاتيجي���ة الأعم���ال وكيفي���ة التخطي���ط له���ا والرقابة عليها، ويتط���رق اإىل التط���ورات التاريخي���ة لإدارة اجلودة 
ال�سامل���ة، ويو�س���ح اأهمي���ة الرتكي���ز على العمي���ل وتوطيد عالقة املنظم���ة باملوردي���ن، ويت�سمن املق���رر عر�ساً ملنهج 
التح�س���ني امل�ستم���ر واملقارن���ات املرجعية، و �سرح���ا لأدوات اجلودة ونظ���ام اإدارة اجلودة ال�سامل���ة، واأ�ساليب ال�سيطرة 

الإح�سائية على اجلودة، واملعايري الدولية للجودة )اأيزو( واملنظمات الدولية املهتمة باجلودة و�سوؤونها. 

MGT 484القيادة الإدارية
يرك���ز ه���ذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم القيادة الإدارية واأهميتها يف جناح املنظمات. ويت�سمن �سرحا للنظريات 
والأ�سالي���ب القيادي���ة وا�سعة ال�ستخدام من قبل املديري���ن وتاأثري ا�ستخدام هذه الأ�ساليب يف الأفراد يف جناح املنظمات 
يف حتقيق اأهدافها، كما يت�سمن املقرر تو�سيحاً خل�سائ�ض القيادة الناجحة، وم�سكالت القيادة الإدارية ودورها يف بناء 

فرق العمل كنموذج لقيادة منظمات امل�ستقبل.

MGT 489التدريب التعاوين
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإتاحة الفر�س���ة للطالب لتطبيق املع���ارف واملهارات الت���ي اكت�سبها من خ���الل درا�سته من خالل 
تدريبه يف احدي منظمات القطاع اخلا�ض اأو العام مبا ل يقل عن 200 �ساعة تدريب وذلك بالتن�سيق مع وحدة التدريب 
والتطوي���ر بالكلي���ة عل���ى اأن يق���وم الطالب يف نهاي���ة فرتة التدريب بتق���دمي تقرير عن ما مت اإجنازه م���ع قيامه بعر�ض 

تقدميي) Power point presentation( للم�سرف املخت�ض.

MGT 474اإدارة املن�ساآت ال�سياحية والفنادق

يرك���ز ه���ذا املقرر على تعريف الطالب باملن�ساآت ال�سياحي���ة والفندقية ودورها القت�سادي، وي�ستعر�ض اأ�ساليب التنظيم 
الإداري للمن�س���اآت ال�سياحي���ة والفنادق، واجلوانب املتعلقة بالإدارة الفندقي���ة، ال�سياحية كاإدارة الطعام وال�سراب، واإدارة 
امل�سرتي���ات ول���وازم الفنادق واملطاعم واحلجز وال�ستقبال، والعمليات الإداري���ة الداخلية للمن�ساآت الفندقية ال�سياحية، 

واأ�ساليب املناف�سة بني مقدمي اخلدمات ال�سياحية والفندقية والرتفيهية والعوامل املوؤثرة على الطلب عليها.

قسم اإلدارة   v
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MGT 475اإدارة امل�ست�سفيات

يرك���ز ه���ذا املقرر عل���ى تعريف الطالب بالتط���ور التاريخي للم�ست�سفي���ات، ويقدم نظرة عامة لوظائفه���ا يف املجتمعات، 
كم���ا ي�ستعر����ض اأهم والعمليات الإدارية املطبق���ة يف امل�ست�سفيات مثل التخطيط، والقيادة وحل امل�سكالت، و�سنع القرار، 
وحت�س���ني اجل���ودة والتمي���ز، واإدارة العالقة مع الأطباء. ويتن���اول املقرر اأبرز الق�سايا احلديث���ة والتحديات التي تواجه 

مديري امل�ست�سفيات.

MGT 476اإدارة املوارد والإمداد

يرك���ز ه���ذا املق���رر على اإملام الطال���ب مبفاهيم واأهداف ووظائف اإدارة امل���واد والإمداد . واأهمي���ة دور اإدارة املواد يف تاأمني 
متطلب���ات العملي���ة الإنتاجي���ة يف املنظم���ة، ويت�سم���ن املق���رر عر�س���اً لط���رق تنظي���م اإدارة امل���واد، وعالقاته���ا بالوظائ���ف 
الأخ���رى يف املنظم���ة، وط���رق ال�س���راء وقرارات ال�س���راء من اأجل حتديد )الكمي���ة - اجلودة - املورد - الوق���ت – ال�سعر(، 
وم���دى مركزي���ة قرارات ال�سراء والتخزي���ن، واأ�ساليب اإدارة املخزون والرقابة عليه، ويتط���رق املقرر للطرق الإح�سائية 

امل�ستخدمة يف الرقابة على املخزون، وطرق ت�سنيف املخزون والتعامل مع املخزون الراكد.

MGT 477اتخاذ القرارات الإدارية وحل امل�سكالت

يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مباهية عملية اتخاذ القرارات يف املنظمات، واأهميتها كاإحدى عنا�سر العملية 
الإداري���ة، كم���ا يت�سمن املق���رر تو�سيحاً لالأ�سالي���ب والتقنيات التي ت�ساع���د املديرين على ت�سخي����ض امل�سكالت التي 

تعرت�ض العمل وحتليلها وحتديد اأبعادها متهيداً لو�سع احللول الناجحة لها.

MGT 485اإدارة امل�ساريع

يرك���ز ه���ذا املق���رر على تعري���ف الطالب مباهية امل�س���روع واملفاهيم احلديث���ة املتعلقة به ومن اأهمها ري���ادة الأعمال، 
وكيفية اإدارة امل�ساريع ال�سغرية، كما يت�سمن املقرر �سرحاً لالأ�ساليب وا�سعة ال�ستخدام يف جمال تخطيط وجدولة 
امل�ساري���ع، م���ع الأخ���ذ بعني العتب���ار جوانب الزمن والكلف���ة عند التنفيذ، وكذل���ك تنظيم اأعمال امل�س���روع واأ�ساليب 

الرقابة على عملية تنفيذ امل�ساريع.

MGT 486حالت اإدارية با�ستخدام احلا�سب الآيل

يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى تعريف الطال���ب باأهمية احلاج���ة اإىل ا�ستخ���دام احلا�سوب يف جم���ال اإدارة املنظم���ات املختلفة 
واملزاي���ا الت���ي تتحق���ق من ذل���ك، كما يعرف الطالب بربجمي���ات احلا�سب الآيل الت���ي ت�ستخدم ب�س���كل وا�سع من قبل 
الإداريني مثل: MS Access  و MS word و MS excel ويركز على اإك�ساب الطالب مهارات تطبيقية ل�ستخدام 

الربجميات اجلاهزة لبناء قواعد بيانات متعددة الأغرا�ض وحل امل�سكالت الإدارية التي تواجههم يف العمل.

ACCT 351حما�سبة التكاليف

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب بالأنظم���ة املحا�سبية يف ال�سركات ال�سناعية، من حي���ث تو�سيح مفهوم التكاليف 
واأ�س����ض وط���رق تبويبها، وحتليل العالقة بني التكلفة واحلجم والربح، وطرق اإعداد قوائم التكاليف، وطرق ح�ساب 
تكلفة املنتج عند ا�ستخدام اأ�سلوب الأوامر الإنتاجية وكذلك طرق ح�ساب تكلفة املنتج وفقاً لطريق الإنتاج باملراحل 

وتكاليف العقود، والأ�ساليب احلديثة يف جمال التكاليف.

ACCT 352 حما�سبة ال�سركات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تو�سي���ح اأُ�س�ض ونظم املحا�سبة يف �سرك���ات الأ�سخا�ض و�سركات الأم���وال . حيث يتم يف اجلزء 
الأول منه���ا درا�س���ة املعاجل���ات املحا�سبية املتعلقة ب�سركات الأ�سخا����ض كاآليات توزيع الأرب���اح، والتغريات على حقوق 
امللكي���ة وان�سم���ام �سري���ك اأو انف�س���ال �سريك. ويف اجل���زء الثاين تتناول امل���ادة املعاجلات املحا�سبي���ة املتعلقة ب�سركات 
الأموال والتغيريات التي حت�سل يف حقوق امللكية من خالل الكتتاب بالأ�سهم، واملعاجلات املحا�سبية لإ�سدار قر�ض 

ال�سندات، وتوزيع الأرباح، وت�سفية ال�سركات طبقا لقانون ال�سركات ال�سعودي.

MKT 351�سلوك امل�ستهلك

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية ل�سلوك امل�ستهل���ك واأدوات التجزئة والإح���الل ال�سلعي. كما 
يركز على درا�سة حاجات ورغبات ودوافع امل�ستهلك وطرق تعلمه وخ�سائ�ض اإدراكه احل�سي. اإ�سافة اإىل اإلقاء ال�سوء 
عل���ى �سخ�سي���ة امل�ستهلك واجتاهات���ه ودور اجلماعات املرجعية والأ�سرة والعوام���ل الثقافية والجتماعية والظروف 

البيئية يف حتديد �سلوكه ال�سرائي.

MKT 473اإدارة الت�سويق

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بكيفي���ة اإدارة الأن�سطة الت�سويقي���ة داخل املنظمة من اأج���ل حتقيق امل�سالح 
امل�سرتك���ة بينه���ا وب���ني عمالئها، وذل���ك من خالل درا�سة مفه���وم اإدارة الت�سوي���ق ووظائف وفل�سف���ات اإدارة الت�سويق 
ونظم املعلومات الت�سويقية، ودرا�سة وحتليل البيئة الت�سويقية، وجتزئة ال�سوق امل�ستهدف والتخطيط ال�سرتاتيجي 
الت�سويقي، ونظم التخطيط والرقابة الت�سويقية. كما يناق�ض املقرر اإدارة املنتجات و�سيا�سات وطرق الت�سعري واإدارة 

احلمالت الرتويجية، واإدارة قنوات التوزيع.
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FIN 351مبادئ ال�ستثمار

تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال ال�ستثمار 
الأدوات ال�ستثمارية املختلفة وخ�سائ�سها، اآليات التعامل يف الأ�سواق املالية والطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل 

ال�ستثماري ويف تكوين واإدارة ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

FIN 352التمويل وامل�سارف الإ�سالمية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النقود والربا ون�ساأة البن���وك وماهية القت�ساد الإ�سالمي ومقارنته 
م���ع الأنظم���ة القت�سادي���ة الأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تعري���ف الطال���ب بالعق���ود الإ�سالمي���ة، ن�س���اأة وتط���ور امل�سارف 
الإ�سالمية، اأنواعها، م�سادر الأموال فيها، اأ�ساليب ال�ستثمار، اأ�س�ض تقييم واختيار امل�سروعات، اخلدمات امل�سرفية 

امل�ستخدمة، قيا�ض الربح وتوزيع، الآثار القت�سادية والجتماعية لن�ساط امل�سارف الإ�سالمية.

MIS 352التجارة الإلكرتونية

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم التجارة الإلكرتونية ومناذجها واملزايا التي حتققها للمنظمات واملفاهيم 
املرتبط���ة به���ا. وكذل���ك البني���ة التحتي���ة للتج���ارة الإلكرتونية: بني���ة ال�سبكات ، والبني���ة التكنولوجي���ة ، وبنية اأمن 
املعلوم���ات ، والبني���ة الجتماعية والأخالقية ، والبنية التحتية لنظم الدف���ع الإلكرتوين . كما يتناول املقرر كيفية 

بناء مواقع التجارة الإلكرتونية.

MIS 351اأمتتة املكاتب
يرك���ز املق���رر عل���ى التعري���ف بالتقني���ات املختلف���ة امل�ستخدمة يف املكات���ب احلديثة، كم���ا يركز على اكت�س���اب الطالب 
مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الأعمال املكتبية، ويقدم لهم املعلومات الأ�سا�سية حول ال�ستخدامات املكتبية 

للتقنية، ويعرفهم بالربجميات امل�ستخدمة يف معاجلة البيانات، واإجناز الأعمال.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

nmmorsi@yahoo.com--اأ. د. نبيل حممد مر�سي

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

1332falali@ut.edu.saد. فهد بن معيقل العلى

ralshareef@yahoo.comد. را�سد من م�سلط ال�سريف

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1521h.abdoh@ut.edu.saد. هاين �سعيد عبده

1521Moez_bellaaj@yahoo.frد. معز من�سف بلعج

ineszekri@yahoo.fr---د. اإينا�ض حممد زكري

claude_11104@yahoo.com---د. كائن كان فواز مرعي

nevinesaeed@yahoo.com---د. نيفني �سعيد العي�سوي

ون
�سر

حا
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمامل

amhj123@hotmail.com---اأ. اأحمد بن حممد اجلهني

ssah_3@hotmail.comاأ. �سهري �سليمان حتامله

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
تليفون: 0144250265       حتويلة: 1521

فاك�ض: 0144250495
h.abdoh@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

http://www.ut.edu.sa/ar/web/u11189 :املوقع الإلكرتوين

قسم اإلدارة   v
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v  الن�ساأة:
ترج���ع ن�س���اأة الق�سم اإىل العام اجلامع���ي 1432/1431ه� املوافق 2011/2010م، حتت مظلة الكلي���ة اجلامعية، ومع بداية   
الع���ام اجلامع���ي 1433/1432ه���� �سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل ب���ن عبد العزيز اآل �سعود على 
ق���رارات جمل����ض التعليم الع���ايل يف جل�سته ال�ساد�سة وال�ست���ني )66( بتاريخ 1432/11/18ه� باإن�س���اء كلية اإدارة الأعمال 
بجامع���ة تب���وك من خم�سة اأق�سام علمية منها ق�سم الت�سوي���ق وانطالقا من حر�ض الكلية على تقدمي برامج اأكادميية 
نوعي���ة متمي���زة واإع���داد البح���وث والدرا�سات الت�سويقي���ة ذات اجلودة العالية مب���ا ي�سهم يف خدم���ة املجتمع، مت تقدمي 
برنامج البكالوريو�ض يف تخ�س�ض الت�سويق )انتظام -انت�ساب(، حيث يهدف هذا الربنامج اإىل توفري الكوادر الب�سرية 

املوؤهلة يف جمال الت�سويق وفق اأحدث التطورات العلمية، وذلك لتلبية متطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي.

الروؤية:  v
ي�سعى الق�سم لأن يحقق التميز والريادة يف الربامج الأكادميية ويف اإعداد البحوث والدرا�سات الت�سويقية على امل�ستوى   

املحلي والإقليمي.

الر�سالة:  v
تق���دمي برام���ج اأكادميي���ة متميزة لإعداد كوادر موؤهلة لتلبية متطلبات �سوق العم���ل املحلي والإقليمي واإعداد البحوث   

والدرا�سات الت�سويقية ذات اجلودة العالية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.

الأهداف:  v
الأكادميي. العتماد  ومتطلبات  احلديثة  العلمية  التطورات  مع  يتوافق  مبا  اأكادميية  برامج  وتطوير  تقدمي   •

اأ�ساليب واأدوات التدري�ض وفق التقنيات العلمية احلديثة مبا يحقق التميز لدى خريجي الق�سم داخل  تفعيل   •
�سوق العمل.

املعا�سرة. الت�سويقية  البيئة  متطلبات  �سوء  يف  الت�سويقية  والدرا�سات  بالبحوث  للقيام  املناخ  تهيئة   •
تطوير قنوات ات�سال فاعلة تدعم العالقة التبادلية مع موؤ�س�سات الأعمال داخل �سوق العمل املحلي والإقليمي.  •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم الت�سويق:   v
متن���ح درج���ة البكالوريو����ض يف تخ�س�ض الت�سويق من كلي���ة اإدارة الأعمال ملن يح�سل علي معدل تراكمي ل   

يقل عن 2 من 5، بعد اجتياز عدد )133( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التايل: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1
17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2
30متطلبات الكلية3
45متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
9متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6
6�ساعات حرة7

133املجموع

ق�سم الت�سويق:    v
v متطلبات الق�سم:  

تتمثل متطلبات الق�سم فيما يلي   
متطلبات الكلية الإجبارية 10 مقررات درا�سية (30 �ساعة معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر
عدد �ساعات

 الت�سال الأ�سبوعية
عدد 

ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

----MGT 2313310مبادئ اإدارة الأعمال1
---ACCT 2313310مبادئ املحا�سبة )1(2
----ECON 2313310مبادئ القت�ساد اجلزئي3
----LAW 2313310القانون التجاري4
---MKT 2313310مبادئ الت�سويق5
MGT 2323310STAT 001مناهج البحث العلمي6
FIN 2413310ACCT 231مبادئ املالية7
ECON 2413310ECON 231مبادئ القت�ساد الكلي8
ACCT 2413310ACCT 231مبادئ املحا�سبة 92

MIS 2413310MGT 231نظم معلومات اإدارية10
100%3030املجموع

قسم التسويق   v
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متطلبات الق�سم الإجبارية 15 مقرر درا�سي (45 �ساعة معتمدة):    v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1v الأ�ساليب الكميةMGT 351336.7 STAT 001
MGT 231

MKT�سلوك امل�ستهلك 2  351336.7MKT  231
MKTاإدارة املبيعات والبيع ال�سخ�سي 3  352336.7MKT  231
MKTت�سويق اخلدمات4  361336.7MKT  231
MKTا�سرتاتيجيات الت�سويق5  362336.7MKT  231
MKTبحوث الت�سويق6  363336.7MGT 232
MKTالت�سالت الت�سويقية املتكاملة 7  364336.7MKT  231

اإدارة قنوات التوزيع واملن�ساآت 8
الت�سويقية 

MKT  471336.7MKT  231

MKT 472336.7MKTتخطيط وتطوير املنتجات 9  231
MKTاإدارة الت�سويق10  473336.7MKT  231
MKTالت�سويق ال�سياحي11  474336.7MKT  361
MKTالت�سويق الإلكرتوين 12  481336.7MKT  364
MKTالت�سويق الدويل 13  482336.7MKT  231

ق�سايا ت�سويقية معا�سرة باللغة 14
الإجنليزية

MKT  483336.7MKT  231

MKTتدريب تعاوين15  48936.7

ي�سجل يف ف�سل 
�سيفي منف�سل 
بعد درا�سة 90 

�ساعة بنجاح

45100املجموع
)v )  مادة اإجبارية من ق�سم الت�سويق

مقررات اختيارية من داخل التخ�س�س: مقرران درا�سيان (6 �ساعات معتمدة)  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MKT�سيا�سات الت�سعري1  3533350MKT 231

MKTالت�سويق الزراعي 2  3543350MKT 231

MKTنظم املعلومات الت�سويقية 3  3553350MKT 231

MKTالإعالن التجاري 5  4843350MKT  364

MKTالت�سويق املبا�سر 5  4853350MKT  364

MKTجتارة التجزئة6  4863350MKT 471

مقررات اختيارية من خارج التخ�س�س: 3 مقررات درا�سية بواقع (9 �ساعات معتمدة)  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ACCT 3513333.3ACCT 241حما�سبة التكاليف1
ACCT 3523333.3ACCT 241حما�سبة ال�سركات2
MGT 3533333.3MGT 231ال�سلوك التنظيمي3
MGT 3613333.3MGT 231اإدارة املوارد الب�سرية4
FIN 3513333.3FIN 241مبادئ ال�ستثمار5
FIN 3523333.3FIN 241التمويل وامل�سارف الإ�سالمية6
MIS 3523333.3MIS 241التجارة الإلكرتونية7
MIS 3513333.3MIS 241اأمتتة املكاتب8

قسم التسويق   v
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تو�سيف مقررات :  v

PAD 001مبادئ الإدارة العامة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقتها بالعلوم الأخرى، ويو�سح الفرق بني 
الإدارة العام���ة واإدارة الأعم���ال، ويتناول الهيكل الإداري للدولة، الوظيف���ة العامة، املرفق العام، كما يعرف الطالب 
بالوظائ���ف الإداري���ة الرئي�سي���ة: )التخطي���ط والتنظي���م والتن�سيق والقي���ادة والرقابة( وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املديري���ن يف منظم���ات القطاع العام. ويقدم املق���رر للطالب تعريفاً مبفهوم املوازنة العام���ة )امليزانيات التقديرية( 
ويو�سح اأنواع واأ�ساليب اإعداد املوازنات على اأ�سا�ض تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة، ويو�سح املقرر مفهوم 
وخط���وات �سناع���ة القرارات الإداري���ة واأنواعها. كما يهتم املقرر بتعريف الط���الب بامل�سطلحات ذات العالقة باللغة 

الإجنليزية وتعويد الطالب على البحث عن امل�سطلحات املتعلقة بالإدارة العامة.

MGT 231مبادئ اإدارة الأعمال
الرتكيز يف هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم الإدارة واأهميتها يف حياتنا ومراحل تطور علم الإدارة ومدار�سها 
الفكري���ة، كم���ا يو�سح املق���رر خطوات عملية اتخ���اذ القرار الإدارية والوظائ���ف الإدارية وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املدير يف من�ساأة الأعمال من تخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والت�سال، والرقابة، كما يتطرق اإىل 

وظائف املن�ساأة واملتمثلة باملوارد الب�سرية والتمويل والت�سويق وغريها. 

ACCT 231مبادئ املحا�سبة )1(
تتن���اول امل���ادة اأ�سا�سي���ات املحا�سبة املالية وتطبيقاته���ا يف املن�ساآت اخلدمية وتو�سيح الإج���راءات املحا�سبية يف تلك املن�ساآت ) 
الدورة املحا�سبية( : التحليل، والت�سجيل ، الرتحيل ...... و�سول لإعداد القوائم املالية اخلتامية : قائمة الدخل وقائمة 

املركز املايل . كما تلقي املادة ال�سوء على الت�سويات اجلردية للمقدمات وامل�ستحقات اخلا�سة بالإيرادات وامل�سروفات.

ECON 231مبادئ القت�ساد اجلزئي
يرم���ى ه���ذا املق���رر اإىل اخ���ذ الطالب يف خط���وة نحو معرفة ال�سل���وك القت�سادي لالأف���راد والعائ���الت واملن�ساآت وما 
يرتتب على ذلك ال�سلوك من توظيف للموارد، خلق فر�ض للت�سغيل، وزيادة الدخول، كما نتوقع عند هذا امل�ستوى 

املبكر اأن يتعلم الطالب حمتوى �سيا�سات ال�سلوك القت�سادي ملعرفة اأثر وكفاءة ال�سيا�سات القت�سادية.

LAW 231القانون التجاري
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأهمي���ة القانون التجاري و�س���رورة قواعده للتعامالت املالي���ة للتجار، من 
خالل بيان النظرية العامة يف التجارة والتجار، لتمكينه من متيز الأعمال التجارية عما �سواها، وما يتعلق بها من 

واجبات، واإلزامات كدفاتر التجارة وال�سجل التجاري، اإ�سافًة لأنواع ال�سركات واأحكامها. 

MKT 231مبادئ الت�سويق
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باملفاهيم الأ�سا�سية للت�سوي���ق ومكونات البيئة الت�سويقي���ة املعا�سرة. كما يهدف 
اإىل متك���ني الطال���ب م���ن الأدوات الالزمة لتجزئة ال�سوق وفه���م وحتليل �سلوك امل�ستهلك وتطوي���ر واإدارة املنتجات 
وحتدي���د ال�سع���ر املنا�سب واختيار قن���وات التوزيع وو�سع خطة الرتويج مبا يحقق اأه���داف منظمات الأعمال ويلبي 

حاجات ورغبات العمالء.

MGT 232مناهج البحث العلمي
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب باأ�ساليب البحث العلمي وحتديد م�سكلة البحث وت�سميم منهجية البحث وو�سع 
فر�سياته، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث من م�سادرها املختلفة، واأ�ساليب معاجلتها وحتليلها اإح�سائياً وعر�ض 

نتائج التحليل، كما يعرف الطالب باأ�سا�سيات اإعداد وكتابة التقرير النهائي للبحث من حيث ال�سكل وامل�سمون.

FIN 241مبادئ الإدارة املالية
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س����ض يف جمال اإدارة الأعم���ال بخلفية علمية �ساملة ع���ن جمال الإدارة 
املالية واأهميتها وتطبيقاتها يف �سركات الأعمال وكذلك عن الطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل املايل واأهم اأدواته 
واأنواعه وكيفية ال�ستفادة منه، وتعريف الطالب مبفهوم القيمة الزمنية واأهميته يف عملية التقييم ال�ستثماري.

ECON 241مبادئ القت�ساد الكلي
ت�سعى هذه املادة اإىل تعريف الطالب مبجموعة من املفاهيم القت�سادية الأ�سا�سية املتعارف عليها يف اإطار القت�ساد 
الكلي من خالل م�ساهمة املدار�ض الفكرية املختلفة معا بالرتكيز على الفكر الكينزي. ويعر�ض املقرر طرق تقومي 
وقيا�ض الن�ساط القت�سادي الكلي ومقارنتها بحالة التوازن. كما يتعر�ض املقرر لأهم امل�سكالت القت�سادية الكلية 
مث���ل البطال���ة والت�سخ���م، كذل���ك اأهم اأه���داف واأدوات ال�سيا�س���ات املالية والنقدي���ة، كما تتم درا�س���ة موجزة عن دور 

النقود والبنوك وبع�ض املو�سوعات املعا�سرة الأخرى.

ACCT 241مبادئ املحا�سبة )2(

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل ا�ستكمال ما �سبق تناوله يف مقرر مب���ادئ املحا�سبة )1( مع الرتكيز على املعاجلات املحا�سبية 
الأ�سا�سي���ة يف املن�س���اآت التجاري���ة )امل�سرتي���ات – املبيعات – جممل الرب���ح و�سايف الربح (، باق���ي الت�سويات اجلردية 
يف نهاي���ة الع���ام كج���رد املدين���ني وط���رق تقدي���ر خم�س����ض الدي���ون امل�سك���وك يف حت�سيله���ا، واملعاجل���ات املحا�سبي���ة 
لال�ستثم���ارات يف الأوراق املالي���ة بغر����ض املتاج���رة اأو بغر�ض الحتف���اظ وح�ساب خم�س�ض هبوط اأ�سع���ار ا�ستثمارات 
وكيفي���ة معاجلت���ه حما�سبي���اً، والط���رق املختلفة لت�سعري خم���زون اآخر املدة واملعاجل���ات املحا�سبية لالأ�س���ول الثابتة 

والإهالك، واأ�سلوب اإعداد قائمة التدفقات النقدية.
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MIS 241نظم املعلومات الإدارية

تق���دم ه���ذه امل���ادة مقدم���ة يف نظم املعلوم���ات الإدارية يف ع���امل الأعمال . كما تق���دم نظرة تنظيمي���ة ل�ستخدام نظم 
املعلوم���ات لإن�س���اء منظم���ات تناف�سي���ة، واإدارة منظم���ات عاملية، وتوفري �سل���ع وخدمات منا�سب���ة للم�ستهلك. وتغطي 
مو�سوع���ات امل���ادة الأجه���زة، والربام���ج، وقواع���د البيان���ات، واأنظم���ة الت�س���الت، وال�ستخ���دام ال�سرتاتيجي لنظم 

املعلومات، وتطوير نظم املعلومات، واجلوانب الجتماعية والأخالقية املتعلقة بنظم املعلومات.

MGT 351الأ�ساليب الكمية

يرك���ز ه���ذا املقرر على تعريف الطالب بالأ�ساليب الكمية التي ي�ستخدمه���ا املديرون يف اتخاذ قرارات ر�سيدة مبنية 
عل���ى حتلي���ل علم���ي للم�سكالت، ويتن���اول املقرر املوا�سي���ع التالية : مفهوم بح���وث العملي���ات وا�ستخدامها يف اتخاذ 
الق���رارات الإداري���ة، اإعداد النماذج الريا�سية وتطبيقها حلل بع�ض امل�ساكل العملية التي تواجه الإدارة مثل: اأ�سلوب 

الربجمة اخلطية ومنوذج النقل، ومنوذج امل�سار احلرج، ومنوذج تقييم ومراجعة امل�ساريع. 

MKT 351�سلوك امل�ستهلك
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية ل�سلوك امل�ستهل���ك واأدوات التجزئة والإح���الل ال�سلعي. كما 
يركز على درا�سة حاجات ورغبات ودوافع امل�ستهلك وطرق تعلمه وخ�سائ�ض اإدراكه احل�سي. اإ�سافة اإىل اإلقاء ال�سوء 
عل���ى �سخ�سي���ة امل�ستهلك واجتاهات���ه ودور اجلماعات املرجعية والأ�سرة والعوام���ل الثقافية والجتماعية والظروف 

البيئية يف حتديد �سلوكه ال�سرائي.

MKT 352اإدارة املبيعات والبيع ال�سخ�سي

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب مبفه���وم ووظائف اإدارة املبيعات من جهة و�سفات ووظائف م�سوؤويل املبيعات من 
جه���ة اأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تخطيط املناطق البيعية وحتديد احل�س�ض البيعية والتنب���وؤ باملبيعات واإعداد امليزانية 
البيعية. كما يلقي ال�سوء على م�سائل تتعلق باإدارة القوى البيعية من اختيار وتوظيف وتدريب وتعوي�ض وحتفيز. 

كما يركز يف النهاية على تقييم الن�ساط البيعي.

MKT 361 ت�سويق اخلدمات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب مباهية ت�سوي���ق اخلدمات وكيفي���ة درا�سة وحتليل وجتزئ���ة �سوق اخلدمات 
للو�س���ول اإىل املعلوم���ات الالزم���ة لبن���اء ال�سرتاتيجي���ات الت�سويقية.م���ن جهة اأخ���رى يركز هذا املق���رر على املزيج 
الت�سويقي اخلا�ض باخلدمات مبا ي�سمل اخلدمة ذاتها كمنتج و�سعرها وتوزيعها والرتويج لها. كما يركز يف النهاية 

على جودة اخلدمة، والت�سويق الدويل والت�سويق الإلكرتوين للخدمات.

MKT 362ا�سرتاتيجيات الت�سويق

يه���دف املق���رر اإىل تزوي���د الطالب باملعارف واملهارات يف جم���ال اإعداد وتطوير وتنفي���ذ ا�سرتاتيجيات الت�سويق. كما 
يرك���ز عل���ى التخطيط ال�سرتاتيجي الت�سويقي ق�سري الأجل ومتو�سط الأجل وطويل الأجل وعالقته بالتخطيط 
ال�سرتاتيج���ي للمن�س���اأة، وكيفية و�سع خطة ا�سرتاتيجية للت�سوي���ق اآخذا يف العتبار كل الظروف البيئية الداخلية 
واخلارجي���ة، م���ع مناق�س���ة اأدوات التحليل الالزمة لبن���اء ا�سرتاتيجيات املزيج الت�سويقي مب���ا يحقق للمن�ساأة مركزا 

تناف�سيا قويا يف ال�سوق املحلي والإقليمي.

MKT 363 بحوث الت�سويق

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باملفاهي���م واملراح���ل الأ�سا�سية لبح���وث الت�سويق ودوره���ا يف درا�سة وحتليل 
البيئة الت�سويقية احلديثة. كما يناق�ض املنهجية العلمية امل�ستخدمة يف جمع وت�سجيل وحتليل البيانات الت�سويقية 
به���دف م�ساع���دة املديري���ن على اتخ���اذ القرارات الت�سويقي���ة املنا�سبة. كما يهت���م املقرر مبناق�س���ة اجلوانب النظرية 

واجلوانب التطبيقية واملمار�سات العملية يف بحوث الت�سويق.

MKT 364 الت�سالت الت�سويقية املتكاملة
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مبفاهيم ونظري���ات واأ�س�ض ومب���ادئ الت�سال الفع���ال وتطبيقاته يف جمال 
الت�سوي���ق. كم���ا يهدف اإىل تدريب الطالب عل���ى ا�ستخدام الو�سائل الرتويجية وتخطي���ط وتنظيم واإدارة احلمالت 
الرتويجية التي تهدف اإىل التعريف باملنظمة ومنتجاتها، وذلك من خالل الرتكيز على عنا�سر املزيج الرتويجي 

من اإعالن ودعاية وبيع �سخ�سي وو�سائل تن�سيط املبيعات وعالقات عامة وت�سويق مبا�سر.

MKT 471اإدارة قنوات التوزيع واملن�ساآت الت�سويقية
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية يف عملي���ة توزيع املنتجات، والتعري���ف مبفهوم وطبيعة 
قن���وات التوزي���ع واملن�س���اآت الت�سويقي���ة. كما يناق�ض كيفي���ة درا�سة وحتلي���ل ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وط���رق التوزيع، 
واأنظمة التكامل والندماج، والعالقات مع الو�سطاء. واأخرياً يتناول اأ�سا�سيات التوزيع املادي للمنتجات واأهميته يف 

حتقيق امل�سالح امل�سرتكة بني املنظمة وعمالئها. 

MKT 472 تخطيط وتطوير املنتجات
يناق����ض ه���ذا املق���رر اأهمي���ة تخطي���ط وتطوي���ر املنتجات اجلدي���دة ومراحل وط���رق التحلي���ل والتقيي���م امل�ستخدمة 
يف عملي���ة التطوي���ر والط���رق البديل���ة امل�ستخدم���ة يف اختب���ارات ال�سوق. كما يو�س���ح دور وم�سوؤولي���ات كل من مدير 
املنتج���ات يف تخطي���ط وتطوي���ر املنتج وخا�سة يف ظل املناف�سة ال�سديدة التي تت�سف بها الأ�سواق يف الوقت احلا�سر، 

وامل�ساكل والفر�ض املرتبطة بتقدمي املنتجات اجلديدة يف الأ�سواق.

قسم التسويق   v
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MKT 473اإدارة الت�سويق

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بكيفي���ة اإدارة الأن�سطة الت�سويقي���ة داخل املنظمة من اأج���ل حتقيق امل�سالح 
امل�سرتك���ة بينه���ا وب���ني عمالئها، وذل���ك من خالل درا�سة مفه���وم اإدارة الت�سوي���ق ووظائف وفل�سف���ات اإدارة الت�سويق 
ونظم املعلومات الت�سويقية، ودرا�سة وحتليل البيئة الت�سويقية، وجتزئة ال�سوق امل�ستهدف والتخطيط ال�سرتاتيجي 
الت�سويقي، ونظم التخطيط والرقابة الت�سويقية. كما يناق�ض املقرر اإدارة املنتجات و�سيا�سات وطرق الت�سعري واإدارة 

احلمالت الرتويجية، واإدارة قنوات التوزيع.

MKT 474 الت�سويق ال�سياحي

يهدف هذا املقرر اإىل التعريف بالأ�س�ض واملداخل الرئي�سية يف الت�سويق ال�سياحي، وقواعد تنمية وتطوير املنتجات 
ال�سياحي���ة وجه���ود ك�س���ب الأ�سواق. كما يه���دف اإىل التعريف باأ�س����ض وقواعد الت�سويق ال�سياح���ي، ومفهوم الت�سويق 
ال�سياح���ي املبا�س���ر، ودرا�سة كيفية فتح اأ�س���واق �سياحية جديدة وتنمية وتطوير املنتج���ات ال�سياحية، ودرا�سة عوامل 
ال���رواج اأو الك�س���اد وتاأثرياتها على الن�ساط ال�سياحي، ودرا�سة �سيا�سات املنتج ال�سياحي واآليات ت�سعريه والرتويج له 

على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

MKT 481الت�سويق الإلكرتوين

يق���دم ه���ذا املق���رر الت�سويق الإلكرتوين من اجلانب النظ���ري والعملي، وذلك من خالل درا�س���ة مفهومه، واأهدافه، 
وخ�سائ�س���ه، واأهميت���ه، ونظ���م املعلوم���ات الت�سويقي���ة الإلكرتوني���ة ونظ���ام بح���وث الت�سويق، و�سل���وك امل�سرتي عرب 
الإنرتن���ت. ويهت���م اجل���زء الرئي�سي من املق���رر باملزيج الت�سويقي عرب الإنرتنت الذي يت�سم���ن : طبيعة وخ�سائ�ض 
املنتج على �سبكة الإنرتنت، وتخطيط وتطوير املنتجات وت�سعريها عرب الإنرتنت، والرتويج والتوزيع الإلكرتوين. 

MKT 482الت�سويق الدويل

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل حتليل بيئة الت�سويق الدويل وانعكا�ساتها على الق���رارات الت�سويقية، كما يتناول املو�سوعات 
املتعلق���ة باأث���ر الظ���روف اخلارجية والداخلي���ة للمن�ساأة التي تق���وم بت�سويق منتجاتها وخدماته���ا عرب احلدود، على 
تطوي���ر املزي���ج الت�سويق���ي الدويل املالئم. كما يرك���ز هذا املقرر على اأه���م الق�سايا املتعلقة ب���اإدارة الت�سويق الدويل 
مب���ا فيه���ا القرارات التي يتخذها املديرون الدوليون عند حتديد �سيا�س���ات التخطيط واملزيج الت�سويقي، والتنظيم 

والرقابة على العمليات الت�سويقية الدولية.

MKT 483ق�سايا ت�سويقية معا�سرة باللغة الإجنليزية

يتن���اول ه���ذا املق���رر التطورات املعا�سرة يف جمال الت�سويق، بهدف متابعة اأي اأفكار اأو اجتاهات حديثة يف هذا املجال 
ومنه���ا امل�سئولية الجتماعي���ة للت�سويق، الت�سويق البيئي اأو الت�سويق الأخ�س���ر، اأخالقيات مهنة الت�سويق احلديث، 
والت�سويق ال�سبكي اأو ما يعرف بالت�سويق الفريو�سي، والت�سويق املجهري، والت�سويق املبا�سر، والت�سويق بالعالقات، 

والت�سويق الإلكرتوين وغريها من هذه التطورات.

MKT 489 تدريب تعاوين

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإتاحة الفر�س���ة للطالب لتطبيق املع���ارف واملهارات الت���ي اكت�سبها خ���الل درا�سته من خالل 
تدريب���ه يف اح���دي منظم���ات القط���اع اخلا�ض اأو الع���ام مبا ل يقل ع���ن 200 �ساعة تدريب وذل���ك بالتن�سيق مع وحدة 
التدريب والتطوير بالكلية على اأن يقوم الطالب يف نهاية فرتة التدريب بتقدمي تقرير عن ما مت اإجنازه مع قيامه 

بعر�ض تقدميي)power point presentation ( للم�سرف املخت�ض.

MKT 353 �سيا�سات الت�سعري

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�سا�سي���ات عملية الت�سعري. ومن املو�سوعات الت���ي �سيغطيها املقرر مفاهيم 
ال�سع���ر، اأه���داف الت�سع���ري، حم���ددات الت�سع���ري، بيئ���ة الت�سع���ري الدولي���ة، ا�سرتاتيجي���ات الت�سع���ري، ط���رق الت�سعري، 

وت�سعري اخلدمات. بالإ�سافة اإىل العالقة بني املزيج الت�سويقي وال�سعر. واأخرياً ت�سعري اخلدمات .

MKT 354الت�سويق الزراعي

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم الت�سويق الزراعي واأهميته وخ�سائ�ض املنتجات الزراعية واأثرها على 
جناح الت�سويق داخل ال�سركات الزراعية. كما يلقي ال�سوء على الطرق املختلفة لدرا�سة الت�سويق الزراعي ووظائفه 

ومهامه. كما يركز على خمتلف امل�ساكل التي تتعر�ض لها عملية الت�سويق الزراعي داخل الأ�سواق.

MKT 355نظم املعلومات الت�سويقية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب مبفهوم نظ���م املعلومات الت�سويقي���ة ووظائفها، ه���ذا بالإ�ساف���ة اإىل تنمية 
مه���ارات الطال���ب يف جم���ال جمع املعلومات الت�سويقية وال�ستفادة منها يف ظ���ل ا�ستخدام الأنظمة احلديثة وقواعد 
البيان���ات الداعم���ة للق���رارات الت�سويقي���ة. لذل���ك �سيتن���اول املقرر املفاهي���م الأ�سا�سية لنظ���م املعلوم���ات الت�سويقية، 
م�سادر املعلومات الت�سويقية، دور نظم املعلومات الت�سويقية يف تر�سيد قرارات املزيج الت�سويقي، بالإ�سافة اإىل دور 

نظم املعلومات الت�سويقية يف تر�سيد الرقابة على الأن�سطة الت�سويقية داخل املنظمة.
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MKT 484الإعالن التجاري

يت�سم���ن ه���ذا املقرر درا�سة مفهوم الإعالن التج���اري، ومميزاته، واأهدافه، بالإ�ساف���ة اإىل درا�سة الآثار الجتماعية 
والثقافية والقت�سادية لالإعالن التجاري، وعملية الت�سال الإعالين. كما يت�سمن هذا املقرر اأي�ساً درا�سة جميع 
الو�سائ���ل الإعالني���ة التجاري���ة م���ن حيث تاريخه���ا، ووظيفته���ا، واخل�سائ�ض املميزة ل���كل و�سيلة منه���ا، مع تو�سيح 
الفروق بني اأنواع الإعالنات التجارية من حيث امل�سمون والو�سيلة. كما يلقي ال�سوء على عملية ت�سميم احلمالت 
الإعالني���ة التجاري���ة. واأخ���رياً يت�سم���ن هذا املق���رر درا�س���ة ال�سل���وك ال�ستهالكي والآث���ار الت�سويقي���ة والرتويجية 

لالإعالن التجاري، واإدارة الن�ساط الإعالين ودورة يف جناح عملية الت�سال الت�سويقي.

MKT 485الت�سويق املبا�سر

يهت���م ه���ذا املق���رر با�ستعرا�ض ن�ساأة الت�سويق املبا�س���ر واأ�سباب منوه ودوره ال�سرتاتيجي، كم���ا يهتم بتو�سيح مفهوم 
الت�سوي���ق املبا�س���ر وعنا�سره والتطبيقات املحتملة لأ�ساليبه املختلفة ومنها الربيد املبا�سر، والإعالن ذو ال�ستجابة 
املبا�س���رة، والت�سوي���ق ع���رب و�سائل الإع���الم، والكتالوجات، والأ�سكال املختلف���ة للت�سويق املبا�سر ع���رب الإنرتنت. كما 
يدر����ض ه���ذا املقرر اأي�سا العالقة بني الت�سويق املبا�سر وعنا�سر املزيج الرتويجي الأخرى مع حتديد اأوجه الت�سابه 
والخت���الف بينه���م. يف نف����ض الوقت �سريكز هذا املق���رر على كيفية اإن�س���اء قاعدة بيانات العمالء �س���واء من امل�سادر 

الداخلية اأو اخلارجية كاأ�سا�ض لنجاح الت�سويق املبا�سر، هذا اإىل جانب تناول عنا�سر املزيج الت�سويقي املبا�سر. 

MKT 486جتارة التجزئة

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب باملفاهي���م الأ�سا�سي���ة يف جت���ارة التجزئة، وذل���ك من خالل درا�س���ة وحتليل 
بيئ���ة جت���ارة التجزئ���ة، والعوامل الت�سويقية املوؤثرة يف جت���ارة التجزئة، وت�سميم املتاج���ر واملعار�ض، وحتديد اأ�سعار 
التجزئ���ة، والرتوي���ج يف جت���ارة التجزئة، وخدم���ة العميل واإدارة الطل���ب والت�سويق الإلكرتوين يف ه���ذا املجال. كما 
يهدف املقرر اإىل تنمية مهارات الطالب يف جمال ت�سميم و�سياغة ومراجعة ورقابة الأن�سطة الت�سويقية يف جتارة 

التجزئة.

ACCT 351حما�سبة التكاليف

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب بالأنظم���ة املحا�سبية يف ال�سركات ال�سناعية، من حي���ث تو�سيح مفهوم التكاليف 
واأ�س����ض وط���رق تبويبها، وحتليل العالقة بني التكلفة واحلجم والربح، وطرق اإعداد قوائم التكاليف، وطرق ح�ساب 
تكلفة املنتج عند ا�ستخدام اأ�سلوب الأوامر الإنتاجية وكذلك طرق ح�ساب تكلفة املنتج وفقاً لطريق الإنتاج باملراحل 

وتكاليف العقود، والأ�ساليب احلديثة يف جمال التكاليف.

ACCT 352حما�سبة ال�سركات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تو�سي���ح اأُ�س�ض ونظم املحا�سبة يف �سرك���ات الأ�سخا�ض و�سركات الأم���وال . حيث يتم يف اجلزء 
الأول منه���ا درا�س���ة املعاجل���ات املحا�سبية املتعلقة ب�سركات الأ�سخا����ض كاآليات توزيع الأرب���اح، والتغريات على حقوق 
امللكي���ة وان�سم���ام �سري���ك اأو انف�س���ال �سريك. ويف اجل���زء الثاين تتناول امل���ادة املعاجلات املحا�سبي���ة املتعلقة ب�سركات 
الأموال والتغيريات التي حت�سل يف حقوق امللكية من خالل الكتتاب بالأ�سهم، واملعاجلات املحا�سبية لإ�سدار قر�ض 

ال�سندات ،وتوزيع الأرباح، وت�سفية ال�سركات طبقا لقانون ال�سركات ال�سعودي.

MGT 353ال�سلوك التنظيمي

يركز هذا املقرر على تزويد الطالب مبعلومات متكنهم من معرفة مفهوم ال�سلوك التنظيمي والعلوم املرتبطة به 
وزيادة اإملامه مب�ستويات ال�سلوك التنظيمي وارتباطها باأداء املنظمة وكذلك التعريف بالعمليات العقلية التي توؤثر 
يف �سل���وك الف���رد يف اإط���ار املنظمة، وطبيعة العالقة بني ال�سل���وك الفردي وال�سلوك اجلماع���ي، و�سلوكيات العاملني 

يف املنظمات.

MGT 361اإدارة املوارد الب�سرية

يرك���ز ه���ذا املق���رر على اإب���راز دور اإدارة امل���وارد الب�سرية يف منظمات الأعم���ال ووظائفها الأ�سا�سي���ة لتمكني املنظمات 
م���ن حتقي���ق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. ويت�سمن املو�سوعات التالية: املفه���وم املعا�سر لإدارة املوارد الب�سرية، حتليل 
الوظائ���ف، تقيي���م الوظائ���ف، تخطيط املوارد الب�سري���ة، ا�ستقطاب واختيار العاملني، تق���ومي اأداء العاملني، تدريب 

وتنمية العاملني، اإدارة التعوي�سات، �سبط الأداء الوظيفي، امل�ستقبل الوظيفي والرتقية، اإنهاء اخلدمة.

FIN 351مبادئ ال�ستثمار

تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال ال�ستثمار 
الأدوات ال�ستثمارية املختلفة وخ�سائ�سها، اآليات التعامل يف الأ�سواق املالية والطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل 

ال�ستثماري ويف تكوين واإدارة ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

FIN 352التمويل وامل�سارف الإ�سالمية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النقود والربا ون�ساأة البن���وك وماهية القت�ساد الإ�سالمي ومقارنته 
م���ع الأنظم���ة القت�سادي���ة الأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تعري���ف الطال���ب بالعق���ود الإ�سالمي���ة، ن�س���اأة وتط���ور امل�سارف 
الإ�سالمية، اأنواعها، م�سادر الأموال فيها، اأ�ساليب ال�ستثمار، اأ�س�ض تقييم واختيار امل�سروعات، اخلدمات امل�سرفية 

امل�ستخدمة، قيا�ض الربح وتوزيع، الآثار القت�سادية والجتماعية لن�ساط امل�سارف الإ�سالمية.

قسم التسويق   v
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MIS 352التجارة الإلكرتونية

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم التجارة الإلكرتونية ومناذجها واملزايا التي حتققها للمنظمات واملفاهيم 
املرتبط���ة به���ا. وكذل���ك البني���ة التحتية للتج���ارة الإلكرتونية : بني���ة ال�سبك���ات ، والبنية التكنولوجي���ة ، وبنية اأمن 
املعلوم���ات ، والبني���ة الجتماعية والأخالقية ، والبنية التحتية لنظم الدف���ع الإلكرتوين . كما يتناول املقرر كيفية 

بناء مواقع التجارة الإلكرتونية.

MIS 351اأمتتة املكاتب

يرك���ز املق���رر عل���ى التعري���ف بالتقني���ات املختلف���ة امل�ستخدمة يف املكات���ب احلديثة، كم���ا يركز على اكت�س���اب الطالب 
مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الأعمال املكتبية، ويقدم لهم املعلومات الأ�سا�سية حول ال�ستخدامات املكتبية 

للتقنية، ويعرفهم بالربجميات امل�ستخدمة يف معاجلة البيانات، واإجناز الأعمال.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة
سات

لأ�
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

romdhanekhemakhem@yahoo.fr--اأ. د. رم�سان خماخم

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

د. عبد املوجود عبداهلل من�سور 
1538abou2hamad2000@yahoo.comاأبو حمادة

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1588taalenazi@ut.edu.saد. توفيق حممد العنزي

aabdelkader@gmail.com---د. اأحمد عبدالقادر حممد

1456hamdibarakat2003@yahoo.comد. حمدي جرب بركات

Hananosama92@yahoo.com---د. حنان ا�سامة ح�سن

Hend_samah@yahoo.comد. هند �سامح حافظ

Manalmkt12@gmail.comد. منال الزين عبد الوهاب

Dr.hanan_h_m@hotmail.comد. حنان ح�سني احمد

ون
�سر

حا
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سمامل

mkabadu@gmail.com--اأ. حممد عبدالعزيز قبادو

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
تليفون: 0144228846  حتويله 1538

abou2hamad2000@yahoo.com:الربيد الإلكرتوين
http://www.ut.edu.sa/ar/web/u057234 :املوقع الإلكرتوين
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v  الن�ساأة:
ترج���ع ن�ساأة الق�س���م اإىل العام اجلامعي 1432/1431ه� املواف���ق 2011/2010م، حتت مظلة الكلية اجلامعية،   
ومع بداية العام اجلامعي 1433/1432ه� �سدرت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 
العزي���ز اآل �سع���ود عل���ى قرارات جمل�ض التعليم العايل يف جل�سته ال�ساد�س���ة وال�ستني )66( باإن�ساء كلية اإدارة 
الأعمال بجامعة تبوك مت�سمنة خم�سة اأق�سام علمية منها: ق�سم املحا�سبة، وتطمح الكلية من وراء اإن�ساء 
هذا الق�سم اإىل تقدمي برامج اأكادميية نوعية متميزة ذات جودة عالية يف املجالت املحا�سبية، مبا ي�سهم يف 
خدم���ة املجتم���ع، من خالل توفري الكوادر الب�سري���ة املوؤهلة وفق اأحدث التطورات العلمية والعملية لتلبية 

متطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي.
الروؤية:  v

يتطل���ع الق�س���م لأن يك���ون م���ن اأق�سام املحا�سب���ة الرائدة يف تق���دمي الربام���ج الدرا�سية والأن�سط���ة البحثية   
املتميزة يف املجال املحا�سبي على امل�ستوى املحلي والإقليمي.

الر�سالة:  v
يلت���زم الق�س���م بتق���دمي برام���ج اأكادميي���ة متمي���زة لتزويد �س���وق العم���ل بالك���وادر املحا�سبية املوؤهل���ة علمياً،   
ومهني���اً، كم���ا يلت���زم بتوف���ري بيئة علمي���ة تدعم البح���وث والدرا�س���ات املحا�سبي���ة املوجهة خلدم���ة املجتمع 

وتطوير املهنة.
الأهداف:  v

النوعية. العمل  �سوق  احتياجات  يف  التطورات  يواكب  مبا  بالق�سم  الأكادميية  الربامج  تطوير   •
الأكادميي. العتماد  مبتطلبات  يفي  متميز  حما�سبي  تعليم  تقدمي   •

املهنة. وتطوير  املجتمع  خلدمة  املوجهة  املحا�سبية  والدرا�سات  البحوث  تن�سيط   •
املحلي. واملجتمع  العمل  �سوق  مع  التعاون  اأوجه  تنمية   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم املحا�سبة:   v
متنح درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض املحا�سبة من كلية اإدارة الأعمال ملن يح�سل علي معدل تراكمي ل يقل عن 2 من   

5، بعد اجتياز عدد )133( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التايل: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1

17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2
30متطلبات الكلية3
48متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
6متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6
6�ساعات حرة7

133املجموع

متطلبات ق�سم املحا�سبة:  v
تتمثل متطلبات الق�سم يف ما يلي:   

متطلبات الكلية الإجبارية 10 مقررات  درا�سية (30 �ساعة معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

---MGT 2313310مبادئ اإدارة الأعمال1

---ACCT 2313310مبادئ املحا�سبة )1(2

---ECON 2313310مبادئ القت�ساد اجلزئي3

---LAW 2313310القانون التجاري4

---MKT 2313310مبادئ الت�سويق5

MGT 2323310STAT001مناهج البحث العلمي6
FIN 2413310ACCT 231مبادئ الإدارة املالية7
ECON 2413310ECON 231مبادئ القت�ساد الكلي8
ACCT 2413310ACCT 231مبادئ املحا�سبة )2(9

MIS 2413310MGT 231نظم معلومات اإدارية10
100%3030املجموع

قسم المحاسبة   v
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متطلبات الق�سم الإجبارية 16 مقرر درا�سي (48 �ساعة معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

ا

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1)v(الأ�ساليب الكميةMGT 351336،25 STAT 001
MGT 231

ACCT 351336،25ACCT 241حما�سبة التكاليف2
ACCT 352336،25ACCT 241حما�سبة ال�سركات3
ACCT 353336،25ACCT 241املحا�سبة املتو�سطة)1(4

املحا�سبة احلكومية 5
واملنظمات غري الهادفة للربح

ACCT 361336،25ACCT 241

ACCT 362336،25ACCT 353املحا�سبة املتو�سطة)2(6
ACCT 363336،25ACCT 241حما�سبة املن�ساآت املالية7
ACCT 364336،25ACCT 241حما�سبة الزكاة وال�سرائب8
ACCT 471336،25ACCT 352املراجعة )1(9

ACCT 472336،25ACCT 351املحا�سبة الإدارية10
ACCT 473336،25ACCT 351نظم املعلومات املحا�سبية11
ACCT 481336،25ACCT 471املراجعة )2(12

اإعداد تقارير حما�سبية 13
باللغة الإجنليزية

ACCT 482336،25ACCT 241

ACCT 483336،25ACCT 362املحا�سبة املتقدمة14

تطبيقات حما�سبية 15
با�ستخدام احلا�سب

ACCT 4842236،25ACCT 472

ACCT 489336،25تدريب تعاوين16
ي�سجل يف ف�سل �سيفي 
منف�سل بعد درا�سة 90 

�ساعة بنجاح
48100املجموع

)v )  مادة اإجبارية من ق�سم الإدارة 

مقررات اختيارية من داخل التخ�س�س (6 �ساعات معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ACCT 3543350ACCT 241حتليل القوائم املالية1

ACCT 3653350ACCT 351حما�سبة من�ساآت متخ�س�سة2

ACCT 3663350ACCT 353حما�سبة دولية3

ACCT 3673350ACCT 352مراجعة داخلية 4

ACCT 4743350ACCT 362ق�سايا حما�سبية معا�سرة 5

ACCT 4753350ACCT 362نظرية املحا�سبة6

املقررات الختيارية من خارج التخ�س�س( 6 �ساعات معتمدة ):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MKT 3513350MKT 231�سلوك امل�ستهلك1

MKT 4733350MKT 231اإدارة الت�سويق2

MGT 3533350MGT 231ال�سلوك التنظيمي3

MGT 3613350MGT 231اإدارة املوارد الب�سرية4

FIN 3513350FIN 241مبادئ ال�ستثمار5

FIN 4833350FIN 241التمويل وامل�سارف الإ�سالمية6

FIN 4733350FIN 241درا�سة اجلدوى وتقييم امل�سروعات7

MIS 3523350MIS 241التجارة الإلكرتونية8
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تو�سيف مقررات :  v

PAD 001مبادئ الإدارة العامة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقتها بالعلوم الأخرى، ويو�سح الفرق بني 
الإدارة العام���ة واإدارة الأعم���ال ويتن���اول الهيكل الإداري للدولة، الوظيفة العامة، املرف���ق العام، كما يعرف الطالب 
بالوظائ���ف الإداري���ة الرئي�سي���ة: )التخطي���ط والتنظي���م والتن�سيق والقي���ادة والرقابة( وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املديري���ن يف منظم���ات القطاع العام. ويقدم املق���رر للطالب تعريفاً مبفهوم املوازنة العام���ة )امليزانيات التقديرية( 
ويو�سح اأنواع واأ�ساليب اإعداد املوازنات على اأ�سا�ض تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة، ويو�سح املقرر مفهوم 
وخط���وات �سناع���ة القرارات الإداري���ة واأنواعها. كما يهتم املقرر بتعريف الط���الب بامل�سطلحات ذات العالقة باللغة 

الإجنليزية وتعويد الطالب على البحث عن امل�سطلحات املتعلقة بالإدارة العامة.

MGT231مبادئ اإدارة الأعمال
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب مبفه���وم الإدارة واأهميته���ا يف دني���ا الأعم���ال ومراح���ل تط���ور عل���م الإدارة 
ومدار�سه���ا الفكري���ة، كما يو�س���ح اخلطوات العملية لتخاذ القرار، والوظائف الإداري���ة، وكيفية ممار�ستها من قبل 
املدي���ر يف من�س���اآت الأعمال من التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقي���ادة، والت�سال، والرقابة، كما يتطرق 

اإىل وظائف املن�ساأة واملتمثلة باملوارد الب�سرية والتمويل والت�سويق وغريها.

ACCT 231مبادئ املحا�سبة )1(
تتن���اول امل���ادة اأ�سا�سي���ات املحا�سبة املالية وتطبيقاته���ا يف املن�ساآت اخلدمي���ة، وتو�سيح الإجراءات املحا�سبي���ة يف تلك املن�ساآت 
)الدورة املحا�سبية( : التحليل، والت�سجيل ، والرتحيل ... و�سول لإعداد القوائم املالية اخلتامية : قائمة الدخل وقائمة 

املركز املايل . كما تلقي املادة ال�سوء على الت�سويات اجلردية للمقدمات وامل�ستحقات اخلا�سة بالإيرادات وامل�سروفات.

ECON 231مبادئ القت�ساد اجلزئي
يرمى هذا املقرر اإىل اأخذ الطالب يف خطوة نحو معرفة ال�سلوك القت�سادي لالأفراد والعائالت واملن�ساآت وما يرتتب 
عل����ى ذل����ك م����ن توظيف للموارد، وخلق فر�ض للت�سغيل، وزيادة الدخول، الرفاهي����ة كما يتوقع عند هذا امل�ستوى املبكر 

اأن يتعلم الطالب حمتوى �سيا�سات ال�سلوك القت�سادي ملعرفة اأثر وكفاءة ال�سيا�سات القت�سادية.

LAW 231القانون التجاري

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأهمي���ة القانون التجاري و�س���رورة قواعده للتعامالت املالي���ة للتجار، من 
خالل بيان النظرية العامة يف التجارة والتجار، لتمكينه من متيز الأعمال التجارية عما �سواها، وما يتعلق بها من 

واجبات، والزامات كدفاتر التجارة وال�سجل التجاري، اإ�سافًة لأنواع ال�سركات واأحكامها. 

MKT 231مبادئ الت�سويق
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باملفاهيم الأ�سا�سية للت�سوي���ق ومكونات البيئة الت�سويقي���ة املعا�سرة. كما يهدف اإىل 
متك���ني الطال���ب من الأدوات الالزمة لتجزئة ال�سوق وفهم وحتليل �سل���وك امل�ستهلك، وتطوير واإدارة املنتجات وحتديد 
ال�سع���ر املنا�س���ب واختي���ار قن���وات التوزي���ع، وو�س���ع خطة الرتوي���ج مبا يحق���ق اأهداف منظم���ات الأعمال ويلب���ي حاجات 

ورغبات العمالء.

MGT 232مناهج البحث العلمي
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الط���الب باأ�ساليب البحث العلمي وحتديد م�سكلة البح���ث وت�سميم منهجية البحث 
وو�س���ع فر�سيات���ه، وط���رق جم���ع البيان���ات الالزمة للبح���ث من م�سادره���ا املختلف���ة، واأ�ساليب معاجلته���ا وحتليلها 
اإح�سائي���اً وعر����ض نتائ���ج التحلي���ل، كما يعرف الط���الب باأ�سا�سيات اإع���داد وكتابة التقرير العلم���ي للبحث من حيث 

ال�سكل وامل�سمون.

FIN 241مبادئ الإدارة املالية
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س����ض يف جمال اإدارة الأعم���ال بخلفية علمية �ساملة ع���ن جمال الإدارة 
املالية واأهميتها وتطبيقاتها يف �سركات الأعمال وكذلك عن الطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل املايل واأهم اأدواته 
واأنواعه وكيفية ال�ستفادة منه، وتعريف الطالب مبفهوم القيمة الزمنية واأهميته يف عملية التقييم ال�ستثماري.

ECON 241مبادئ القت�ساد الكلي
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبجموعة من املفاهيم القت�سادية الأ�سا�سية املتعارف عليها يف اإطار القت�ساد 
الكلي من خالل م�ساهمة املدار�ض الفكرية املختلفة معا بالرتكيز على الفكر الكينزي. ويعر�ض املقرر طرق تقومي 
وقيا�ض الن�ساط القت�سادي الكلي ومقارنتها بحالة التوازن. كما يتعر�ض املقرر لأهم امل�سكالت القت�سادية الكلية 
مث���ل البطال���ة والت�سخم، واأهم اأه���داف واأدوات ال�سيا�سات املالية والنقدية، ودرا�سة موجزة عن دور النقود والبنوك 

وبع�ض املو�سوعات املعا�سرة الأخرى.

ACCT 241مبادئ املحا�سبة )2(
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل ا�ستكمال ما �سبق تناوله يف مقرر مب���ادئ املحا�سبة )1( مع الرتكيز على املعاجلات املحا�سبية 
الأ�سا�سي���ة يف املن�س���اآت التجاري���ة )امل�سرتي���ات – املبيعات – جممل الرب���ح و�سايف الربح (، باق���ي الت�سويات اجلردية 
يف نهاي���ة الع���ام كج���رد املدين���ني وط���رق تقدي���ر خم�س����ض الدي���ون امل�سك���وك يف حت�سيله���ا، واملعاجل���ات املحا�سبي���ة 
لال�ستثم���ارات يف الأوراق املالي���ة بغر����ض املتاج���رة اأو بغر�ض الحتف���اظ وح�ساب خم�س�ض هبوط اأ�سع���ار ا�ستثمارات 
وكيفي���ة معاجلت���ه حما�سبي���ا، والط���رق املختلفة لت�سعري خم���زون اآخر املدة واملعاجل���ات املحا�سبية لالأ�س���ول الثابتة 

والإهالك، واأ�سلوب اإعداد قائمة التدفقات النقدية.

قسم المحاسبة   v
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MIS 241نظم املعلومات الإدارية
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بنظم املعلومات الإدارية يف عامل الأعمال . كما تقدم نظرة تنظيمية ل�ستخدام 
نظم املعلومات لإن�ساء منظمات تناف�سية، واإدارة منظمات عاملية، وتوفري �سلع وخدمات منا�سبة للم�ستهلك. وتغطي 
مو�سوع���ات امل���ادة الأجه���زة، والربام���ج، وقواع���د البيان���ات، واأنظم���ة الت�س���الت، وال�ستخ���دام ال�سرتاتيجي لنظم 

املعلومات، وتطوير نظم املعلومات، واجلوانب الجتماعية والأخالقية املتعلقة بنظم املعلومات.

MGT 351الأ�ساليب الكمية
يرك���ز ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب بالأ�سالي���ب الكمية التي ي�ستخدمها املديرون يف اتخ���اذ قرارات ر�سيدة مبنية 
عل���ى حتلي���ل علم���ي للم�سكالت، ويتن���اول املقرر املوا�سي���ع التالية : مفهوم بح���وث العملي���ات وا�ستخدامها يف اتخاذ 
الق���رارات الإداري���ة، اإعداد النماذج الريا�سية وتطبيقها حلل بع�ض امل�ساكل العملية التي تواجه الإدارة مثل: اأ�سلوب 

الربجمة اخلطية ومنوذج النقل، ومنوذج امل�سار احلرج، ومنوذج تقييم ومراجعة امل�ساريع. 

ACCT 351حما�سبة التكاليف
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب بالأنظم���ة املحا�سبية يف ال�سركات ال�سناعية، من حي���ث تو�سيح مفهوم التكاليف 
واأ�س����ض وط���رق تبويبها، وحتليل العالقة بني التكلفة واحلجم والربح، وطرق اإعداد قوائم التكاليف، وطرق ح�ساب 
تكلفة املنتج عند ا�ستخدام اأ�سلوب الأوامر الإنتاجية وكذلك طرق ح�ساب تكلفة املنتج وفقاً لطريق الإنتاج باملراحل 

وتكاليف العقود، والأ�ساليب احلديثة يف جمال التكاليف.

ACCT 352حما�سبة ال�سركات
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باأُ�س�ض ونظ���م املحا�سبة يف �سرك���ات الأ�سخا�ض و�سركات الأم���وال. حيث يتم 
يف اجل���زء الأول منه���ا درا�س���ة املعاجل���ات املحا�سبي���ة املتعلقة ب�سرك���ات الأ�سخا�ض كاآلي���ات توزيع الأرب���اح، والتغريات 
عل���ى حق���وق امللكية وان�سمام �سريك اأو انف�سال �سريك. ويف اجل���زء الثاين تتناول املادة املعاجلات املحا�سبية املتعلقة 
ب�سرك���ات الأم���وال والتغي���ريات الت���ي حت�سل يف حق���وق امللكية من خ���الل الكتت���اب بالأ�سهم، واملعاجل���ات املحا�سبية 

لإ�سدار قر�ض ال�سندات، وتوزيع الأرباح، وت�سفية ال�سركات طبقا لقانون ال�سركات ال�سعودي.

ACCT 353املحا�سبة املتو�سطة )1(
يه����دف املق����رر اإىل تعريف الطالب بالإطار العام والفكري للمحا�سبة املالية – التعريف واملفاهيم والأهداف - وكيفية 
اإع����داد القوائ����م املالية، وم�ساكل العر�����ض والإف�ساح فيها. كما يهدف املقرر اإىل تعري����ف الطالب بامل�سكالت واملعاجلات 
املحا�سبي����ة املختلف����ة ع����ن الأ�س����ول املتداولة وط����رق عر�سها والإف�س����اح عنها . فيتم تن����اول النقدية ب�سقيه����ا )�سندوق 
النرثية ومذكرة ت�سوية البنك (، بالإ�سافة للذمم املدينة ) املدينون واأوراق القب�ض( املخزون ال�سلعي واأخرياً تفا�سيل 

القيا�ض والعر�ض والإف�ساح عن الأ�سول الثابتة باأنواعها املختلفة: امللمو�سة وغري امللمو�سة واملوارد الطبيعية. 

ACCT 361املحا�سبة احلكومية واملنظمات غري الهادفة للربح

يرك���ز ه���ذا املقرر عل���ى الأ�س�ض والنظم املحا�سبية امل�ستخدم���ة يف الأجهزة احلكومية واملنظم���ات غري الهادفة للربح 
حي���ث يتن���اول املقرر املوازن���ات العامة واأ�سكاله���ا، وتبويبها، ومراحل اإعداده���ا وطرق تقدير امل�سروف���ات والإيرادات 
واإجراءات الرقابة يف اإيداع الإيرادات و�سرف النفقات، والديون العامة، والدفاتر والقيود املحا�سبية، والرقابة على 
العمليات املحا�سبية، كذلك يتناول املحا�سبة يف املن�ساآت غري الهادفة للربح مثل اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات ذات 

الأن�سطة الجتماعية غري الهادفة للربح.

ACCT 362املحا�سبة املتو�سطة )2(

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باللتزامات ب�سقيها الق�س���رية الأجل والطويلة الأجل. كم���ا يهدف اإىل تعريفه 
مب�س���اكل القيا����ض والعر����ض والإف�س���اح حلقوق امللكي���ة يف �سركات الأم���وال، والأرباح املحتجزة بالإ�ساف���ة اإىل قائمة 
التدفق���ات النقدي���ة وطرق اإعدادها . بالإ�ساف���ة اإىل بع�ض املو�سوعات التي تغطي املادة بع�ض املو�سوعات املحا�سبية 

ذات الطبيعة اخلا�سة مثل العرتاف بالإيراد والتغريات املحا�سبية وت�سحيح الأخطاء.

 ACCT 363حما�سبة املن�ساآت املالية

يتناول املقرر املحا�سبة للمن�ساآت املالية، مثل: البنوك و�سركات التاأمني، حيث يتم تناول النظم املحا�سبية للم�سارف 
م���ن حي���ث الن�س���اط امل�سريف، واخلزينة، واحل�ساب���ات اجلاري���ة، والأوراق املالية، والقرو�ض، والعتم���ادات امل�ستندية، 
واملقا�س���ة وخطاب���ات ال�سمان. كما �سيتم تناول التاأمني واأنواعه، وحما�سبة التاأمني من حيث الدفاتر، وال�سجالت، 

واحل�سابات املختلفة، والعمليات املختلفة املتعلقة بالتاأمني �سواء تاأمينات احلماية والدخار اأو التاأمينات العامة.

ACCT 364حما�سبة الزكاة وال�سرائب

يه���دف ه���ذا املق���رر يف اجلزء الأول من���ه اإىل تعريف الطالب باأ�س����ض املحا�سبة ال�سريبية يف �س���وء النظام ال�سريبي 
ال�سع���ودي. ودرا�س���ة العالقة بني القيا�ض املحا�سبي وال�سريبي للدخل، كما يهدف يف جزئه الثاين اإىل التعرف على 
ماهي���ة وخ�سائ����ض و�س���روط اخل�سوع للزك���اة وكذلك قيا�ض وع���اء الزكاة لكافة اأن���واع الزكاة �سواء تل���ك التي كانت 
�سائدة يف �سدر الإ�سالم اأو امل�ستحدثة يف الع�سر احلديث مع درا�سة تف�سيلية للنظام ال�سريبي والزكوي يف اململكة 

والإجراءات املتبعة يف م�سلحة الزكاة والدخل.

ACCT 471املراجعة )1(

يق���دم ه���ذا املقرر اأ�سا�سيات املراجعة، التي ت�سمل معايري املراجعة املهنية، الأخالقيات، الرقابة الداخلية، جمع اأدلة 
التدقيق، الأخطاء والغ�ض وتقارير التدقيق. وبالتايل فانه يركزعلى مراجعة اإجراءات التدقيق وتقارير املراجعة.
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ACCT 472املحا�سبة الإدارية

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مببادئ ونظم املحا�سبة الإدارية من خالل تناول الأ�س�ض العلمية لتخاذ القرارات 
الت�سغيلي���ة والراأ�سمالي���ة با�ستخ���دام البيان���ات املحا�سبي���ة والقوائ���م املالي���ة. ويتن���اول املو�سوع���ات املتعلق���ة باإع���داد 
املوازن���ات التقديري���ة، وكيفي���ة قيا�ض وحتلي���ل النحرافات با�ستخدام كل م���ن نظام املوازن���ات التقديرية والتكاليف 
املعيارية، تقومي املقرتحات ال�ستثمارية، وتقومي الأداء با�ستخدام املقايي�ض املالية والت�سغيلية، وت�سعري التحويالت 

الداخلية واأهم الأدوات املمكن ا�ستخدامها يف جمالت تر�سيد عملية اتخاذ القرارات.

ACCT 473نظم املعلومات املحا�سبية

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بنظ���م املعلوم���ات ومبفه���وم النظ���م املحا�سبية م���ن حي���ث: تعريفه���ا، واأهميتها، 
واأنواعه���ا، ومكوناته���ا، وكيفية ت�سميمه���ا وت�سغيلها وتقييمها وتطويرها، وقواع���د البيانات اخلا�سة بها، وعالقتها 

بتكنولوجيا املعلومات، واإجراءات الرقابة املالئمة اخلا�سة بها.

ACCT 481املراجعة)2(

يتوىل هذا املقرر تزويد الطالب بالتطبيقات الفعلية للمراجعة واإجراءاتها . وتركز هذه املادة على ق�سايا اأ�سا�سية 
يف اجلان���ب العمل���ي للمراجعة، حي���ث تهتم ب�سكل اأ�سا�س���ي بتغطية املوا�سي���ع املتعلقة بالرقاب���ة الداخلية وا�ستخدام 
العين���ات الإح�سائي���ة وغ���ري الإح�سائي���ة واملراجع���ة يف البيئ���ة الإلكرتونية وتدقي���ق دورة املبيع���ات ودورة امل�سرتيات 
وح�ساب���ات الأ�س���ول املتداول���ة مث���ل النقدي���ة وال���ذمم املدين���ة واملخ���زون والأ�س���ول الثابت���ة واللتزام���ات املتداول���ة 

واللتزامات طويلة الأجل وحقوق امللكية والرواتب والأجور.

ACCT 482اإعداد تقارير حما�سبية باللغة الإجنليزية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب بامل�سطلحات الإجنليزية املحا�سبي���ة الأ�سا�سية يف املحا�سبة املالية من خالل 
تن���اول املفاهي���م واملب���ادئ املحا�سبي���ة الأ�سا�سية والتعرف عل���ى كيفية اإعداد التقاري���ر املحا�سبي���ة الأ�سا�سية ممثلة يف 

قائمة الدخل، وقائمة املركز املايل، وقائمة التغريات يف حقوق املالك، وقائمة التدفقات النقدية.

ACCT 483املحا�سبة املتقدمة

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الطال���ب باملعاجلات املحا�سبية والعمليات املحا�سبي���ة املرتبطة بالندماج بني �سركات 
امل�ساهم���ة، وتوحي���د القوائ���م املالية. كما يت���م تناول املعاجلات املحا�سبي���ة للعمليات املتبادلة ب���ني ال�سركات القاب�سة 

والتابعة. بالإ�سافة اإىل امل�سكالت املحا�سبية املتعلقة برتجمة القوائم املالية املعدة بعمالت اأجنبية.

ACCTتطبيقات حما�سبية با�ستخدام احلا�سب  484

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تدريب الطالب على بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف احلا�سب الآيل التي يحتاجها عند ممار�سته 
املحا�سب���ة يف الواق���ع العملي، ويرك���ز املقرر على اجلوانب العملية لتطبيقات احلا�س���ب املكتبية اخلا�سة باملحا�سبني، 

وال�ستفادة منها يف الأعمال املحا�سبية باملن�ساآت التجارية واخلدمية.

ACCT 489تدريب تعاوين

يهدف هذا املقرر اإىل اإتاحة الفر�سة للطالب لتطبيق املعارف واملهارات التي اكت�سبها من خالل درا�سته، بتدريبه يف 
احدى منظمات القطاع اخلا�ض، اأو احلكومي مبا ل يقل عن 200 �ساعة تدريب وذلك بالتن�سيق مع وحدة التدريب 
والتطوير بالكلية على اأن يقوم الطالب يف نهاية فرتة التدريب بتقدمي تقرير عن ما مت اإجنازه مع قيامه بعر�ض 

تقدميي )power point presentation(للم�سرف املخت�ض.

ACCT 354حتليل القوائم املالية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تزويد الطال���ب باأ�ساليب التحلي���ل املايل من وجهة نظ���ر حما�سبية والغر�ض من���ه، واأنواعه 
واأدوات���ه الت���ي متك���ن من حتلي���ل التقارير املالي���ة ل�ستخدام حمتوياته���ا يف اأغرا����ض متعددة. ومن ه���ذه الأغرا�ض 
تقومي الأداء واتخاذ القرارات القت�سادية املختلفة كقرارات ال�ستثمار والقرارات املتعلقة مبنح القرو�ض والئتمان 

وتقييم الأوراق املالية والتنبوؤ باملعلومات املحا�سبية امل�ستقبلية.

ACCT 365حما�سبة من�ساآت متخ�س�سة

تتن���اول ه���ذه املادة معاجل���ة امل�سكالت املحا�سبي���ة يف املن�ساآت ذات الأن�سط���ة املتخ�س�سة ك�سركات الب���رتول والزراعة. 
حي���ث يت���م مناق�س���ة طبيعة النظام املحا�سب���ي يف �سركات الب���رتول والنظريات املحا�سبية املختلف���ة ملعاجلة التكاليف 
الناجت���ة ع���ن �سناعة النفط كنفق���ات المتالك وال�ستك�ساف والبح���ث والتنقيب واحلفر والتطوي���ر. كما �سيتمكن 
الطال���ب م���ن خالل هذه امل���ادة الإملام بخ�سو�سيات الن�س���اط الزراعي، ونظامه املحا�سبي الت���ي �ستنعك�ض على تنفيذ 

املعاجلات املحا�سبية امل�ستخدمة يف الأن�سطة املختلفة يف ال�سركات الزراعية.

ACCT 366حما�سبة دولية

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�سا�سية املتعلقة باملحا�سبة الدولية مثل: �سعر ال�سرف، واملعاجلة 
املحا�سبية للعمليات التجارية الأجنبية بالعملة الأجنبية، وعقود ال�سرف الآجلة، وترجمة القوائم املالية الأجنبية، 

واأ�سعار التحويل الدولية، وال�سرائب الدولية، ومعايري املحا�سبة الدولية.

قسم المحاسبة   v
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ACCT 367مراجعة داخلية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بنظم الرقابة الداخلي���ة ) اليدوية والآلية (، وكيفي���ة ت�سميمها وتقييمها، 
كم���ا يتن���اول التعريف باجلوانب النظرية والإجرائية للمراجع���ة الداخلية يف ظل النظام اليدوي ويف ظل ا�ستخدام 

احلا�سب الآيل، وذلك من خالل درا�سة معايري املراجعة الداخلية وقواعد �سلوك واآداب املهنة. 

ACCT 474ق�سايا حما�سبية معا�سرة

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب بامل�س���كالت املحا�سبية احلديث���ة التي مل يت���م تناولها يف مق���ررات املحا�سبة 
ال�سابق���ة مث���ل اأنظمة حما�سبة تكاليف الأن�سطة) ABC (؛ حيث يت���م تو�سيح كيفية ت�سميم نظام التكاليف على 
اأ�سا����ض الأن�سط���ة، كما ته���دف اإىل تعريفه باأنظمة التكالي���ف يف �سركات املقاولت وعنا�سر التكلف���ة فيها، وحما�سبة 
املوارد الب�سرية واأهم نظرياتها، بالإ�سافة اإىل حما�سبة امل�سوؤولية الجتماعية واملحا�سبة البيئية، واملراجعة البيئية. 

ACCT 475نظرية املحا�سبة
يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب بالأ�س����ض النظرية للمفاهيم املحا�سبي���ة، و�سيتم تناول بع����ض املو�سوعات، مثل: 
ن�س���اأة املحا�سب���ة وتطورها، واأهم النظريات واملفاهيم املحا�سبية، التي ت�س���كل الإطار النظري للمحا�سبة، كما تتناول 
امل���ادة مفاهي���م الدخل وقيا�سه، والإي���رادات والنفقات، والأرب���اح واخل�سائر، وامل�سكالت املحا�سبي���ة املرتبطة بعنا�سر 
امليزاني���ة العمومي���ة، وغريها من املوا�سيع يف جمال النظرية املحا�سبية م���ع الرتكيز على معيار العر�ض والإف�ساح 

ال�سادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

MKT 351�سلوك امل�ستهلك
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باملفاهيم الأ�سا�سية ل�سل���وك امل�ستهل���ك واأدوات التجزئة والإح���الل ال�سلعي. كما 
يركز على درا�سة حاجات ورغبات ودوافع امل�ستهلك وطرق تعلمه وخ�سائ�ض اإدراكه احل�سي. اإ�سافة اإىل اإلقاء ال�سوء على 
�سخ�سي���ة امل�ستهل���ك واجتاهاته ودور اجلماعات املرجعية والأ�سرة والعوام���ل الثقافية والجتماعية والظروف البيئية يف 

حتديد �سلوكه ال�سرائي.

MKT 473اإدارة الت�سويق
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بكيفي���ة اإدارة الأن�سطة الت�سويقي���ة داخل املنظمة من اأج���ل حتقيق امل�سالح 
امل�سرتك���ة بينه���ا وب���ني عمالئها، وذل���ك من خالل درا�سة مفه���وم اإدارة الت�سوي���ق ووظائف وفل�سف���ات اإدارة الت�سويق 
ونظم املعلومات الت�سويقية، ودرا�سة وحتليل البيئة الت�سويقية، وجتزئة ال�سوق امل�ستهدف والتخطيط ال�سرتاتيجي 
الت�سويقي، ونظم التخطيط والرقابة الت�سويقية. كما يناق�ض املقرر اإدارة املنتجات و�سيا�سات وطرق الت�سعري واإدارة 

احلمالت الرتويجية، واإدارة قنوات التوزيع.

MGT 353ال�سلوك التنظيمي

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملعلومات التي متكن من معرفة مفهوم ال�سلوك التنظيمي والعلوم املرتبطة 
ب���ه، وزي���ادة اإملامه مب�ستويات ال�سلوك التنظيمي وارتباطها باأداء املنظم���ة، وكذلك التعريف بالعمليات العقلية التي 
توؤث���ر يف �سل���وك الف���رد يف اط���ار املنظم���ة، وطبيع���ة العالقة ب���ني ال�سلوك الف���ردي وال�سل���وك اجلماع���ي، و�سلوكيات 

العاملني يف املنظمات.

MGT 361اإدارة املوارد الب�سرية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإبراز دور اإدارة امل���وارد الب�سرية يف منظم���ات الأعمال ووظائفها الأ�سا�سي���ة لتمكني املنظمات 
م���ن حتقي���ق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. ويت�سمن املو�سوعات التالية: املفه���وم املعا�سر لإدارة املوارد الب�سرية، حتليل 
الوظائ���ف، تقيي���م الوظائ���ف، تخطيط املوارد الب�سري���ة، ا�ستقطاب واختيار العاملني، تق���ومي اأداء العاملني، تدريب 

وتنمية العاملني، اإدارة التعوي�سات، �سبط الأداء الوظيفي، امل�ستقبل الوظيفي والرتقية، اإنهاء اخلدمة.

FIN 351مبادئ ال�ستثمار

تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال ال�ستثمار 
الأدوات ال�ستثمارية املختلفة وخ�سائ�سها، اآليات التعامل يف الأ�سواق املالية والطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل 

ال�ستثماري ويف تكوين واإدارة ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

FIN 483التمويل وامل�سارف الإ�سالمية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النقود والربا ون�ساأة البن���وك وماهية القت�ساد الإ�سالمي ومقارنته 
م���ع الأنظم���ة القت�سادي���ة الأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تعري���ف الطالب بالعق���ود الإ�سالمي���ة، ون�ساأة وتط���ور امل�سارف 
الإ�سالمي���ة، واأنواعه���ا، وم�سادر الأم���وال فيها، واأ�ساليب ال�ستثم���ار، واأ�س�ض تقييم واختي���ار امل�سروعات، واخلدمات 

امل�سرفية امل�ستخدمة، وقيا�ض الربح وتوزيع، الآثار القت�سادية والجتماعية لن�ساط امل�سارف الإ�سالمية.

FIN 473درا�سة اجلدوى وتقييم امل�سروعات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مبفه���وم درا�سات اجل���دوى ومراح���ل اإعداد درا�س���ات اجل���دوى القت�سادية 
للم�سروع���ات وتقييمه���ا وحتليله���ا ومتيي���ز امل�ساري���ع املربحة م���ن غريها، بحي���ث ي�ستطيع الطالب يف نهاي���ة امل�ساق، 

اإعداد تقييم درا�سات اجلدوى القت�سادية واإعدادها.
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MIS 352التجارة الإلكرتونية
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطالب مبفه���وم التج���ارة الإلكرتونية ومناذجه���ا واملزايا التي حتققه���ا للمنظمات 
واملفاهي���م املرتبط���ة بها. وكذل���ك البنية التحتية للتجارة الإلكرتونية. بنية ال�سبك���ات، والبنية التكنولوجية، وبنية 
اأم���ن املعلوم���ات، والبني���ة الجتماعي���ة والأخالقي���ة، والبنية التحتي���ة لنظم الدف���ع الإلكرتوين. كما يتن���اول املقرر 

كيفية بناء مواقع التجارة الإلكرتونية.
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سما

1534khbarakat@ut.edu.saد. خالد �سعيد بركات

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1294jamal@ut.edu.saد. جمال عبد احلميد عبد العزيز

1295mkhanfar@ut.edu.sa  د. موؤيد را�سي خنفر
1618jqaraqsh@ut.edu.saد. جهاد بدر قراقي�ض 

1537mhindy@ut.edu.saد. حممد م�سطفي احمد هندي 
1293oersheid@ut.edu.saد. عقلة نوا�ض اإر�سيد 

Dr_sahar_elsayed@hotmail.com--د. �سحر ال�سيد حممود حممد
Gehan_lana@yahoo.com--د. جيهان طه خليل
Azzaahmed35@yahoo.com--د. عزة احمد ال�سيد

Hayamsalah71@hotmail.com--د. هيام �سرف الدين

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
khaled.alblowi@gmail.com--اأ. خالد البلوى

riham.f.r.k@hotmail.com--اأ. رهام الكببجي
rkabbji@ut.edu.sa

Wedian_100204@hotmail.com--اأ. وديان البلوي
Ar.alatawi@ut.edu.sa--اأ. اأريج العطوي

salmutairi@ut.edu.sa--اأ. �سمرية املطريي

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
د. خالد �سعيد بركات  

الهاتف: 0144229989            الفاك�ض: 0144216128  
khbarakat@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين  

قسم المحاسبة   v
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v  الن�ساأة:
ترج���ع ن�س���اأة الق�سم اإىل العام اجلامعي 1433/1432ه� املوافق 2012/2011م، ب�سدور موافقة خادم احلرمني ال�سريفني   
املل���ك عب���د اهلل ب���ن عبد العزيز اآل �سعود على قرارات جمل�ض التعلي���م العايل يف جل�سته ال�ساد�سة وال�ستني )66( بتاريخ 
1432/11/18ه� باإن�ساء كلية اإدارة الأعمال بجامعة تبوك مت�سمنة خم�سة اأق�سام علمية منها ق�سم التمويل وال�ستثمار 
وانطالق���ا م���ن حر����ض الكلي���ة على تق���دمي برام���ج اأكادميية نوعي���ة متمي���زة واإعداد البح���وث والدرا�س���ات يف جمالت 
التموي���ل وال�ستثم���ار ذات اجل���ودة العالية لتوفري الكوادر الب�سرية املوؤهلة، وذلك لتلبي���ة متطلبات �سوق العمل املحلي 

والإقليمي.
الروؤية:  v

يتطل���ع الق�س���م لأن يك���ون من الأق�سام العلمية املتمي���زة والتي حتقق الريادة يف جمالت التموي���ل وال�ستثمار والبحث   
العلمي على امل�ستويني املحلي والإقليمي.

الر�سالة:  v
يلت���زم الق�س���م بتزويد �سوق العمل بالك���وادر العلمية املوؤهلة يف جمالت التمويل وال�ستثم���ار، واإجراء البحوث العلمية   

ذات اجلودة العالية مما ي�سهم يف خدمة املجتمع.
الأهداف:  v

. الأكادميي  العتماد  متطلبات  مع  تتوافق  متميزة  اأكادميية  برامج  وتطوير  تقدمي   •
الق�سم. خريجي  لدي  التميز  يحقق  مبا  احلديثة  العلمية  التقنيات  وفق  التدري�ض  واأ�ساليب  طرق  تفعيل   •

توف���ري بيئ���ة م�سان���دة ت�سج���ع القي���ام بالبح���وث والدرا�سات العلمي���ة املتخ�س�سة مبا ي�سه���م يف تطوير املعرفة   •
وتنمية املجتمع.

والإقليمي. املحلي  املجتمع  يف  والأعمال  املال  �سوق  مع  التبادلية  العالقة  تدعم  فاعلة  ات�سال  قنوات  تطوير   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم التمويل وال�ستثمار:   v
متن���ح درج���ة البكالوريو����ض يف تخ�س����ض التموي���ل وال�ستثم���ار م���ن كلي���ة اإدارة الأعم���ال ملن يح�س���ل على معدل   

تراكمي ل يقل عن 2.0 من 5، بعد اجتياز عدد )133( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التايل: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1
17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2

30متطلبات الكلية3
45متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
9متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6
6�ساعات حرة7

133املجموع

متطلبات ق�سم التمويل وال�ستثمار:  v
تتمثل متطلبات الق�سم يف ما يلي:   

متطلبات الكلية الإجبارية 10 مقرر درا�سي 30 �ساعة معتمدة  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

----MGT 2313310مبادئ اإدارة الأعمال1

----ACCT 2313310مبادئ املحا�سبة )1(2

----ECON 2313310مبادئ القت�ساد اجلزئي3

----LAW 2313310القانون التجاري4

----MKT 2313310مبادئ الت�سويق5

MGT 2323310STAT 001مناهج البحث العلمي6

FIN 2413310ACCT 231مبادئ الإدارة املالية7

ECON 2413310ECON 231مبادئ القت�ساد الكلي8

ACCT 2413310ACCT 231مبادئ املحا�سبة )2(9

MIS 2413310MGT 231نظم معلومات اإدارية10

100%3030املجموع

قسم التمويل واالستثمار  v
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متطلبات الق�سم الإجبارية 15 مقرر درا�سي 45 �ساعة معتمدة:   v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

ا

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1vاأ�ساليب كميةMGT 351336.7STAT 001
FIN 351336.7MGT 231مبادئ ال�ستثمار2
FIN 352336.7FIN 241مالية ال�سركات3
--FIN 353336.7النقود و البنوك4

FIN 361336.7FIN 353اإدارة املن�ساآت املالية5
FIN 351

FIN 362336.7FIN351الأ�سواق املالية6
FIN 363336.7FIN 351اإدارة املخاطر و التاأمني7
FIN 471336.7FIN 362 اإدارة املحافظ ال�ستثمارية 8
FIN 472336.7FIN 241امل�ستقات املالية9

درا�سة اجلدوى و تقييم 10
م�سروعات 

FIN 473336.7FIN 241

FIN 474336.7ACCT 241  حتليل مايل11
FIN 481336.7FIN 472املالية الدولية12

الإدارة املالية باللغة 13
الإجنليزية

FIN 482336.7FIN 241

التمويل وامل�سارف 14
الإ�سالمية

FIN 483336.7FIN 241

FIN 48936.7تدريب تعاوين15
ي�سجل يف ف�سل 

درا�سي منف�سل بعد 
درا�سة 90 �ساعة بنجاح

10045%45املجموع
)v ) مادة اإجبارية من ق�سم الإدارة

مقررات اختيارية من داخل التخ�س�س (6 �ساعات معتمدة):  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

FIN 36533%50FIN 361اإدارة العمليات امل�سرفية 1
FIN 36633%50FIN 351متويل واإدارة املن�ساآت ال�سغرية2

مو�سوعات متخ�س�سة يف التمويل 3
وال�ستثمار

FIN 36733%50----

FIN 36833%50FIN 351ال�ستثمار العقاري4
----FIN 475223%50تطبيقات مالية على احلا�سب5
FIN 47633%50FIN 361اإدارة الئتمان امل�سريف6

املقررات الختيارية (من خارج التخ�س�س) 9 �ساعات:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ACCT 3513333.3ACCT 241حما�سبة التكاليف1

ACCT 3523333.3ACCT 241حما�سبة ال�سركات2

MKT 4733333.3MKT 231اإدارة الت�سويق3

MKT 3513333.3MKT 231�سلوك امل�ستهلك4

MGT 3533333.3MGT 231ال�سلوك التنظيمي5

MGT 3613333.3MGT 231اإدارة املوارد الب�سرية6

MIS 3523333.3MIS 241التجارة الإلكرتونية7

MIS 3513333.3MIS 241اأمتتة املكاتب8

قسم التمويل واالستثمار  v
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تو�سيف مقررات :  v

PAD 001مبادئ الإدارة العامة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقتها بالعلوم الأخرى، ويو�سح الفرق بني 
الإدارة العام���ة واإدارة الأعم���ال، ويتناول الهيكل الإداري للدولة، الوظيف���ة العامة، املرفق العام، كما يعرف الطالب 
بالوظائ���ف الإداري���ة الرئي�سي���ة: )التخطي���ط والتنظي���م والتن�سيق والقي���ادة والرقابة( وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املديري���ن يف منظم���ات القطاع العام. ويقدم املق���رر للطالب تعريفاً مبفهوم املوازنة العام���ة )امليزانيات التقديرية( 
ويو�سح اأنواع واأ�ساليب اإعداد املوازنات على اأ�سا�ض تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة، ويو�سح املقرر مفهوم 
وخط���وات �سناع���ة القرارات الإداري���ة واأنواعها. كما يهتم املقرر بتعريف الط���الب بامل�سطلحات ذات العالقة باللغة 

الإجنليزية وتعويد الطالب على البحث عن امل�سطلحات املتعلقة بالإدارة العامة.

MGT 231مبادئ اإدارة الأعمال
الرتكيز يف هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم الإدارة واأهميتها يف حياتنا ومراحل تطور علم الإدارة ومدار�سها 
الفكري���ة، كم���ا يو�سح املق���رر خطوات عملية اتخ���اذ القرار الإدارية والوظائ���ف الإدارية وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املدير يف من�ساأة الأعمال من تخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والت�سال، والرقابة، كما يتطرق اإىل 

وظائف املن�ساأة واملتمثلة باملوارد الب�سرية والتمويل والت�سويق وغريها. 

ACCT 231 مبادئ املحا�سبة )1(
تتن���اول امل���ادة اأ�سا�سي���ات املحا�سب���ة املالي���ة وتطبيقاته���ا يف املن�س���اآت اخلدمية وتو�سي���ح الإج���راءات املحا�سبية يف تلك 
املن�س���اآت ) ال���دورة املحا�سبي���ة( : التحلي���ل، والت�سجي���ل ، الرتحي���ل ...... و�سول لإع���داد القوائم املالي���ة اخلتامية : 
قائم���ة الدخ���ل وقائمة املركز املايل . كما تلقي املادة ال�سوء عل���ى املعاجلات املحا�سبية الأ�سا�سية يف املن�ساآت التجارية 

)امل�سرتيات – املبيعات – ح�ساب جممل الربح و�سايف الربح (.

MGT 232مناهج البحث العلمي
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب باأ�ساليب البحث العلمي وحتديد م�سكلة البحث وت�سميم منهجية البحث وو�سع 
فر�سياته، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث من م�سادرها املختلفة، واأ�ساليب معاجلتها وحتليلها اإح�سائياً وعر�ض 

نتائج التحليل، كما يعرف الطالب باأ�سا�سيات اإعداد وكتابة التقرير العلمي للبحث من حيث ال�سكل وامل�سمون.

ECON 231مبادئ القت�ساد اجلزئي
يرم���ى ه���ذا املق���رر اإىل اخ���ذ الطالب يف خط���وة نحو معرفة ال�سل���وك القت�سادي لالأف���راد والعائ���الت واملن�ساآت وما 
يرتت���ب عل���ى ذل���ك ال�سلوك من توظيف للموارد، خلق فر�ض للت�سغيل، زيادة الدخول وكما نتوقع عند هذا امل�ستوى 

املبكر اأن يتعلم الطالب حمتوى �سيا�سات ال�سلوك القت�سادي ملعرفة اأثر وكفاءة ال�سيا�سات القت�سادية.

LAW 231القانون التجاري
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأهمي���ة القانون التجاري و�س���رورة قواعده للتعامالت املالي���ة للتجار، من 
خ���الل بي���ان النظري���ة العامة يف التجارة والتجار؛ لتمكينه م���ن متيز الأعمال التجارية عم���ا �سواها، وما يتعلق بها 

من واجبات، والزامات كدفاتر التجارة وال�سجل التجاري، اإ�سافًة لأنواع ال�سركات واأحكامها.

MKT 231مبادئ الت�سويق
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باملفاهيم الأ�سا�سية للت�سوي���ق ومكونات البيئة الت�سويقي���ة املعا�سرة. كما يهدف 
اإىل متك���ني الطال���ب م���ن الأدوات الالزمة لتجزئة ال�سوق وفه���م وحتليل �سلوك امل�ستهلك وتطوي���ر واإدارة املنتجات 
وحتدي���د ال�سع���ر املنا�سب واختيار قن���وات التوزيع وو�سع خطة الرتويج مبا يحقق اأه���داف منظمات الأعمال ويلبي 

حاجات ورغبات العمالء

MIS 241 نظم املعلومات الإدارية
تق���دم ه���ذه امل���ادة مقدم���ة يف نظ���م املعلومات الإداري���ة يف عامل الأعم���ال. كما تقدم نظ���رة تنظيمي���ة ل�ستخدام نظم 
املعلوم���ات لإن�س���اء منظم���ات تناف�سي���ة، واإدارة منظم���ات عاملية، وتوفري �سل���ع وخدمات منا�سب���ة للم�ستهلك. وتغطي 
مو�سوع���ات امل���ادة الأجه���زة، والربام���ج، وقواع���د البيان���ات، واأنظم���ة الت�س���الت، وال�ستخ���دام ال�سرتاتيجي لنظم 

املعلومات، وتطوير نظم املعلومات، واجلوانب الجتماعية والأخالقية املتعلقة بنظم املعلومات .

ACCT 241مبادئ املحا�سبة )2(
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل ا�ستكمال ما �سبق تناوله يف مقرر مب���ادئ املحا�سبة )1( مع الرتكيز على املعاجلات املحا�سبية 
الأ�سا�سي���ة يف املن�س���اآت التجاري���ة )امل�سرتي���ات – املبيعات – جممل الرب���ح و�سايف الربح (، باق���ي الت�سويات اجلردية 
يف نهاي���ة الع���ام كج���رد املدين���ني وط���رق تقدي���ر خم�س����ض الدي���ون امل�سك���وك يف حت�سيله���ا، واملعاجل���ات املحا�سبي���ة 
لال�ستثم���ارات يف الأوراق املالي���ة بغر����ض املتاج���رة اأو بغر�ض الحتف���اظ وح�ساب خم�س�ض هبوط اأ�سع���ار ا�ستثمارات 
وكيفي���ة معاجلت���ه حما�سبي���اً، والط���رق املختلفة لت�سعري خم���زون اآخر املدة واملعاجل���ات املحا�سبية لالأ�س���ول الثابتة 

والإهالك، واأ�سلوب اإعداد قائمة التدفقات النقدية.

ECON 241مبادئ القت�ساد الكلي
ت�سعى هذه املادة اإىل تعريف الطالب مبجموعة من املفاهيم القت�سادية الأ�سا�سية املتعارف عليها يف اإطار القت�ساد 
الكلي من خالل م�ساهمة املدار�ض الفكرية املختلفة معا بالرتكيز على الفكر الكينزي. ويعر�ض املقرر طرق تقومي 
وقيا�ض الن�ساط القت�سادي الكلي ومقارنتها بحالة التوازن. كما يتعر�ض املقرر لأهم امل�سكالت القت�سادية الكلية 
مث���ل البطال���ة والت�سخ���م، كذل���ك اأهم اأه���داف واأدوات ال�سيا�س���ات املالية والنقدي���ة، كما تتم درا�س���ة موجزة عن دور 

النقود والبنوك وبع�ض املو�سوعات املعا�سرة الأخرى.
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FIN 241مبادئ الإدارة املالية
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س����ض يف جمال اإدارة الأعم���ال بخلفية علمية �ساملة ع���ن جمال الإدارة 
املالية واأهميتها وتطبيقاتها يف �سركات الأعمال وكذلك عن الطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل املايل واأهم اأدواته 
واأنواعه وكيفية ال�ستفادة منه، وتعريف الطالب مبفهوم القيمة الزمنية واأهميته يف عملية التقييم ال�ستثماري.

MGT 351الأ�ساليب الكمية
يرك���ز ه���ذا املقرر على تعريف الطالب بالأ�ساليب الكمية التي ي�ستخدمه���ا املديرون يف اتخاذ قرارات ر�سيدة مبنية 
عل���ى حتلي���ل علم���ي للم�سكالت، ويتن���اول املقرر املوا�سي���ع التالية : مفهوم بح���وث العملي���ات وا�ستخدامها يف اتخاذ 
الق���رارات الإداري���ة، اإعداد النماذج الريا�سية وتطبيقها حلل بع�ض امل�ساكل العملية التي تواجه الإدارة مثل: اأ�سلوب 

الربجمة اخلطية ومنوذج النقل، ومنوذج امل�سار احلرج، ومنوذج تقييم ومراجعة امل�ساريع.

FIN 351مبادئ ال�ستثمار
تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال ال�ستثمار 
الأدوات ال�ستثمارية املختلفة وخ�سائ�سها، اآليات التعامل يف الأ�سواق املالية والطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل 

ال�ستثماري ويف تكوين واإدارة ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

FIN 352مالية ال�سركات
ته���دف امل���ادة اإىل تعمي���ق اخللفية العلمية للطالب من خ���الل ا�ستكمال مو�سوعات املالية الت���ي مت تناولها يف مقرر 
مبادئ املالية، حيث �سيتم تعريف الطالب �سيا�سات راأ�ض املال العامل مب�سادر التمويل املختلفة مع الربط بالتكلفة 
احت�س���اب املوازن���ة الراأ�سمالي���ة من خ���الل حتديد التدف���ق النقدي بطرق تق���ومي امل�ساريع، حتديد تكلف���ة راأ�ض املال 

والتعريف ب�سيا�سة توزيع الأرباح بالإ�سافة اإىل عمليات ال�ستحواذ والندماج.

FIN 353النقود والبنوك
ته���دف ه���ذه املادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النق���ود ومراحل تطورها حتى الوقت احلا�سر واأنواعها، والنظريات 
التي تناولت العر�ض والطلب على النقود، بالإ�سافة اإىل التعرف على البنوك املركزية ووظائفها ودورها يف النظام 

امل�سريف، والتعرف على عمل البنوك التجارية وال�سيا�سات املالية والنقدية ودورها القت�سادي.

FIN 361اإدارة املن�ساآت املالية
ته���دف امل���ادة اإىل تعري���ف الطالب بال�سمات العام���ة للم�سارف التجاري���ة بالإ�سافة اإىل اأهدافه���ا ووظائفها وتزويد 
الطال���ب باملعرف���ة ع���ن وظائف واأهمية البنك املركزي و عالقته بامل�سارف خا�س���ة التجارية منها. اجلزء الأخر من 
امل�س���اق يت�سم���ن التط���رق اإىل �سيا�س���ات وا�سرتاتيجيات اإدارة الودائ���ع، اإدارة القرو����ض، اإدارة ال�سيولة، اإدارة حمفظة 
البن���ك و ال�ستثم���ار ب���الأوراق املالي���ة. قيا�ض و تقيي���م اأداء البن���وك التجارية واأ�سالي���ب التحليل امل���ايل املختلفة هي

اجلزء الرئي�سي الثالث من امل�ساق بهدف اإك�ساب الطلبة مهارة التحليل و القدرة على تقييم الأداء وذلك با�ستخدام 
التقاري���ر ال�سنوي���ة اخلا�س���ة بالبن���وك التجاري���ة باململكة العربي���ة ال�سعودية واإ�س���دارات �سوق راأ�ض امل���ال ال�سعودي. 

اجلزء الأخري من امل�ساق يتحول اإىل التعريف بامل�سارف املتخ�س�سة ووظائفها.

FIN 362الأ�سواق املالية
ته���دف ه���ذه املادة اإىل تزويد الطالب واإك�سابه املعرفة العلمية بالفل�سف���ة والهياكل التي تتكون وتقوم عليها الأ�سواق 
املالية والتعرف على اأنواع الأ�سواق املالية والأدوات املتداولة بها تزويد الطالب بقواعد البيع وال�سراء، واأ�س�ض ت�سعري 
الأوراق املالي���ة يف البور�س���ة و تعري���ف الطال���ب باأ�س�ض قيا�ض كف���اءة اأ�سواق املال ومبوؤ�سرات الأ�س���واق، وطرق ح�سابها 
واإك�سابه املهارات املطلوبة للعمل يف الأ�سواق املالية باعتبارها املوؤثر العام يف جممل القت�ساديات الوطنية والدولية .

FIN 363اإدارة املخاطر والتامني
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف مبفهوم اخلط���ر وم�سبباته واأنواعه وكيفي���ة قيا�سه تو�سيح مفه���وم التامني ومبادئ 
التام���ني القانوني���ة والفني���ة والأ�سا�سية. بحيث يك���ون للطالب القدرة على حتديد الأخط���ار اخلا�سعة للتامني من 

الإخطار غري اخلا�سعة للتاأمني بالإ�سافة اإىل التعرف على اأنواع التامني املختلفة

FIN 471اإدارة املحافظ ال�ستثمارية
يه���دف املق���رر يغطي ه���ذا امل�ساق نظريات تقيي���م واإدارة املحافظ ال�ستثماري���ة، مثل نظرية ماركوفيت����ض ومنوذج ت�سعري 
الأ�س���ول الراأ�سمالي���ة ونظري���ة اربرتاج وغريها من نظري���ات بناء املحاف���ظ ال�ستثمارية وتنميتها وتوزي���ع ال�ستثمارات 
فيه���ا وحم���ددات املحاف���ظ ال�ستثمارية. و يغطي امل�ساق اأي�ساً ا�سرتاتيجيات حماف���ظ ال�ستثمار املحتوية على الأ�سهم اأو 

ال�سندات، وكذلك تقومي اأداء املحفظة ال�ستثمارية.

FIN 472امل�ستقات املالية
يغط���ي ه���ذا امل�ساق تقييم وا�ستخ���دام اخليارات املالية والعقود الآجلة و املبادلت و الأدوات املالية املرتبطة برهونات 
عقاري���ة واأن���واع اأخرى م���ن امل�ستقات. كما يغطي امل�ساق النظريات املتعلقة باملخاط���ر املالية املتنوعة، و منها خماطر 
مع���دلت الفوائ���د وخماطر الإقرا����ض وخماطر ال�سيول���ة وخماطر اأ�سعار �س���رف العمالت وخماط���ر التكنولوجيا 

واملخاطر الت�سغيلية.

FIN 473درا�سة اجلدوى وتقييم امل�سروعات
يه���دف ه���ذا امل�س���اق اإىل تعري���ف الطال���ب مبفهوم درا�س���ات اجلدوى ومراح���ل اإع���داد درا�سات اجل���دوى القت�سادية 
للم�سروع���ات وتقييمه���ا وحتليله���ا ومتيي���ز امل�ساري���ع املربحة م���ن غريها، بحي���ث ي�ستطيع الطالب يف نهاي���ة امل�ساق، 

اإعداد تقييم درا�سات اجلدوى القت�سادية.

قسم التمويل واالستثمار  v
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FIN 474حتليل مايل

يه���دف ه���ذا امل�س���اق اإىل تعري���ف الطالب مبفه���وم التحليل املايل واأهميت���ه وكيفية حتليل القوائ���م املالية من خالل 
الرتكيز على اأهداف م�ستخدمي القوائم املايل، مفاهيم واأدوات التحليل املايل  حتليل ال�سيولة، حتليل هيكل راأ�ض 
امل���ال، حتلي���ل الربحية، حتلي���ل قائمة التدفقات النقدية حت���ى يتمكن الطلب من القيام بتحلي���ل خمتلف ال�سركات 

ملعرفة مواطن القوة وال�سعف وتقدمي الن�سح وامل�سورة بهذا اخل�سو�ض.

FIN 481املالية الدولية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل اإعطاء فكرة عامة عن النظام املايل العاملي والعوامل املوؤث���رة فيه وعلى تدفق الأموال ب�سفة 
خا�س���ة، كم���ا يت���م اأي�ساَ الرتكيز عل���ى الكيفية التي يوؤثر فيها هذا النظام ) من خ���الل اأ�سواقه وموؤ�س�ساته واأدواته( 
عل���ى امل���دراء املاليني لل�سركات املحلي���ة وال�سركات الدولية )املتعددة اجلن�سية( وذلك م���ن خالل التعرف على طرق 

التمويل وفر�ض ال�ستثمار الرئي�سية املتاحة حتت هذا النظام املايل الدويل.

FIN 482الإدارة املالية )باللغة الإجنليزية(
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل متك���ني الطالب م���ن الإمل���ام بامل�سطلح���ات الأ�سا�سية يف جم���ايل التمويل وال�ستثم���ار باللغة 

الإجنليزية ال�سيء الذي ميكنه من ال�ستفادة من املادة العلمية املوؤلفة بتلك اللغة.

FIN 483التمويل وامل�سارف الإ�سالمية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النقود والربا ون�ساأة البن���وك وماهية القت�ساد الإ�سالمي ومقارنته 
م���ع الأنظم���ة القت�سادي���ة الأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تعري���ف الطال���ب بالعق���ود الإ�سالمي���ة، ن�س���اأة وتط���ور امل�سارف 
الإ�سالمية، اأنواعها، م�سادر الأموال فيها، اأ�ساليب ال�ستثمار، اأ�س�ض تقييم واختيار امل�سروعات، اخلدمات امل�سرفية 

امل�ستخدمة، قيا�ض الربح وتوزيع، الآثار القت�سادية والجتماعية لن�ساط امل�سارف الإ�سالمية.

FIN 489تدريب تعاوين

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل اإتاحة الفر�سة للطالب لتطبيق املعارف واملهارات التي اكت�سبها من خالل درا�سته من خالل 
تدريب���ه يف اح���دي منظم���ات القط���اع اخلا�ض اأو الع���ام مبا ل يقل ع���ن 200 �ساعة تدريب وذل���ك بالتن�سيق مع وحدة 
التدريب والتطوير بالكلية على اأن يقوم الطالب يف نهاية فرتة التدريب بتقدمي تقرير عن ما مت اإجنازه مع قيامة 

بعر�ض تقدميي)power point presentation( للم�سرف املخت�ض.

FIN 365اإدارة العمليات امل�سرفية
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل التعري���ف بالعملي���ات امل�سرفي���ة الداخلي���ة واخلارجي���ة مث���ل فت���ح احل�ساب���ات، الإيداع���ات 
وال�سحوب���ات، الت�سهي���الت الئتماني���ة وال�سمان���ات املالي���ة، وتعريف الطالب مبفه���وم الكمبيالت املالي���ة والتعريف

عل���ى العملي���ات البنكية الإلكرتونية والعالقات مع البنوك املر�سلة كما يتم تعريف الطالب بطبيعة عمليات متويل 
التجارة اخلارجية والعتمادات امل�ستنديه  وبوال�ض التح�سيل وعلى القوانني والقواعد الأ�سا�سية املتعلقة بالأعمال 

البنكية وا�ستثمارات البنوك.

FIN 366متويل واإدارة املن�ساآت ال�سغرية
متوي���ل املن�س���اآت ال�سغ���ري :يتن���اول ه���ذا امل�س���اق اجلوان���ب النظري���ة والتحليلي���ة لعملي���ة متوي���ل واإدارة امل�سروع���ات 
ال�سغرية يف الآجال املختلفة، ومن خالل هذا امل�ساق يتم التعرف على اأكرث النماذج �سيوعاً يف القت�ساديات املتقدمة 

والنامية، وجتاربها يف متويل واإدارة هذه امل�سروعات مع تناول دور امل�سارف وامل�سارف الإ�سالمية يف هذا املجال. 

FIN 367مو�سوعات متقدمة يف التمويل وال�ستثمار
تت���م يف ه���ذا املق���رر درا�س���ة ومناق�س���ة موا�سي���ع خمتلف���ة يف التموي���ل وال�ستثم���ار وت�سمل-عل���ى �سبيل املث���ال: اإدارة 
املخاط���ر، تقيي���م من�س���اآت الأعم���ال، العق���ود الآجل���ة )امل�ستقبلي���ة( واخلي���ارات، ال�ستثم���ار الأجنب���ي ط���رق التمويل 

املتطورة، التمويل الأ�سغر و الق�سايا امل�ستجدة يف التمويل وال�ستثمار. 

FIN 368ال�ستثمار العقاري
يهت���م ه���ذا املقرر بالتعريف باأ�سناف ال�ستثم���ارات العقارية و طرق تقييمها. كما يهت���م بتو�سيح امل�سادر التمويلية 

لال�ستثمارات العقارية. كما يفرد اجلزء الأخري لالإملام بو�سعية ال�ستثمارات العقارية يف اململكة.

FIN 475تطبيقات مالية على احلا�سوب

يه���دف ه���ذه املق���رر اإىل ربط امل�سائل العملي���ة التطبيقية با�ستخ���دام احلا�سب املايل حيث يتم تعري���ف الطالب على 
كيفي���ة ا�ستخ���راج القيمة الزمنية للنقود با�ستخ���دام الإك�سل وكذلك كيفية حتديد الحتياج���ات التمويلية لل�سركة 

وكيفية ا�ستخدام احلا�سوب يف تطبيق معايري تقييم امل�ساريع القت�سادية.

FIN 476اإدارة الئتمان امل�سريف

ا للمفاهيم املختلفة لالئتمان امل�سريف واأهميته واأنواعه وكذلك تو�سح ال�سيا�سة الئتمانية  تت�سمن هذه املادة عر�سً
امل�سرفي���ة وعنا�سره���ا وط���رق اإعدادها وتتناول القرار الئتماين ومراحل اتخاذه واأبع���اده وتتطرق لنظم املعلومات 
الئتماني���ة، واأخ���رًيا تتحدث عن الرقابة على الئتم���ان امل�سريف، وعر�ض ملفهوم عملية الرقاب���ة امل�سرفية واأنواعها 

ومراحلها، ويتحدث يف النهاية عن القرو�ض املتعرثة وجدولة الديون املتغرية.

ACCT 351حما�سبة التكاليف
يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطالب بالأنظم���ة املحا�سبية يف ال�سركات ال�سناعية، من حي���ث تو�سيح مفهوم التكاليف 
واأ�س�ض وطرق تبويبها، وحتليل العالقة بني التكلفة واحلجم والربح، وطرق اإعداد قوائم التكاليف، وطرق ح�ساب
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تكلفة املنتج عند ا�ستخدام اأ�سلوب الأوامر الإنتاجية وكذلك طرق ح�ساب تكلفة املنتج وفقاً لطريق الإنتاج باملراحل 
وتكاليف العقود، والأ�ساليب احلديثة يف جمال التكاليف.

ACCT 352 حما�سبة ال�سركات
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تو�سي���ح اأُ�س�ض ونظم املحا�سبة يف �سرك���ات الأ�سخا�ض و�سركات الأم���وال . حيث يتم يف اجلزء 
الأول منه���ا درا�س���ة املعاجل���ات املحا�سبية املتعلقة ب�سركات الأ�سخا����ض كاآليات توزيع الأرب���اح، والتغريات على حقوق 
امللكي���ة وان�سم���ام �سري���ك اأو انف�س���ال �سريك. ويف اجل���زء الثاين تتناول امل���ادة املعاجلات املحا�سبي���ة املتعلقة ب�سركات 
الأموال والتغيريات التي حت�سل يف حقوق امللكية من خالل الكتتاب بالأ�سهم، واملعاجلات املحا�سبية لإ�سدار قر�ض 

ال�سندات ،وتوزيع الأرباح، وت�سفية ال�سركات طبقا لقانون ال�سركات ال�سعودي.

MKT 473اإدارة الت�سويق
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بكيفي���ة اإدارة الأن�سطة الت�سويقي���ة داخل املنظمة من اأج���ل حتقيق امل�سالح 
امل�سرتك���ة بينه���ا وب���ني عمالئها، وذل���ك من خالل درا�سة مفه���وم اإدارة الت�سوي���ق ووظائف وفل�سف���ات اإدارة الت�سويق 
ونظم املعلومات الت�سويقية، ودرا�سة وحتليل البيئة الت�سويقية، وجتزئة ال�سوق امل�ستهدف والتخطيط ال�سرتاتيجي 
الت�سويقي، ونظم التخطيط والرقابة الت�سويقية. كما يناق�ض املقرر اإدارة املنتجات و�سيا�سات وطرق الت�سعري واإدارة 

احلمالت الرتويجية، واإدارة قنوات التوزيع.

MKT 351�سلوك امل�ستهلك

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالب باملفاهي���م الأ�سا�سية ل�سلوك امل�ستهل���ك واأدوات التجزئة والإح���الل ال�سلعي. كما 
يركز على درا�سة حاجات ورغبات ودوافع امل�ستهلك وطرق تعلمه وخ�سائ�ض اإدراكه احل�سي. اإ�سافة اإىل اإلقاء ال�سوء 
عل���ى �سخ�سي���ة امل�ستهلك واجتاهات���ه ودور اجلماعات املرجعية والأ�سرة والعوام���ل الثقافية والجتماعية والظروف 

البيئية يف حتديد �سلوكه ال�سرائي.

MGT 353ال�سلوك التنظيمي

يركز هذا املقرر على تزويد الطالب مبعلومات متكنهم من معرفة مفهوم ال�سلوك التنظيمي والعلوم املرتبطة به وزيادة 
اإملام���ه مب�ستوي���ات ال�سل���وك التنظيمي وارتباطها باأداء املنظم���ة وكذلك التعريف بالعمليات العقلي���ة التي توؤثر يف �سلوك 

الفرد يف اطار املنظمة، وطبيعة العالقة بني ال�سلوك الفردي وال�سلوك اجلماعي، و�سلوكيات العاملني يف املنظمات.

MGT 361اإدارة املوارد الب�سرية
يرك���ز ه���ذا املق���رر على اإب���راز دور اإدارة امل���وارد الب�سرية يف منظمات الأعم���ال ووظائفها الأ�سا�سي���ة لتمكني املنظمات 

من حتقيق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. ويت�سمن املو�سوعات التالية: املفهوم املعا�سر لإدارة املوارد الب�سرية، حتليل

الوظائ���ف، تقيي���م الوظائ���ف، تخطيط املوارد الب�سري���ة، ا�ستقطاب واختيار العاملني، تق���ومي اأداء العاملني، تدريب 
وتنمية العاملني، اإدارة التعوي�سات، �سبط الأداء الوظيفي، امل�ستقبل الوظيفي والرتقية، اإنهاء اخلدمة.

MIS 352التجارة الإلكرتونية
يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم التجارة الإلكرتونية ومناذجها واملزايا التي حتققها للمنظمات واملفاهيم 
املرتبط���ة به���ا، وكذل���ك البني���ة التحتي���ة للتج���ارة الإلكرتوني���ة: بنية ال�سبك���ات، والبني���ة التكنولوجي���ة ، وبنية اأمن 
املعلوم���ات ، والبني���ة الجتماعية والأخالقية ، والبنية التحتية لنظم الدف���ع الإلكرتوين . كما يتناول املقرر كيفية 

بناء مواقع التجارة الإلكرتونية.

MIS 351اأمتتة املكاتب
يرك���ز املق���رر عل���ى التعري���ف بالتقني���ات املختلف���ة امل�ستخدمة يف املكات���ب احلديثة، كم���ا يركز على اكت�س���اب الطالب 
مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الأعمال املكتبية، ويقدم لهم املعلومات الأ�سا�سية حول ال�ستخدامات املكتبية 

للتقنية، ويعرفهم بالربجميات امل�ستخدمة يف معاجلة البيانات، واإجناز الأعمال.
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الأ�ساتذة 
امل�ساركون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1292tweresh72@yahoo.comد. عبداهلل عويد طوير�ض

1294hgaber40@yahoo.comد. حمدى جابر حممد ن�سار

الأ�ساتذة 
امل�ساعدون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1588omerove@gmail.comد. عمر اأحمد �سيد حممد

houfi.mohamed-ali@laposte.net--د. حممد علي احلويف
sarra.ben-slimane@unived.fr--د. �سارة بن �سليمان

faizaomar22@yahoo.com--د. فايزة عمر املحجوب

املحا�سرون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

azaylaie@gmail.com--اأ. عبري عبد اهلل زيلعي 

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
 Omer@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين حتويلة: 1588 

www.ut.edu.sa/ar/web/u200777 :املوقع الإلكرتوين
�سندوق بريد: تبوك 741

قسم التمويل واالستثمار  v



341 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ل
ما

ألع
ة ا

ار
إد

ة 
لي

ك

v  الن�ساأة:
ترج���ع ن�س���اأة الق�س���م اإىل العام اجلامعي 1433/1432ه� املوافق 2012/2011م، ب�س���دور موافقة خادم احلرمني ال�سريفني   
املل���ك عب���د اهلل ب���ن عبد العزيز اآل �سعود على قرارات جمل����ض التعليم العايل يف جل�سته ال�ساد�س���ة وال�ستني )66( بتاريخ 
1432/11/18ه���� باإن�س���اء كلي���ة اإدارة الأعم���ال بجامع���ة تب���وك مت�سمنة خم�س���ة اأق�سام علمي���ة منها ق�سم نظ���م املعلومات 
الإدارية. وانطالقاً من حر�ض الكلية على تقدمي برامج اأكادميية نوعية متميزة واإعداد البحوث والدرا�سات يف جمالت 

الإدارة ذات اجلودة العالية لتوفري الكوادر الب�سرية املوؤهلة، وذلك لتلبية متطلبات �سوق العمل املحلي والإقليمي.
الروؤية:  v

اأن يكون ق�سما رياديا على امل�ستوي املحلي والإقليمي مبا يقدمه من برامج اأكادميية واأن�سطة بحثية متميزة يف جمال   
نظم املعلومات الإدارية.

الر�سالة:  v
يلت���زم الق�س���م بتقدمي برام���ج اأكادميية متميزة يف نظم املعلوم���ات الإدارية لتزويد �سوق العمل بالك���وادر املوؤهلة علمياً   
ومهني���اً، وت�سجي���ع البح���ث العلم���ي والدرا�س���ات املتخ�س�سة ذات اجل���ودة العالية مب���ا ي�سهم يف تطوي���ر املعرفة وخدمة 

املجتمع.

الأهداف:  v
تق���دمي برام���ج اأكادميي���ة تتف���ق م���ع متطلب���ات العتم���اد الأكادمي���ي لتزوي���د �س���وق العم���ل املحل���ي بخريجني   •

متخ�س�سني يف جمال نظم املعلومات الإدارية.
احلديثة. العلمية  للتقنيات  وفقا  التدري�ض  واأدوات  اأ�ساليب  تفعيل   •

العالية. اجلودة  ذات  املتخ�س�سة  الدرا�سات  واإعداد  العلمي  للبحث  م�ساندة  بيئة  تهيئة   •
والإقليمية. املحلية  الأعمال  منظمات  مع  التبادلية  العالقات  لدعم  فاعلة  ات�سال  قنوات  اإيجاد   •

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم نظم املعلومات الإدارية:    v
متن���ح درج���ة البكالوريو����ض يف تخ�س�ض نظم املعلومات الإدارية من كلي���ة اإدارة الأعمال ملن يح�سل على معدل تراكمي   

ل يقل عن 2 من 5، بعد اجتياز عدد )133( �ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التايل: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
20متطلبات اجلامعة1
17متطلبات الكليات الأدبية والإدارية2

30متطلبات الكلية3
45متطلبات اإجبارية من التخ�س�ض4
6متطلبات اختيارية من داخل التخ�س�ض5
9متطلبات اختيارية من خارج التخ�س�ض6
6�ساعات حرة7

133املجموع

متطلبات ق�سم نظم املعلومات الإدارية:  v
  تتمثل متطلبات الق�سم يف ما يلي: 

متطلبات الكلية الإجبارية 10 مقررات درا�سية 30 �ساعة معتمدة:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MGT 2313310مبادئ اإدارة الأعمال1
ACCT 2313310مبادئ املحا�سبة 21
ECON 2313310مبادئ القت�ساد اجلزئي3
LAW 2313310القانون التجاري4
MKT 2313310مبادئ الت�سويق5
MGT 2323310STAT 001مناهج البحث العلمي6

FIN 2413310ACCT 231مبادئ الإدارة املالية7

ECON 2413310ECON 231مبادئ القت�ساد الكلي8

ACCT 2413310ACCT 231مبادئ املحا�سبة 92

MIS 2413310MGT 231نظم معلومات اإدارية10

100%3030املجموع

قسم نظم المعلومات اإلدارية  v
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متطلبــات الق�ســم الإجباريــة 15 مقــرر درا�سي 45 �ساعــة معتمدة, منهــا (15 �ساعة معتمــدة) املقررات   v
الإجبارية من كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات 

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

ا

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1vالأ�ساليب الكميةMGT 3513310 STAT 001
MGT 231

2vاإدارة العمليات والإنتاجMGT 4713310MGT 231
3vالإدارة ال�سرتاتيجيةMGT 4733310MGT 231
MIS 3523310MIS 241التجارة الإلكرتونية4
MIS 3533310MIS 241نظم م�ساندة القرارات5
MIS 3613310MIS 241حتليل وت�سميم نظم املعلومات6
MIS 3623310MIS 353نظم الأعمال الذكية7
MIS 4723310MIS 361اإدارة م�ساريع تقنية املعلومات8
9ERP نظم تخطيط موارد املن�ساأةMGT 4733310MIS 362

MIS 489310تدريب تعاوين10
ي�سجل يف ف�سل 

درا�سي منف�سل بعد 
درا�سة 90 �ساعة بنجاح

100%30املجموع الكلي 
)v ) مادة اإجبارية من ق�سم الإدارة

املقررات الإجبارية من كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات (15 �ساعة معتمدة)  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CSC 1013320CSC 001مبادئ الربجمة )1(1

CSC 3013320CSC 101الربجمة املرئية2
CSC 3403320CSC 301نظم قواعد البيانات3
CEN 3303320CSC 301�سبكات احلا�سوب4
CIT 4603320CEN 330اأمن احلا�سب واملعلومات5

100%15املجموع
مقررات اختيارية من داخل التخ�س�س (6 �ساعات معتمدة)  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MIS 3513350MIS 241اأمتتة املكاتب1

MIS 3543350MIS 241اقت�ساديات املعلومات2

MIS 3553350MIS 241نظم ات�سالت الأعمال3

MIS 3633350MIS 241نظم معلومات املوارد الب�سرية4

MIS 4733350MIS 361نظم املعلومات ال�سرتاتيجية5

MIS 4823350MIS 361اإدارة املعرفة6

املقررات الختيارية (من خارج التخ�س�س) 9 �ساعات  v

الرمزا�سم املقرر

عدد �ساعات
 الت�سال 
الأ�سبوعية

عدد 
ال�ساعات 
املعتمدة

ن%
لوز

املتطلب ا
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ACCT 3513333.3ACCT 241حما�سبة التكاليف1

ACCT 3523333.3ACCT 241حما�سبة ال�سركات2

MKT 4733333.3MKT 231اإدارة الت�سويق3

قسم نظم المعلومات اإلدارية  v
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MGT 4763333.3MGT 231اإدارة املواد والإمداد4

MGT 3533333.3MGT 231ال�سلوك التنظيمي5

MGT 3613333.3MGT 231اإدارة املوارد الب�سرية6

FIN 3513333.3FIN 241مبادئ ال�ستثمار7

التمويل وامل�سارف 8
الإ�سالمية

FIN 4833333.3FIN 24

تو�سيف مقررات :  v

PAD 001مبادئ الإدارة العامة
يركز هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم واأهمية الإدارة العامة وعالقتها بالعلوم الأخرى، ويو�سح الفرق بني 
الإدارة العام���ة واإدارة الأعم���ال، ويتناول الهيكل الإداري للدولة، الوظيف���ة العامة، املرفق العام، كما يعرف الطالب 
بالوظائ���ف الإداري���ة الرئي�سي���ة: )التخطي���ط والتنظي���م والتن�سيق والقي���ادة والرقابة( وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املديري���ن يف منظم���ات القطاع العام. ويقدم املق���رر للطالب تعريفاً مبفهوم املوازنة العام���ة )امليزانيات التقديرية( 
ويو�سح اأنواع واأ�ساليب اإعداد املوازنات على اأ�سا�ض تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة، ويو�سح املقرر مفهوم 
وخط���وات �سناع���ة القرارات الإداري���ة واأنواعها. كما يهتم املقرر بتعريف الط���الب بامل�سطلحات ذات العالقة باللغة 

الإجنليزية وتعويد الطالب على البحث عن امل�سطلحات املتعلقة بالإدارة العامة.

MGT 231مبادئ اإدارة الأعمال

الرتكيز يف هذا املقرر على تعريف الطالب مبفهوم الإدارة واأهميتها يف حياتنا ومراحل تطور علم الإدارة ومدار�سها 
الفكري���ة، كم���ا يو�سح املق���رر خطوات عملية اتخ���اذ القرار الإدارية والوظائ���ف الإدارية وكيفي���ة ممار�ستها من قبل 
املدير يف من�ساأة الأعمال من تخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والت�سال، والرقابة، كما يتطرق اإىل 

وظائف املن�ساأ املتمثلة باملوارد الب�سرية والتمويل والت�سويق وغريها. 

ACCT 231مبادئ املحا�سبة )1(
تتن���اول امل���ادة اأ�سا�سي���ات املحا�سب���ة املالي���ة وتطبيقاته���ا يف املن�س���اآت اخلدمية وتو�سي���ح الإج���راءات املحا�سبية يف تلك 
املن�س���اآت ) ال���دورة املحا�سبي���ة( : التحلي���ل، والت�سجي���ل ، الرتحي���ل ...... و�سول لإع���داد القوائم املالي���ة اخلتامية : 
قائمة الدخل وقائمة املركز املايل . كما تلقي املادة ال�سوء على الت�سويات اجلردية للمقدمات وامل�ستحقات اخلا�سة 

بالإيرادات وامل�سروفات.

ECON 231مبادئ القت�ساد اجلزئي

يرم���ى ه���ذا املق���رر اإىل اخ���ذ الطال���ب يف خط���وة نحو معرف���ة ال�سل���وك القت�س���ادي لالأف���راد والعائالت 
واملن�ساآت وما يرتتب على ذلك ال�سلوك من توظيف للموارد، خلق فر�ض للت�سغيل، وزيادة الدخول

كم���ا نتوق���ع عند ه���ذا امل�ستوى املبكر اأن يتعلم الطالب حمتوى �سيا�س���ات ال�سلوك القت�سادي ملعرفة اأثر 
وكفاءة ال�سيا�سات القت�سادية.

LAW 231القانون التجاري

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطالب باأهمي���ة القانون التجاري و�س���رورة قواعده للتعامالت املالي���ة للتجار، من 
خ���الل بي���ان النظري���ة العامة يف التجارة والتجار؛ لتمكينه م���ن متيز الأعمال التجارية عم���ا �سواها، وما يتعلق بها 

من واجبات، والزامات كدفاتر التجارة وال�سجل التجاري، اإ�سافًة لأنواع ال�سركات واأحكامها. 

MKT 231مبادئ الت�سويق

يه���دف املق���رر اإىل تعريف الطال���ب باملفاهيم الأ�سا�سية للت�سوي���ق ومكونات البيئة الت�سويقي���ة املعا�سرة. كما يهدف 
اإىل متك���ني الطال���ب م���ن الأدوات الالزمة لتجزئة ال�سوق وفه���م وحتليل �سلوك امل�ستهلك وتطوي���ر واإدارة املنتجات 
وحتدي���د ال�سع���ر املنا�س���ب واختيار قنوات التوزيع وو�سع خطة الرتويج مبا يحقق اأه���داف املن�ساأة الت�سويقية ويلبي 

حاجات ورغبات العمالء

MGT 232مناهج البحث العلمي

يركز هذا املقرر على تعريف الطالب باأ�ساليب البحث العلمي وحتديد م�سكلة البحث وت�سميم منهجية البحث وو�سع 
فر�سياته، وطرق جمع البيانات الالزمة للبحث من م�سادرها املختلفة، واأ�ساليب معاجلتها وحتليلها اإح�سائياً وعر�ض 

نتائج التحليل، كما يعرف الطالب باأ�سا�سيات اإعداد وكتابة التقرير العلمي للبحث من حيث ال�سكل وامل�سمون.

FIN 241مبادئ الإدارة املالية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س����ض يف جمال اإدارة الأعم���ال بخلفية علمية �ساملة ع���ن جمال الإدارة 
املالية واأهميتها وتطبيقاتها يف �سركات الأعمال وكذلك عن الطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل املايل واأهم اأدواته 
واأنواعه وكيفية ال�ستفادة منه، وتعريف الطالب مبفهوم القيمة الزمنية واأهميته يف عملية التقييم ال�ستثماري.
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ECON 241مبادئ القت�ساد الكلي

ت�سعى هذه املادة اإىل تعريف الطالب مبجموعة من املفاهيم القت�سادية الأ�سا�سية املتعارف عليها يف اإطار القت�ساد 
الكل���ي م���ن خ���الل م�ساهمة املدار�ض الفكري���ة املختلفة معا لرتكز على الفكر الكين���زي. ويعر�ض املقرر طرق تقومي 
وقيا�ض الن�ساط القت�سادي الكلي ومقارنتها بحالة التوازن. كما يتعر�ض املقرر لأهم امل�سكالت القت�سادية الكلية 
مث���ل البطال���ة والت�سخ���م، كذل���ك اأهم اأه���داف واأدوات ال�سيا�س���ات املالية والنقدي���ة، كما تتم درا�س���ة موجزة عن دور 

النقود والبنوك وبع�ض املو�سوعات املعا�سرة الأخرى.

ACCT 241مبادئ املحا�سبة )2(

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل ا�ستكمال ما �سبق تناوله يف مقرر مب���ادئ املحا�سبة )1( مع الرتكيز على املعاجلات املحا�سبية 
الأ�سا�سي���ة يف املن�س���اآت التجاري���ة )امل�سرتي���ات – املبيعات – جممل الرب���ح و�سايف الربح (، باق���ي الت�سويات اجلردية 
يف نهاي���ة الع���ام كج���رد املدين���ني وط���رق تقدي���ر خم�س����ض الدي���ون امل�سك���وك يف حت�سيله���ا، واملعاجل���ات املحا�سبي���ة 
لال�ستثم���ارات يف الأوراق املالي���ة بغر����ض املتاج���رة اأو بغر�ض الحتف���اظ وح�ساب خم�س�ض هبوط اأ�سع���ار ا�ستثمارات 
وكيفي���ة معاجلت���ه حما�سبي���اً، والط���رق املختلفة لت�سعري خم���زون اآخر املدة واملعاجل���ات املحا�سبية لالأ�س���ول الثابتة 

والإهالك، واأ�سلوب اإعداد قائمة التدفقات النقدية.

MIS 241نظم املعلومات الإدارية

تق���دم ه���ذه امل���ادة مقدم���ة يف نظم املعلوم���ات الإدارية يف ع���امل الأعمال . كما تق���دم نظرة تنظيمي���ة ل�ستخدام نظم 
املعلوم���ات لإن�س���اء منظم���ات تناف�سي���ة، واإدارة منظم���ات عاملية، وتوفري �سل���ع وخدمات منا�سب���ة للم�ستهلك. وتغطي 
مو�سوع���ات امل���ادة الأجه���زة، والربام���ج، وقواع���د البيان���ات، واأنظم���ة الت�س���الت، وال�ستخ���دام ال�سرتاتيجي لنظم 

املعلومات، وتطوير نظم املعلومات، واجلوانب الجتماعية والأخالقية املتعلقة بنظم املعلومات.

MIS 352التجارة الإلكرتونية

يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم التجارة الإلكرتونية ومناذجها واملزايا التي حتققها للمنظمات واملفاهيم 
املرتبط���ة به���ا. وكذل���ك البني���ة التحتية للتج���ارة الإلكرتونية : بني���ة ال�سبك���ات ، والبنية التكنولوجي���ة ، وبنية اأمن 
املعلوم���ات ، والبني���ة الجتماعية والأخالقية ، والبنية التحتية لنظم الدف���ع الإلكرتوين . كما يتناول املقرر كيفية 

بناء مواقع التجارة الإلكرتونية.

MIS 353نظم م�ساندة القرارات

يهدف هذا املقرر اإىل تقدمي نظرة �ساملة للطالب عن ا�ستخدامات التقنية املتوافرة يف منظمات الأعمال للم�ساعدة 
يف اتخاذ القرارات الفردية اأو اجلماعية. حيث �سيتم الرتكيز على نظم م�ساندة القرارات، ونظم م�ساندة القرارات 
اجلماعية، والنظم اخلبرية، وا�ستعرا�ض الدرا�سات النظرية يف هذا احلقل. بالإ�سافة اإىل اكت�ساف ومناق�سة تطوير 
وتطبي���ق النظ���م، وكيفية تطبيق هذه الربامج حلل م�ساكل الأعمال والتعرف على الآثار الإيجابية ل�ستخدام تلك 

النظم يف املنظمة.

MIS 361حتليل وت�سميم نظم املعلومات

يهدف املقرر اإىل تقدمي املبادئ الأ�سا�سية واملراحل املختلفة لتحليل وت�سميم نظم املعلومات. ويبني املقرر للطالب 
الأفراد امل�ساركني يف تطوير نظم املعلومات وخمتلف التقنيات امل�ستعملة يف حتليل وت�سميم هذه النظم. كما يغطي 
املقرر اأي�سا توثيق درا�سة اجلدوى، ومتطلبات النظام، والت�سميم و التطوير. كما يتم التعر�ض لدورة حياة تطوير 

النظم، ومنذجة البيانات، وم�ساركة امل�ستخدم يف تطوير النظم. 

MIS 362نظم الأعمال الذكية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإعطاء الطالب املفاهيم الأ�سا�سية لنظم ذكاء الأعمال من وجهة النظر التقنية واملوؤ�س�ساتية 
والبحث عن مزايا الأعمال. ويعطي املقرر اأي�سا للطالب معرفة نظرية يف هذا املجال وكذلك معرفة تطبيقية عن 

طريق ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة.

MIS 472اإدارة م�ساريع تقنية املعلومات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب ب���اإدارة امل�ساري���ع، وت�سلي���م امل�ساري���ع، ح���ل املنازع���ات والتمويل والت���ي توؤثر 
بدوره���ا يف اإدارة امل�ساري���ع. يف الوقت الراهن جند اأن املعلومات املتوافرة ملدير امل�سروع احلديث اأكرث منها يف ال�سابق 
بالإ�سافة اىل التغري ال�سريع لتقنية املعلومات . كما اأن الطالب �سيتعلم الرقابة على التكاليف واملخاطرة بالإ�سافة 

اإىل تطوير وتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات.

ERP نظم تخطيط موارد املن�ساأةMIS 481

يركز هذا املقرر على تزويد الطالب مبعلومات وافية عن نظم تخطيط موارد املنظمة،)ERP( وتطبيق اأنظمتها 
 ،)ERP( يف ال�سرك���ات واملوؤ�س�س���ات، كم���ا يت�سم���ن املق���رر تو�سيحاً للعدي���د من التقني���ات الإدارية با�ستخ���دام نظام

وي�سمل املقرر قيام الطالب مب�سروع اختيار واإعداد نظام )ERP( لإحدى ال�سركات.

قسم نظم المعلومات اإلدارية  v
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MGT 351الأ�ساليب الكمية

يرك���ز ه���ذا املقرر على تعريف الطالب بالأ�ساليب الكمية التي ي�ستخدمه���ا املديرون يف اتخاذ قرارات ر�سيدة مبنية 
عل���ى حتلي���ل علم���ي للم�س���كالت، ويتناول املق���رر املوا�سيع التالي���ة :مفهوم بح���وث العمليات وا�ستخدامه���ا يف اتخاذ 
الق���رارات الإداري���ة، اإعداد النماذج الريا�سية وتطبيقها حلل بع�ض امل�ساكل العملية التي تواجه الإدارة مثل: اأ�سلوب 

الربجمة اخلطية ومنوذج النقل، ومنوذج امل�سار احلرج، ومنوذج تقييم ومراجعة امل�ساريع. 

MGT 471اإدارة العمليات والإنتاج
يرك���ز ه���ذا املق���رر عل���ى تعري���ف مبفه���وم اإدارة الإنت���اج ويزود الط���الب مبعلوم���ات تعرف الط���الب مبجموع���ة املفاهيم 
الأ�سا�سية املتعلقة باإدارة العمليات ال�سناعية واخلدمية ومتابعة التطورات الأ�سا�سية يف جمال اإدارة العمليات وجمالت 
ال�ستفادة منها، وكذلك التعريف بالطرق والأ�ساليب الإح�سائية والريا�سية امل�ستخدمة يف تخطيط ورقابة الإنتاجية 

) OPT، JIT ، MRP (. وحتليل م�سكالت الإنتاج . ويت�سمن املقرر تعريفا ببع�ض النظم الإنتاجية مثل

MGT 473الإدارة ال�سرتاتيجية

يرك���ز املق���رر عل���ى تو�سيح مفاهي���م واأ�سا�سي���ات الإدارة ال�سرتاتيجي���ة، وخطوات اإع���داد ا�سرتاتيجي���ة املنظمة بدءاً 
م���ن حتدي���د التوجه���ات ال�سرتاتيجي���ة املتمثل���ة ب�سياغ���ة الر�سال���ة والأه���داف ال�سرتاتيجي���ة، وم���ن ث���م عملي���ات 
الإدارة ال�سرتاتيجي���ة املت�سمن���ة حتلي���ل عوامل البيئتني اخلارجية والداخلية للمنظم���ة با�ستخدام اأدوات التحليل 
ال�سرتاتيج���ي، وحتدي���د املوقف ال�سرتاتيجي البدائ���ل اأو اخليارات ال�سرتاتيجية على م�ست���وى املنظمة ووحدات 

الأعمال والوظيفة، وكيفية تنفيذ ال�سرتاتيجية والرقابة على عملية تنفيذها. 

MIS 489تدريب تعاوين

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل اإتاحة الفر�سة للطالب لتطبيق املعارف واملهارات التي اكت�سبها من خالل درا�سته من خالل 
تدريب���ة يف اح���دي منظم���ات القط���اع اخلا�ض اأو الع���ام مبا ل يقل ع���ن 200 �ساعة تدريب وذل���ك بالتن�سيق مع وحدة 
التدريب والتطوير بالكلية على اأن يقوم الطالب يف نهاية فرتة التدريب بتقدمي تقرير عن ما مت اإجنازه مع قيامة 

بعر�ض تقدميي )power point presentation (للم�سرف املخت�ض.

CSC 101مبادئ الربجمة )1(

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفاهيم امل�سكلة واملبادئ الأ�سا�سية للربجمة. حيث ميكن للطالب ا�ستخدام 
تطبيق���ات تل���ك املعرف���ة لتطوي���ر اخلوارزمي���ات وكتاب���ة رم���وز الربنام���ج. كم���ا يو�س���ح اأ�سا�سي���ات تخزي���ن البيانات 

ومعاجلتها. مما يك�سب الطالب اخلربة يف ا�ستخدام اأدوات الربجمة املهيكلة.

CSC 301الربجمة املرئية

يركز هذا املقرر على درا�سة واجهة امل�ستخدم الر�سومية )GUI( والربجمة املعتمدة على العن�سر. وي�سمل املقرر 
عل���ى مه���ارات الربجم���ة املرئية الالزم���ة لتطوير الربجميات احلديث���ة. وت�سمل مو�سوعات املقرر عل���ى : اإجراءات 
الأح���داث ومعاجلته���ا، وحل امل�سكالت، وتطبيقات الأعم���ال، وتطبيقات اللعبة، والواجه���ة البينية لقاعدة البيانات، 

وت�سميم الربجميات.

CSC 340نظم قواعد البيانات

يرك���ز ه���ذا املق���رر على اأ�سا�سي���ات معمارية قواعد البيانات والنظ���م. وت�سمل املو�سوعات الت���ي يغطيها على : قواعد 
البيان���ات، وم�ستخدم���ي قواع���د البيانات، ومفاهي���م ومعمارية نظام قواع���د البيانات، ومنوذج البيان���ات العالئقية، 
واجل���رب والتفا�س���ل والتكام���ل العالئقية، ومنذج���ة البيانات با�ستخدام من���وذج عالقات الكينون���ة، ولغة ال�ستعالم 

املهيكلة، والعتمادية الوظيفية والت�سوية.

CEN 330�سبكات احلا�سوب

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل التعري���ف بتكنولوجي���ا ال�سبك���ات احلديث���ة، ومن���اذج ومفاهيم ال�سبك���ة والت�س���الت. ويركز 
املق���رر عل���ى: م�سطلح���ات ال�سبك���ة، والربوتوك���ولت، وال�سبك���ات املحلي���ة )LAN(، وال�سبك���ات الوا�سع���ة، ومن���اذج 
الرب���ط البين���ي للنظم املفتوح���ة )OSI( ومعايري البث )الإيرثنت(. والتقني���ات الال�سلكية، و ADSL، وتقنيات 
 ،)IP( اأجهزة املودم ومزاياها التي ت�سمل املحولت واملجمعات وكابالت ال�سبكة التي ت�ستخدم بروتوكول الإنرتنت

ومعايري ال�سبكة.

CIT 460اأمن احلا�سب واملعلومات

ويه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تقدمي مدخل عن اأمن احلا�س���وب واملعلومات، وجوانب الأمنية، وت�سم���ل مو�سوعات املقرر 
على : الت�سفري، واأمن نظم الت�سغيل، واأمن قواعد البيانات، واأمن ال�سبكة، واأمن املواقع على ال�سبكة، واإدارة الأمنية.

MIS 351اأمتتة املكاتب

يرك���ز املق���رر عل���ى التعري���ف بالتقني���ات املختلف���ة امل�ستخدمة يف املكات���ب احلديثة، كم���ا يركز على اكت�س���اب الطالب 
مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الأعمال املكتبية، ويقدم لهم املعلومات الأ�سا�سية حول ال�ستخدامات املكتبية 

للتقنية، ويعرفهم بالربجميات امل�ستخدمة يف معاجلة البيانات، واإجناز الأعمال.
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MIS 354اقت�ساديات املعلومات
يت���م الرتكي���ز يف ه���ذه امل���ادة عل���ى بي���ان مفه���وم اقت�سادي���ات املعلوم���ات واأهميته���ا، وتو�سي���ح املفاهي���م القت�سادي���ة 
للمعلومات، ومفهوم ال�ستثمار يف املعلومات، واأهمية ال�ستثمار وطرق تقوميه، وحتديد تكاليف املعلومات والأ�س�ض 

امل�ستخدمة يف ت�سنيف هذه التكاليف، وحتديد مفهوم قيمة املعلومات واأنواعها واملداخل املعتمدة يف قيا�سها. 

MIS 355نظم ات�سالت الأعمال
يرك����ز ه����ذا املق����رر عل����ى تعريف الط����الب مبفهوم الت�س����ال واأهميت����ه واأهداف����ه، ويو�سح عملي����ة الت�س����ال يف منظمات 
الأعمال ويبني العنا�سر الأ�سا�سية لعملية الت�سال، وعالقة الت�سال بالوظائف الإدارية واملراكز الإدارية يف املنظمة، 
كم����ا يو�س����ح املقرر مبادئ الت�سال اجليد ومعيقات عملية الت�س����ال، وي�ستعر�ض مهارات الت�سال الكتابية وال�سفهية، 

ومهارات ال�ستماع، كما يبني اأهمية اكت�ساب مهارات الت�سالت اللفظية وغري اللفظية ومهارات عقد الجتماعات.

MIS 363نظم معلومات املوارد الب�سرية

ترك���ز ه���ذه امل���ادة عل���ى بناء نظ���ام معلومات حمو�س���ب م�سم���م خ�سي�سا لكل م���ا يتعلق ب���اإدارة امل���وارد الب�سرية مثل 
الرواتب، والتوظيف، والختيار، والتطوير املهني، والتدريب . كذلك يغطى هذا املقرر املو�سوعات املتعلقة بتحليل 

الحتياجات، وتعريف واختيار البيانات الأ�سا�سية، وت�سميم النظام، والتقييم، و�سيانة النظام.

MIS 473نظم املعلومات ال�سرتاتيجية
تتن���اول ه���ذه املادة تعريف الطالب بالأطر واملفاهيم ال�سرورية التي ت�ساعد الطالب على فهم حقيقة وماهية نظم 

املعلومات ال�سرتاتيجية والفرق بينها وبني النظم الأخرى ودورها يف جناح املنظمات واآلية التخطيط لها.

MIS 482اإدارة املعرفة
يهدف هذا املقرر اإىل تغطية العنا�سر التقنية لتقنية احلا�سب بهدف اإدارة املعرفة. كما يغطي احتياجات وحتديات 
الإدارة يف ا�ستغالل املعرفة داخل املنظمة. كما اأن املقرر يقّيم اأي�سا طبيعة متثيل احلا�سب، والو�سول اإىل وا�ستخدام 
املعرف���ة مقاب���ل املعلوم���ات يف اإطار اإن�س���اين. كذلك يقدم املق���رر الإعداد الأ�سا�س���ي للموظفني من الناحي���ة الإدارية 

والتقنية يف ع�سر القت�ساد املبني على املعرفة.

ACCT 351حما�سبة التكاليف
يه���دف املق���رر اإىل تن���اول الأنظم���ة املحا�سبي���ة يف ال�سرك���ات ال�سناعية، م���ن حيث تو�سي���ح مفهوم التكالي���ف واأ�س�ض 
تبويبه���ا، وحتلي���ل العالق���ة ب���ني التكلف���ة واحلجم والرب���ح، وطرق اإع���داد قوائم التكالي���ف، وح�س���اب التكاليف غري 

املبا�سرة، وا�ستخدامات حتليل التكلفة يف الرقابة املالية واتخاذ القرارات الإدارية.

ACCT 352 حما�سبة ال�سركات

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تو�سي���ح اأُ�س�ض ونظم املحا�سبة يف �سرك���ات الأ�سخا�ض و�سركات الأم���وال . حيث يتم يف اجلزء 
الأول منه���ا درا�س���ة املعاجل���ات املحا�سبية املتعلقة ب�سركات الأ�سخا����ض كاآليات توزيع الأرب���اح، والتغريات على حقوق 
امللكي���ة وان�سم���ام �سري���ك اأو انف�س���ال �سريك. ويف اجل���زء الثاين تتناول امل���ادة املعاجلات املحا�سبي���ة املتعلقة ب�سركات 
الأموال والتغيريات التي حت�سل يف حقوق امللكية من خالل الكتتاب بالأ�سهم،واملعاجلات املحا�سبية لإ�سدار قر�ض 

ال�سندات ،وتوزيع الأرباح، وت�سفية ال�سركات طبقا لقانون ال�سركات ال�سعودي.

MGT 476اإدارة املوارد والإمداد

يركز هذا املقرر على اإملام الطالب مبفاهيم واأهداف ووظائف اإدارة املواد والإمداد. واأهمية دور اإدارة املواد يف تاأمني 
متطلب���ات العملي���ة الإنتاجي���ة يف املنظمة، ويت�سم���ن املقرر عر�ساً لطرق تنظي���م اإدارة امل���واد، وعالقاتها بالوظائف 
الأخ���رى يف املنظم���ة، وط���رق ال�س���راء وق���رارات ال�س���راء م���ن اأج���ل حتدي���د )الكمي���ة - اجل���ودة - امل���ورد - الوق���ت – 
ال�سع���ر(، وم���دى مركزية قرارات ال�سراء والتخزين، واأ�سالي���ب اإدارة املخزون والرقابة عليه، ويتطرق املقرر للطرق 

الإح�سائية امل�ستخدمة يف الرقابة على املخزون، وطرق ت�سنيف املخزون والتعامل مع املخزون الراكد.

MKT 473اإدارة الت�سويق

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعريف الطال���ب بكيفي���ة اإدارة الأن�سطة الت�سويقي���ة داخل املنظمة من اأج���ل حتقيق امل�سالح 
امل�سرتك���ة بينه���ا وب���ني عمالئها، وذل���ك من خالل درا�سة مفه���وم اإدارة الت�سوي���ق ووظائف وفل�سف���ات اإدارة الت�سويق 
ونظم املعلومات الت�سويقية، ودرا�سة وحتليل البيئة الت�سويقية، وجتزئة ال�سوق امل�ستهدف والتخطيط ال�سرتاتيجي 
الت�سويقي، ونظم التخطيط والرقابة الت�سويقية. كما يناق�ض املقرر اإدارة املنتجات و�سيا�سات وطرق الت�سعري واإدارة 

احلمالت الرتويجية، واإدارة قنوات التوزيع.

MGT 353ال�سلوك التنظيمي

يركز هذا املقرر على تزويد الطالب مبعلومات متكنهم من معرفة مفهوم ال�سلوك التنظيمي والعلوم املرتبطة به 
وزيادة اإملامه مب�ستويات ال�سلوك التنظيمي وارتباطها باأداء املنظمة وكذلك التعريف بالعمليات العقلية التي توؤثر 
يف �سل���وك الف���رد يف اط���ار املنظمة، وطبيعة العالقة بني ال�سل���وك الفردي وال�سلوك اجلماع���ي، و�سلوكيات العاملني 

يف املنظمات.

قسم نظم المعلومات اإلدارية  v
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MGT 361اإدارة املوارد الب�سرية

يرك���ز ه���ذا املق���رر على اإب���راز دور اإدارة امل���وارد الب�سرية يف منظمات الأعم���ال ووظائفها الأ�سا�سي���ة لتمكني املنظمات 
م���ن حتقي���ق اأهدافها بكفاءة وفاعلية. ويت�سمن املو�سوعات التالية: املفه���وم املعا�سر لإدارة املوارد الب�سرية، حتليل 
الوظائ���ف، تقيي���م الوظائ���ف، تخطيط املوارد الب�سري���ة، ا�ستقطاب واختيار العاملني، تق���ومي اأداء العاملني، تدريب 

وتنمية العاملني، اإدارة التعوي�سات، �سبط الأداء الوظيفي، امل�ستقبل الوظيفي والرتقية، اإنهاء اخلدمة.

FIN 351مبادئ ال�ستثمار

تهدف هذه املادة اإىل تزويد الطالب املتخ�س�ض يف جمال اإدارة الأعمال بخلفية علمية �ساملة عن جمال ال�ستثمار 
الأدوات ال�ستثمارية املختلفة وخ�سائ�سها، اآليات التعامل يف الأ�سواق املالية والطرق والأ�ساليب املتبعة يف التحليل 

ال�ستثماري ويف تكوين واإدارة ال�سناديق واملحافظ ال�ستثمارية.

FIN 352التمويل وامل�سارف الإ�سالمية

ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تعريف الطالب مبفهوم النقود والربا ون�ساأة البن���وك وماهية القت�ساد الإ�سالمي ومقارنته 
م���ع الأنظم���ة القت�سادي���ة الأخ���رى، بالإ�ساف���ة اإىل تعري���ف الطال���ب بالعق���ود الإ�سالمي���ة، ن�س���اأة وتط���ور امل�سارف 
الإ�سالمية، اأنواعها، م�سادر الأموال فيها، اأ�ساليب ال�ستثمار، اأ�س�ض تقييم واختيار امل�سروعات، اخلدمات امل�سرفية 

امل�ستخدمة، قيا�ض الربح وتوزيع، الآثار القت�سادية والجتماعية لن�ساط امل�سارف الإ�سالمية.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الأ�ساتذة 
امل�ساعدون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1444malbugami@ut.edu.saد. متعب بن عاي�ض البقمي

د. و�سفي عبد الكرمي 
1457wkasassbeh@ut.edu.saالك�سا�سبة 

املحا�سرون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

 1628a.alharbi@ut.edu.saاأ. اأحمد م�سري ناحي احلربي 

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
تليفون: 0144262592       حتويلة 1444

فاك�ض: 0144216128
 malbugami@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين

http://www.ut.edu.sa/ar/web/u002269 :املوقع الإلكرتوين
�سندوق بريد: تبوك 741 
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     كلية االقتصاد المنزلي
اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

v  الن�ساأة:
�سع���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م �سابقاً ممثلة يف وكال���ة الكليات للبنات يف افتتاح ق�سم القت�ساد املن���زيل بكلية الرتبية لالأق�سام العلمية   
للبنات عام  1418/1417ه� ولأن القت�ساد املنزيل مل يقت�سر اهتماماته على جمرد تعليم املهارات العملية فقط بل هدف اإىل الهتمام 
بالدرا�سات النظرية والعملية مل�سايرة التطور العلمي والتكنولوجي ومد ج�سور التوا�سل بني املناهج الدرا�سية مع احتياجات املجتمع 
والبيئة وذلك بغر�ض اإعداد خريجات على م�ستوى عايل من الكفاءة وي�ستطعن التعامل اجليد مع متطلبات الع�سر، لذا فقد ا�ستقل 
ق�س���م القت�س���اد املن���زيل يف عام 1430ه� واأ�سبح كلية م�ستقل���ة وذلك بعد التحاق جميع كليات منطقة تبوك حتت لواء اجلامعة. وتقدم 

الكلية ثالثة برامج اأكادميية  هي : برنامج التغذية وعلوم الأطعمة، وبرنامج املالب�ض والن�سيج، وبرنامج ال�سكن واإدارة املنزل  .

الروؤية:  v
اأن تك���ون كلي���ة القت�ساد املنزيل موؤ�س�سة متميزة يف تقدمي برام���ج تعليمية وبحثية يف تخ�س�سات علوم القت�ساد املنزيل بجودة عالية   

ومعتمدة اأكادميياً حملياً وعاملياً مبا يواكب متطلبات �سوق العمل وخدمة املجتمع.

الر�سالة:  v
اإع���داد ك���وادر موؤهل���ة تلبي متطلبات �س���وق العمل مبا يتوافق مع املتطلب���ات البحثية وال�سراكات املجتمعية. وتق���دمي خدمات تعليمية   
وبحثي���ة متمي���زة للطالب���ات تواك���ب معاي���ري اجلودة املحلي���ة والعاملية يف خمتلف جم���الت وعلوم القت�س���اد املنزيل مبا ي�سم���ح باإعداد 
خريج���ة تناف�سي���ة ق���ادرة على حتقيق املتطلب���ات املحلية والعاملية، بالإ�سافة اإىل امل�ساركة لفعال���ة للكلية يف خدمة املجتمع وتنميته من 

خالل برامج تنموية تطبيقية قائمة على ال�سراكة احلقيقية مع موؤ�س�ساته احلكومية والأهلية . 

الأهداف:  v
التخ�س�ض. جمالت  خمتلف  يف  وتقنياً  وتطبيقياً  علمياً  الطالبات  اإعداد  طريق  عن  العمل  �سوق  متطلبات  تلبية   •

العلمية. التخ�س�سات  مع  يتنا�سب  مبا  اخلارجي  العمل  �سوق  ملواجهة  لتاأهيلهن  ميدانياً  الطالبات  تدريب   •
التخ�س�ض. جمال  يف  والتحليل  البحث  خالل  من  والإبداعي  النقدي  التفكري  على  الطالبات  قدرات  تنمية   •

التخ�س�ض. مبجال  وربطه  املحلي  والرتاث  الإ�سالمي  الدين  بتعاليم  الهتمام   •
العليا. والدرا�سات  البكالوريو�ض  م�ستوى  على  العلمي  البحث  ودعم  ت�سجيع  طريق  عن  واملعريف  العلمي  التقدم  يف  الإ�سهام   •

ت�سجي���ع التب���ادل الثق���ايف والتوا�س���ل مع اجلامع���ات والهيئات العلمية املحلية والعاملية من خ���الل اإقامة املوؤمترات واللقاءات   •
والزيارات العلمية املتخ�س�سة.

اإن�ساء الوحدات الإنتاجية ومراكز التطوير املتخ�س�سة للم�ساهمة يف تطوير املن�ساأة التعليمية وتنمية املجتمع .  امل�ساهمة يف   •

v كلية االقتصاد المنزلي 
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v الهيكل التنظيمي
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عميدة كلية القت�ساد املنزيل

مكتب العميدة

وحدة ال�سوؤون التعليمية الأق�سام العلمية اإدارة القت�ساد املنزيل ال�سكرتارية

ية
ملال

ا

ارد
الو

ات
رتي

مل�س
ا

وحدة الت�سالت 
وحدة اجلودةوحدة الدرا�سات العلياوحدة ال�سوؤون املاليةالإدارية

ادر
ل�س

ا

ات
دع

ستو
امل�

وحدة اخلدمات العامة
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v
متث����ل كلي����ة القت�س����اد املن����زيل منطاً جديداً يف التعلي����م العايل يف منطقة تب����وك، اإذ ُتعد اإحدى املوؤ�س�س����ات التعليمية التي   
تاأ�س�ست يف عام 1430/1429ه� وبالرغم من حداثة ن�ساأتها فقد خطت خطوات متزنة و�سريعة يف تطوير التعليم الوظيفي 
وامله����ارى والتقن����ي يف املنطقة. وقد �سع����ت اجلامعة اىل  تطوير اأق�سام الكلية بناءاً على معايري اأكادميية كي يتم النهو�ض 
بعل����م القت�س����اد املنزيل ومفاهيمه يف املج����الت املختلفة با�ستخدام الفكر والدرا�سة ليواك����ب تطلعات الع�سر مع التم�سك 
بالقيم واملبادئ الثقافية للمجتمع.وت�ستمل الكلية ثالثة اأق�سام اأكادميية جميعها تعمل على  تخريج متخ�س�سات ُمعدات 
نهن ذلك من القيام بدورهن بكفاءة عالية كاأمهات ومربيات ومتخ�س�سات، مع تهيئة  اإعداداً اأكادميياً ومهارياً بحيث مُيِكّ
الطالب����ة للخ����روج ل�س����وق العم����ل والنخ����راط يف امل�ساري����ع ال�سغ����رية والأ�سر املنتج����ة، كذلك الهتم����ام بتو�سي����ع مداركها 
واإعداده����ا الإع����داد الأكادمي����ي الناجح الذي يرفع من م�ست����وى طموحها واإبداعها لتتحمل بذل����ك امل�سئوليات امللقاة على 

عاتقها جتاه جمتمعها.

الدرجة العلميةالق�سم / الربنامجعدد
بكالوريو�ضاملالب�ض والن�سيج1
بكالوريو�ضالتغذية وعلوم الأطعمة2
بكالوريو�ضق�سم ال�سكن واإدارة املنزل3

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:  v
حت�سل الطالبة على درجة البكالوريو�ض يف كلية )القت�ساد املنزيل( يف امل�سار العلمي بعد اإمتام )129( �ساعة درا�سية ويف   

امل�سار الأدبي بعد اإمتام ) 128 ( �ساعة درا�سية بنجاح كحد اأدنى وذلك ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
45متطلبات اجلامعة 1
9متطلبات الكلية2
69متطلبات الق�سم3
-مواد درا�سية من خارج التخ�س�ض4
6مواد اختيارية5

متطلبات اجلامعة: امل�سار العلمي ( �سنة حت�سريية ):   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ELS10115--5اللغة الجنليزية )1(1

-MATH1044--3الريا�سيات )1(2

-LTS1003--3مهارات التعلم والتفكري والبحث3

-PHYS1013--3الفيزياء العامة4

-BIO1013--3اأحياء عامة5

-ELS10215--5اللغة الجنليزية )2(6

-MATH1004--3الريا�سيات )2(7

-COMM1002--2مهارات الت�سال8

-CHEM1013--3الكيمياء العامة9

-CSC1004--3مهارات احلا�سب وتطبيقاته10

33املجموع

متطلبات اجلامعة: امل�سار الأدبي  ( �سنة حت�سريية ):   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ELS10115--5اللغة الجنليزية )1(1

-MATH1003--3مبادئ الريا�سيات2

-COMM1002--2مهارات الت�سال3

-CSC1004--3مهارات احلا�سب وتطبيقاته4

v كلية االقتصاد المنزلي
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-ISLM1002--2ثقافة ا�سالمية)1(5

-ELS10215--5اللغة الجنليزية )2(6

-LTS1003--3مهارات التعلم والتفكري والبحث7

-ARB1012--2لغة عربية )1(8

-STAT1012--2مبادئ الح�ساء9

-PAD1012--2مبادئ الدارة العامة10

29املجموع

متطلبات اجلامعة : متطلبات عامة  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ISLM1002--2الثقافة ال�سالمية)1(1

-ISLM2002--2الثقافة ال�سالمية)2(2

-ISLM3002--2الثقافة ال�سالمية)3(3

-ISLM4002--2الثقافة ال�سالمية)4(4

-ARB1012--2لغة عربية )1(5

-ARB20122لغة عربية )2(6

12املجموع

متطلبات الكلية:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-NFS2213--3اأ�س�ض تغذية1

-CT2153--3ثقافة ملب�ض2
-HHM4113--3اإدارة م�سروعات �سغرية3

9املجموع

بيانات الت�سال:  v

0144247304 العميدة:   مكتب   •
0144247304  : الكلية  فاك�ض   •
0144249908 الإدارة:  مديرة   •

vdhec@ut.edu.sa  : اللكرتوين  الربيد   •
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأ الق�س���م ع���ام 1430ه���� بع���د ان التحق���ت جميع كلي���ات املنطقة حت���ت لواء جامع���ة تبوك ويعم���ل الق�سم   
عل���ى تطوي���ر املواد اخلا�سة به بناًءا على معايري اأكادميية كي يت���م النهو�ض بهذا التخ�س�ض ومفاهيمه يف 

جمالته املختلفة وعلومه.

الر�سالة:  v
تخري���ج طالب���ات متميزات علمياً وفني���اً وتطبيقياً للنهو�ض ب�سناعة املالب�ض ومكمالتها يف اململكة   •

العربية ال�سعودية.
امللب�سي. الرتاث  ون�سر  حفظ  خالل  من  املجتمعات  بني  توا�سل  حلقة  بناء   •

املجتمع. ق�سايا  معاجلة  يف  واخلربات  املهارات  الطالبات  اك�ساب   •

الأهداف:  v
والن�سيج. املالب�ض  جمال  يف  وتطبيقيا  وفنيا  علميا  متميزة  كوادر  بناء   •

حتفيز الطالبات ملواجهة �سوق العمل اخلارجي وت�سجيعهم للمبادرة يف البحث على فر�ض العمل يف   •
جمالت جديدة تنا�سب التخ�س�ض.

التخ�س�ض.   مبجال  وربطه  الوطنية  الهوية  مبفهوم  وارتباطه  املحلي  الرتاث  قيمة  على  التاأكيد   •
املالب�ض. وت�سويق  واإنتاج  ت�سميم  جمالت  يف  امل�ساعدة  احلا�سوبية  الربامج  ا�ستخدام   •

امل�ساهمة يف معاجلة ق�سايا املجتمع وحتقيق الكتفاء الذاتي والتنمية القت�سادية مبا يتما�سى مع   •
حاجات املجتمع املتغرية و�سوق العمل.

امل�ساهم���ة يف اإن�س���اء الوح���دات الإنتاجية ومراكز التطوير املتخ�س�س���ة للم�ساهمة يف تطوير املن�ساأة   •
التعليمية وتنمية املجتمع. 

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم املالب�س والن�سيج:     v
حتت���اج الطالب���ة اىل ا�ستكم���ال 129�ساع���ة درا�سي���ة معتم���دة ح�س���ب امل�س���ار العلم���ي للح�س���ول عل���ى درج���ة   

البكالوريو�ض تخ�س�ض مالب�ض ون�سيج، كما باجلدول التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
45متطلبات اجلامعة1
9متطلبات الكلية2
69متطلبات الق�سم الإجبارية.3
6متطلبات الق�سم الختيارية4

مقررات متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد عدد الوحدات
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ISLM1002--2الثقافة ال�سالمية)1(1

-ISLM2002--2الثقافة ال�سالمية)2(2

-ISLM3002--2الثقافة ال�سالمية)3(3

-ISLM4002--2الثقافة ال�سالمية)4(4

-ARB1012--2لغة عربية )1(5

-ARB20122لغة عربية )2(6

مقررات متطلبات الكلية:  v

الرمزا�سم املقرر

عدد عدد الوحدات
ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-NFS2213--3اأ�س�ض تغذية1

-CT2153--3ثقافة ملب�ض2

-HHM4113--3ادارة م�سروعات �سغرية3

قسم المالبس   v
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مقررات متطلبات مواد التخ�س�س:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

CHEM1013--3كيمياء عامة1

-CT 2113--3تاريخ الن�سيج والأزياء2

-CT 21223-3ت�سميم اأزياء ) 1 (3

CT 21323-3CT 212ت�سميم اأزياء ) 2 (4

-CT 221233تقنيات احلياكة واملاكينات5

CT 22223-3CT 221تنفيذ مالب�ض اأطفال6

-CT 23123-3التطريز اليدوي7

CT 24123-3 CHEMكيمياء ن�سيج والعناية به8
101

قراءات باللغة الإجنليزية يف 9
املالب�ض والن�سيج

CT 3013--3-

تنفيذ املالب�ض املنزلية 10
وال�سباحية

CT 32123-3CT 222

CT 32223-3CT 221تطريز اآيل11

CT 323233CT 321تقنيات ت�سنيع املالب�ض اجلاهزة12

-CT32423-3تنفيذ مالب�ض الرجال13

CT 33123-3 CTحرف تقليدية14
341+231

CT 34123-3احلبك)تريكو وكر�سيه(15

CT 3513--3ت�سويق مالب�ض16

اإعداد منوذج القيا�ض والتدريب 17
عليه

CT 41123-3CT 213

CT 42124-4CT 323م�سروع تطبيقي18

CT 42223-3CT 323تنفيذ املعاطف19

CT 43123-3CT 331مكمالت املالب�ض التقليدية20

املالب�ض التقليدية يف اململكة 21
العربية ال�سعودية

CT 43223-3CT 331

64املجموع

مقررات متطلبات الق�سم الختيارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-CT2142303تطبيقات فنية يف املالب�ض1

-CT2233-03تر�سيد ا�ستهالك املالب�ض2

-CT2242303تنفيذ املفرو�سات3

-CT3322303مالب�ض منا�سبات خا�سة4

-CT3522303اعالن5

-CT4012303تطبيقات على احلا�سوب6

CT4342303CT432عرو�ض تعبريية تراثية7

معتمدة. �ساعة   12 بواقع  مواد   4 الطالبة  تختار   •
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تو�سيف مقررات :  v

  م ن 211تاريخ الن�سيج والأزياء
   يتن���اول ه���ذا املق���رر مفه���وم تاري���خ الن�سي���ج والأزي���اء والتع���رف عل���ى اأن���واع املن�سوج���ات امل�ستخدمة ع���رب الع�سور 
التاريخي���ة املختلف���ة، ودرا�س���ة لن�سيج ك�سوة الكعبة امل�سرفة قبل الإ�سالم وبع���ده، واخلامات امل�ستخدمة يف تنفيذها، 
ومراحل اإنتاجها مب�سنع الك�سوة يف مكة املكرمة. وكذلك درا�سة الأنواع املختلفة من الأزياء يف الع�سور التاريخية .

م ن 212ت�سميم الأزياء )1(
درا�س���ة اأ�س����ض وعنا�س���ر الت�سمي���م، واأ�س����ض بناء الأج���زاء املكون���ة للمالب�ض. الأ�س����ض الفنية لر�سم اجل�س���م الب�سري 
للمراأة )الو�سع الثابت- اأمامي- متحرك(. مقرتحات خلطوط ت�سميميه للمالب�ض ال�سباحية واأ�ساليب التكوين 
با�ستخ���دام )اأق���الم ر�سا����ض وخ�سبي���ة(. كيفي���ة و�سع اللم�س���ات اللوني���ة للتعبري عن اخلام���ة امل�ستخدم���ة واختيار 

اخلامات وتوظيفها للت�سميمات املقرتحة.

 م ن   213ت�سميم الأزياء )2(
      درا�س���ة حتلي���ل الت�سمي���م وفق���اً لأ�س�ض وعنا�سر الت�سميم، و�سع خطوط مبتك���رة ملالب�ض بعد الظهر واملنا�سبات 
م���ن خ���الل درا�س���ة م�س���ادر القتبا�ض )الطبيعة – ال���رتاث (  مع درا�سة �سناع���ة الزي ال�سائد م���ن حيث م�سادرها 
والعوام���ل املوؤث���رة فيه���ا، بع����ض م�سمم���ي الأزياء العاملي���ني واملحلي���ني، دور الزي ال�سائ���د وكيف ي�س���ل امل�سمم اإىل 

ال�سهرة وكيف ميكنه و�سع ت�ساميم مقرتحه ومقتب�سه من الرتاث املحلي.

م ن 214تطبيقات فنية يف املالب�ض
يحت���وي ه���ذا املق���رر على درا�سة الأنواع املختلفة ملكم���الت املالب�ض )املت�سلة واملنف�سل���ة( واأ�س�ض و�سع املكمالت على 

املالب�ض واخلامات والأدوات والأ�ساليب الفنية امل�ستخدمة يف تنفيذ مكمالت املالب�ض.

م ن 221تقنيات احلياكة واملاكينات
ي�ستم���ل ه���ذا املقرر على درا�سة ماكينة احلياك���ة املنزلية واأجزائها واآلية ت�سغيلها و�سيانتها، مع التدريب على اأنواع 
اخلياط���ات املختلف���ة وط���رق الت�سطيب والإنه���اء، بالإ�سافة اإىل تنفي���ذ الغرز الزخرفية، كما يت�سم���ن املقرر درا�سة 

لتقنيات احلياكة املختلفة با�ستخدام الأدوات امل�ساعدة.

م ن 222تنفيذ مالب�ض الأطفال
يحت���وي ه���ذا املقرر على درا�س���ة وتنفيذ مالب�ض الأطفال وفقاً ملراحل النمو من املي���الد حتى �سن الثانية ع�سر لكٌل 
م���ن البن���ات والبن���ني، وتعري���ف الطالب���ة باملتطلب���ات امللب�سية التي يج���ب مراعاته���ا يف كل مرحلة واأن���واع اخلامات 
واملكم���الت اخلا�س���ة مبالب����ض الأطفال، ودرا�سة التقني���ات اخلا�سة باإنتاج مالب�ض الأطف���ال، والتعرف على جداول 

القيا�سات املقننة لالأطفال واأنواعها وا�ستخدامها يف بناء طرز مناذج الأطفال.

م ن 223تر�سيد ا�ستهالك املالب�ض
يحتوي هذا املقرر على التعريف مبفاهيم تر�سيد ال�ستهالك والتخطيط للمالب�ض والعناية بها، وخطوات تر�سيد 

ا�ستهالك املالب�ض.

م ن 224تنفيذ املفرو�سات
يحت���وي ه���ذا املق���رر عل���ى درا�س���ة الأن���واع املختلفة ملفرو�س���ات الأثاث املن���زيل واخلام���ات املنا�سبة له���ا والأ�سالي���ب الفنية 
ال�سحيحة يف تنفيذ املفرو�سات باأنواعها املختلفة من مفرو�سات حائطية، مفرو�سات اأر�سية، مفرو�سات اأثاث واملكمالت 
املتنوعة با�ستخدام الأ�ساليب الفنية من ت�سريب، طباعة، تطريز يدوي واآيل، الن�سيج امل�ساف والكلف باأنواعها املختلفة.

م ن 231التطريز اليدوي
يرك���ز ه���ذا املقرر على درا�سة ف���ن زخرفة الن�سيج والتطريز وتطورهما عرب الع�س���ور املختلفة وخا�سة الع�سر الإ�سالمي،    
درا�سة اخلامات والأدوات امل�ستخدمة واأمناط غرز التطريز وا�ستخداماتها وتوظيفها يف تطبيقات ملب�سيه وفنية مبتكرة.

م ن 241  كيمياء ن�سيج والعناية به
يحت���وي ه���ذا املقرر عل���ى درا�سة مف�سل���ة عن تق�سي���م الألياف الطبيعي���ة وال�سناعي���ة ومعرفة خوا�سه���ا الكيمائية 
والطبيعية واحليوية. درا�سة بع�ض الطرق امل�ستخدمة يف عمليات التبيي�ض وال�سباغة لهذه الألياف. درا�سة بع�ض 

طرق التجهيز التي جترى على كل من الألياف الطبيعية والألياف ال�سناعية.

م ن 301قراءات باللغة الإجنليزية يف املالب�ض والن�سيج
يرك���ز ه���ذا املقرر على تنمية مهارات القراءة باللغة الإجنليزية مبختل���ف اأغرا�سها واأ�ساليبها من امل�سادر املعرفية 
املرتبط���ة مبج���ال املالب�ض والن�سي���ج كالكتب والدوريات العلمي���ة واملواقع اللكرتونية وال�سح���ف اليومية وغريها 

بغر�ض التوا�سل مع احل�سارات الأخرى يف جمال التخ�س�ض للو�سول اإىل اأفق بحثية جديدة.

م ن 321ت�سميم وتنفيذ املالب�ض املنزلية وال�سباحية
حتت���وي ه���ذه املادة على درا�سة اأن���واع مالب�ض النوم – قمي�ض النوم والبيجاما والنم���اذج اخلا�سة مبالب�ض ال�سباح 
والتعدي���الت الالزم���ة يف الباترون الأ�سا�سي لكل من مالب�ض النوم ومالب����ض ال�سباح والتعرف على اأنواع الأقم�سة 

واخلامات امل�ستخدمة لتنفيذ هما. 

م ن 322 تطريز اآيل
ي�ستم���ل ه���ذا املق���رر على التعري���ف مباكينات التطري���ز املنزلي���ة وال�سناعية القدمي���ة )ال�سل�سلة اأو ال���زري، احل�سو 
والأطل����ض( ومكانته���ا التاريخية ودرا�سة املاكينات املنزلية امل�ستحدثة والتي لها اإمكانات زخرفية اإلكرتونية عديدة 
بالإ�ساف���ة اإىل الأمن���اط الزخرفي���ة عل���ى اأقرا�ض ممغنطة – وماكين���ات التطريز ال�سناعية املربجم���ة ذات الراأ�ض 

الواحد اأو املتعددة الروؤو�ض لالإنتاج الكمي الكبري.

قسم المالبس   v
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م ن 323تقنيات ت�سنيع املالب�ض اجلاهزة
يرك���ز ه���ذا املقرر على درا�س���ة عملية لت�سنيع املالب�ض اجلاه���زة وبع�ض املفاهيم وامل�سطلح���ات العلمية املرتبطة به 
واأهميت���ه يف النهو����ض باملجتمع���ات، والتع���رف عل���ى مكونات م�سن���ع املالب�ض ومراح���ل اإنتاج قط���ع املالب�ض، وكذلك 
العوام���ل املوؤث���رة يف اأداء العم���ال، بالإ�ساف���ة اإىل درا�س���ة الآلت واملاكين���ات ال�سناعي���ة املتخ�س�س���ة لإنت���اج املالب����ض 

اجلاهزة وفهم اآلية ت�سغيلها وكيفية التعامل معها والعناية بها.

م ن 331احلرف التقليدية
يحت���وي ه���ذا املق���رر عل���ى درا�سة احل���رف اليدوي���ة التقليدي���ة باململكة العربي���ة ال�سعودي���ة ومنها �سناع���ة اخلو�ض  
والتطري���ز الي���دوي بالغ���رز املحلي���ة، الغ���زل الي���دوي �سناع���ة الن�سيج )ال�س���دو( و�سناع���ة الأحذية لغر����ض انتاج اأو 
ت�سني���ع منتج���ات حرفية من املادة املحلية الطبيعية بالطرق التقليدية بهدف ا�ستخدامها يف الحتياجات اليومية 
لالأف���راد اأو ملن�س���اأة، وتعتم���د عل���ى املهارات الذهني���ة واليدوية التي تكت�سبه���ا الطالبة من ممار�سته���ا للعمل احلريف 

با�ستخدام اخلامات الأولية املتوفرة يف البيئة الطبيعية املحلية.

م ن 332مالب�ض منا�سبات خا�سة
يحت���وي املق���رر على درا�سة مالب�ض املنا�سب���ات اخلا�سة كالأعرا�ض، ليلة احلنة، الي���وم ال�سابع للمولود، الحتفالت، 

والأعياد واملكمالت امل�ساحبة لها واخلامات والأ�ساليب الفنية امل�ستخدمة يف تنفيذها.

م ن 324مالب�ض  رجال
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل التعرف على اأن���واع املالب�ض الرجالي���ة املختلفة وطرق اإع���داد النماذج اخلا�س���ة بها وتقنيات 
تنفيذه���ا والتع���رف عل���ى الخت���الف ب���ني اأ�سك���ال الأث���واب الرجالي���ة يف بع����ض ال���دول العربي���ة كالث���وب ال�سعودي، 
الإمارات���ي، امل�س���ري، العم���اين والكويت���ي، وط���رق تنفيذها، وتنفي���ذ الأكوال وامل���ردات واجليوب اخلا�س���ة باملالب�ض 

الرجالية.

م ن 341احلبك ) الرتيكو والكرو�سية( 

ي�سعى هذا املقرر اإىل درا�سة املبادئ واملهارات الأ�سا�سية وال�ستخدامات املختلفة لفن احلبك )الرتيكو والكرو�سية( 
وكيفية العناية به، مع التدريب على البدايات والزيادة والنق�سان وعمل احلردات والعراوي  وا�ستخدام الغرز ذات 
الأل���وان )اجلاك���ار( واملخرمات، بالإ�سافة اإىل التعرف على ماكينة احلبك وتفهم اآلية ت�سغيلها وكيفية العناية بها، 

وتوظيف الغرز املختلفة يف تطبيقات ملب�سيه وفنية مبتكرة. 

م ن 351ت�سويق مالب�ض
ي�ستم���ل ه���ذا املقرر على  تعريف مفهوم الت�سويق واملب���ادئ الأ�سا�سية لالإدارة )تخطيط، تنظيم، توجيه ورقابة( ثم 
تو�سي���ح وظائ���ف امل�سروع )ت�سوي���ق، اإنتاج، مالية، اأف���راد( ودرا�سة اجل���دوى القت�سادية والوظائ���ف والعوامل التي 
توؤث���ر عل����ى متطلبات الزي ال�سائد، والعوامل ال����م�ساعدة يف انت�ساره���ا وال����معاك�سة لنت�سارها وكيفية ت��وقع حركة 

ال��زي ال��سائ��د )Fashion( امل�ستقبلية والتخطيط للمبيعات.

م ن 352الإعالن
يتناول هذا املقرر حتليل الغر�ض من الدعاية وم�ستوياتها وعمل خطة الدعاية وو�سع ميزانيتها.

واله���دف م���ن الدعاي���ة واأنواعه���ا والتعرف عل���ى الإعالنات املطبوع���ة وتطويره���ا واأهميتها يف جم���ال الدعاية عن 
املو�سة.

م ن 401تطبيقات على احلا�سوب
يتناول هذا املقرر على ا�ستخدام بع�ض برامج احلا�سوب املتخ�س�ض يف جمال املالب�ض والن�سيج والذي يحتوي على 
العديد من العمليات التي تتوافق مع متطلبات عملية الت�سميم وتدريج الألوان يف تنفيذها، بالإ�سافة اإىل حتديد 
وتوظي���ف خمتل���ف الأ�سك���ال واخلط���وط للح�س���ول على من���اذج وت�سميمات لط���رز مالب�ض ميكن روؤيته���ا يف �سورة 
ثالثي���ة الأبع���اد، وكذل���ك ميك���ن ت�سوير التوظي���ف النهائي للت�سمي���م وتطبيقه عل���ى املفرو�سات، كم���ا حتوي املادة 

برناجما خا�سا بت�سميم الأقم�سة.

م ن 411اإعداد منوذج القيا�ض والتدريب عليه
يحت���وي ه���ذا املق���رر على درا�س���ة مدى اأهمي���ة الرتابط بني م���ادة ت�سميم الأزياء وم���ادة تنفيذ املالب����ض با�ستخدام 
من���وذج القيا����ض والفرق بني تنفيذ املالب�ض بالنماذج الورقي���ة وبالنماذج امل�سكلة على منوذج القيا�ض، ودرا�سة اإعداد 
من���وذج قيا����ض خا����ض بكل طالب���ة والتدريب عل���ى عمل مناذج ب�سيط���ة على النم���وذج والتدرج يف عم���ل الت�سميمات 

املختلفة، ودرا�سة الأ�س�ض والقواعد الالزمة لتنفيذ  املالب�ض الراقية.

م ن 421م�سروع تطبيقي
حتت���وي امل���ادة على التعري���ف مبفاهيم البح���ث املختلفة واأهميته وخط���وات عمله وكيفية اختي���ار وحتديد مو�سوع 
للم�س���روع التطبيق���ي واأهداف���ه وتعيني جمتمع البحث وتو�سيفه وامل�سنع ومكونات���ه واإداراته املختلفة ووظيفة كل 
اإدارة واأهميته���ا والط���الع عل���ى الدرا�س���ات ال�سابق���ة وت�سمي���م ا�ستبانة للح�سول عل���ى البيانات وا�ستخ���راج النتائج 
وحتديده���ا بالإ�ساف���ة اىل ت�سمي���م وتنفي���ذ جمموعة م���ن العينات تتوف���ر فيها موا�سف���ات نتائ���ج ال�ستبيان طبقاً 
لالأ�سلوب ال�سناعي من خالل بطاقات الت�سغيل وخطوط الإنتاج املقرتحة وحتديد قيمة التكلفة وال�سعر النهائي 

لكل عينة.
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م ن  422تنفيذ املعاطف
يتناول هذا املقرر درا�سة الطرق والأ�ساليب املختلفة لعمل الأكوال والأكمام  والق�سات املختلفة يف تنفيذ املعاطف. 
ودرا�س���ة ا�سالي���ب اإعداد احل�سو والبطانة والتعرف، وكذلك تنفي���ذ معطف ي�ستخدم فيه الأ�سلوب اخلا�ض باملعطف 
ال�سيفي مع مالئمة اخلامة وطريقة التقوية اخلا�سة به، وكذا تنفيذ معطف �ستوي ي�ستخدم فيه اأ�سلوب التقوية 

اخلا�سة باملعطف ال�ستوي مع مالئمة اخلامة لكل منهما.

م ن 431مكمالت  املالب�ض التقليدية
       يحت���وي املق���رر عل���ى درا�سة اأنواع مكمالت املالب�ض التقليدي���ة واخلامات والأدوات والأ�ساليب الفنية والزخرفة 
امل�ستخدم���ة يف تنفيذه���ا. لت�سمي���م وتنفي���ذ من���اذج م�ستحدثة ملكم���الت مالب����ض م�ستوحاة من ال���رتاث ب�سكل فني 

مبتكر.

432م.ناملالب�ض التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية
يه���دف املق���رر التع���رف عل���ى مفه���وم ال���رتاث ال�سعب���ي يف اجلزي���رة العربية وعن���ا �سره املادي���ة واملعنوي���ة واخلا�سة 
باملالب����ض التقليدي���ة والعوامل البيئية واجلغرافية والثقافية التي توؤثر عليه���ا، درا�سة مميزات املالب�ض التقليدية 
يف امل���دن والبادي���ة يف  مناط���ق اململك���ة العربية ال�سعودي���ة  وجعلها م�سدر اإلهام لإنتاج اأزي���اء مبتكرة تنا�سب  الع�سر 

احلا�سر.

م ن 434عرو�ض تعبريية تراثية

يتناول هذا املقرر حتليل اأهمية العرو�ض التعبريية الرتاثية ومعرفة عنا�سر اعداد تلك العرو�ض.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
لأ�سا

ا

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

halashkar@ut.edu.saد. حنان حممد �سعيد الأ�سقر

ayousef@ut.edu.saد. النبوية عبد العظيم يو�سف

manarelshami@ yahoo.comد. منار مر�سي ال�سامي 

Ebraheem.abeer@ yahoo.comد. عبري ابراهيم حممد 

howydaabdelghaffar@yahoo.comد. هويدا اأحمد عبد الغفار 

املحا�سرون
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

ابتعاث خارجياأ. اإميان عبد احلفيظ قاري

ون
عيد

امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

ابتعاث داخلياأ. تغريد ال�سويلم

http://www.ut.edu.sa/ar/web/u8955اأ. حياة ناجي القحطاين

ابتعاث خارجياأ. مها امل�سعودي

اإجازة مرافقة زوجاأ. اأ�سواق املغربي

ابتعاث خارجياأ. بدور الدخيل اهلل

http://www.ut.edu.sa/ar/web/u13713اأ. األء املنديل

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
ت : 0144249908

قسم المالبس   v
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v  الن�ساأة:
مت اإن�ساء ق�سم التغذية وعلوم الأطعمة يف العام اجلامعي 1431/1430ه��.   

الر�سالة:  v
والتقنية. والتطبيقية،  الأكادميية،  الناحية  من  موؤهلة  ن�سائية  كوادر  اإعداد   •

و�سحياً. غذائياً  باملجتمع  الرقي  يف  امل�ساهمة   •
التخ�س�ض. جمال  يف  عالية  كفاءة  ذات  تعليمية  هيئة  توفري   •

الأهداف:  v
توفري كوادر موؤهلة للرقي باملجتمع يف جمال الغذاء والتغذية، وحت�سني احلالة ال�سحية والغذائية   •

لأفراد املجتمع. 
والتغذية.  الغذاء  جمال  يف  للمتخ�س�سني  عمل  فر�ض  توفري   •

اإك�ساب الطالبة القدرات للعمل يف جمال التغذية مما يزيد من فر�ض عمل الكوادر الن�سائية لتوعية   •
فئات املجتمع املختلفة من الناحية الغذائية.

تطوي���ر البح���ث العلم���ي يف جم���ال التغذية وعل���وم الأطعم���ة وال�ستفادة من خ���ربات اأع�ساء هيئة   •
التدري�ض للتعاون مع املوؤ�س�سات ذات العالقة بالغذاء والتغذية.

والتطبيقي. الأكادميي  للتطوير  التعليمية  للهيئة  والتدريب  البتعاث  فر�ض  توفري   •
تنمية املهارات الالزمة لتطوير املنتجات الغذائية مبا يتنا�سب مع رغبات امل�ستهلك و�سحة و�سالمة   •

الغذاء.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف التغذية وعلوم الأطعمة:     v
للح�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو�ض يف )التغذي���ة وعلوم الأطعمة( فاإنه يتعني عل���ى الطالبة اإكمال )129(   

�ساعة درا�سية معتمدة كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
45متطلبات اجلامعة1
9متطلبات الكلية2
69متطلبات الق�سم الإجبارية.3
6متطلبات الق�سم الختيارية4

مقررات الق�سم الإجبارية :  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

BIO 13023-3BIO 101الأحياء الدقيقة1

CHEM الكيمياء الع�سوية2
13123-3CHEM 101

BIO 13122-3BIO 101علم وظائف الأع�ساء3
-NFS22133اأ�س�ض التغذية4

NFS 21223-3NFS 221اإعداد الأطعمة5

قراءات باللغة الجنليزية يف الغذاء 6
التغذية

NFS 2253--3NFS 221

NFS 3113--3BIO 130�سحة الغذاء7
NFS 32123-3CHEM 131الكيمياء احليوية8
NFS 32223-3NFS 221التغذية خالل مراحل احلياة9

NFS 31223-3NFS 321حتليل الأغذية10

-NFS 3233--3NFS 321تغذية متقدمة )1(11
BIO 131

NFS 32423-3NFS 322تقييم احلالة الغذائية12
NFS 32522-3NFS 221تثقيف غذائي13
NFS 41123-3NFS 321علم الأغذية14
NFS 42123-3NFS 323تغذية عالجية15
NFS 42222-3NFS 324بحت تطبيقي )اأ(16
NFS 41223-3NFS 411حفظ الأغذية17
NFS 423223NFS 422بحث تطبيقي )ب(18

-NFS 424--126 NFS 324التدريب امليداين19
NFS 411

قسم التغذية وعلوم األطعمة  v
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مقررات الق�سم الختيارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

NFS 2133--3NFS 221اجلوانب الثقافية للغذاء1
NFS 3263--3NFS 221التغذية الوقائية2
NFS 327223ELS102التطورات احلديثة يف الغذاء والتغذية3

-NFS 41314-3NFS 212اأ�س�ض اإعداد الطعام للجماعات4
NFS 311

-NFS 41414-3NFS 212وجبات للمنا�سبات5
NFS 311

NFS 4263--3NFS 221تغذية املجتمع6

تو�سيف مقررات :  v

اأ  130  الأحياء الدقيقة
درا�س���ة الكائن���ات احلي���ة الدقيق���ة من ناحي���ة تركيبها وط���رق ت�سنيفه���ا وت�سميتها وحفظه���ا بالإ�ساف���ة اإىل منوها 
وتكاثره���ا والعوام���ل املوؤث���رة عليها واحتياجاتها الغذائي���ة . درا�سة جمالت الأحياء الدقيق���ة يف )الغذاء- الطب– 

ال�سناعة( واأهم الأمرا�ض امليكروبية التي ت�سيب الإن�سان وكيفية انت�سارها ومقاومتها. 

BIO131علم وظائف الأع�ساء
درا�س���ة مف�سل���ة عن اأجهزة ج�سم الإن�سان- الهيكلي، الع�سل���ي، الع�سبي، اأع�ساء احل�ض، الغدد ال�سم، تنظيم حرارة 
اجل�س���م، ال���دوري الدموي، التنف�س���ي، الإخراجي، اله�سم���ي، التنا�سلي- وكيفية عملها بتنا�س���ق دقيق بحيث ي�سبح 

ج�سم الإن�سان كتلة واحدة متكاملة كما قال تعاىل: )لقد خلقنا الإن�سان يف اأح�سن تقومي(. 

ك  131  كيمياء ع�سوية
درا�س���ة خوا����ض بع�ض املركبات الكيميائية الع�سوية والروابط الت�ساهمية باأنواعها وتق�سيم وت�سمية املركبات الع�سوية. 
درا�سة املجموعات الوظيفية املختلفة للمركبات الع�سوية وتفاعالتها مع درا�سة بع�ض التطبيقات الكيميائية الع�سوية. 

ت غ اأ  212  اإعداد الأطعمة
   درا�سة الرتكيب واخلوا�ض الطبيعية والكيمائية لالأطعمة املختلفة، والأ�س�ض العلمية املتبعة يف اإعدادها، وتاأثري 

اأنواع  املعامالت احلرارية عليها، وطرق املحافظة على خوا�سها احل�سية والطبيعية. 

ت غ اأ 213اجلوانب الثقافية يف الغذاء
  درا�س���ة العوام���ل الثقافية املوؤثرة يف العادات الغذائية للمجتمعات والعالقة بني النمط الغذائي والعوامل البيئية 

والنف�سية والقت�سادية يف ت�سكيل اخللفية الثقافية الغذائية. 

ت غ اأ 225قراءات باللغة الجنليزية يف الغذاء والتغذية
درا�س���ة ملخت���ارات من الكت���ب وامل�سادر العلمية يف الغذاء والتغذية باللغة الإجنليزي���ة بهدف اإك�ساب الطالبة القدرة 

على قراءة و�سياغة م�سطلحات يف الغذاء والتغذية باللغة الإجنليزية.  

ت غ اأ 312حتليل الأغذية
درا�سة �سالحية الغذاء لال�ستهالك الآدمي من ناحية التدهور والف�ساد والتلوث والأمرا�ض التي تنتقل عن طريق 

الغذاء وكيفية التحكم فيها. 

ت غ اأ 311�سحة الغذاء
الناحي���ة الطبيعي���ة والكيميائي���ة  املب���ادئ الأ�سا�سي���ة للتحلي���ل الو�سف���ي والكم���ي ملكون���ات الأغذي���ة م���ن  درا�س���ة 

والبيوكيميائية. 

ت غ اأ 321الكيمياء احليوية
درا�س���ة اأ�سا�سي���ات الكيمياء احليوية املتعلقة بالرتكيب الكيميائي وطرق الت�سمية واخلوا�ض الطبيعية والكيميائية 

للعنا�سر الغذائية والأحما�ض النووية والإنزميات. 

ت غ اأ 322التغذية خالل مراحل احلياة 
درا�س���ة التغ���ريات  الف�سيولوجي���ة والحتياج���ات الغذائي���ة والعوام���ل التي توؤثر عليه���ا يف مراحل العم���ر املختلفة. 
كم���ا تت�سم���ن درا�سة لبع����ض الفئات اخلا�سة. ويت�سم���ن املقرر درا�س���ة تطبيقية على تقدير الحتياج���ات الغذائية 

وت�سميم وجبات متوازنة وفق احتياجات كل مرحلة عمرية ويف تلبية احتياجات بع�ض احلالت اخلا�سة. 

ت غ اأ  323التغذية املتقدمة
  درا�س���ة متعمق���ة لرتكيب ومتثيل العنا�سر الغذائية الك���ربى وال�سغرى- الكربوهيدرات والربوتينات والليبيدات 
والفيتامين���ات والأم���الح املعدني���ة ودرا�س���ة الرتباط  والتداخ���ل فيما بينها من حيث التمثي���ل الغذائي مع التعرف 

على الإنزميات والهرمونات الداخلة يف عمليات التمثيل الغذائي. 

ت غ اأ324تقييم احلالة الغذائية 
درا�س���ة لط���رق تقييم احلال���ة الغذائية للفرد واملجتمع، وكذلك درا�سة العوامل املوؤث���رة على تقييم احلالة الغذائية 

لالأفراد. 

قسم التغذية وعلوم األطعمة  v
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ت غ اأ 325التثقيف الغذائي
درا�س���ة مفه���وم التثقيف الغذائ���ي وا�ستخدامه لتعدي���ل اأو تغيري ال�سلوكي���ات التغذوية اخلاطئ���ة با�ستخدام و�سائل 

تثقيف متعددة تنا�سب الفئات املختلفة من املجتمع. 

ت غ ا 326التغذية الوقائية
درا�س���ة كيفي���ة الوقاي���ة م���ن الأمرا����ض وامل�ساكل ال�سحي���ة املرتبط���ة بالتغذية عن طري���ق التعرف عل���ى دور الغذاء 

والعنا�سر الغذائية الالزمة ل�سالمة و�سحة الإن�سان. 

ت غ اأ 327التطورات احلديثة يف الغذاء والتغذية
 التعرف على املواقع العلمية ذات العالقة بالغذاء والتغذية على �سبكة املعلومات وكيفية البحث يف قواعد املعلومات 
العلمية وتقييم م�سداقيتها. التدريب على اأدبيات احلوار ومهارات املناظرة والتحليل والنقد والتفكري الإبداعي.   

ت غ اأ 411علم الأغذية
درا�س���ة اأهمي���ة املاء ووظائفها يف الأغذية. درا�س���ة للخ�سائ�ض والتغريات الطبيعية للعنا�س���ر الغذائية والإنزميات 

وال�سبغات واملواد امل�سافة ودورها الوظيفي واحليوي يف املنتجات الغذائية. 

ت غ اأ 412حفظ الأغذية
درا�س���ة الأ�سا����ض العلم���ي والط���رق والأجه���زة امل�ستخدم���ة يف حف���ظ الأغذي���ة وتاأثريه���ا عل���ى ج���ودة املنت���ج وقيمته 

الغذائية. كما تت�سمن الدرا�سة ا�ستخدام املواد احلافظة يف الت�سنيع الغذائي وتاأثريها الوظيفي يف الغذاء. 

ت غ اأ 413  اأ�س�ض اإعداد الطعام للجماعات
درا�سة الأ�س�ض العلمية لإعداد الأطعمة يف املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات غذائية للجماعات مع التعرف على اآليات نظام 
خدمة الطعام.  درا�سة كيفية اإعداد قوائم الطعام اخلا�سة باجلماعات والعمليات املالية املرتتبة على قوائم الطعام . 

ت غ اأ 414وجبات للمنا�سبات
درا�س���ة الع���ادات الغذائي���ة يف مناطق اململكة العربي���ة ال�سعودية والعوامل املوؤثرة عليها، م���ع الرتكيز على الأ�سناف 

املقدمة يف املنا�سبات اخلا�سة وطرق اإعدادها. 

ت غ اأ 421التغذية العالجية
درا�سة لبع�ض اأمرا�ض الأجهزة املختلفة يف اجل�سم التي تتطلب تدخل غذائي مع الرتكيز على اأ�سلوب معاجلتها غذائياً. 
درا�سة كيفية تقدير الحتياجات الغذائية للمر�سى وت�سميم وجبات عالجية خا�سة باحلالت املر�سية التي يتم درا�ستها. 

ت غ اأ 422بحث تطبيقي ) اأ (
درا�سة الطرق املختلفة للبحث العلمي وتقدمي خطة بحث متكاملة ا�ستعداداً لتنفيذها يف اجلزء املكمل من املقرر) بحث تطبيقي ب (  . 

ت غ اأ 423بحث تطبيقي) ب(
تنفيذ البحث عملياً وفق خطة البحث املقدمة واملعتمدة يف بحث تطبيقي " اأ " وتقدميه يف �سورته النهائية. 

ت غ اأ 424 تدريب ميداين
تدريب عملي يف اإحدى املوؤ�س�سات ذات العالقة بالتخ�س�ض وذلك حتت اإ�سراف اأ�ستاذة املادة وفق برنامج تدريبي م�سرتك 

بني الق�سم وجهة التدريب، مع اإعداد تقرير يقدم من قبل الطالبة واأخر من جهة التدريب. 

ت غ اأ 426تغذية املجتمع
درا�س���ة امل�س���اكل التغذوي���ة وال�سحي���ة احلالي���ة يف املجتم���ع والربام���ج وال�سيا�س���ات الغذائي���ة. تخطيط الربام���ج الغذائية 

والت�سويق لها ودرا�سة اأثار الت�سريعات وال�سيا�سات العامة على الناحية الغذائية.
اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الأ�ساتذة 
امل�ساعدون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
zdarwish@ut.edu.saد. الزهراء حممد ابراهيم دروي�ض

zahrasuliman@gmail.comد. زهرة الدومة عبد اهلل �سليمان
Sakana-500-ss@hotmail.comد. �سكينة حممد �سيد

d.abdullah@ut.edu.saد. داليا حممد طلعت عبد اخلالق

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سماملحا�سرون
 nawal.1.2.@hotmail.comاأ. نوال عبد اهلل اأزيبي

ون
يد

املع
الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم

اأ. وهيبه العنزي
 s.f.l.l.b.l@hotmail.comاأ. ختمة علي الزيدان
اأ. اميان �سعد العمري

s.foudah@ut.edu.sa اأ. �سادن حمزة اإبراهيم فودة
 Asil-300@hotmail.comاأ. اأ�سماء عبد العزيز اجلهني

 halkhodaidi@ut.edu.saاأ. هند م�سفر �سفر �سالح اخلديدي
Dr-hanadi2012@hotmail.comاأ. هنادي حميد ال�سلمي

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
�سنرتال : 0144249908 حتويلة :  115
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v  الن�ساأة:
اأجي���ز ق�س���م ال�سك���ن واإدارة املن���زل يف العام 1430/ 1431ه���� ومت اإن�سائه يف العام اجلامعي 1434ه���� / 1435ه�، وقد مت بناء   
اخلطة الدرا�سية لتتما�سى مع التطور العلمي والتكنولوجي واملتغريات البيئية والجتماعية واحتياجات �سوق العمل 
. ومين���ح الق�س���م درج���ة البكالوريو����ض تخ�س����ض ال�سكن واإدارة املن���زل بعد انه���اء )136( �ساعة درا�سية معتم���دة للم�سار 

العلمي و)128( �ساعة درا�سية معتمدة للم�سار الأدبي.

v  الروؤية:
الريادة يف تنمية واإدارة املوارد املتاحة يف جمال ال�سكن واإدارة املنزل على امل�ستويني املحلى والعربي.   

الر�سالة:  v
اإع���داد الكف���اءات املطلوب���ة يف جمال ال�سكن واإدارة املنزل، اإدارة املوؤ�س�سات ل���ذوى الفئات اخلا�سة، وامل�سروعات ال�سغرية   
واملتو�سط���ة لتلبي���ه احتياج���ات �سوق العمل املتطور باملجتمع ال�سعودي، من خالل تقدمي خدمة اأكرث جودة ومتيزاً من 

الناحية التعليمية والتدريبية والبحثية باململكة وفقاً للمعايري العاملية.

الأهداف:  v
تخريج طالبات لديهن القدرة على �سد احتياجات �سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية، وذلك من خالل الأهداف التالية:   
اإع���داد الطالب���ات اإعداداً اأكادميي���اً متكاماًل يف تخ�س�ض ال�سك���ن واإدارة املنزل، وتزويدهن بامله���ارات التي توؤهلهن   .1

ككوادر ل�سد احتياجات �سوق العمل املتاحة باملجتمع حالياً وم�ستقباًل .
تنمية قدرة الطالبات عل ا�ستخدام التقنيات احلديثة والعلوم املتطورة يف جمال ال�سكن واإدارة املنزل .  .2

الإملام باأ�س�ض ومبادئ الإدارة وتطبيقاتها على م�ستوى الأ�سرة واملوؤ�س�سة.  .3
الإملام بجوانب الرعاية املتكاملة للفئات اخلا�سة كامل�سنني، الأيتام، الأطفال...وغريهم.  .4

تنمي���ة الق���درات الإبداعي���ة ل���دى الطالبات وم�ساعدته���ن على البحث والتفك���ري والتحليل يف جم���ال التخ�س�ض   .5
وربطها باملتغريات وامل�سكالت الأ�سرية واملجتمعية.

تعريف الطالبة باملوؤ�س�سات املجتمعية وموؤ�س�سات الأعمال باملجتمع املحلى ذات العالقة بالتخ�س�ض.  .6
تعري���ف الطالب���ة باأ�س�ض ومب���ادئ الت�سميم الداخل���ي ، وتنمية قدرتها عل���ى اتخاذ الق���رارات املنا�سبة للمتطلبات   .7

الت�سميمية للم�سكن واملن�ساآت العامة .
تاأكيد املنهج الإ�سالمي والهوية الرتاثية للمملكة يف درا�سات ال�سكن واإدارة املنزل من خالل املحافظة على تعاليم   .8

الإ�سالم وكيفية ال�ستفادة منها يف جمال التخ�س�ض.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف ق�سم ال�سكن واإدارة املنزل:      v
حتت���اج الطالب���ة ا�ستكم���ال 136 �ساعة درا�سية معتمدة للم�سار العلمي و 128 �ساع���ة درا�سية معتمدة للم�سار   
الأدب���ي للح�س���ول على درجة البكالوريو�ض وذلك لختالف عدد ال�ساعات املعتمدة لل�سنة التح�سريية لكل 

من امل�سارين كما يت�سح يف اجلدول التايل: 

امل�سار
متطلب جامعة

متطلب 
كلية

متطلب تخ�س�ض

بات
طل

مت
موعحرة

ملج
ا

امة
د ع

موا

ريية
حت�س

ري
جبا

ا

ري
تيا

اخ

1233964126136امل�سار العلمي
1225964126128امل�سار الأدبي

مقررات متطلبات اجلامعة:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-ISLM 1002--2الثقافة الإ�سالمية)1(1
ISLM 2002--2ISLM 100الثقافة الإ�سالمية)2(2
ISLM 3002--2ISLM 200الثقافة الإ�سالمية)3(3
ISLM 4002--2ISLM 300الثقافة الإ�سالمية)4(4
-ARB 1012--2لغة عربية )1(5
-ARB 2012--2لغة عربية )2(6

مقررات متطلبات الكلية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-NFS 2213--3اأ�س�ض تغذية1
-CT 2153--3ثقافة ملب�ض2
-HHM 4113--3اإدارة  م�سروعات �سغرية3

قسم السكن وإدارة المنزل  v
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مقررات متطلبات الق�سم الختيارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-HHM 2103--3اإدارة املنزل ) 1(1
-HHM 2113�-3رعاية اأمومة وطفولة2
-HHM 21222-3اأدوات واأجهزة منزلية3
-HHM 2133--3نظريات الت�سميم الداخلي4
HHM 21422-3HHM210اإدارة املنزل )2(5
-HHM 2153--3عالقات اأ�سرية6
-HHM 2163--3تاريخ الأثاث والت�سميم الداخلي7

ا�ستديو ت�سميم داخلي )1( ) اأ�سا�سيات 8
الت�سميم (

HHM 21714-3-

HHM 3103--3HHM 214اقت�ساديات اأ�سرة وتر�سيد ال�ستهالك9
-HMM 3113--3�سيانة وتقنية خامات10

ا�ستديو ت�سميم داخلي )2( 11
) من�ساآت �سكنية (

HHM 31214-3HHM 213،
HHM 217

HHM 31323-3NFS 221تخطيط واإعداد وجبات12
HHM 31414-3NFS 221تطبيقات فنية يف الغذاء13
-HHM 31523-3نباتات زينة وتن�سيق زهور14

،HHM 31622-3 HHM 311مبادئ ت�ساميم البيئة15
HHM 312

HHM 3173--3HHM 214اإدارة موؤ�س�سات16

HHM 41024-4التدريب العملي على اإدارة املنزل17
 HHM214،
HHM310،
HHM 314

ا�ستديو ت�سميم داخلي )3(18
) من�ساآت اإدارية (

HHM 41215-3HHM 312

-HHM 41322-3بحث تخرج19

ا�ستديو ت�سميم داخلي )4(20
) من�ساآت خدمية عامة (

HHM 41415-3HHM 412

-HHM 4153--3رعاية م�سنني21
64املجموع

مقررات متطلبات الق�سم الختيارية:  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب 
ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-HHM 2203--3املراهقة وال�سباب ورعايتهم1
-HHM 22122-3العناية باملالب�ض والن�سيج2
HHM 2223--3HHM 211دور ح�سانة وريا�ض اأطفال3
HHM 2233--3HHM 213نظريات اللون والإ�ساءة4
-HHM 32022-3تكنولوجيا و�سائط متعددة5
HHM 3213--3HHM 215اإر�ساد اأ�سرى6
HHM 3223--3HHM 312ت�سميم حدائق منزلية7
HHM 3233--3HHM 212اختيار وتن�سيق مفرو�سات8
-HHM 4203--3قراءات باللغة الجنليزية9

-HHM 42122-3برامج اأ�سرية10
HHM 4223--3HHM 316احلفاظ على الرتاث11
-HHM 4233--3مبادئ ت�سويق12

تختار الطالبة اأربع مواد بواقع 12 �ساعة

تو�سيف مقررات الق�سم الإجبارية:  v

�ض اأم210اإدارة املنزل )1(
يه���دف املق���رر اإىل اإمل���ام الطالب���ة باأ�س����ض اإدارة م���وارد الأ�سرة من خ���الل التفك���ري الإداري ال�سليم واتخ���اذ القرارات 
بالأ�سل���وب العلم���ي ال�سحيح ،مع التعرف على العالقة بني اإدارة املوارد الأ�سرية والإدارة العلمية والفكر الإداري يف 
الإ�س���الم م���ع اإلق���اء ال�سوء عل���ى ن�ساأة هذا العلم كميدان للدرا�س���ة. اإىل جانب الإملام مبراح���ل العملية الإدارية، مع 

التعرف على دور القيم والأهداف وامل�ستويات يف الإدارة والعوامل املوؤثرة على ا�ستخدام الأ�سرة ملواردها املتاحة.
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   �ض اأم 211رعاية اأمومة وطفولة
يهدف املقرر اإىل اإملام الطالبة باأهمية واأوجه الرعاية املختلفة لالأم والطفل ، كما يهدف املقرر اىل تزويد الطالبة 
مبعلوم���ات ع���ن مراح���ل النمو والتطور يف �ستى مراحل الطفولة واأهمية ال�سنوات الأوىل يف حياه الطفل مع الإملام 
باأ�سالي���ب التن�سئ���ة الوالدي���ة ، واأوج���ه واأن���واع موؤ�س�س���ات رعاية الطفول���ة يف املجتم���ع ، واأمرا�ض الطفول���ة ال�سائعة 

وكيفيه جتنبها .

�ض اأم 212الأدوات والأجهزة املنزلية
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الطالبة باأهمي���ة ا�ستخدام الأدوات والأجهزة املنزلية يف كف���اءة الأداء وتوفري الوقت 
واجله���د م���ع الإملام بامل���واد واخلامات  التي ت�سنع منه���ا الأدوات والأجهزة املنزلية وخ�سائ�سه���ا ، واأ�س�ض اختيارها ، 

ت�سغيلها ، تركيبها والعناية بها بهدف اإطالة عمرها ال�ستهالكي.

�ض اأم 213نظريات الت�سميم الداخلي
يت�سم���ن املق���رر نظري���ات الت�سميم الأ�سا�سية وط���رق الت�سميم املختلف���ة ، وماهية الت�سمي���م ومفرداته ومفاهيمه 
الأولي���ة ) العم���ق، احلرك���ة، الت���وازن، التن���وع، الن�سق، التباي���ن،...( عنا�س���ر الت�سمي���م )النقطة، اخل���ط، امل�ستوى، 
الف���راغ، الل���ون... ( ومبادئ الت�سميم ) الن�سب، الأبع���اد، املقيا�ض، النظام، احليز، املحتوى الفراغي، النمط، الكتلة، 

الغر�ض (، اإ�سافة اإىل طرق التنظيم املختلفة ) اخلطي، املحوري، الإ�سعاعي، ال�سبكي، التجميعي (

�ض اأ م 214اإدارة املنزل )2(
يه���دف املق���رر اإىل تطبيق اأ�س�ض عل���م الإدارة  علي �سئون الأ�سرة مبا ي�ستمله من مدركات ومفاهيم وقواعد حلل ما 
يعرت����ض الأ�س���رة  م���ن م�س���كالت اإداري���ة تتعلق باملوارد ال�سري���ة ) الدخل املايل – الوقت- الطاق���ة –  املعلومات – 
القدرات – املهارات .........الخ ( ويت�سمن املقرر درا�سة و�سفية وحتليلية وتقييمية تتعلق بالأبعاد الثالثة للعمل 

املنزيل من اجل تب�سيطه وتوفري الوقت واجلهد.

�ض اأ م 215 عالقات اأ�سرية
يت�سم���ن ه���ذا املق���رر درا�س���ة ع���ن الأ�س���رة، مفهومه���ا وخ�سائ�سه���ا، وظائفه���ا واأ�سكاله���ا. ال���زواج يف حك���م ال�سريعة 
الإ�سالمي���ة واله���دف من م�سروعيت���ه، اأ�سكال الزواج ونظام احلقوق والواجبات وفق���اً لل�سريعة الإ�سالمية. التكيف 
والتواف���ق الأ�س���ري من الناحية العاطفية والثقافية واملادي���ة واجلن�سية. دور الأ�سرة يف حتقيق ال�سبط الجتماعي 
.اأث���ر التغ���ري الجتماع���ي عل���ى العالق���ات الأ�سري���ة – الظواه���ر وامل�س���كالت الأ�سري���ة يف املجتم���ع ال�سع���ودي و�سبل 

عالجها.  

�ض اأ م216تاريخ الأثاث والت�سميم الداخلي
يت�سم���ن املق���رر درا�س���ة تاريخي���ة لتط���ور الأث���اث عرب الع�س���ور املختلفة ابت���داء من الع�س���ور الو�سط���ى اإىل الع�سر 
احلدي���ث واإيج���اد العالق���ة بني طرز الأثاث املختلف���ة والت�سميم الداخلي للفراغ املعم���اري املميز للطراز ) عالقات 

تكاملية ( والتعرف على ال�سمات اخلا�سة بكل طراز وكيفية تطويرها وا�ستخدامها يف ت�سميم الأثاث احلديث.

�ض اأ م217ا�ستديو ت�سميم داخلي ) 1 ( اأ�سا�سيات الت�سميم
يت�سمن هذا املقرر امل�ستوى الأول للت�سميم الداخلي، وفيه يتم التعرف على العنا�سر الأ�سا�سية للت�سميم الداخلي 
والعوام���ل املوؤث���رة عليه وطرق تنظيم تلك العنا�سر للو�سول اإىل ت�سميم جيد من ناحية ال�سكل والوظيفة. وذلك 
م���ن خ���الل تناول اأ�سك���ال العالقات بني العنا�سر واملح���ددات املعمارية الداخلي���ة للوحدات ال�سكني���ة، وكذلك اأنواع 

الفراغات الداخلية وفقاً للمبادئ الأ�سا�سية للت�سميم ولوظيفة الفراغ .

�ض اأ م310               اقت�ساديات الأ�سرة وتر�سيد ال�ستهالك
ي���زود ه���ذا املقرر الطالبة باملعلومات واملهارات املرتبط���ة باقت�ساديات الأ�سرة وتر�سيد ال�ستهالك التي متكنها  من 
ا�ستخ���دام موارده���ا بطريق���ة ر�سي���دة وباأ�سلوب علمي منظ���م من خالل التخطي���ط املايل والإنفاق���ي وال�ستهالكي 
لبنود الإنفاق مبيزانية الأ�سرة يف جميع جمالت احلياة الأ�سرية واأي�سا متكنها من اتخاذ قرارات ال�سراء الر�سيدة 
لكاف���ة ال�سل���ع واخلدم���ات، وتطبي���ق ذل���ك عملي���اً يف ظل ال�سل���وك الإ�سالم���ي الذي ين���ادى بالتو�س���ط والعتدال يف 

الإنفاق يف �ستى �سوره.

�ض اأ م 311�سيانة وتقنية اخلامات
يتن���اول ه���ذا املق���رر التع���رف على اأح���دث اخلامات امل�ستخدم���ة يف معاجلة عنا�س���ر الت�سميم الداخل���ي من حوائط 
واأ�سق���ف واأر�سي���ات واأث���اث ومكم���الت، وذل���ك من خالل التع���رف على امل�سم���ى العلم���ي للخامة وامل�سم���ى التجاري، 
وكذل���ك التع���رف على موا�سفات اخلامة وطرق قيا�سها، وط���رق الرتكيب والتنفيذ لها واأهم خ�سائ�سها . والطرق 

امل�ستخدمة ل�سيانتها واملحافظة عليها 

�ض اأ م 312ا�ستديو ت�سميم داخلي ) 2 ( )املن�ساآت ال�سكنية(

   يت�سمن املقرر درا�سة ملفهوم املن�ساأة ال�سكنية  من حيث موقعها ومكوناتها وتاأثيثها الداخلي، وتدريب الطالبة على 
رف���ع املقا�س���ات للم�ساقط الأفقية والراأ�سية للوحدات ال�سكنية املعماري���ة، وكيفية توقيع الأثاث، ومعاجلة العنا�سر 
املعمارية واختيار الت�سميمات املنا�سبة للتكامل والربط بني عنا�سر الت�سميم الداخلي والعمارة الداخلية للم�سكن

قسم السكن وإدارة المنزل  v
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�ض اأ م 313تخطيط واإعداد وجبات
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل درا�سة العنا�سر الغذائية املختلفة ، اأهميتها ، ووظائفها يف اجل�سم . كما يهدف اإىل  تو�سيح 
اأهميه التخطيط يف اإعداد الوجبات الغذائية لالأ�سرة من خالل درا�سة الأ�س�ض العامة لتخطيط الوجبات الغذائية 
والعوام���ل املوؤث���رة علي���ة ،و اأه���م العتب���ارات الواج���ب مراعاتها عن���د تخطيط الوجب���ات الغذائية للفئ���ات اخلا�سة 

بالأ�سرة كالأطفال ، املراهقني ، امل�سنني ، والبالغني تبعاً لنوع العمل اأو الن�ساط .

�ض اأ م 314تطبيقات فنية يف الغذاء
ته���دف ه���ذه امل���ادة اإىل تدري���ب الطالبة على اإب���راز النواح���ي اجلمالية املختلف���ة يف تزيني الأطعم���ة والأطباق. كما 

يخ�س�ض جزء كبري من املادة لتزيني وعمل الكيك باأنواع خمتلفة من التغطية با�ستخدام اأدوات خا�سة.

�ض اأ م 315نباتات الزينة وتن�سيق زهور
تعن���ى ه���ذه امل���ادة بدرا�سة الأزهار املقطوفة وكيفية ا�ستخدامها يف عمل تن�سيق���ات خمتلفة واملحافظة عليها لأطول 

فرتة ممكنة ، مع درا�سة كيفية ا�ستخدام النباتات والزهور يف التن�سيقات اخلا�سة وفى جتميل املباين .

�ض اأ م 316مبادئ ت�ساميم البيئة
يتن���اول املق���رر درا�س���ة العنا�سر املوؤثرة عل���ى البيئة الداخلي���ة للفراغات ال�سكني���ة ) الإ�ساءة - التهوي���ة- ال�سوت(، 
واأ�ساليب املعاجلات البيئية يف مراحل الت�سميم املختلفة من خالل درا�سة الإ�ساءة الطبيعية وال�سناعية – درا�سة 

التهوية الطبيعية وو�سائل التهوية ال�سناعية، ودرا�سة املعاجلات املختلفة لل�سوت تبعا لوظيفة الفراغ الداخلي

�ض اأ م 317اإدارة املوؤ�س�سات 
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تطبيق مب���ادئ الإدارة العامة علي الأن�سطة املختلفة داخل املوؤ�س�س���ات باأنواعها ، مع تو�سيح 
املفاهي���م الأ�سا�سي���ة لإدارة املوؤ�س�س���ات ، م���ع التعرف عل���ي الهيكل الداري والتنظيم���ي للموؤ�س�س���ات وكيفية التن�سيق 
واتخ���اذ الق���رارات ب���ني الإدارات املختلف���ة داخل املوؤ�س�سة . كما يه���دف املقرر اإىل درا�سة مفه���وم املوؤ�س�سات باأنواعها ، 

خ�سائ�سها ، وظائفها وعوامل الرتباط بينها وبني املنتفعني والعاملني بها .

�ض اأم 318التدريب العملي على اإدارة املنزل
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعري���ف الطالبات مب�سئوليات رب���ة الأ�سرة املختلف���ة، واإك�سابهن مه���ارة اإدارة املنزل بطريقة 
علمي���ة تطبيقي���ة  حت���ت اإ�س���راف الأ�ساتذة املتخ�س�س���ني، من خالل الإقام���ة يف منزل خم�س�ض لذل���ك داخل مبنى 
الكلي���ة متار����ض في���ه الطالبات كافة الوظائ���ف الإدارية املرتبطة ب���اإدارة املنزل والتي اكت�سبتها م���ن خالل درا�ساتها 

ال�سابقة ملواد التخ�س�ض .

�ض اأ م 412ا�ستديو ت�سميم داخلي ) 3 ( )املن�ساآت الإدارية(

يتن���اول املق���رر درا�سة الت�سمي���م الداخلي للفراغ���ات الإدارية ، والتعرف عل���ى املتطلبات الوظيفي���ة الدارية ومدى 
تاأثريها على  ت�سميم الفراغات الداخلية ، من حيث اختيار عنا�سر الت�سميم ال�سا�سية ) الأ�سقف – الأر�سيات – 

احلوائط – الأبواب والنوافذ – الأثاث ( وعنا�سر الت�سميم املوؤثرة  ) اللون – اخلامات – الإ�ساءة ( 

�ض اأ م 413بحث تخرج

يه���دف املق���رر اإىل تنمي���ة مهارات التفكري والبحث العلمي من خالل اإع���داد بحث تخرج لأحد املو�سوعات املرتبطة 
مبج���الت التخ�س����ض ، وذل���ك بتقدمي خط���ة بحثية متكاملة وجمع امل���ادة العلمية والبحوث والدرا�س���ات ال�سابقة ، 
واإع���داد اأدوات البح���ث وتطبيقها على عينة ممثلة �سغرية ، واإجراء التحلي���الت الإح�سائية الب�سيطة ل�ستخال�ض 

نتائج البحث وطرح التو�سيات يف �سوء هذه النتائج .

�ض اأ م 414ت�سميم داخلي )4( ) من�ساآت خدمية عامة (
يتناول هذا املقرر طرح عدة م�ساريع �سكنية للطالبات ) ال�سكن ال�ساحلي – ال�سكن احل�سري مب�ستوياته املختلفة 
– ال�سكن الريفي ( واملن�ساآت العامة ) ح�سانة – دار امل�سنني – قاعات الأفراح - ....الخ ( وعلى كل طالبة اختيار 
امل�س���روع بن���اء عل���ى روؤيته���ا الفنية وقدرته���ا يف معاجلة الت�سمي���م الداخلي والأث���اث، ويتم من خالل ه���ذا امل�سروع 

تطبيق جميع الدرا�سات البيئية والفنية واجلمالية ال�سابق درا�ستها.

�ض اأ م 415رعاية امل�سنني

يهدف هذا املقرر اإىل درا�سة �سيكولوجية امل�سنني يف �سوء احتياجاتهم وخ�سائ�سهم الف�سيولوجية والبيولوجية 
والجتماعي����ة والنف�سي����ة بالإ�ساف����ة ايل رعايته����م �سحي����اً واجتماعياً واقت�سادي����اً ونف�سياً م����ع الرتكيز علي دور 

ال�سرة واملوؤ�س�سات املختلفة باملجتمع جتاه امل�سن من اأجل حتقيق التوافق النف�سي والجتماعي له .

تو�سيف مقررات الق�سم الختيارية:  v
�ض اأ م 416املراهقة وال�سباب ورعايتهم

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإملام الطالبة بخ�سائ�ض مرحلتي املراهقة وال�سباب واأه���م التغريات امل�ساحبة للنمو يف هذه 
املراحل ، كما يهدف املقرر اإىل اإملام الطالبة باأهم امل�سكالت التي يتعر�سون لها يف هذه املراحل وكيفية و�سع حلول 
له���ا باأ�سل���وب علم���ي منظم ، كذلك تنمية قدرتها على اأ�ساليب رعاية الأبناء يف هذه املراحل ، ودور املوؤ�س�سات املعنية 

بذلك .
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�ض اأم 221العناية باملالب�ض والن�سيج

يت�سم���ن املق���رر درا�سة لأن���واع وخ�سائ�ض املن�سوجات امل�ستخدمة يف املالب�ض واملفرو�س���ات املختلفة وكيفية اختيارها 
تبع���اً لوظيفته���ا وط���رق العناي���ة به���ا اأثن���اء عملي���ات الغ�س���ل والتجفي���ف واأث���ر املي���اه امل�ستخدم���ة وم���واد التنظي���ف 
والتبيي����ض وط���رق اإزالة البق���ع املختلفة والكي واأدواته وط���رق تخزين املالب�ض واملن�سوج���ات واملفرو�سات وحفظها، 

ودرا�سة اخلامات املقوية واملبطنة والعازلة لها وكيفية التعامل معها للحفاظ على رونقها .

�ض اأم 222دور احل�سانة وريا�ض الأطفال

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل اإملام الطالبة باأ�س�ض وقواعد اإن�ساء دور احل�سانة وريا�ض الأطفال كاأحد امل�سروعات اخلا�سة 
، كم���ا يت�سم���ن املقرر الهيكل الإداري والتنظيمي والوظيفي ل���دور احل�سانة وريا�ض الطفال ، موقعها ، الت�سميم 
الداخل���ي له���ا ، البيئ���ة التعليمي���ة والأن�سطة الرتبوي���ة والرتفيهية به���ا لتلبية احتياجات الأطف���ال يف هذه املرحلة 

العمرية .

�ض اأم 223نظريات اللون والإ�ساءة

يتن���اول املق���رر تدري���ب الطالب���ة  عل���ى اختيار اخلط���ط اللوني���ة ووحدات الإ�س���اءة مبا يت���الءم واحتياج���ات الفراغ 
الداخل���ي للوح���دات ال�سكني���ة واخلدمية ،والت���ي ت�سمل : وظيفة الفراغ - اخلام���ات امل�ستخدمة يف ت�سميمه – �سدة 
الإ�س���اءة املطلوب���ة للوظيف���ة املقرتح���ة ، وذلك من خالل درا�س���ة اأهم الأ�س�ض واملب���ادئ لنظريات الل���ون والإ�ساءة ، 
وتطبيقه���ا يف من���اذج م���ن الفراغات الداخلي���ة للوحدات ال�سكني���ة واخلدمية لتنمي���ة مهارات الطالب���ة على اختيار 

الألوان ومالم�ض اخلامات ووحدات الإ�ساءة تبعاً لالحتياج الوظيفي لكل منها.

�ض اأم 224تكنلوجيا الو�سائط املتعددة
يت�سمن هذا املقرر تنمية مهارات الطالبات يف ا�ستخدام تكنلوجيا الو�سائط املتعددة )كامريا الت�سوير الفوتوغرايف 

، الفيديو ، برامج احلا�سب الآيل ... ( يف املنا�سبات واملواقف احلياتية املختلفة. 

�ض اأم 321الإر�ساد الأ�سري

يتن���اول ه���ذا املق���رر التعري���ف باأ�ساليب الإر�ساد الأ�س���ري ونظرياته ومهارات���ه والجتاهات احلديث���ة يف هذا املجال، 
بهدف تنمية مهارات الطالبة يف التعامل مع املواقف وال�سعوبات التي تواجه ال�سرة  بالأ�ساليب العلمية لالإر�ساد 

فيما يتعلق باملواقف احلياتية . 

�ض اأم 322ت�سميم حدائق �سكنية
يتناول املقرر نبذة تاريخية عن ت�سميم احلديقة والعوامل املوؤثرة على ت�سميمها ، ودرا�سة مبادئ واأ�س�ض تخطيط 
وت�سمي���م احلديق���ة املنزلي���ة وعنا�سره���ا املختلفة، والعالق���ة بني ت�سميم احلديق���ة وفراغات املبن���ى ال�سكني . كما 
يت�سمن درا�سة العنا�سر الأ�سا�سية للحديقة وكيفية ا�ستخدامها يف الت�سميم ، والتي ت�سمل )النباتات – الأر�سيات 

متكامل. م�سروع  اإعداد  خالل  من  املميزة  ال�سخ�سية  تك�سبها  التي  الت�سكيلية(  –العنا�سر  –الأثاث  – املياه 

�ض اأم 323اختيار وتن�سيق املفرو�سات
يتن���اول املق���رر الأ�س�ض والقواعد لختي���ار وتن�سيق املفرو�سات بامل�سكن واملن�ساآت اخلدمي���ة العامة ، وذلك من خالل 
التعرف على الأنواع املختلفة للمفرو�سات ال�سكنية واخلدمية ،واأهم اخل�سائ�ض واملعايري املميزة لها . كما يت�سمن 
التعرف على اخلامات امل�ستخدمة يف ت�سنيعها وكيفية التنا�سق بينها لتحقيق الوحدة الت�سميمية للفراغ . وتطبيق 
الطالب���ة مل���ا در�سته يف و�سع خط���ة ت�سميمية لختيار وتن�سيق املفرو�سات لنماذج من الوحدات ال�سكنية واخلدمية ، 

وارتباطه بالوظيفة املطلوبة يف الفراغ .

�ض اأم 421برامج اأ�سرية
يهدف املقرر اإىل تعريف الطالبة مبفهوم الربامج الإعالمية ومدى   تاأثريها يف توجيه �سلوكيات اأفراد وجماعات 
املجتم���ع. كم���ا يه���دف اإىل اإظه���ار اأهمية دور الربامج الإعالمي���ة  يف اإحداث التنمية الأ�سري���ة . كذلك التعرف على 
ال�سي���غ الإعالمي���ة الت���ي تتنا�سب مع و�سائل الإعالم والت�س���الت املختلفة. كما يهدف املق���رر اإىل تعريف الطالبة  
بخط���وات اإع���داد وتطبيق الربامج الإعالمية وتوظيفها يف اإعداد برامج تعالج ق�سايا الأ�سرة  واملوؤ�س�سات املرتبطة 

بالتخ�س�ض . 

�ض اأم 422احلفاظ على الرتاث
يت�سم���ن املق���رر درا�سة الرتاث التقليدي باململك���ة العربية ال�سعودية ومدى تاأثريه عل���ى ال�سكل املعماري للم�سكن. 
كم���ا يت�سم���ن العوام���ل البيئي���ة والجتماعية والثقافي���ة املوؤثرة على ت�سمي���م الفراغات الداخلي���ة للم�سكن خا�سة 
واملن�ساآت اخلدمية عامًة . وحتليل اأ�س�ض الت�سميم واملفردات الرتاثية امل�ستخدمة بكل اإقليم وكيفية ال�ستفادة منها 
يف تن�سيق وت�سميم امل�سكن، واإك�سابه ال�سمة الرتاثية املطلوبة مبا يتنا�سب مع احتياجاته املعا�سرة لتاأكيد هويته.

�ض اأم 423مبادئ ت�سويق
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل  اك�ساب الطالبة مه���ارات الت�سويق للم�سروع���ات ال�سغرية ، من خ���الل التعرف على مفهوم 
الت�سوي���ق ،اأهميت���ه واأهدافه ، ودرا�س���ة امل�ستهلك وال�سوق، وعنا�س���ر املزيج الت�سويق���ي ،وال�سرتاتيجيات الت�سويقية 

املختلفة .

قسم السكن وإدارة المنزل  v
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
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v  الن�ساأة:
اأن�سئ���ت كلي���ة املجتم���ع )بفرعيه���ا للط���الب والطالبات( بناًء عل���ى قرار جمل�ض ال���وزراء رقم 33    
وتاري���خ  1418/2/18ه���� املت�سم���ن املوافق���ة على اإن�ساء ث���الث كليات للمجتم���ع يف كل من تبوك، 
وحائ���ل، وج���ازان، وه���ذا الق���رار ي�س���كل -دون �س���ك- قف���زة نوعي���ة يف م�س���ار التعلي���م الع���ايل يف 
اململك���ة، حي���ث اأتاح الفر�س���ة لإدخال اأمناط جديدة يف التعليم الع���ايل بغية توفري كوادر علمية 
متخ�س�سة تواكب التنمية احلديثة يف اململكة و تلبي احتياجات املجتمع ال�سعودي من الكفاءات 

العلمية يف �ستى املجالت وعلى كافة الأ�سعدة.

الروؤية:  v
اأن تكون كلية املجتمع بتبوك رائدة يف تطوير التعليم دون اجلامعي واأن تكون منوذجاً يحتذي   

به على م�ستوى كليات املجتمع باململكة العربية ال�سعودية.
الر�سالة:  v

تلبية احتياجات املجتمع ال�سعودي من الكفاءات الفنية يف خمتلف التخ�س�سات ومنها تخ�س�ض   
احلا�سب الآيل، تخ�س�ض العلوم الإدارية، تخ�س�ض العلوم الطبية.    

الأهداف:  v
اإع���داد الك���وادر الفني���ة املدربة للم�ساعدة يف املجالت الفني���ة و التقنية املختلفة ملواجهة   •

متطلبات التنمية يف اململكة و �سغل الوظائف احلكومية والقطاعات اخلا�سة.
الإ�سه���ام يف بن���اء الوط���ن ومواكب���ة النه�س���ة ال�سامل���ة يف املج���الت ال�سناعي���ة والتقني���ة   •

والإن�سانية والجتماعية.
اململكة. مناطق  يف  العمل  �سوق  لحتياج  املنا�سبة  النوعية  الدرا�سية  الربامج  توفري   •

منح الدرجات العلمية املنا�سبة للتخ�س�سات التي ت�سهم يف �سد حاجة القطاع اخلا�ض و   •
احلكومي.
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اللجنة ال�ست�ساريةمدير مكتب العميد

وكيلة الكلية للتطوير واجلودة وكيلة الكليةمدير الدارة ال�سوؤون الأكادميية ب�سطر 
الق�سام العلميةالوحداتالطالب

وحدة املعامل والتجهيزات

الت�سالت الإدارية وحدة �سوؤون الطالب

وحدة التعّلم الإلكرتوين 
والتعليم عن بعد

من�سق ال�سوؤون الأكادمية بق�سم 
العلوم الطبية امل�ساعدة

من�سق الكلية بعمادة خدمة 
املجتمع والتعليم امل�ستمر

ال�سكرتارية والن�سخ م�سرفة ق�سم العلوم 
الإداراية

من�سقة ال�سوؤون الأكادميية 
بق�سم العلوم الإدارية

من�سقة ال�سوؤون الأكادمية 
بق�سم العلوم الطبية 

امل�ساعدة

وحدة الإح�ساء واملعلومات

الت�سالت الإدارية م�سرفة ق�سم علوم 
احلا�سب

من�سقة ال�سوؤون الأكادميية 
بق�سم الدرا�سات والعلوم 

الأ�سا�سية

وحدة التدريب وتنمية 
املهارات

ال�سكرتارية والن�سخ م�سرف ق�سم علوم احلا�سب وحدة التدريب وتنمية 
املهارات

وحدة �سوؤون البتعاث 
والبحث العلمي

من�سق ال�سوؤون الأكادميية بق�سم 
ق�سم اخلدماتالعلوم و الدرا�سات الأ�سا�سية م�سرفة ق�سم العلوم 

الطبية امل�ساعدة
من�سقة ال�سوؤون الأكادميية 

وحدة اخلريجاتبق�سم علوم احلا�سب

م�سرف املعامل م�سرف ق�سم العلوم 
الإداراية وحدة اخلريجني

وحدة الإح�ساء واملعلومات

من�سق ال�سوؤون الأكادميية 
ق�سم املتابعةبق�سم العلوم الإدارية م�سرفة ق�سم العلوم 

من�سقة القبول والت�سجيلوالدرا�سات الأ�سا�سية

وحدة التطوير واجلودة

ق�سم املتابعة م�سرف ق�سم العلوم 
والدرا�سات الأ�سا�سية

وحدة العالقات العامة 
والإعالم الوحداتمن�سق القبول والت�سجيل مديرة مكتب الوكيلة مديرة مكتب الوكيلة

م�ساعدة مدير الإدارة ال�سوؤون الأكادميية الق�سام العلمية
ب�سطر الطالبات

وحدة التعلم اللكرتوين 
والتعليم عن بعد

ق�سم اخلدمات م�سرف ق�سم العلوم الطبية 
امل�ساعدة وحدة التطوير واجلودة من�سق ال�سوؤون الأكادميية 

بق�سم علوم احلا�سوب

عميد كلية املجتمع
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v
يوجد يف كلية املجتمع ثالثة اأق�سام علمية تخ�س�سية هي: ق�سم علوم احلا�سب، الذي يقدم برناجمي علوم احلا�سب،   
واإدارة �سبك���ات احلا�س���ب وال���ذي مت طرح���ه حديثاً، وق�سم العلوم الإداري���ة الذي يقدم برناجم���ي الإدارة املالية، واإدارة 
امل���وارد الب�سري���ة، وق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة الذي يقدم برناجمي ال�سجالت الطبية، وال�سحة العامة، والذي مت 
طرح���ة حديث���اً، هذا بالإ�ساف���ة اإىل ق�سم العلوم والدرا�سات الأ�سا�سية، وهو ق�سم غري مانح لدرجة علمية ولكنه يعنى 

بتدري�ض املقررات العامة الغري تخ�س�سية بالكلية كالريا�سيات، واللغة الإجنليزية ومهارات الت�سال.

الدرجة العلميةالق�سم / الربنامجعدد

درجة دبلوم تاأهيلي يف علوم احلا�سبق�سم علوم احلا�سب / برنامج علوم احلا�سب1

درجة دبلوم تاأهيلي يف ادارة �سبكات احلا�سبق�سم علوم احلا�سب / برنامج اإدارة �سبكات احلا�سب2

درجة دبلوم تاأهيلي يف ال�سجالت الطبيةق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة / برنامج ال�سجالت الطبية3

درجة دبلوم تاأهيلي يف ال�سحة العامةق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة / برنامج ال�سحة العامة4

درجة دبلوم تاأهيلي يف الإدارة املاليةق�سم العلوم الإدارية / برنامج الإدارة املالية5

درجة دبلوم تاأهيلي يف اإدارة املوارد الب�سريةق�سم العلوم الإدارية / برنامج اإدارة املوارد الب�سرية6

اإ�سدارات الكلية:  v

الغر�ضتاريخ الإن�ساءالإ�سدارعدد

متطلبات العتماد الكادميي�سوال/1431كتيب كلية املجتمع ال�سدار الول1

جمادى كتيب كلية املجتمع ال�سدار الثاين2
حتديث بيانات الكليةالأوىل/1433

بيان اإجنازات الكليةرجب /1434ه�التقرير ال�سنوي للعام اجلامعي1434/1433ه�3

ال�سوؤون الأكادميية يف كلية املجتمع:  v
تعترب ال�سوؤون الأكادميية اأحد الركائز الأ�سا�سية املعنية مبتابعة امل�سرية التعليمية يف الكلية، والتي ت�سعى اإىل حتقيق   
الأه���داف التطويري���ة للخطط والربامج الأكادميية بالإ�سافة اإىل تهيئة البيئة الإر�سادية للطالب، وتهدف ال�سوؤون 

الأكادميية  اإىل تنظيم ومتابعة �سوؤون اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطالب الأكادميية يف الكلية ومن مهامها:
مراجعة اجلداول الدرا�سية ل�سطري الطالب والطالبات.   .1

تفعيل وتطبيق الإر�ساد الأكادميي.   .2
متابعة �سري الدرا�سة وحل اأي م�ساكل تعرت�ض امل�سرية التعليمية.  .3

متابعة ح�سور الطالب و النظر يف اأعذار الطالب عن الغياب وعدم ح�سور الختبارات وكذلك النظر يف طلبات   .4
العتذار عن الدرا�سة.

عمل قاعدة بيانات للطالب املتميزين اأكادميياً واأخالقياً وكذلك من عليهم مالحظات �سلبية.  .5
اإعداد جدول املراقبات لالختبارات النهائية بالتن�سيق مع جلنة الختبارات يف الكلية.  .6

وحدات تابعة للكلية:  v
يوجد يف كلية املجتمع ت�سع وحدات وهي:  

وحدة العالقات العامة والإعالم:  v
م�سرف الوحدة:  د .  علي يحيى ن�سر عبد الرحيم.  

تاريخ الإن�ساء : 11/2/ 1434ه�.  
ته���دف الوح���دة اإىل تق���دمي �س���ورة جذاب���ة ومقنع���ة ع���ن كلي���ة املجتمع ل���دى جمهوره���ا، واأن حتظ���ى براجمها   
واأن�سطته���ا املختلف���ة بال�سه���رة  والريادة على امل�ست���وى املحلي والوطني والعاملي، وذلك من خ���الل القيام باملهام 

التالية:
التن�سيق الإعالمي مع اإدارة الإعالم باجلامعة، وفق ما يلي:  .1

اإع���داد خط���ة بالفعالي���ات الرئي�سة لكلية املجتمع لكل ف�سل درا�سي على حدة بالتن�سيق مع روؤ�ساء   •
الأق�سام وم�سريف الوحدات.

التن�سيق مع اإدارة الإعالم قبل موعد تنفيذ الفعالية بوقت كاٍف بهدف ا�ستعداد الإدارة لتوثيقها.  •
الإعالم. اإدارة  تعقدها  التي  الجتماعات  ح�سور    •

التغطية الإخبارية عن الأن�سطة والأحداث والفعاليات والزيارات التي تنظمها الكلية.  .2
اإعداد التقرير ال�سنوي للكلية.  .3

اإعداد الكتيبات واملطويات والتقارير اخلا�سة بكلية املجتمع.  .4
الرد على �سكاوى الطالب.  .5

كلية المجتمع  v
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وحدة التطوير واجلودة:  v
م�سرف الوحدة:  د . اأحمد �سعد خمي�ض.  

م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: اأ. اأحالم قا�سم �سلمان العطوى.  
تاريخ الإن�ساء : اأن�سئت الوحدة يف: 2/10/ه� 1434 بناًء على توجيهات معايل مدير اجلامعة وفقا للتعميم رقم:   

34/052/1123 ، وتاريخ: 1434/1/5 ه�.
تهدف الوحدة اإىل اإنفاذ وتطبيق مفهوم �سمان اجلودة وتطوير معايري الأداء الأكادميي والإداري، وفقا للمهام   

املقررة لوحدات التطوير واجلودة بالكليات، وذلك من خالل املهام التالية:
اإعداد وتنفيذ خطة �سمان اجلودة يف الكلية.  .1

اإعداد وتنفيذ برامج ن�سر ثقافة اجلودة يف الكلية.  .2
امل�ساركة يف تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة لإعداد وتطوير وتقييم اخلطط الربامج يف الكلية.  .3

امل�ساركة يف اإعداد وتطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية.  .4
تطبي���ق اأنظم���ة و�سوابط واإج���راءات ومعايري احل�سول على العتماد الأكادمي���ي املحلي والدويل ومتابعة   .5

ا�ستمرارية تنفيذها يف الكلية.
وحدة �سوؤون اخلريجني:  v

م�سرف الوحدة:  اأ. من�سور الغامدي،  
م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: د. عفاف حممد عمر احلاج.  

تاريخ الإن�ساء: 1434/3/19ه�.  
ته���دف الوح���دة اإىل التن�سي���ق الوظيف���ي ورب���ط الكلي���ة بالقطاع���ات احلكومي���ة والأهلي���ة، والتعري���ف بالأق�سام   
والتخ�س�س���ات املتاح���ة بالكلي���ة، كما ت�سعى اإىل العم���ل على اإيجاد الفر�ض الوظيفي���ة املنا�سبة للخريجني والتي 
تتواف���ق م���ع تخ�س�ساته���م ومهاراتهم املكت�سب���ة اأثناء الدرا�سة بالكلي���ة. كذلك متابعة اخلريج���ني للتعرف على 
واقع عمل خريجي الكلية من حيث مالءمتها وتنا�سبها مع تخ�س�ساتهم .كذلك ا�ستطالع راأي قطاعات العمل 

حول خريجي الكلية و ت�سهيل العقبات التي تعرت�ض اخلريجني عند البحث عن الوظائف املنا�سبة.
وحدة التدريب وتنمية املهارات:  v

م�سرف الوحدة:  د. عمر حممد احل�سني.  
م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: اأ.  متارا عي�سي حممد البراهيم.  

تاريخ الإن�ساء: 1434/5/25 ه�  
تهدف الوحدة اإىل التخطيط وتنفيذ ومتابعة الأن�سطة التدريبية لتنمية القدرات لدى اأع�ساء هيئة التدري�ض   

ومعاونيهم والعاملني باجلهاز الإداري والطالب، وذلك من خالل املهام التالية:
اإعداد اخلطة ال�سنوية للتدريب بالكلية بالتن�سيق مع خمتلف الأق�سام.  .1

امل�ساركة يف تقدمي البيانات واملعلومات اخلا�سة بالتدريب  يف الكلية.  .2
التحق���ق م���ن تطبيق اأنظمة و�سوابط ومعايري �سمان اجلودة والعتم���اد الأكادميي يف الربامج التدريبية   .3

املنفذة داخل الكلية وذلك بالتن�سيق مع م�سرف وحدة التطوير واجلودة بالكلية.
اإعداد دليل متكامل لوحدة التدريب وتنمية املهارات.  .4

اق���رتاح اأ�سم���اء املدرب���ني و املراك���ز املتخ�س�س���ة يف جم���ال التدري���ب  الت���ي ميك���ن ال�ستف���ادة م���ن خرباته���ا   .5
وخدماته.

وحدة �سوؤون الطالب:  v
م�سرف الوحدة:  اأ. مراد عبد الرحيم يون�ض.  

م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: اأ. منال املالكي.  
تاريخ الإن�ساء: 1434/5/25ه�.  

ته���دف الوح���دة اإىل اإع���داد وتنفي���ذ الربام���ج والأن�سطة الطالبي���ة ومتابعتها م���ن خالل اإتاحة فر����ض امل�ساركة   
يف الأن�سط���ة الثقافي���ة والجتماعي���ة، والريا�سية، واملنا�سب���ات الوطنية على م�ستوى الكلي���ة واجلامعة على حد 
�س���واء، كم���ا تهت���م الوحدة بق�ساي���ا و�سكاوي الط���الب وتقدمي اخلدم���ات لهم، وحت�س���ني اأحواله���م املعي�سية من 
خالل ال�ستفادة من برنامج الت�سغيل الذاتي، بالكلية و�سرف الإعانات املقطوعة وامل�ستمرة  للطلبة املحتاجني، 
كم���ا تعم���ل عل���ى ت�سهيل م�سريتهم الدرا�سي���ة ون�ساطاتهم من خالل تنظيم لقاءات دوري���ة مفتوحة بني الطلبة 

وم�سريف الق�سام من جهة، ولقاءين ل�سعادة عميد الكلية مع الطالب من جهة اأخرى.
وحدة الإح�ساء واملعلومات:  v

م�سرف الوحدة:  د. خالد �سيد حممود.  
م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: اأ. مروه �سابر ح�سن.  

تاريخ الإن�ساء: 1435/2/1 ه�.  
تهدف الوحدة اإىل :  
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تزويد كلية املجتمع بن�سب واأرقام وموؤ�سرات الأعباء الأكادميية والتعليمية.  .1
حتليل ال�ستبانات املخ�س�سة لطالب الربامج املختلفة بكلية املجتمع.  .2

حتليل ال�ستبانات املخ�س�سة لأع�ساء هيئة التدري�ض.  .3
اإعطاء �سورة مب�سطة عن الكادر التدري�سى واأهم منجزاته وما قدمه للكلية من خربات ومعارف لالإ�سهام   .4

فى تطوير الكلية.
الوقوف على اأهم نقاط القوة وال�سعف والثغرات والتحديات والفر�ض املتاحة للكلية من خالل ا�ستبانات   .5

الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ض.
حماولة و�سع اآليات وطرائق حل ل�سد تلك الثغرات وامل�ساكل.   .6

وحدة �سوؤون البتعاث والبحث العلمي:  v
م�سرف الوحدة:  د. اأحمد ال�سيد اأيوب.  

تاريخ الإن�ساء: 1434/5/25ه�.  
تهدف الوحدة اإىل متابعة �سوؤون املبتعثني كما تهتم ب�سوؤون البحث العلمي واملوؤمترات، وذلك من خالل القيام   

باملهام التالية: 
اأوًل: البتعاث  

ح�سر اأعداد وتخ�س�سات املعيدين واملحا�سرين املتوقع ابتعاثهم هذا العام ومطلع العام القادم.  .1
ح�سر اأعداد وتخ�س�سات املبتعثني املتوقع انتهاء ابتعاثهم هذا العام ومطلع العام القادم.  .2

متابعة احلالت التنظيمية الدرا�سية للمبتعثني واملبتعثات.  .3
ثانياً: البحث العلمي  

ح�سر الن�سر العلمي لأق�سام الكلية للعام احلايل.  .1
اإعداد خطه متكاملة لتوجيه البحث العلمي والبحوث التطويرية يف جمالت تخ�س�سات الكلية بالتن�سيق   .2

مع الأق�سام العلمية.
ثالثاً: املوؤمترات واملنتديات العلمية  

متابع���ة املوؤمت���رات وامل�سابق���ات والفعالي���ات العلمية يف جمالت تخ�س�س���ات الكلية والتنوي���ه عنها لأع�ساء   .1
هيئة التدري�ض لالإفادة منها.

ا�ستكم���ال ومتابع���ة كافة اإجراءات اأع�س���اء هيئة التدري�ض من اأق�سام الكلي���ة الراغبني يف ح�سور املوؤمترات   .2

العلمية.
التح�سري لإقامة امللتقيات يف التخ�س�سات العلمية بالكلية.  .3

وحدة التعّلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد:  v
م�سرف الوحدة:  اأ. اأحمد يو�سف النجار.  

م�سرفة الوحدة يف �سطر الطالبات: د. فاطمة عبد اهلل الطيب.  
تاريخ الإن�ساء: 1434/7/26ه�.  

ته���دف الوح���دة اإىل الرتق���اء مب�ست���وى ج���ودة التعليم م���ن خالل العتم���اد على تقني���ات التعلي���م الإلكرتوين،   
وحتويل املقررات الدرا�سية بالكلية اإىل مقررات اإلكرتونية، وذلك من خالل القيام باملهام الآتية:

عقد دورات تدريبية للطالب للتعامل مع نظم اإدارة التعليم عن بعد.  .1
تقدمي الدعم الفني ملن�سوبي الكلية والفئات امل�ستهدفة يف كافة برجميات التعليم عن بعد.  .2

ن�سر ثقافة تكنولوجيا التعليم عن بعد وبراجمها بني اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب يف الكلية.  .3
عق���د ور����ض عم���ل لأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض والط���الب ع���ن التعلي���م ع���ن بع���د واأهميت���ه ودوره يف العملي���ة   .4

التعليمية وكيفية تطبيقه واملهارات املطلوبة للدخول يف هذا النظام.
حتديد احتياجات الكلية من التجهيزات التكنولوجية والأجهزة احلديثة يف جمال التعّلم الإلكرتوين.  .5
حتديث بيانات واأن�سطة التعليم عن بعد للكلية على موقع عمادة التعّلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.  .6

وحدة املعامل والتجهيزات (يف �سطر الطالبات)   v
م�سرفة الوحدة:  اأ. ر�سا مطر الزهراين.  

تاريخ الإن�ساء: 1434/10/26ه�.  
وته���دف الوح���دة اإىل الإ�س���راف عل���ي جميع معامل الكلي���ة والتن�سيق مع وح���دة تقنية املعلوم���ات بالكلية ملتابعة   
حال���ة الأجه���زة يف املعام���ل ب�س���كل دوري، وو�س���ع ال�سرتاتيجيات الالزم���ة للمحافظة علي املعام���ل وجتهيزاتها 

وتطويرها.
ال�سنة التح�سريية:  وت�سمل املواد الدرا�سية لل�سنة التح�سريية ما يلي:  v

يدر�ض طالب كلية املجتمع يف ال�سنة التح�سريية مقررات اللغة الجنليزية 1، اللغة الجنليزية 2، ومهارات احلا�سب   
للق�س���م العلم���ي والأدبي والريا�سي���ات للق�سم العلمي والأدبي ومهارات الت�سال وذل���ك على النحو املبني يف اجلداول 

التالية.

كلية المجتمع  v



ع
م

جت
م

 ال
ة

لي
ك

375 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

الف�سل الأول
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

ELS 0015اللغة الإجنليزية 1

CSC 0013مهارات احلا�سب الآيل)علمي(

CSC 0023مهارات احلا�سب الآيل)اأدبي(

COMM 0012مهارات الت�سال

MATH 1003  الريا�سيات

MATH 1063مبادئ الريا�سيات

الف�سل الثاين
املتطلب ال�سابقال�ساعات املعتمدةالرمزاملادة

ELS 0025ELS 001اللغة الإجنليزية 2

بيانات الت�سال:  v
احلويطي  مفرج  بن  د/حممد  �سعادة  العميد:  مكتب   •

الربيد : تبوك 71491 �سندوق بريدي 741  
tcc@ut.edu.sa : بريد الكرتوين  

http://www.ut.edu.sa/web/community-college/home : موقع النرتنت  
  Facebook: Commumity College Tabuk

Twitter: @cc_tabuk
الطويلي حممد  رعد  اأ.  الإدارة:  مدير   •

هاتف : 0144222389  ،  فاك�ض : 0144222389  ،  الربيد : �سندوق بريدي 741  
rtawili@hotmail.com : بريد الكرتوين  

الطالبات: �سطر   •
مكتب وكيلة الكلية �سعادة د. /اإنعام عبد القادر اأبو �سابر  

i.abousaber@ut.edu.sa : بريد الكرتوين  
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v  الن�ساأة:
اأن�س����ئ ق�س����م العل����وم الإداري����ة يف كلية املجتمع بتبوك ع����ام 1418ه� وهو مين����ح خريجيه درجة الدبل����وم التاأهيلي يف   
تخ�س�س����ات اإدارة امل����وارد الب�سري����ة والإدارة املالي����ة بع����د انته����اء ف����رتة الدرا�سة املمت����دة على اأربعة ف�س����ول درا�سية. 
ويعت����رب ق�س����م العل����وم الإدارية م����ن الأق�س����ام الرئي�سية من حي����ث التخ�س�سات الهام����ة واأعداد الطلب����ة، علما باأنه 
يتمت����ع بك����ادر تدري�س����ي اأكادميي متمي����ز ويهدف الق�سم ب�س����كل اأ�سا�سي اإىل حتقيق الأهداف املن�س����ودة انطالقاً من 
متطلب����ات الكلي����ة واجلامع����ة و�س����وق العم����ل، وذلك �سمن ح����دود الخت�سا�س����ات املتوف����رة يف الق�سم، م����ع العلم اأن 
الربام����ج واخلط����ط املفعلة يف الق�سم تخ�س����ع اإىل التطوير امل�ستمر من اأجل مواكبة التط����ورات العلمية والعملية 
من جهة، ورفع امل�ستوى املعريف واملهارات الفنية للخريجني وتاأهيلهم لدخول �سوق العمل بكفاءة عالية من جهة 

اأخرى.

الر�سالة:  v
العم����ل عل����ى اإع����داد ك����وادر ب�سري����ة موؤهل����ة يف تخ�س�سات منتق����اة يف جم����ال العلوم الإداري����ة تواكب كاف����ة تطورات   

الأعمال.

الأهداف:  v
طرح برامج تعليمية لإحداث التغيري يف ال�سلوك الإن�ساين وتطوير معلومات ومهارات الكوادر الب�سرية.  •
رفع م�ستوى التعليم بني اأفراد كلية املجتمع يف مدينة تبوك وفق معايري اجلودة والكفاءة وح�سن الأداء.  •

ال�سوق. حاجة  تلبي  موؤهلة  اأفواج  تخريج  خالل  من  البطالة  حجم  من  التخفيف   •
امل�ساهم����ة يف تطبي����ق نظ����ام احلكوم����ة الإلكرتوني����ة م����ن خ����الل تطوير الربام����ج التعليمية عل����ى م�ستوى   •

اململكة.

متطلبات احل�سول على درجة الدبلوم يف ق�سم العلوم الإدارية:      v
للح�سول على درجة الدبلوم يف ق�سم العلوم الإدارية فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )62( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
23ال�سنة التح�سريية1
39متطلبات  الق�سم2

متطلبات احل�سول على درجة الدبلوم يف ق�سم العلوم الإدارية:       v
للح�س���ول عل���ى درجة الدبلوم يف ق�س���م العلوم الإدارية فاإنه يتعني على الطال���ب اإكمال )64( �ساعة درا�سية   

كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
18ال�سنة التح�سريية1
46متطلبات  الق�سم2

يواكب ق�سم العلوم الإدارية التطور احلا�سل يف قطاع الأعمال ب�سكل عام، والتطور احلا�سل يف تخ�س�سات   
اإدارة امل���وارد الب�سري���ة والإدارة املالي���ة ب�س���كل خا����ض، م���ن خ���الل تطوي���ر اخلط���ط الدرا�سي���ة يف الربام���ج 
الدرا�سي���ة، حي���ث ب���داأ العم���ل يف اخلط���ط الدرا�سية اجلدي���دة يف بداية الع���ام الدرا�س���ي 1430/1429 والتي 
متن���ح الطال���ب درجة امل�س���ارك يف الإدارة املالية اأو اإدارة املوارد الب�سرية. ه���ذه الخت�سا�سات توؤهل الطالب 
للتقدم اإىل �سوق العمل بثقة عالية يف جمالت العمل التالية:  البنوك،  �سركات التاأمني،  الأ�سواق املالية،  

ال�سركات التجارية وال�سناعية واخلدمية.

متطلبات الق�سم / م�سار ادارة املوارد الب�سرية:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

303MATH،106اقر 201مبادئ القت�ساد1
303COMM001ب�سر 301مقدمة يف اإدارة املوارد الب�سرية2
303ECON201ب�سر 302تخطيط  املوارد الب�سرية3
303ECON 201ب�سر 303التنظيم واأ�ساليب العمل4
303ECON 201ب�سر 304قيا�ض وتقومي الأداء الوظيفي5
303STAT 201حمر 201مبادئ املحا�سبة6
33ECON 201معر 101مبادئ اإدارة الأعمال7
---303ب�سر 405ال�سلوك التنظيمي8

303CSC002ب�سر 406تطبيقات احلا�سب يف اإدارة املوارد الب�سرية9

قسم العلوم اإلدارية  v
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---303ب�سر 407طرق حتليل وت�سنيف الوظائف10

303HRM 301ب�سر 408اإعداد وت�سميم نظم الأجور واحلوافز11

نظم العمل والعمال والتاأمينات 12
303HRM303ب�سر 409الجتماعية

303HRM302ب�سر 410تنمية مهارات اإخ�سائي املوارد الب�سرية13
39املجموع الكلي

متطلبات الق�سم / م�سار الإدارة املالية:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

303MATH،106اقر 201مبادئ القت�ساد1

303STAT 201مال 301مبادئ الدارة املالية2

303ECON201مال 302مبادئ التاأمني3

303ECON 201مال 303مبادئ العقار4

303ECON 201مال 304مبادئ املحا�سبة5

--303معر 201مبادئ اإدارة الأعمال6

--33ت�سر 201مبادئ الت�سويق7

---303حمر 302املحا�سبة الإدارية8

303ECON 201مال 401مقدمة يف ال�ستثمار9

303ECON 201مال 402ال�ستثمارات الراأ�سمالية وطرق متويلها10

303FMA301مال 403الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية11

303ECON 201مال 404اإدارة البنوك التجارية12

،303CSC002مال 405تطبيقات على احلا�سب يف الإدارة املالية13
FMA 301

39املجموع الكلي

تو�سيف مقررات :  v

ECON 201مبادئ القت�ساد

يغط���ي ه���ذا املقرر الأدوات والتطبيقات الأ�سا�سي���ة للمفاهيم يف القت�ساد الكلي والقت�س���اد اجلزئي، ويقدم اجلزء 
اخلا����ض بالقت�س���اد الكل���ي املفاهي���م الكلي���ة كالبطال���ة، والت�سخ���م، والنم���و القت�س���ادي والطلب الكل���ي والعر�ض 
الكل���ي، ت���وازن ال�سوق، ح�ساب الدخل الوطني، نظريات حتدي���د الدخل، واملال والبنوك وال�سيا�سات املالية والنقدية 

والقت�ساد الدويل.

HRM 301مقدمة يف ادارة املوارد الب�سرية

�سم���م املق���رر لتمك���ني الطلبة موظف���ني امل�ستقبل باإدارة امل���وارد الب�سرية  للقي���ام مبهامه���م وم�سوؤولياتهم الإدارية 
والفني���ة يف املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة. وي�سع���ى املق���رر اإىل تعري���ف الطلب���ة ب���اإدارة امل���وارد الب�سري���ة ون�ساأته���ا والو�س���ع 

التنظيمي لها. واهم امل�ساكل التي تواجههم كما ويركز املقرر على تطبيقاته باململكة العربية ال�سعودية. 

HRM 302تخطيط املوارد الب�سرية

و�س���ف مب�س���ط للهدف الأ�سا�سي لطالب املقرر التعرف على اأ�سا�سيات التخطيط والإملام بفكرة عن تخطيط املوارد 
الب�سرية والتمييز بني طرق واأ�ساليبه، ومعرفة مو�سوعات متعددة، تكون منطلقاً واأ�سا�ساً لدرا�سة املوارد الب�سرية 

على نطاق القطر عامة وتخطيط املوارد الب�سرية لتحقيق اأهداف املنظمة.

HRM 303التنظيم واأ�ساليب العمل
ه���ذا املق���رر يع���رف الطالب مبختلف الأ�سالي���ب واأنظمة العمل الكال�سيكية واحلديث���ة، وكيفية و�سع خرائط  �سري 
الإج���راءات لتحدي���د الوق���ت الالزم لإجن���از الأعمال باأق���ل اجلهد والتكاليف. كم���ا ميكن الطالب م���ن معرفة بناء 
املنظم���ات وحتلي���ل الأه���داف وحتدي���د �سلطة وم�سوؤولي���ة الوحدات الإداري���ة. كذلك يقدم املقرر ت�س���ور وا�سع حول 

مفهوم التنمية الإدارية وامل�ساكل املتعلقة بها.

HRM 304قيا�ض وتقومي الداء الوظيفي

يه���دف ه���ذا املقرر اىل تعري���ف  الطلبة امل�سجلني يف هذا امل�ستوى والتعرف على اأ�سا�سات التقييم، والإملام بفكرة عن 
القيا����ض ومعاي���ريه والتمييز بني القيا�ض والتقييم ومعرف���ة مو�سوعات املادة لتكون منطقاً واأ�سا�ساً لدرا�سة �ساملة 
ومف�سل���ة ع���ن تقييم الأداء الوظيفي وكيف ي�ستفيد من���ه الطالب يف تقومي م�ساره الوظيفي حينما ميار�ض احلياة 

امللية من خالل الوظيفة العامة .
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ACCT 201مبادئ املحا�سبة

يتوق���ع اأن يكت�س���ب الطالب معرف���ة اأهمية واأهداف املحا�سبة ووظائفها، والتعرف عل���ى املفاهيم والفرو�ض واملبادئ 
املحا�سبي���ة واملق�س���ود بالقي���د امل���زدوج ومعادل���ة امليزاني���ة  بالإ�ساف���ة اإىل اإك�ساب الطال���ب املهارة والق���درة على تتبع 
واإع���داد مراح���ل ال���دورة املحا�سبي���ة م���ن ت�سجي���ل وترحيل واع���دد ميزان املراجع���ة واإع���داد التقارير املالي���ة واإجراء 

الت�سويات املحا�سبية واكت�ساف  ومعاجلة الأخطاء.

BAD 101مبادئ اإدارة العمال

اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى ان الإدارة حج���ر الزاوي���ة يف اي م�س���روع ناج���ح والإمل���ام باملفاهي���م احلديث���ة يف الإدارة 
وبالتوجه���ات العاملي���ة يف جم���ال الإدارة والق���درة على تطبيق املع���ارف واملهارات الدارية يف احلي���اة العملية والقدرة 

على التحليل وال�ستنتاج  وكيفية  احل�سول على املعلومات الالزمة ل�سنع القرارات0

HRM 405ال�سلوك التنظيمي

يه���دف املق���رر اإىل تعري���ف الطالبة باأ�سباب ودوافع �سل���وك الفرد واجلماعة داخل التنظي���م وكيفية اإحداث التغيري 
املمكن واملنا�سب لزيادة كفاءة املنظمة. كما يعمل هذه املقرر اأي�ساً على تزويد الطالبة باملفاهيم واملبادئ الأ�سا�سية 

التي متكنهم من ت�سخي�ض وحتليل ال�سلوك الإن�ساين على امل�ستوى الفردي، اجلماعي، وعلى م�ستوى املنظمة. 

HRM 406تطبيقات احلا�سب اليل يف ادارة املوارد الب�سرية

يحت���وي ه���ذا املقرر عل���ى التطبيقات اخلا�سة بامل���وارد الب�سرية الإلكرتوني���ة وطرق تطبيقه���ا. بالإ�سافة اإىل �سرح 
وتو�سي���ح بع����ض احل���الت العملي���ة يف تطبيق���ات امل���وارد الب�سرية مث���ل ت�سميم برام���ج املرتبات، التقيي���م الوظيفي 

ت�سميم الهيكل الوظيفي اإلكرتونياً . 

HRM 407طرق حتليل وت�سنيف الوظائف

هذا املقرر يت�سمن حتليل وت�سميم الوظائف، تنظيمها، تقييمها، وو�سع اخلطوات الالزمة لها. كذلك يتيح املقرر 
للطالب الطالع على توزيع الوظائف وتقييم اأداء املوظفني. واملقدرة على تقييم نتائج حتليل وت�سميم الوظائف. 

وبعد التقييم، ميكنه من الك�سف عن النواق�ض واعادة التعديل مبا يوؤدي اىل اأداء اأف�سل . 

HRM 408اإعداد وت�سميم نظم الأجور واحلوافز

يحت���وي ه���ذا املق���رر عل���ى تو�سيح الوظائ���ف الأ�سا�سية يف امل���وارد الب�سرية وعل���ى راأ�سها طرق اأع���داد وت�سميم نظام 
الأجور واحلوافز متمثلة يف تعريف الفرق بني الراتب واحلافز وطرق اأعداد نظام الأجور والهياكل املنظمة لذلك.

HRM 409نظم العمل والعمال والتاأمينات الجتماعية

يهدف هذا املقرر اإىل:
تعري���ف الط���الب باأ�سا�سي���ات نظ���م العمل والعم���ال والتاأمين���ات الجتماعية املطبق���ة يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، 
وب�س���ط املعلوم���ات ح���ول قان���ون العم���ل ال�سع���ودي بالإ�سافة اإىل نظ���ام التاأمين���ات الجتماعي���ة و�سمات���ه ومميزاته 

باملقارنة مع القوانني الأخرى.

HRM 410تنمية مهارات اأخ�سائي املوارد الب�سرية
العمل على تنمية وا�ستثمار املوارد الب�سرية وذلك من خالل توفري التدريب والتاأهيل والتطوير  .

و�سع خطط تنظيمية لإعادة هيكلة تركيبة املوارد الب�سرية وذلك لتحقيق ال�ستخدام للموارد الب�سرية.
معرفة امل�ساكل التي تعوق عمل اأخ�سائي املوارد الب�سرية .

FMA301مبادئ الإدارة املالية

يحتوي املقرر على التعريفات اخلا�سة مببادئ الإدارة املالية ووظائفها املتكونة من حتديد الحتياجات التمويلية 
امل�ستقبلية لل�سركة والتف�سيل بني التمويل بالدين وبامللكية، بالإ�سافة اإىل حتليل نوعية التكاليف وحتديد موؤ�سر 

نقطة التعادل،  كما تهتم املادة بتعريف رافعة الت�سغيل وجدوى ا�ستخدامها وحتليل التقارير املالية. 

FMA302مبادئ التاأمني
التع����رف عل����ى اأ�سا�سيات العم����ل يف جمال التاأمني واملخاط����ر وادراك احللول الناجحة حلماية الف����راد واملوؤ�س�سات من 
اخل�سائر املادية النا�سئة عن الأخطار، والإملام بفكرة قدرة هذه املوؤ�س�سات على تقليل اخل�سائر، وادراك كيف تتم عملية 

التعوي�ض عن اخل�سائر كي يعود التجار ملمار�سة جتارتهم وكذلك قيمة التاأمني على ال�سفن يف ازدهار التجارة.

FMA 303مبادئ العقار

التع����رف عل����ى اأ�سا�سي����ات العم����ل يف جم����ال التطوي����ر العق����اري واملخاط����ر  وادراك احلل����ول الناجح����ة حلماي����ة الف����راد 
واملوؤ�س�سات من اخل�سائر املادية النا�سئة عن الأخطار الناجتة عن جمال العمل يف �سوق العقارات، والإملام بفكرة قدرة 
هذه املوؤ�س�سات على تقليل اخل�سائر وزيادة الرباح، وادراك كيف تتم عملية املوازنة بني اهداف القطاع العام واخلا�ض.

MRKT 201مبادئ الت�سويق

يهت���م املق���رر بدرا�سة املفاهيم وط���رق التحليل والنظريات، والتي تو�سح طبيعة ونط���اق واأهمية الت�سويق يف املن�ساأة 
واملجتمع، وي�ستمل على حتليل الظروف البيئية ودرا�سة �سلوك امل�ستهلكني، واإعداد خطط وا�سرتاتيجيات الت�سويق، 

وعنا�سر املزيج الت�سويقي ودور اإدارة الت�سويق باملن�ساأة.

قسم العلوم اإلدارية  v



ع
م

جت
م

 ال
ة

لي
ك

379 اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

ACCT 302املحا�سبة الإدارية

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب اأو الطالبة باملحا�سبة الإدارية والتي تعترب فرع من فروع املحا�سبة  والأ�س�ض 
التي تقوم عليها والأ�ساليب املختلفة وا�ستخداماتها يف جتهيز واإعداد املعلومات خلدمة امل�ستويات الإدارية املختلفة 

يف جمالت التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وقيا�ض تقومي الأداء .

FMA 401مقدمة يف ال�ستثمار

التع���رف عل���ى اأ�سا�سيات ال�ستثم���ار، والإملام ب�سكل مو�سع باملحاف���ظ ال�ستثمارية والأ�سواق املالي���ة وما يدور داخلها 
وتق�سيمه���ا اإىل ق�سم���ني اأ�س���واق اأولي���ة وثانوي���ة، والتعرف عل���ى اأهم الأ�سواق املالي���ة يف العامل من ث���م التعرف على 

التخطيط املايل، والقيمة الزمنية للنقود وغ�سيل الأموال وتاأثريه على القت�ساد.

FMA 402ال�ستثمارات الراأ�سمالية وطرق متويلها

  يبح���ث ه���ذا املق���رر يف عمليات �سنع الق���رار التي ينطوي عليها تاأم���ني الأ�سول املادية طويلة الأج���ل لل�سركات، اأو 
يف الأ�س���ول غ���ري امللمو�سة طويلة الأجل امللتزم���ة، مبا يف ذلك حتليل بيانات التدفقات النقدية، والآثار ال�سريبية، 

ومعايري �سنع القرار، وحتليل املخاطر وح�ساب تكلفة راأ�ض املال. 

FMA 403الأ�سواق واملوؤ�س�سات املالية

تعري���ف الط���الب باملوؤ�س�س���ات املالية واأهميتها للن�س���اط القت�سادي، واآلية عملها ف�سال ع���ن الأ�سواق املالية يف ظل 
انت�ساره���ا وق���وة تاأثريها يف الن�ساط القت�سادي العاملي، وتو�سيح اآليات عم���ل الأ�سواق املالية، ووظائفها، واأنواعها، 

والتنظيمات املختلفة التي تتحكم يف هذا ال�سوق بالإ�سافة اإىل تبيان الأدوات امل�ستخدمة. 

FMA 404اإدارة البنوك التجارية

التعرف على اأ�سا�سيات العمل يف البنوك، والإملام بفكرة عن البنوك التجارية، وادراك كيف تتم عملية ال�سيولة النقدية 
ودور البنك املركزي يف الرقابة املالية وتوفري ال�سيولة املالية، ومعرفة مو�سوعات كل ما يتعلق  بهيكلة راأ�ض املال.

FMA 405تطبيقات احلا�سب الآيل يف الدارة املالية

يهدف هذا املقرر اىل اإك�ساب  الطالب معرفة باملفاهيم الأ�سا�سية لربجميات احلا�سوب، وكيفية ا�ستخدام وتطبيق 
املجال املايل  وما يتعلق فيها من موا�سيع الإدارة املالية على الربجميات اجلاهزة مبا فيها  اجلداول  الإلكرتونية، 
واكت�س���اب امله���ارات والأدوات الالزمة للقيام بتحلي���ل املعلومات املالية للمن�ساأة وتقيي���م اأو�ساعها املالية ورفع كفاءة 

الطالب من حيث التحليل با�ستخدام احلا�سوب.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

Msej2001@yahoo.com- maljawabr@ut.edu.sa 1197د. حممد �سامل اجلوابره
1197hbarakat@ut.edu.saد. حمدي جرب بركات 

1197aalali@ut.edu.saد. عبد القادر حمود العلي
1168oelltussien@ut.edu.saد. عمر حممد احل�سني 

saadmod@Gmail.com 1150د. اأحمد �سعد خمي�ض
145falmahi@ut.edu.saد. فاطمة عبداهلل الطيب

143alhaj@ut.edu.saد. عفاف حممد احلاج 
144ahalataui@ut.edu.saاأ. اأحالم قا�سم العطوي

1403klmgor@yahoo.comاأ. اأجمد حممد الوديان 
1197Zaareer11@yahoo.comاأ. عبدالباقي عبداهلل الزعارير

1197hsehly@ut.edu.saاأ. ه�سام جميل ال�سحلي
Talk2alotaibi@gmail.comاأ. حممد �سعيد جنم العتيبي
Allhydan85@gmail.comاأ. عبد اهلل حممد الليحدان

fahdomrani@yahoo.comاأ. فهد بحريي العمراين
aa-sabbagh@hotmail.comاأ. اأحمد اأمين �سباغ

jaazeee@hotmail.com 144اأ. ي�سرى عبداهلل احلربي
144aalotibi@ut.edu.saاأ. اأفراح عياد العتيبي 

132Aralatawi@ut.edu.saاأ. اأريج عبدالهادي العطوي
afalbalawi@ut.edu.saاأ. عفاف البلوي

اأ. اآلء وا�سل احلربي

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
جهة الت�سال: م�سرف الق�سم د. حممد �سامل اجلوابرة

 msej2001@yahoo.com  ، maljawabr@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
م�سرفة الق�سم يف �سطر الطالبات: اأ. اأحالم قا�سم العطوي

الهاتف: 0144272172 -144
ahalataui@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
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v  الن�ساأة:
ق�س�����م العل���وم والدرا�س���ات الأ�سا�سي���ة م���ن اأوائل الأق�س���ام التي اأن�سئت مع مي���الد كلية املجتمع، يف الع���ام 1418ه�  ليكون   
بذل���ك اأول ق�س�����م يدخ���ل اإلي���ه الطال���ب دار�ساً لكافة العل���وم واملق���ررات الأ�سا�سية، كي توؤهل���ه لاللتحاق باأح���د الأق�سام 
الأكادميي���ة لكلي���ة املجتمع.  وك���ان ق�س�����م العلوم والدرا�سات الأ�سا�سية  مينح الطالب مقررات درا�سية كثرية، ت�س��م�ل  ) 
الفيزياء، والكيمياء،  والأحياء،  وعلم البيئة،  واللغة العربية،  والثقافة الإ�سالمية،  والريا�سيات،  والإح�ساء،  واللغة 
الإجنليزي���ة( ث���م ت���راءى للجامعة مع خط���وات التطوير للمناهج الدرا�سي���ة اأن تكتفي  بالركي���زة الأ�سا�سية التي متنح 
الطال���ب امله���ارات الالزمة وهي: )مهارات اللغة العربي���ة، اللغة الجنليزية مب�ستويها الأول والثاين، مواد الريا�سيات 

والإح�ساء( حتى يتمكن الطالب من متابعة الدرا�سة بالأق�سام الأخرى بالكلية اذا ما التحق بها.
الر�سالة:  v

تهيئ���ة الطال���ب مبا يتنا�سب دائم���ا واملقررات الدرا�سية يف �سائر الأق�سام التي يرغ���ب الطالب يف اللتحاق بها، لذا فان   
اأي تطوير لالأق�سام الأخرى يتبعه بال�سرورة تطوير اأعم واأ�سمل للق�سم من ناحية املناهج الدرا�سية كلها، كي جنعلها 

دائمة مالئمة و�ساملة.

الأهداف:  v
اإىل: ال�سا�سية  والدرا�سات  العلوم  ق�سم  يهدف   •

املجتمع. كلية  لربامج  الالزمة  الأ�سا�سية  باملعارف  الطالب  اإعداد   •
اإك�ساب الطالب املعارف الأ�سا�سية يف ) الريا�سيات،  والإح�ساء  واللغة العربية،  واللغة الإجنليزية  ومهارات   •

احلا�سب ومهارات الت�سال (.
والإح�سائية. الريا�سية  امل�ساكل  حلل  املنطقي  التفكري  خطوات  الطالب  اإك�ساب   •

الإح�سائية. وكذلك  والإجنليزية،   العربية  التقارير  كتابة  مهارة  الطالب  اإك�ساب   •
بالكلية. الأكادميية  بالأق�سام  لاللتحاق  موؤهاًل  الطالب  يكون  اأن   •

متطلبات الق�سم (ق�سم العلوم والدرا�سات الأ�سا�سية هو ق�سم غري مانح):       v
تنه����ض اخلط���ة الدرا�سي���ة للق�سم على عدد من املقررات الدرا�سية الالزمة للطالب، وهي املقررات التي توؤهل الطالب   

لدخول احد الأق�سام التخ�س�سية بالكلية، كق�سم علوم احلا�سب، العلوم الطبية، اأو العلوم الإدارية.

امل�ستوى الأول:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ELS 00155اللغة الإجنليزية 11

CSC 00133مهارات احلا�سب الآيل)علمي(2

CSC 00233مهارات احلا�سب الآيل)اأدبي(3

COMM 00122مهارات الت�سال4

MATH 10033الريا�سيات)1(5

MATH 10633مبادئ الريا�سيات6

امل�ستوى الثاين:   v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ELS 00255ELS 001اللغة الإجنليزية 12

ARBW 20122مهارات لغوية وكتابية2

STAT 20133MATH 100مقدمة يف الإح�ساء3

تو�سيف مقررات :  v

ELS 001اللغة الإجنليزية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تنمية مه���ارات ال�ستماع واملحادث���ة والقراءة والكتاب���ة يف اللغة الإجنليزي���ة العامة وتقدمي 
مف���ردات وقواع���د  خمتارة تنا�سب امل�ستوى ال�ستيعابي للطالب، كما ت�سم هذه املادة متارين لبناء املفردات وتعزيز 

ا�سرتاتيجيات القراءة والكتابة.

قسم العلوم والدراسات األساسية   v
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ELS 002اللغة الإجنليزية

يه���دف ه���ذا املق���رر اإعطاء الطال���ب الفر�سة ملمار�س���ة مهارات ال�ستم���اع والتحدث والق���راءة والكتاب���ة وتنمية هذه 
امله���ارات للو�س���ول به���م اإىل ا�ستعمالهم بطالقة، كما يهدف اإىل ت�سجيع الطالب على ا�ستخدام تراكيب نحوية من 

اأجل تنمية القدرة على ا�ستخدام اللغة بطالقة وحت�سني مهارات التوا�سل اللغوي لدى الطالب. 

Math106مقرر مبادئ الريا�سيات

يه���دف ه���ذا املقرر للتعرف على اأ�سا�سيات الريا�سيات البحتة التي يحتاجه���ا الطالب لدرا�سة التخ�س�سات الأدبية 
بكلية املجتمع اإذ ميكن الطالب من تطوير مهارات الطالب التحليلية والفكرية واملنطقية.

Math100مقرر الريا�سيات )1(

يه���دف هذا املقرر للتعرف عل���ى اأ�سا�سيات الريا�سيات البحتة التي يحتاجها الطالب لدرا�سة التخ�س�سات العلمية 
بكلي���ة املجتم���ع حي���ث يطور درا�سة ه���ذا املقرر من الق���درات واملهارات الريا�سي���ة لدى الطالب عالوة عل���ى اإك�سابه 

العديد من مهارات التفكري املنطقي حلل امل�ساكل الريا�سية.

STAT 201مقرر مبادئ الإح�ساء

يه���دف ه���ذا املق���رر للتعرف على الأ�سا�سي���ات علم الإح�ساء الريا�س���ي والحتمالت كذلك الإمل���ام باملبادئ واملفاهيم 
الأ�سا�سية لعلم الإح�ساء الريا�سي وتطوير قدرات التحليل الإح�سائي للبيانات لدى الطالب.

ARBW 201املهارات اللغوية والكتابية

يهدف هذا املقرر اإىل تنمية مهارات الطالب اللغوية وذلك بتعميق معرفة الطالب النحوية وال�سرفية والإمالئية، 
مبا يوؤدي اإىل ا�ستخدام اللغة العربية ا�ستخداماً �سحيحا قراءة وكتابة وحتدثا. 

COMM 001مهارات الت�سال
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملفاهيم  واملبادئ الأ�سا�سية لالت�سال مما ي�ساعد على حتقيق اآلياته واأدواته  

وذلك من خالل التعريف باأنواعه املختلفة مما ي�سمن للطالب ا�ستخدامه على اأف�سل ال�سبل وربطه بالواقع.

COMM 001مهارات احلا�سب

يه���دف ه���ذا املقرر لإك�ساب الطالب املفاهيم واملهارات الالزم���ة ل�ستخدام احلا�سب وذلك لت�سميم الأنواع املختلفة 
من الر�سومات وال�سور مبا فيها الر�سومات وال�سور املتحركة.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
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عد

�سا
ة امل

تذ
�سا

الأ

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
1185halbakrawi@ut.edu.saد. ح�سني ذيب حممد البكراوي

1154ksmahmoud@ut.edu.saد. خالد �سيد حممود اإبراهيم
1185aabdelrahem@ut.edu.saد. علي يحيى ن�سر عبد الرحيم

1154Matar_ah@yahoo.comد. اأحمد طلعت مطر
1185muns_guy@hotmail.comد. من�سور حممد هبا�ض

ون
�سر

حا
امل

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1185Ahmedelzekelsherakii2011@gmail.comاأ. اأحمد الذكي ال�سراكي

1142salibia@ut.edu.saاأ. �سلومة افليح العبية 
1141Zkhattak@ut.edu.saاأ. زينب بيبي حممد علي

1144Rf-saif@hotmail.comاأ. رحاب ف�سل �سيف امل�سعبي

املعيدون

الربيد الإلكرتوينالتحويلةال�سم
1146nabuhajras@ut.edu.saاأ. نوف من�سور ابو هجر�ض

1147m_alolaity@ut.edu.saاأ. م�ساعل عبد املعني القليطي
m-almalki@ut.edu.saاأ. منال املالكي

بيانات الت�سال:  v
مكتب م�سرف الق�سم :د. ح�سني ذيب حممد البكراوي

الربيد : تبوك 71491 �سندوق بريدي 741
  halbakrawi@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين

http://www.ut.edu.sa/web/community-college/basic :موقع الإنرتنت
م�سرفة الق�سم يف �سطر الطالبات: اأ. زينب بيبي حممد علي

هاتف: 0144272172 – 165
zkhattak@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
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v  الن�ساأة:
ن�ساأ ق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة ب�سطريه الطالب والطالبات، والذي مينح درجة الدبلوم التاأهيلي يف العلوم الطبية   

امل�ساعدة، مع ن�ساأة كلية املجتمع عام 1418ه�.
ومن خالل �سعي كلية املجتمع يف تبوك اىل تطوير نف�سها وتطويرها  للمجتمع املحلي وخ�سو�ساً بعد ح�سول الكلية   
عل���ى العتم���اد الكادميي من الهيئة الدولية لالعتماد الأكادميي الأمريك���ي COE ، و مواكبتاً للتطورات احلا�سلة 
على امل�ستويني الدويل واملحلي يف املجال ال�سحي، جاءت روؤية الق�سم  بتعديل برنامج  ال�سجالت الطبية لي�سكل قفزة 
نوعية نحو التميز يف تخريج فنيي �سجالت طبية على كفاءة عالية. كما مت ا�ستحداث تخ�س�ض  ال�سحة العامة لي�سكل 
البداي���ة يف مرحل���ة  تطوي���ر الربام���ج الكادميية يف الكلية و ليكون اول تخ�س�ض تت���م اإ�سافته اىل ق�سم العلوم الطبية 

امل�ساعدة.

الر�سالة:  v
اإعداد كوادر طبية �سمن برامج متخ�س�سة ومتميزة ومواكبة للتطورات يف القطاعات ال�سحية يف العامل.                                                                                                         

الأهداف:  v
عايل. م�ستوى  على  املختلفة  الطبية  بالأق�سام  العمل  على  للقدرة  وتهيئتهم  الداري  لالأداء  الدار�سني  اإعداد   •

وال�سحية. الطبية  جمالت  يف  واإدارية  وعملية  علمية  بخربات  مزودين  فنيني  وتاأهيل  اإعداد   •
عملهم. اماكن  يف  تواجههم  التي  والإح�سائية  القانونية  اجلوانب  مع  التعامل  من  الطالب  متكني   •

امل�ساعدة. الطبية  العلوم  يف  للتميز  وحملي  دويل  اعرتاف  على  احل�سول   •
ال�سحية. الأنظمة  يف  العاملية  املعايري  لتحقيق  امل�ساعدة  الطبية  العلوم  يف  موؤهلني  بفنيني  املجتمع  تزويد   •

اململكة. يف  امل�ساعدة  الطبية  العلوم  تخ�س�سات  لتعليم  العاملية  املعايري  حتقيق   •
متطلبات الق�سم:  v

للح�سول على درجة الدبلوم يف ق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )79( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
18ال�سنة التح�سريية1
5متطلبات  الكلية2
56متطلبات الق�سم3

ق�سم العلوم الطبية امل�ساعدة:  v
اأن�س���ئ ق�س���م العل���وم الطبية امل�ساعدة يف كلي���ة املجتمع بتبوك عام 1418ه���� منذ ن�ساأة الكلية، وه���و مينح خريجيه درجة   
الدبلوم امل�سارك يف تخ�س�ض ال�سجالت الطبية وحديثا تخ�س�ض ال�سحة العامة بعد انتهاء فرتة الدرا�سة املمتدة على 

خم�ض ف�سول درا�سية.

متطلبات الق�سم- جلميع امل�سارات:    v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق
ري

نظ

ملي
ع

يب
تدر

BIO10133اأحياء عامة1

BST30133STAT201الإح�ساء احليوي2

PHT40233اإدارة اجلودة يف العلوم ال�سحية3
MRT303-BST301

Or: 
PHT304- BST301

PHT40433BST301 –MRT310طرق البحث يف العلوم ال�سحية4

12املجموع

اأوًل: متطلبات الق�سم م�سار برنامج ال�سجالت الطبية:  v
عل���ى الطال���ب امللتح���ق بتخ�س�ض ال�سج���الت الطبية ان يجت���از 79 �ساعة درا�سي���ة معتمدة مق�سمة عل���ى خم�سة ف�سول   
درا�سي���ة، م���ن �سمنه���ا التدريب العملي التع���اوين يف ال�سجالت الطبية، ويج���ب املحافظة على مع���دل تراكمي اثنان اأو 

اأعلى من اأ�سل خم�سة.

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

MRT201213علوم �سجالت طبية1
CBIO201314BIO101الت�سريح وعلم وظائف الع�ساء2
MRT30133CBIO201-ELS 002م�سطلحات طبية3

قسم العلوم الطبية المساعدة   v
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MRT30322MRT201اإدارة ال�سجالت الطبية4
MRT307213MRT201اأنظمة املعلومات ال�سحية5
MRT30933STAT201اإدارة التاأمني ال�سحي6

الفهر�سة والرتميز واأنظمة 7
الت�سنيف

MRT310213CBIO201

MRT40233CSC001تطبيقات وبيانات8
MRT403213MRT303نظام ملفات ال�سجالت الطبية9

MRT41033MRT201التوثيق يف ال�سجالت الطبية10
MRT41122MRT307تنظيم خدمات الرعاية الطبية11

MRT4161212 Pass all coursesالتدريب التعاوين12
successfully

44املجموع

ثانيًا: متطلبات الق�سم م�سار برنامج ال�سحة العامة:  v
على الطالب امللتحق بتخ�س�ض ال�سحة العامة اأن يجتاز 79 �ساعة درا�سية معتمدة مق�سمة على خم�سة ف�سول درا�سية،   
من �سمنها التدريب العملي التعاوين يف ال�سحة العامة، ويجب املحافظة على معدل تراكمي اثنان اأو اأعلى من اأ�سل 

خم�سة.

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PHT20133مقدمة اىل ال�سحة العامة1
CHEM101213كيمياء عامة2
PHT30233PHT201ال�سيا�سات ال�سحية3

BIO303213BIO101الأحياء الدقيقة4
CHEM101

PHT30433الإدارة ال�سحية5
PHT30544PHT201�سحة البيئة6

PHT30633PHT201بيئة و�سحة و�سكان7
PHT40144PHT201الرعاية ال�سحية الأولية8
PHT40333BST301علم الوبائيات9

PHT40533BIO303الأمرا�ض املنقولة وغري املنقولة10

PHT4061212 Pass all coursesالتدريب التعاوين11
successfully

تو�سيف مقررات :  v

BIO101اأحياء عامة
تعريف الطالب مبا يخ�ض درا�سة علم الأحياء الدقيقة والكائنات احلية وعملياتها ويوفر فر�سة للطالب لتنمية 
مهاراتهم العملية العلمية، والتقنيات املختربية، وفهم املبادئ الأ�سا�سية للكائنات احلية. �سيقوم الطالب باكت�ساف 
العل���وم البيولوجي���ة وعملي���ة وبن���اء اخلاليا وظيف���ة، وعلم الوراث���ة، والتط���ور والت�سنيف اخللية، وتن���وع الكائنات 

احلية ودورها البيئي. 

BST301الإح�ساء احليوي
يه���دف ه���ذا املق���رر لإك�ساب  الطال���ب املعرفة للبيانات الإح�سائي���ة الأ�سا�سية التي يحتاجه���ا يف امل�ستقبل من خالل 
معرف���ة امل�سطلحات والبيان���ات الإح�سائية ال�سا�سية املتداولة يف الوكالت ال�سحية وامل�ست�سفيات املحلية والعاملية، 
وكيفي���ة ا�ستخ���راج ه���ذه البيان���ات ودللته���ا، وتنق�س���م اإىل �ست���ة اأج���زاء بيان���ات التعداد-املر�سى الداخلي���ني، ن�سبة 

الإ�سغالت امل�ست�سفى  ومعدلت الوفيات، ومعدلت ت�سريح اجلثة، ومعدلت اأخرى ومدة الإقامة املري�ض.

PHT402اإدارة اجلودة يف العلوم ال�سحية
تعريف الطالب على املفاهيم واملبادئ العملية والنظرية للجودة يف الرعاية ال�سحية، ومعرفة العنا�سر الأربعة ال�سا�سية  
ل�سم���ان اجل���ودة ومنه���ا: تقيي���م اجل���ودة، واإدارة ا�ستخدام من���ح الرتاخي����ض، واإدارة املخاطر. و�سيتم التط���رق اىل  ق�سايا 
معين���ة مث���ل تعريف اجلودة، والقيا�ض و�سمان اجلودة والفعالية ل�سمان اجلودة، وغريها من الق�سايا الأخالقية الهامة 

ل�سمان اجلودة ومعرفة كيفية تطبيق معايريJCAHO يف احلقل ال�سحي، من حيث ال�سلة واملكونات املذكورة اأعاله.

PHT404طرق البحث يف العلوم ال�سحية
 لإك�ساب الطالب  جمموعة من اخلربات واملهارات البحثية يف جمال  احلقل ال�سحي ومن هذه املهارات القدرة على 
ا�ستيعاب وفهم وتف�سري البحوث والقدرة على اإجراء بحوث علمية. ويغطي املقرر اأ�سا�سيات البحث العلمي، واأنواعه 

اما الكمية اأو النوعية والقدرة على معرفة اأنواع الت�ساميم البحوث ال�سحية وتطرق لأخالقيات البحث العلمي.
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MRT201علوم �سجالت طبية

لتزوي���د الطال���ب باملعرف���ة الأ�سا�سي���ة ع���ن ال�سج���الت الطبي���ة واأن���واع ال�سج���الت الطبي���ة ومعرف���ة ط���رق مراجعة 
ال�سجالت الطبية ومنها الكمية والنوعية ومعرفة بع�ض املعادلت الح�سائية امل�ستخدمة يف ال�سجالت الطبية.

CBIO201الت�سريح وعلم وظائف الع�ساء

تعري���ف الطال���ب بعلم الت�سريح وعلم وظائف الأع�س���اء يف ج�سم الإن�سان. وي�سمل هيكل اخللية وظيفتها واملفاهيم 
الأ�سا�سية لعلم الت�سريح ووظائف الأع�ساء وجميع اع�ساء اجل�سم ب�سكل عام. 

MRT301م�سطلحات طبية
تعري���ف الطال���ب على مكونات امل�سطلح���ات الطبية وطريقة حتليلها من ناحية الت�سريحي���ة والبيولوجية وت�سمل 

مقدمة مل�سطلحات الت�سخي�سية والعالجية، والأمرا�ض ال�سائعة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

MRT303اإدارة ال�سجالت الطبية  
تعري���ف الطال���ب باخلدم���ات الدارية للمر�سي الداخل���ني واخلارجني من امل�ست�سفى والنواح���ي الدارية من خالل 

و�سع قاعدة بيانات رئي�سية  للمر�سي وكيفية التعامل بالأمور الدارية ب�سكل خا�ض.

MRT307اأنظمة املعلومات ال�سحية  
تعري���ف الطال���ب عل���ى اأنواع النم���اذج الطبي���ة امل�ستخدمة يف ال�سج���الت الطبي���ة ويف امل�ست�سفيات واملراف���ق الرعاية 
ال�سحي���ة وعل���ى حمتوى هذه النماذج ومعرفة دور فني ال�سج���الت الطبية ومتطلبات عملية التوثيق وكيفية عمل 

امللفات الطبية.

MRT309اإدارة التاأمني ال�سحي  

تعري���ف الطال���ب باأ�س����ض العاملي���ة للتاأمني ال�سح���ي وعملية التعوي����ض ل�سركات التام���ني وكيفية ح�س���اب الفواتري 
الطبية ومعرفة بع�ض النماذج امل�ستخدمة لذلك.

MRT310الفهر�سة والرتميز واأنظمة الت�سنيف  
تعري���ف الطال���ب عل���ى الت�سنيف العامل���ي لالأمرا�ض وكيفية حتويل ال�سم���اء اىل رموز ح�س���ب الت�سنيف المرا�ض 

العاملية وملعرفة كيفية الفهر�سة اللفظية والرقمية والهجائية واللونية واأي�ساً الجراءات الطبية امل�ستخدمة. 

MRT402تطبيقات وبيانات  

لإك�ساب الطالب املهارات اليدوية والعملية على احلا�سب اليل من خالل حما�سرات النظرية والعملية من خالل 
بيانات ا�سا�سية ومنظومة النماذج والت�ساميم املاأخوذة من واقع امل�ست�سفيات ودور الرعاية ال�سحية.

MRT403نظام ملفات ال�سجالت الطبية  

تعريف وتزويد الطالب باملعلومات الطبية عن طريق حمتوي ال�سجالت الطبية الرقمية واملر�سية وكيفية حتليل 
ال�سج���الت الطبي���ة الرقمية وطرق التخزين امللفات وط���رق مراجعتها الكمية منها والنوعية وبع�ض املعلومات عن 

العتماد واملعايري العاملية امل�ستخدمة يف احلقل الطبي.

MRT410التوثيق يف ال�سجالت الطبية

تعري���ف الطال���ب بامله���ارات ال�سحيح���ة لعملي���ة التوثي���ق يف ال�سج���الت الطبي���ة منه���ا ال�سج���الت الإلكرتوني���ة اأو 
التقليدية معرفة اأنواع التوثيق وطرق امل�ستخدمة يف احلقل الطبي.

MRT411تنظيم خدمات الرعاية الطبية

تعري���ف وتزوي���د الطالب بالبنية التحتية والعملية للنظام ال�سحي ال�سع���ودي وخ�سو�ساً امل�ست�سفيات واإعطاء ملحة 
تاريخية لتطور احلا�سل بامل�ست�سفيات وكيفية ادارتها واأي�ساً عن خدمات التمري�سية وملحة عن متطلبات العتماد 

يف امل�ست�سفيات ب�سكل عام.

MRT416التدريب التعاوين
لإك�س���اب الطال���ب جمموع���ة من اخل���ربات امليدانية وامله���ارات العملية يف جم���ال ممار�سة مهنة ال�سج���الت الطبية 

ويعطي الطالب الفر�سة لتطبيق املواد النظرية وتزويد الطلبة باخلربة العملية والعلمية.

PHT201مقدمة اىل ال�سحة العامة

مدخ���ل لعل���م ال�سح���ة العام���ة يتم من خالل���ه تزويد الطلب���ة باملعلوم���ات ال�سا�سي���ة ال�سرورية وحتدي���د دور فني 
ال�سح���ة العام���ة يف املجتم���ع م���ن خ���الل ر�سد المرا����ض واكت�ساب امله���ارات الوقائي���ة واملناعية من ه���ذه الأمرا�ض 

وحتديد امل�ساكل ال�سحية اآنذلك تزويد مبوؤ�سرات ودللت �سحية ومر�سية.

CHEM101كيمياء عامة  

معرف���ة الطال���ب مبب���ادئ ال�سا�سية للكيمي���اء ورموزها ومعرفة التفاع���الت الكيميائية من خ���الل البنية التحتية 
للجزيئات والعالقات اجلزيئية، والتوازن الكيمائي معرفة الحما�ض والقواعد الكيمائية ومعادلتها.

PHT302ال�سيا�سات ال�سحية

تعري���ف الطال���ب مبلخ����ض زمن���ي ع���ن ال�سيا�سات ال�سحي���ة املحلية والعاملي���ة وكيفية عم���ل اعادة تاأهي���ل ال�سيا�سات 
وحت�سني يف موؤ�سرات ال�سحية العاملية يف اي نظام �سحي وخا�سة يف نظام ال�سحي باململكة العربية ال�سعودية.

قسم العلوم الطبية المساعدة   v
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BIO303الأحياء الدقيقة  
تعري���ف الطال���ب بوظيفة الكائنات احلي���ة الدقيقة وعلى را�سها علم البكترييا وعل���م الفريو�سات، وعلم الفطريات 
وعل���م املناع���ة ودور الكائنات احلية الدقيقة بالبيئة وم�سببات املر�ض يف الإن�سان ومعرفة بع�ض التجارب املختربية 

لتدريب الطالب على طريقة تو�سيف جميع الكائنات احلية الدقيقة .

PHT304الإدارة ال�سحية  
يع���رف الطال���ب ب�سف���ات وخ�سائ����ض ومه���ارات الدارة ال�سحي���ة ودوره���ا يف اخلدم���ات ال�سحي���ة ودوره���ا يف عملية 

التوظيف واختيار املوظفني يف احلقل ال�سحي.

PHT305�سحة البيئة
يتع���رف الطال���ب بالق�ساي���ا واملفاهي���م ال�سرورية التي تخ�ض �سح���ة البيئة مثل تلوث الهواء وامل���اء و�سحة الغذاء 
ونظافت���ه تل���وث الرتب���ة وكيفي���ة التخل����ض م���ن الف�س���الت اخلط���رة والإ�سع���اع والأعا�س���ري واملبي���دات الكيميائية 

وتاأثرياتها على �سحة الإن�سان.

PHT306بيئة و�سحة و�سكان
يتعرف من خاللها الطالب على عالقة الإن�سان ببئته وكيفية التاأثري الإن�سان على جودة البيئة ال�سحية ويعطي 

فيه عن حجم ال�سكان وتوزيعاتهم اجلغرافية.

PHT401الرعاية ال�سحية الأولية

يتعرف الطالب من خالله على اماكن تقدمي خدمات ال�سحة الأولية واأهدافها وذلك من خالل �سلوكيات الفراد 
باملجتمع واحتياجاتهم.

PHT403علم الوبائيات

يتع���رف م���ن خالل���ه الطال���ب عل���ى املب���ادئ واملفاهي���م الأ�سا�سي���ة وتاريخ لعل���م الأوبئ���ة املتعلقة يف حتلي���ل وت�سميم 
وتف�س���ري الدرا�س���ات الوبائية. و�سيتم عر�ض التخ�س�سات الفرعية مثل درا�سة الأمرا�ض املزمنة والأمرا�ض املعدية 
والأوبئة الوراثية وفهم وتطبيق التدابري املر�سية وانت�سارها مثل اخلطر، ومعدلته، وفهم املبادئ الأ�سا�سية التي 

تقوم عليها الدرا�سات املختلفة وحتديد م�سببات املر�ض. 

PHT405الأمرا�ض املنقولة وغري املنقولة

يتعرف من خاللها الطالب على املفاهيم ال�سا�سية لالأمرا�ض املعدية والأمرا�ض املزمنة وطرق انتقال المرا�ض 
املعدية وم�سببات املر�ض والعوامل امل�ساعدة. بتف�سي املر�ض وكيفية منع وتقليل المرا�ض ب�سكل عام. 

PHT406التدريب التعاوين
لإك�س���اب الطال���ب جمموعة م���ن اخلربات امليدانية وامله���ارات العملية يف جمال ممار�سة مهنة فن���ي ال�سحة العامة 

ويعطي الطالب الفر�سة لتطبيق املواد النظرية وتزويد الطلبة باخلربة العملية والعلمية.

اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
اأ. الأ�ساتذة

ب. الأ�ساتذة امل�ساركون.

ج. الأ�ساتذة امل�ساعدون.

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

168asoliman@ut.edu.saد. ا�سماء حممد �سليمان

د . املحا�سرون:
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

1186asabbah@ut.edu.saاأ. اأحمد توفيق �سباح

1186aalhayajnah@ut.edu.saاأ. عا�سم حممود الهياجنة

1135m.younis@ut.edu.saاأ. مراد عبد الرحيم يون�ض

1135msaleh@ut.edu.saاأ. حممد علي �سالح

168tamara_alibrahim@ut.edu.saاأ. متارا عي�سى البراهيم

بيانات الت�سال:  v
مكتب م�سرف الق�سم: اأ. اأحمد توفيق �سبَّاح

asabbah@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
م�سرفة الق�سم يف �سطر الطالبات: د. اأ�سماء حممد اأحمد �سليمان

هاتف: 0144272172  -  168
asoliman@ut.edu.sa :الربيد الإلكرتوين



ع
م

جت
م

 ال
ة

لي
ك

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة386

v  الن�ساأة:
اأن�س���ئ ق�س���م عل���وم احلا�سب ب�سطري الط���الب والطالبات مع ن�ساأة كلية املجتمع بتبوك ع���ام 1418 ه�. و هو مينح درجة   
الدبلوم التاأهيلي يف تخ�س�سي علوم احلا�سب و اإدارة �سبكات احلا�سب، و هو ي�سعى اىل تطوير براجمه الدرا�سية بهدف 

اإمداد �سوق العمل باململكة بالكفاءات الفنية املتميزة يف جمال علوم احلا�سب و تقنية املعلومات.

الر�سالة:  v
تلبي���ة احتياج���ات �س���وق العم���ل من خالل تخري���ج الكف���اءات املتخ�س�سة واملوؤهل���ة تاأهياًل عالي���اً و التي لديه���ا املهارات   

املختلفة يف جمال علوم احلا�سب و تقنية املعلومات.

الأهداف:  v
ال�سعودي. العمل  �سوق  متطلبات  لتلبي  املعلومات  تقنية  و  احلا�سبات  جمال  يف  برامج  تطوير  و  بناء   •

املعلومات. تقنية  و  احلا�سب  علوم  جمال  يف  متميزين  بخريجني  العمل  �سوق  تزويد   •
العاملي. و  املحلي  امل�ستوى  على  معروفاً  احلا�سب  علوم  ق�سم  يكون  اأن   •

العاملية. و  املحلية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  برامج  تطوير   •

متطلبات احل�سول على درجة الدبلوم يف برنامج علوم احلا�سب:   v
للح�سول على درجة الدبلوم يف برنامج علوم احلا�سب فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )65( �ساعة درا�سية كما يلي:  

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
18ال�سنة التح�سريية1
47متطلبات  الق�سم2

متطلبات احل�سول على درجة الدبلوم يف برنامج اإدارة �سبكات احلا�سب:   v
للح�س����ول عل����ى درج����ة الدبلوم يف ق�س����م برنامج اإدارة �سبكات احلا�سب فاإنه يتعني على الطال����ب اإكمال )64( �ساعة درا�سية   

كما يلي:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبعدد
18ال�سنة التح�سريية1
46متطلبات  الق�سم2

متطلبات الق�سم – م�سار علوم احلا�سب ( 47 �ساعة درا�سية )  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1
الطباعة )اللغة العربية-

اللغة الجنليزية(
TYP 00121

CCS 201223مقدمة يف بنية احلا�سب2
CCS 202324CSC 001برجمة احلا�سب3

CCS 203223CSC 001نظم الت�سغيل4

CCS 204122مقدمة يف املنطق الرقمي5
CCS 301324CCS 202الربجمة املرئية6

 ،CCS 302324CCS 201، CCS 203�سيانة وجتميع احلا�سب7
CCS 204

CCS 303223CSC 001الر�سم باحلا�سوب8

CCS 304324CSC 001اإدارة تكنولوجيا املعلومات9

CCS 305223CCS 202تراكيب البيانات10

 ،CCS 401324CCS 303الإنرتنت وتكنولوجيا الوب 11
CCN304

CCS 402324CCS305اأ�س�ض قواعد البيانات 12

،CCN 304324 CCS 201�سبكات احلا�سب13
CCS204

CCS 40411اأخالقيات املهنة14

CCS 40533م�سروع التخرج15
CCS301،

)Co-Requisite( 
CCS401،CCS402

47املجموع

قسم علوم الحاسب  v
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متطلبات الق�سم – م�سار اإدارة �سبكات احلا�سب ( 46 �ساعة درا�سية )  v

الرمزا�سم املقرر
عدد عدد الوحدات

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلب ال�سابق

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

1
الطباعة ) اللغة العربية- 

اللغة الجنليزية(
TYP 00121

CCS 201223مقدمة يف بنية احلا�سب2
CCS 202324CSC 001برجمة احلا�سب3

CCS 203223CSC 001نظم الت�سغيل4

CCS 204122مقدمة يف املنطق الرقمي5
CCN 301324CCS 203نظم ت�سغيل ال�سبكات 6

 ،CCS 302324CCS 201، CCS 203�سيانة وجتميع احلا�سب7
CCS 204

CCN 302223CSC 001كوابل ال�سبكات 8

،CCN 304324 CCS 201�سبكات احلا�سب9
CCS204

CCS 40411CSC 001اأخالقيات املهنة10

 ،CCN 401223CCN301الفهار�ض الن�سطة 11
CCN304

،CCN 402324 CCN301اأمن ال�سبكات 12
CCN304

CCS 304324CSC 001اإدارة تكنولوجيا املعلومات13

اإدارة خوادم الربيد 14
اللكرتوين 

CCN 404223 CCN 401
) Co-requisite(

CCN 40533م�سروع التخرج15
CCS301،CCN 

401
)Co-Requisite(

46املجموع

تو�سيف مقررات :  v

TYP 001الطباعة ) اللغة العربية- اللغة الجنليزية(

يه���دف ه���ذا املقرر لتزوي���د الطالب باملهارات الالزم���ة للطباعة على احلا�س���ب بفعالية و�سرع���ة وباللغتني العربية 
والجنليزية.

CCS 201مقدمة يف بنية احلا�سب

ه���ذا املق���رر يه���دف اإىل اإك�س���اب الطال���ب اخللفي���ات النظري���ة والعملية املتعلق���ة ببني���ة احلا�سب ومكونات���ه وو�سائل 
ت�سميمها وربط بع�سها ببع�ض.

CCS 202برجمة احلا�سب

يه���دف ه���ذا املق���رر لإك�ساب الطالب املبادئ الأ�سا�سية لكتابة برامج للحا�س���ب با�ستخدام لغة  # C، وكذلك يدر�ض 
الطالب من خاللها كيفية ت�سميم خرائط التدفق حلل امل�سائل احلا�سوبية املختلفة.

CCS 203نظم الت�سغيل

بع���د اإكم���ال هذا املقرر �سيكون الطالب قادرا على فهم هياكل نظ���م الت�سغيل واأنواعها والختالفات بينها والتعامل 
معه���ا، واإدارة عملي���ات الذاكرة والتخزي���ن، والوقاية واأمن املعلومات. هذا بالإ�سافة اإىل التدريب على كيفية اإجراء 

العمليات املختلفة الالزمة لتهيئة وتنظيم نظام احلا�سب.

CCS 204مقدمة يف املنطق الرقمي

يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تزويد الطالب باملعلومات الأ�سا�سية لفهم ت�سميم واآلية عمل املكونات اللكرتونية الرقمية 
يف احلا�سب. 

CCS 301الربجمة املرئية
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإك�ساب الطال���ب املهارات واملعلوم���ات الالزمة لتطوي���ر برامج متكاملة وبواجه���ات ر�سومية 

قادرة على معاجلة اأنواع خمتلفة من املهام وذلك با�ستخدام لغة بي�سك املرئية.

CCS 302�سيانة وجتميع احلا�سب
يه���دف ه���ذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبكونات احلا�سب املادية والربجمية، وكيفية جتميع وفك وا�ستبدال اأجزاء 

احلا�سب، و�سيانة واإ�سالح اأعطال احلا�سب.
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CCS 303الر�سم باحلا�سوب

يه���دف ه���ذا املقرر لإك�ساب الطال���ب املفاهيم واملهارات الالزمة ل�ستخدام برام���ج الر�سم با�ستخدام احلا�سب وذلك 
لت�سميم الأنواع املختلفة من الر�سومات وال�سور مبا فيها الر�سومات وال�سور املتحركة.

CCS 304اإدارة تكنولوجيا املعلومات

يقدم هذا املقرر �سورة وا�سحة نظرية وعملية عن كيفية اإدارة م�ساريع تكنولوجيا املعلومات. 

CCS 305تراكيب البيانات

ي���زود ه���ذا املق���رر الطالب بالأفك���ار الفعالة الالزمة لعمل برام���ج ذات جودة عالية وذلك عن طري���ق اختيار اأف�سل 
اخلوارزميات لتنفيذ املهام املختلفة.

CCS 401الإنرتنت وتكنولوجيا الويب

بعد اإكمال هذا املقرر �سيكون الطالب قادراً على تطوير مواقع و�سفحات الإنرتنت با�ستخدام عدة اأنواع من  لغات 
واأدوات تطوير �سفحات النرتنت.

CCS 402اأ�س�ض قواعد البيانات

ي���زود ه���ذا املق���رر الطال���ب باملب���ادئ الأ�سا�سية لنظم قواع���د البيان���ات، وت�سميم قواع���د البيانات واإج���راء العمليات 
.SQL املختلفة عليها وبرجمتها با�ستخدام لغة

CCN 304�سبكات احلا�سب

يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل التعري���ف باملب���ادئ الأ�سا�سي���ة ل�سبك���ات احلا�سب وهياكله���ا املختلف���ة، التعرف عل���ى الأدوات 
امل�ستخدمة يف بناء تلك ال�سبكات، ومتكني الطالب من تاأ�سي�ض ال�سبكات املحلية واإ�سالح اأخطاءها.

CCS 404اأخالقيات املهنة

يه���دف هذا املق���رر لتعريف الطالب بالأخالقي���ات وال�سلوكيات املهنية املرتبطة بالتعامل م���ع احلا�سب واملعلومات، 
وكذلك يتطرق املقرر للتعريف بحقوق امللكية الفكرية واأمن املعلومات وجرائم احلا�سب.

CCS 405م�سروع التخرج
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تطبيق الطالب للمه���ارات واملعارف التي اكت�سبه���ا اأثناء درا�سته يف ت�سمي���م وتنفيذ م�سروع 
برجم���ي اأو تطبيق���ي م���ن اقرتاح���ه ومبوافق���ة امل�سرف على امل�س���روع. ويك�سب ه���ذا املقرر مه���ارات العمل اجلماعي 

واإدارة وتوزيع املهام والتخطيط واملتابعة والتوثيق وعر�ض الأفكار اأثناء مناق�سة امل�سروع.

CCN 301نظم ت�سغيل ال�سبكات  
يهدف هذا املقرر اإىل اإك�ساب الطالب  املعلومات واملعرفة الكافية عن نظم ت�سغيل ال�سبكات ومكوناتها وكيفية ادارة 
املوارد املختلفة بها،  واأن يكون لديه القدرة على تنفيذ املهام املتعلقة باإدارة نظم ت�سغيل احلا�سب الداعمة لل�سبكات 

.)  MS – Windows Server 2008( مثل

CCN 302كوابل ال�سبكات
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تعري���ف الطال���ب باأن���واع الكواب���ل امل�ستخدمة يف �سبك���ات احلا�س���ب والآلية املتبع���ة يف اإر�سال 

البيانات بوا�سطة هذه الكوابل والطرق القيا�سية لرتكيبها واختبارها واإ�سالحها.

CCN 401الفهار�ض الن�سطة
بع���د اإكم���ال ه���ذا املق���رر �سيكون الطال���ب قادرا عل���ى  تنفيذ جمي���ع املهام املتعلق���ة ب���اإدارة الفهار�ض الن�سط���ة  كاإدارة 
ح�ساب���ات امل�ستخدم���ني واحلا�سب���ات املت�سلة عل���ى ال�سبكة واإن�ساء �سيا�س���ات املجموعات وتطبيقه���ا وتعديلها وتعيني 

ال�سالحيات للم�ستخدمني واملجموعات وتاأمني الدخول على النطاقات.

CCN 402اأمن ال�سبكات  
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملبادئ الأ�سا�سية لأمن ال�سبكات واإدارتها يف املراحل املختلفة لنقل البيانات 
وتو�سيله���ا وكذلك الأدوات امل�ستخدم���ة لدعم اأمن املعلومات وال�سبكات كاجلدران النارية، واملر�سحات وغريها من 

الو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها لتاأمني �سبكات احلا�سب.

CCN 404اإدارة خوادم الربيد اللكرتوين
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل اإك�ساب الطالب املعرفة واملهارات الالزم���ة لإدارة خادمات الربيد اللكرتوين وتنفيذ جميع 

املهام اخلا�سة باإن�ساء ح�سابات امل�ستخدمني وتعديلها  وحل امل�ساكل التي تواجه خوادم الربيد اللكرتوين.

CCN  405م�سروع التخرج
يه���دف ه���ذا املق���رر اإىل تطبيق الطالب للمه���ارات واملعارف التي اكت�سبه���ا اأثناء درا�سته يف ت�سمي���م وتنفيذ م�سروع 
تطبيق���ي م���ن اقرتاح���ه ومبوافقة امل�سرف على امل�سروع. ويك�س���ب هذا املقرر مهارات العم���ل اجلماعي اإدارة وتوزيع 

املهام والتخطيط واملتابعة والتوثيق وعر�ض الأفكار اأثناء مناق�سة امل�سروع.

قسم علوم الحاسب  v
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v
امل�ساركون: الأ�ساتذة   •

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

1134yabdelhamid@ut.edu.saد. يا�سر عبد احلميد عبد الفتاح

امل�ساعدون: الأ�ساتذة   •
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

1134aabdelhay@ ut.edu.saد. اأحمد عبداهلل عبداحلي

1134aayoub@ut.edu.saد. اأحمد ال�سيد اأيوب

1134satawi@ut.edu.saد. �سالح خ�سر العطوي

i.abousaber@ut.edu.saد. اإنعام عبد القادر اأبو �سابر

aebrahim@ut.edu.saد. اأمين اإبراهيم

املحا�سرون:  •
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

1134n.hayajneh@ut.edu.saاأ. ن�سال عبد اهلل علي الهياجنة

1134a.alatawi@ut.edu.saاأ. عبداهلل عودة العطوي

1134a.alshehri@ut.edu.saاأ. علي عبداهلل ال�سهري

1134malghamdi@ut.edu.saاأ. من�سور علي الغامدي

1134rmychl@hotmail.comاأ. عبدالرحمن عبداهلل احلربي

zalhalmah@ut.edu.saاأ. زينب احلالملة

alimarwa9@gmail.comاأ. مروه �سابر

hutaf78@yahoo.comاأ. هتاف �سليمان

d.elmobarak@ut.edu.saاأ. �سحى عو�ض النيل املبارك

ralzhrani@ut.edu.saاأ. ر�سا عبدالعزيز الزهراين

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
مكتب م�سرف الق�سم: د. يا�سر عبد احلميد عبد الفتاح

 yabdelhamid@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
http://www.ut.edu.sa/web/community-college/home :موقع النرتنت

م�سرفة الق�سم يف �سطر الطالبات: اأ. زينب احلالملة
الهاتف: 0144272172   - 145

 zalhalamah@ut.edu.sa  :الربيد الإلكرتوين
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    كلية الشريعة واألنظمة  
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كلية الشريعة واألنظمة   v
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v  الن�ساأة:
مت اإن�س���اء كلي���ة ال�سريع���ة والأنظم���ة يف �سهر �سفر من العام 1433ه� بجامع���ة تبوك؛ حيث �سدر  قرار   
جمل����ض التعلي���م العايل رقم 1433/68/13 وتاريخ 1433/2/21ه���� املتوج باملوافقة امللكية ال�سامية رقم 

16930 وتاريخ 1433/3/19ه�، وقد �سمت هذه الكلية ق�سمني هما:
ق�سم ال�سريعة وق�سم الأنظمة.   

الروؤية:  v
تقدمي التعليم ال�سرعي والقانوين املميز، القائم على الأ�سلوب التطبيقي.  

الر�سالة:  v
الري���ادة والتمي���ز يف التعلي���م ال�سرعي والقانوين، والعمل عل���ى خدمة املجتمع، وذل���ك بتهيئة واإعداد   
�سرعي���ني وقانوني���ني مزودي���ن مبه���ارة التفك���ري والبحث، م���ن خالل تق���دمي برنام���ج تطبيقي عايل 

اجلودة يف خمتلف فروع املعرفة ال�سرعية والقانونية.

الأهداف:  v
ت�سعى كلية ال�سريعة والأنظمة بجامعة تبوك اإىل حتقيق جملة من الأهداف، منها:

تق���دمي تعلي���م �سرع���ي وقان���وين متمي���ز للمرحلت���ني اجلامعي���ة والدرا�س���ات العلي���ا مب���ا ينا�سب   -1
متطلبات واحتياجات �سوق العمل يف جمالت ال�سريعة والقانون.

امل�ساهم���ة الفعال���ة يف ن�سر وتعميق الوع���ي ال�سرعي والقانوين وتر�سيخ قي���م العدالة التي جاءت   -2
بها ال�سريعة الإ�سالمية.

ت�سجيع البحث العلمي ال�سرعي والقانوين والرتقاء بها للم�ساعدة يف حل امل�سكالت املجتمعية.  -3
توف���ري بيئ���ة عمل حتفز اأع�ساء هيئة التدري�ض على تقدمي اإنتاج علمي متميز للن�سر يف املجالت   -4

املتخ�س�سة.
امل�ساهمة يف توثيق الأحكام الق�سائية وتقدمي العون للجهات الق�سائية.  -5

العناية باأنظمة اململكة والق�سايا الفقهية املعا�سرة.  -6
احل�سول على العتماد الأكادميي لربامج الكلية من اجلهات الوطنية والدولية املرموقة.  -7

الهتمام بتنظيم املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية.  -8
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�سكرتري العميدوكيل الكلية

مدير الإدارة

الت�سالت الإدارية

رئي�س ق�سم الأنظمة رئي�س ق�سم ال�سريعة

عميد الكلية
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اأق�سام وبرامج الكلية:  v
تق���دم كلي���ة ال�سريع���ة والأنظمة برناجمني. حيث ت�س���م كلية ال�سريعة والأنظمة ق�سمني علمي���ني هما: ق�سم ال�سريعة   
وق�س���م الأنظم���ة. ي�س���رتك ق�سم���ي الكلي���ة يف العملية التعليمي���ة لطالب وطالب���ات كلي���ة ال�سريعة والأنظم���ة بطريقة 
تكاملية لتدري�ض مقررات كلية ال�سريعة والأنظمة؛ ليتخرج الطالب بعدها بدرجة البكالوريو�ض يف اأحد الربناجمني.

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجعدد

ي�سرتك الق�سمان يف تدري�ض الوحدات الدرا�سية لكلية ال�سريعة ال�سريعة1
والأنظم���ة بطريقة تكاملية ومتن���ح درجة البكالوريو�ض يف اأحد 

الربناجمني الأنظمة2

متطلبات الق�سم – م�سار علوم احلا�سب ( 47 �ساعة درا�سية )  v
يح�س���ل الطال���ب عل���ى درجة البكالوريو�ض يف ال�سريعة بعد اإمتام )158( �ساعة درا�سية معتمدة بنجاح كحد اأدنى وذلك   

ح�سب التق�سيم التايل:
عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلب

12متطلبات اجلامعة الإجبارية1

151املتطلبات ال�سرعية الإجبارية2

4املتطلبات ال�سرعية الختيارية 3

12املتطلبات القانونية الإجبارية4

179املجموع

يح�س���ل الطال���ب عل���ى درجة البكالوريو�ض يف ال�سريعة بعد اإمتام )158( �ساعة درا�سية معتمدة بنجاح كحد اأدنى وذلك   
ح�سب التق�سيم التايل:

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلب

25متطلبات ال�سنة التح�سريية1

12متطلبات اجلامعة2

93املتطلبات القانونية والفقهية الإجبارية3

12املتطلبات القانونية الختيارية4

146املجموع

متطلبات اجلامعة:  v
(اأ) متطلبات اجلامعة املقررة على طـلبة ق�سـم ال�سريعة:   

تبل���غ متطلب���ات اجلامع���ة املقرة على طلبة ق�سم ال�سريعة اثني ع�سر )12( وح���دة درا�سية، تق�سم على �ستة )6( مقررات    
درا�سية، وذلك على النحو التايل:

رقم املقرر م
م�سمى املقررورمزه

دات
وح

د ال
عد

دات
وح

ة ال
بيع

ط

�سي
درا

ى ال
ستو

امل�

قرر
ب امل

طل
مت

 Course
title

 Course
 No &
coed

Islamic ����الأولنظري2الثقافة الإ�سالمية )1(101 �سلم1
"Culture"1ISLS  101

Islamic 101 �سلمالثالثنظري2الثقافة الإ�سالمية )2(102 �سلم2
"Culture"2ISLS  201

 201Islamic �سلماخلام�ضنظري2الثقافة الإ�سالمية )3(103 �سلم3
Culture"3"ISLS  301

Islamic 301 �سلمال�سابعنظري2الثقافة الإ�سالمية )4(104 �سلم4
"Culture"4ISLS  401

Arabic ����الأولنظري2مهارات لغوية101 عرب5
Skills

 101
ARAB

Writing 101 عربالثايننظري2مهارات الكتابة102 عرب6
Skills

 102
ARAB

12جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة
(ب) متطلبات اجلامعة املقررة على طـلبة ق�سـم الأنظمة:  

تبل���غ متطلب���ات اجلامعة املقررة عل���ى طلبة ق�سم الأنظمة اثني ع�سر )12( وحدة درا�سية، تق�سم على �ستة )6( مقررات    
درا�سية، وذلك على النحو التايل:

كلية الشريعة واألنظمة  v
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رقم املقرر م
م�سمى املقررورمزه

دات
وح

د ال
عد

دات
وح

ة ال
بيع

ط

ى 
ستو

امل�
�سي

درا
ال

قرر
ب امل

طل
مت

 Course
title

 Course
 No &
coed

Islamic ����الثالثنظري2الثقافة الإ�سالمية )1(101 �سلم1
"Culture"1ISLS  101

Islamic 101 �سلماخلام�ضنظري2الثقافة الإ�سالمية )2(201 �سلم2
"Culture"2ISLS  201

 201Islamic �سلمال�سابعنظري2الثقافة الإ�سالمية )3(301 �سلم3
Culture"3"ISLS  301

Islamic 301 �سلمالتا�سعنظري2الثقافة الإ�سالمية )4(401 �سلم4
"Culture"4ISLS  401

Arabic ����الثالثنظري2مهارات لغوية101 عرب5
Skills

 101
ARAB

Writing 101 عربالرابعنظري2مهارات الكتابة201 عرب6
Skills

 102
ARAB

12جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة
ال�سنة التح�سريية:  v

حتر����ض جامع���ة تبوك عن���د بناء خططها الدرا�سي���ة اأن حتقق التوازن بني ما يدر�س���ه الطلبة من مقررات   
اأو وح���دات درا�سي���ة تخ�س�سي���ه وبني املقررات التي يتم اإقرارها عليهم م���ن خارج التخ�س�ض، حيث حتر�ض 
اجلامع���ة عل���ى ع���دم الإثقال على الطلب���ة بدرا�سة مقررات ل يحتاجون اإليه���ا، اأو ل تن�سجم مع التخ�س�ض 
ال���ذي يدر�سون���ه. ول���ذا فعن���د و�سع اخلطة الدرا�سي���ة لق�سم ال�سريع���ة والتي تتكون من �ست���ة و�ستني )66( 
مق���ررا درا�سي���ا )اإجباريا واختياريا( يف تخ�س����ض ال�سريعة وهو ما يعادل مائة و�ستة واأربعني )146(  وحده 
درا�سي���ة، وج���د اأن طال���ب ال�سريعة ل يحت���اج اأكرث مما اأقرته اجلامعة من متطلب���ات للجامعة )6 مقررات، 
وتع���ادل 12 وح���دة درا�سي���ة( حيث وجد اأن تلك املقررات الدرا�سي���ة من�سجمة ومتوازنة مع ما يدر�سه طالب 
ق�س���م ال�سريع���ة من متطلب���ات تخ�س�سية، اإ�سافة اإىل اإن تلك املقررات توفر احلد الأدنى من احتياج طالب 

ق�سم ال�سريعة من املعلومات واملهارات غري التخ�س�سية. 
يف حني يدر�ض الطلبة الراغبون يف اللتحاق بق�سم الأنظمة يف جامعة تبوك يف برنامج ال�سنة التح�سريية   
)امل�س���ار الإداري والأدبي( ت�سع وع�س���رون )29( وحدة درا�سية كمتطلبات لل�سنة التح�سريية، والذي يتكون 

من ف�سلني درا�سيني يتم فيها تدري�ض املقررات التالية:

 )الف�سل الأول(

عدد الوحدات الدرا�سية رمز املقرررقم املقررا�سم املقرر
املعتمدة

106MATH3مبادئ الريا�سيات "1"
001PAD2مبادئ الإدارة العامة
001ELS5اللغة الإجنليزية "1"

001ISLS2الثقافة الإ�سالمية "1"
001LTS3مهارات التعلم والتفكري والبحث

15اإجمايل الوحدات

 )الف�سل الثاين(

عدد الوحدات الدرا�سية رمز املقرررقم املقررا�سم املقرر
املعتمدة

001COMM2مهارات الت�سال
001STAT2مقدمة يف الإح�ساء

002CSC3مهارات احلا�سب وتطبيقاته
003ELS5اللغة الإجنليزية "2"

101ARB2مهارات لغوية
14اإجمايل الوحدات

اإجمايل وحدات برنامج ال�سنة التح�سريية  14+15= 29

بيانات الت�سال:  v
5016 حتويلة:  العميد:   مكتب   •

5018 حتويلة:  الكلية:   وكيل  مكتب   •
5008 حتويلة:  الإدارة:   مدير   •

      �ض . ب )741(   - تبوك )71491(
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأ ق�س���م ال�سريع���ة بن���اء على قرار جمل����ض التعليم الع���ايل رق���م 1433/68/13ه� وتاري���خ 1433/2/21ه�.   
وي�س���كل ه���ذا النوع من القرارات قفزة نوعية و�سكلية يف م�سار التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية، 
حي���ث اأت���اح الفر�سة لإدخال اأمناط جدي���دة يف التعليم العايل بغية توفري ك���وادر علمية متخ�س�سة تواكب 
التنمي���ة احلديث���ة وتلب���ي احتياج���ات �س���وق العمل ال�سعودي���ة وتنمي الوع���ي ال�سرعي التطبيق���ي للجوانب 

الق�سائية يف املجتمع ال�سعودي. 

الروؤية:  v
التميز يف التعليم الق�سائي ال�سرعي التطبيقي  

الر�سالة:  v
الري���ادة والتمي���ز يف التعليم الق�سائي ال�سرعي، والعمل على خدم���ة املجتمع، وذلك بتهيئة واإعداد الق�ساة   
وكت���اب الع���دل واملحقق���ني املزودي���ن مبه���ارة التفك���ري والبحث، م���ن خالل تق���دمي برنام���ج تطبيقي عايل 

اجلودة يف خمتلف الفروع الق�سائية وال�سرعية.

الأهداف:  v
تهدف جامعة تبوك من اإن�ساء ق�سم ال�سريعة اإىل حتقيق جملة من الأهداف ومنها:

تعزيز الثقافة ال�سرعية ورفع الوعي املجتمعي باجلوانب الق�سائية.  -1
اإع���داد خريج���ني موؤهل���ني ومزودين باحل���د الأدنى من امله���ارات املهنية والبحثية للقي���ام مبهامهم يف   -2

املجالت الق�سائية، وال�ست�سارات ال�سرعية، والدعاء العام، والتحقيقات وغريها. 
تق���دمي تعلي���م جامعي ممي���ز يف جمال الدرا�س���ات الق�سائي���ة وال�سرعية يتوافق م���ع معايري العتماد   -3

واجلودة.
الرتق���اء بالوع���ي ال�سرعي للعاملني يف املجال الق�سائي عن طريق اإقام���ة الندوات العلمية والربامج   -4

التدريبية.
الإ�سه���ام يف اإعداد امل�ساريع والدرا�سات والبحوث الق�سائية وال�سرعية التي حتتاجها خمتلف الأجهزة   -5

احلكومية.
العم���ل عل���ى حتفي���ز البح���ث العلم���ي يف املج���ال الق�سائ���ي وال�سرع���ي م���ن خ���الل الن�س���ر يف الدوريات   -6

املتخ�س�سة املحلية والعاملية.

الإ�سهام يف تهيئة باحثني يف �ستى املجالت الق�سائية وال�سرعية ممن لديهم مهارات التفكري والإبداع،   -7
ومتكينهم من الإ�سهام يف حل امل�سكالت وحفظ احلقوق.

املواد والربامج التي ي�سرف عليها الق�سم:  v
ي�سرف على مواد ال�سريعة يف مرحلة البكالوريو�ض.  -1

ي�س���رف عل���ى برام���ج املاج�ست���ري والدكت���وراه الت���ي تط���رح يف اأي فرع م���ن ف���روع الدرا�س���ات الق�سائية    -2
وال�سرعية ذات العالقة.

ي�سرف على برامج الدبلومات املتو�سطة والدبلومات العليا التي تطرح يف اأي فرع من فروع الدرا�سات    -3
الق�سائية وال�سرعية ذات العالقة.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):  v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )179( �ساعة درا�سية كما يلي:

)12( �ساعة درا�سية يف متطلبات اجلامعة الإجبارية
)151( �ساعة درا�سية يف املتطلبات ال�سرعية الإجبارية
)4( �ساعات درا�سية يف املتطلبات ال�سرعية الختيارية
)12( �ساعة درا�سية يف املتطلبات القانونية الإجبارية

اإجمايل عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لإمتام الربنامج )179( �ساعة موزعة على النحو التايل:
املتطلبات ال�سرعية الإجبارية :151�ساعة متطلبات اجلامعة:12�ساعة  
املتطلبات القانونية الإجبارية :12�ساعة. املتطلبات ال�سرعية الختيارية:4�ساعات 

عدد الوحداتعدد املقرراتاملتطلبات
612متطلبات اجلامعة

62151املتطلبات ال�سرعية الإجبارية

24املتطلبات ال�سرعية الختيارية
412املتطلبات قانونية الإجبارية

74179املجموع الكلي للمقررات والوحدات الدرا�سية

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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متطلبات اجلامعة املقررة على طـلبة ق�سـم ال�سريعة:  v
تبل���غ متطلب���ات اجلامع���ة املقرة على طلبة ق�سم ال�سريعة اثني ع�سر )12( وح���دة درا�سية، تق�سم على �ستة )6( مقررات    

درا�سية، وذلك على النحو التايل:

رقم املقرر م
م�سمى املقررورمزه

دات
وح

د ال
عد

دات
وح

ة ال
بيع

ط

�سي
درا

ى ال
ستو

امل�

قرر
ب امل

طل
مت

 Course
title

 C
ou

rs
e N

o
& 

co
de

Islamic ����الأولنظري2الثقافة الإ�سالمية )1(101 �سلم1
"Culture"1ISLS  101

Islamic 101 �سلمالثالثنظري2الثقافة الإ�سالمية )2(102 �سلم2
"Culture"2ISLS  201

 201Islamic �سلماخلام�ضنظري2الثقافة الإ�سالمية )3(103 �سلم3
Culture"3"ISLS  301

Islamic 301 �سلمال�سابعنظري2الثقافة الإ�سالمية )4(104 �سلم4
"Culture"4ISLS  401

Arabic ����الأولنظري2مهارات لغوية101 عرب5
Skills

 101
ARAB

Writing 101 عربالثايننظري2مهارات الكتابة102 عرب6
Skills

 102
ARAB

12جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة
�سروط اللتحاق بق�سم ال�سريعة:  v

ي�س���رتط يف الطال���ب ال���ذي يرغب اللتحاق بق�سم ال�سريعة بجامعة تبوك اأن تنطب���ق عليه ال�سروط املعتمدة من قبل    
جمل�ض اجلامعة، وهي على النحو التايل:

اأن يكون الطالب/اأو الطالبة �سعودي اجلن�سية، اأو من اأم �سعودية.  -1
اأن يكون حا�سل على �سهادة الثانوية العامة، اأو ما يعادلها من داخل اململكة اأو خارجها.  -2

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.  -3
اأن ل يك���ون ق���د ُف�س���ل من اجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى ف�ساًل اأكادميي���اً اأو تاأديبياً، واإذا ات�سح بعد قبول الطالب   -4

اأنه �سبق ف�سله فيعد قبوله لغياً.
ل تقبل اجلامعة اأي �سهادة م�سى عليها اأكرث من خم�ض �سنوات.  -5

اأن يح�سل على موافقة من مرجعه بالدرا�سة اإذا كان يعمل يف اأي جهة حكومية اأو خا�سة  -6
اجتياز اختباري القدرات والتح�سيل الذي يجريه املركز الوطني للقيا�ض والتقومي.  -7

جهات التوظيف خلريجي ق�سم ال�سريعة  v
يتوق���ع مل���ن يح�سل على درجة البكالوريو����ض يف ال�سريعة من ق�سم ال�سريعة بجامعة تبوك اأن يلتحق بالعمل الق�سائي   

اأو ال�سرعي اأو التحقيق يف اإحدى القطاعات احلكومية التالية:
املحاكم العامة.  -1

ديوان املظامل )بجميع وجهاته(.  -2
حماكم ال�ستئناف.  -3

املحكمة العليا.  -4
جمل�ض الق�ساء الأعلى.  -5

هيئة التحقيق والدعاء العام.  -6
البحث العلمي ال�سرعي.  -7

كتاب العدل.  -8
مقررات الق�سم:  v

v  املقـررات الـ�سـرعـيـة الإجبارية  التي ي�سرف عليها ق�سم ال�سريعة:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرر "عربي"رمز املقرر م
2فقه الطهارة113 �سرع1
4فقه ال�سالة114 �سرع2
2اأ�سول الفقه 1151 �سرع3
3املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي116 �سرع4
3فقه الزكاة وال�سيام123 �سرع5
2اأ�سول الفقه 1242 �سرع6
2مناهج بحث 125 �سرع7
2فقه املنا�سك233 �سرع8
2فقه اجلهاد والعالقات الدولية234 �سرع9
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2اأ�سول الفقه 2353 �سرع10
2مبادئ القت�ساد236 �سرع11
4فقه املعامالت 2421 �سرع12
2اأ�سول الفقه 2434 �سرع13
2القواعد الفقهية 2441 �سرع14
3فقه املعامالت 3532 �سرع15
2اأ�سول الفقه 3545 �سرع16
2معامالت مالية معا�سرة355 �سرع17
3فقه الأحوال ال�سخ�سية 3631 �سرع18
3الفرائ�ض 3641 �سرع19
2اأ�سول الفقه 3656 �سرع20
2القواعد الفقهية366 �سرع21
2املقا�سد ال�سرعية367 �سرع22
3فقه الأحوال ال�سخ�سية 4722 �سرع23
3فقه اجلنايات473 �سرع24
3الفرائ�ض 4742 �سرع25
2اأ�سول الفقه 4757 �سرع26
2اخلالف واملناظرة476 �سرع27
3فقه احلدود التعزيرات482 �سرع28
2فقه الق�ساء واملرافعات483 �سرع29
2فقه الأطعمة والأميان484 �سرع30
2طرق الإثبات485 �سرع31
2اأ�سول الفقه 4868 �سرع32
2تخريج الفروع على الأ�سول487 �سرع33
3م�سروع بحث وتدريب488 �سرع34

84جمموع ال�ساعات املقررة

v  املقـررات الـ�سـرعيـة الختيارية التي ي�سرف عليها ق�سم ال�سريعة:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرر "عربي"رمز املقرر م
2علم التوثيق الق�سائي501�سرع1
2تطبيقات ق�سائية501�سرع2
2الفقه الطبي503�سرع3
2التنظيم الق�سائي504�سرع4
2النظريات الفقهية505�سرع5

10جمموع ال�ساعات املقررة
v  املقررات التي ي�سرف عليها ق�سم الأنظمة (اختيارية واجبارية)

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرر "عربي"رمز املقرر م
3مبادئ القانون231 نظم1
3القانون الإداري 2431 نظم2
3القانون الإداري 3612 نظم3
3الإجراءات اجلزائية484 نظم4

12جمموع ال�ساعات املقررة
املتطلبات ال�سابقة لكل مقرر درا�سي:  v

ويو�س���ح اجل���دول الت���ايل جمي���ع املتطلبات ال�سابق���ة التي ت�سمنته���ا اخلطة الدرا�سي���ة للمقررات ال�سرعي���ة الإجبارية 
والختيارية لق�سم ال�سريعة:

املتطلب ال�سابق امل�ستوىاملقرر امل�ستوى
القراآن الكرمي )1(الأولالقراآن الكرمي )2(الثاين
فقه الطهارةالأولفقه ال�سالةالثاين
اأحاديث الأحكام )1(الأولاأحاديث الأحكام )2(الثاين
القراآن الكرمي )2(الثاينالقراآن الكرمي )3(الثالث
تف�سري اآيات الأحكام )1(الأولتف�سري اآيات الأحكام )2(الثالث
اأحاديث الأحكام )2(الثايناأحاديث الأحكام )3(الرابع

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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النحو )1(الثالثالنحو )2(الرابع
القراآن الكرمي )3(الثالثالقراآن الكرمي )4(الرابع
م�سطلح احلديثالثايناأ�سول التخريج الرابع
العقيدةالثايناأ�سول الإميان )1(الرابع

القراآن الكرمي )4(الرابعالقراآن الكرمي )5(اخلام�ض
تف�سري اآيات الأحكام )2(الثالثتف�سري اآيات الأحكام )3(اخلام�ض
النحو )2(الرابعالنحو )3(اخلام�ض
القواعد الفقهية )1(الرابعالقواعد الفقهية )2(ال�ساد�ض
القراآن الكرمي )5(اخلام�ضالقراآن الكرمي )6(ال�ساد�ض
تف�سري اآيات الأحكام )3(اخلام�ضتف�سري اآيات الأحكام )4(ال�ساد�ض
النحو )2(اخلام�ضالنحو )3(ال�ساد�ض
اأ�سول الإميان )1(الرابعاأ�سول الإميان )2(ال�ساد�ض
القراآن الكرمي )6(ال�ساد�ضالقراآن الكرمي )7(ال�سابع
فقه الأحوال ال�سخ�سية )1(ال�ساد�ضفقه الأحوال ال�سخ�سية )2(ال�سابع
الفرائ�ض )1(ال�ساد�ضالفرائ�ض )2(ال�سابع
اأ�سول الإميان )2(ال�ساد�ضالأديان والفرق واملذاهب الفكريةال�سابع 
القراآن الكرمي )7(ال�سابعالقراآن الكرمي )8(الثامن
مبادئ القانونالثالثالقانون الإداري )1(الرابع

القانون الإداري )1(الرابعالقانون الإداري )2(اخلام�ض
مبادئ القانونالثالثالإجراءات اجلزائيةال�سابع

توزيع املقررات على امل�ستويات الدرا�سية:  v
v  امل�ستوى الدرا�سي الأول:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
2القراآن الكرمي )1(111 �سرع1
2تف�سري اآيات الأحكام )1(112 �سرع2
2فقه الطهارة113 �سرع3

4فقه ال�سالة114 �سرع4
2اأ�سول الفقه )1(115 �سرع5
3املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي116 �سرع6
2اأحاديث الأحكام )1(117 �سرع7
2الثقافة الإ�سالمية )1(101 �سلم8
2مهارات لغوية101 عرب9

12جمموع الوحدات
v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي الـثاين:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
2القراآن الكرمي )2(121 �سرع1
2علوم القراآن122 �سرع2
3فقه الزكاة وال�سيام123 �سرع3
2اأ�سول الفقه )2(124 �سرع4
2مناهج بحث125 �سرع5
2اأحاديث الأحكام )2(126 �سرع6
2م�سطلح احلديث127 �سرع7
3العقيدة )1(128 �سرع8
2مهارات الكتابة102 عرب9

20جمموع الوحدات
v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي الثالث:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1القراآن الكرمي )3(231 �سرع1
2تف�سري اآيات الأحكام )2(232 �سرع2
2فقه املنا�سك233 �سرع3
2فقه اجلهاد والعالقات الدولية234 �سرع4
3اأ�سول الفقه )3(235 �سرع5
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2مبادئ القت�ساد 236 �سرع6
2النحو )1(237 �سرع7
3مبادئ القانون 231 نظم8
2الثقافة الإ�سالمية )2(102 �سلم9

20جمموع الوحدات
v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي الرابع:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
2القراآن الكرمي )4(241 �سرع1
4فقه املعامالت )1(242 �سرع2
3اأ�سول الفقه )4( 243 �سرع3
2القواعد الفقهية )1(4 44 �سرع4
2النحو )2(245 �سرع5
3القانون الإداري )1(243 نظم6
3اأ�سول الإميان )1(247 �سرع7
2اأ�سول التخريج248 �سرع8
2اأحاديث الأحكام )3(249 �سرع9

23جمموع الوحدات
v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي اخلام�س:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1القراآن الكرمي )5(351 �سرع1
2تف�سري اآيات الأحكام )3(352 �سرع2
3فقه املعامالت )2(353 �سرع3
3اأ�سول الفقه )5(354 �سرع4
2معامالت مالية معا�سرة355 �سرع5
3النحو )3(356 �سرع6
3القانون الإداري )2(361 نظم7

2متطلب فقه اختياري�سرع8
2الثقافة الإ�سالمية )3(103 �سلم9

3ق�سايا عقدية معا�سرة358 �سرع10
24جمموع الوحدات

v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي ال�ساد�س:
 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1القراآن الكرمي )6(361 �سرع1
2تف�سري اآيات الأحكام )4(362 �سرع2
3فقه الأحوال ال�سخ�سية )1(363 �سرع3
3الفرائ�ض )1(364 �سرع4
3اأ�سول الفقه )6(365 �سرع5
2القواعد الفقهية )2(366 �سرع6
2املقا�سد ال�سرعية367 �سرع7
3النحو )4( 368 �سرع8
3اأ�سول الإميان )2(369 �سرع9

2اأحاديث الأحكام )4(370 �سرع10
24جمموع الوحدات

v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي ال�سابع:
 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1القراآن الكرمي )7(471 �سرع1
3فقه الأحوال ال�سخ�سية )2(472 �سرع2
3 فقه اجلنايات473 �سرع3
3الفرائ�ض )2(474 �سرع4
3اأ�سول الفقه )7(475 �سرع5
2اخلالف واملناظرة476 �سرع6
3الإجراءات اجلزائية477 �سرع7

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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3الأديان والفرق واملذاهب الفكرية 478 �سرع8
2ال�سيا�سة ال�سرعية479 �سرع9

25جمموع الوحدات
v  املـ�سـتـوى الـدرا�ســي الثامن:

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1القراآن الكرمي )8(361 �سرع1
3فقه احلدود والتعزيرات362 �سرع2
2فقه الق�ساء واملرافعات363 �سرع3
2فقه الأطعمة والأميان364 �سرع4
2طرق الإثبات365 �سرع5
3اأ�سول الفقه )8(366 �سرع6
2تخريج الفروع على الأ�سول367 �سرع7
3م�سروع بحث وتدريب 368 �سرع8
2متطلب فقه اختياري�سرع9

2اأحاديث الأحكام )5(490 �سرع10
22جمموع الوحدات

تو�سيف مقررات :  v
v  اأول: املقررات الإجبارية

111 �سرعالقراآن الكرمي )1(
تهدف املادة اإىل متكن الطالب من التالوة املجودة للقراآن الكرمي .و اأحكام التجويد وكيفية ا�ستخراجها وتطبيقها 

.واكت�ساب الطالب القدرة على اأن يعلم النا�ض القراآن تعليما �سحيحا. وحفظ  بع�ض �سور القراآن الكرمي.

�سرعاأ�سول الفقه )1(  115
     ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطالب على مب���ادئ علم اأ�سول الفقه ون�ساأته وموؤلفات���ه. و اأ�سول ال�ستنباط عند 
اأئم���ة املذاه���ب الفقهي���ة الأربعة. واأه���م  امل�سطلحات الفقهي���ة والأ�سولية التي يحت���اج اإليها يف درا�ست���ه لعلم الفقه 

واأ�سوله. 

112 �سرعتف�سري اآيات الأحكام )1(
ته���دف امل���ادة اإىل تع���رف الطالب على اآيات الأحكام من حيث اجلملة وطرق دللة الق���راآن عليها. و تف�سري الغريب 
يف الآي���ات. واملعن���ى العام لالآية. �سبب النزول اإن كان معلوم���اً. واإملام الطالب بالقراءات امل�سهورة الواردة يف الآية اإن 

وجدت، وا�ستنتاج اأثرها يف املعنى الذي تدل عليه الآية وبيان اأثر ذلك يف اختالف الفقهاء.

117 �سرعاأحاديث الأحكام )1(
ته���دف امل���ادة اإىل تع���رف الطالب على جه���ود العلماء يف خدمة اأحادي���ث الأحكام من حيث اجلمل���ة - كذلك تخريج 
احلدي���ث م���ن م�س���دره، وبيان درجته، م���ن حيث ال�سحة وال�سع���ف، و�سبب ذلك اإجم���اًل -واأن يتعرف الطالب على 

غريب الألفاظ من خالل كتب غريب احلديث -واأن يدرك املعنى العام للحديث.

116 �سرعاملدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي
تهدف املادة اإىل اأن اإملام الطالب مببادئ علم الفقه الإ�سالمي، وخ�سائ�سه. واأن ي�ستوعب الطالب اأثر ع�سر النبوة 
يف تاأ�سي����ض الفق���ه. واأن ي�ستوع���ب الطالب اأثر ع�سر ال�سحابة والتابعني يف الفق���ه. واأن يطلع الطالب على م�سرية 

الفقه يف ع�سر الأئمة املجتهدين. واأن يتعرف الطالب على م�سرية الفقه بعد ع�سر الأئمة املجتهدين.

113 �سرعفقه الطهارة
ر به. واأنواع الآنية، واأحكام ا�ستعمالها.  تهدف املادة اإىل  اأن يعرف الطالب معنى الطهارة، واأنواعها، واأحكام املاء املتطهَّ
اأن ي����درك الطال����ب واأحك����ام ال�ستنج����اء وال�ستجم����ار، واآدابهم����ا. و�س����نن الفط����رة، واأحكام ال�س����واك. واأحك����ام الو�سوء، 
و�سروطه، و�سننه ،وموجبات الغ�سل، و�سفته، واأحكامه. واأحكام امل�سح على اخلفني واحلوائل. ومعنى التيمم، و�سفته، 

واأحكامه. ومعنى النجا�سة، واأق�سامها، واأحكامها. ومعنى احلي�ض وال�ستحا�سة والنفا�ض، واأحكام كل منها.

114 �سرعفقه ال�سالة
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يدرك الطالب حقيقة ال�سالة، وم�سروعيتها، واأحكام النداء لها. و�سروط ال�سالة، واأحكام كل 
�سرط. واأركان ال�سالة، وواجباتها، و�سننها، واأحكامها. واأحكام ال�سهو يف ال�سالة. واأنواع �سالة التطوع، واأحكامها. 
واأحكام �سالة اجلماعة. واأحكام �سالة اأهل الأعذار. واأحكام �سالة اجلمعة. واأحكام �سالة العيدين. واأحكام �سالة 

اخل�سوف والك�سوف. واأحكام �سالة ال�ست�سقاء. واأحكام اجلنائز.

121 �سرعالقراآن الكرمي )2(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي .وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا .واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي .وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.
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128 �سرعالعقيدة )1(
تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على املفاهيم وامل�سطلحات الأ�سا�سية يف علم العقيدة. وكيفية التلقي وال�ستدلل يف 
م�سائل العقيدة واأن يتعرفوا على اأدلة اإثبات وجود اهلل والرد على من ينكر ذلك. واأن يتعرفوا على توحيد الأ�سماء 

وال�سفات ومناهج املخالفني يف ذلك .ومعنى توحيد الإلوهية.

124 �سرعاأ�سول الفقه )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطالب على مبادئ علم اأ�سول الفقه ون�ساأته وموؤلفاته. واأ�سول ال�ستنباط عند اأئمة 

املذاهب الفقهية الأربعة. واأهم  امل�سطلحات الفقهية والأ�سولية التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه.

126 �سرعاأحاديث الأحكام )2(
ته���دف امل���ادة اإىل تعرف الطالب على جهود العلم���اء يف خدمة اأحاديث الأحكام من حيث اجلملة. وتخريج احلديث 
م���ن م�س���دره، وبي���ان درجته، من حيث ال�سحة وال�سعف، و�سبب ذلك اإجماًل. وتعرف الطالب على غريب الألفاظ 
م���ن خ���الل كتب غريب احلدي���ث. واملعنى العام للحديث. و�سبب ورود احلديث اإن ك���ان معلوماً. وا�ستنباط الأحكام 
م���ن احلدي���ث م���ن خ���الل كت���ب ال�س���روح، والتوفي���ق بني احلدي���ث وب���ني الن�سو����ض التي تب���دو معار�س���ة لظاهره. 

وا�ستنباط بع�ض الفوائد احلديثية من خالله. 

123 �سرعفقه الزكاة وال�سيام
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يعرف الطالب حقيق���ة الزكاة، وحكمها، و�سروط وجوبها. واأحكام زك���اة بهيمة الأنعام. واأحكام 
زكاة اخلارج من الأر�ض. واأحكام زكاة النقدين .واأحكام زكاة عرو�ض التجارة. واأحكام زكاة الفطر .والأحكام املتعلقة 
باإخراج الزكاة .والأحكام املتعلقة باأهل الزكاة. و�سدقة التطوع. وحقيقة ال�سيام، واأحكامه .وعلى مف�سدات ال�سوم، 

واأحكامها. واأحكام ق�ساء ال�سوم .واأحكام �سوم التطوع .واأحكام العتكاف.

122 �سرععلوم القراآن
 ته���دف امل���ادة اإىل تع���رف الطالب على علوم القراآن واأهميته واأه���م امل�سنفات فيه. واأول ما نزل من القراآن واآخر ما 
نزل. ومتييز مراحل جمع القراآن الكرمي. ومعرفة �سبب النزول واأثره يف فهم الآية. ومتييز الطالب بني لقراءات 
ال�سب���ع والأح���رف ال�سبعة. واأهمية نا�سخ القراآن ومن�سوخه واأثره يف ا�ستنباط الأحكام و امل�سائل امل�سرتكة بني علوم 

القراآن واأ�سول الفقه. 

127 �سرعم�سطلح احلديث
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يل���م الطال���ب مببادئ علم م�سطل���ح احلديث. واأن ي���درك اأق�سام احلدي���ث باعتباراته املختلفة، 

ويعرف الأحكام املتعلقة بها. واأن يتعرف الطالب على مراتب اجلرح والتعديل.

125 �سرعمناهج بحث
تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على مبادئ البحث العلمي. ومناهج البحث العلمي. واإح�سان الطالب �سياغة خطة 
البح���ث. وقواع���د جمع املادة العلمية. وقواعد �سياغة البحث العلم���ي. والتزام الطالب بقواعد التعليق والتهمي�ض 
والتوثي���ق وقواع���د حتقي���ق املخطوط���ات. وتع���رف الطال���ب عل���ى املراجع وامل�س���ادر، وطريق���ة ترتيبه���ا وفهر�ستها. 

وطريقة طباعة البحث واإخراجه و تدريب الطالب على اإعداد بحث علمي. 

231 �سرعالقراآن الكرمي )3(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي .وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا .واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي .وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة. 

235 �سرعاأ�سول الفقه )3(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطالب على مبادئ علم اأ�سول الفقه ون�ساأته وموؤلفاته. واأ�سول ال�ستنباط عند اأئمة 

املذاهب الفقهية الأربعة. واأهم امل�سطلحات الفقهية والأ�سولية التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه.

237 �سلمالنحو )1(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطالب على اأق�سام الكالم . واأن مييز الطالب ب���ني اأق�سام الكالم .و ي�ستطيع التفريق 

بني املعرب واملبني . واأن يتمكن الطالب من اأن يفهم اجلملة الإ�سمية.

232 �سرعتف�سري اآيات الأحكام )2(

تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على اآيات الأحكام من حيث اجلملة وطرق دللة القراآن عليها. واأن يتعرف الطالب 
عل���ى تف�س���ري الغري���ب يف الآي���ات. واملعن���ى العام لالآية. و�سب���ب النزول اإن كان معلوم���اً. واأن يلم الطال���ب بالقراءات 
امل�سه���ورة ال���واردة يف الآي���ة اإن وج���دت، وا�ستنت���اج اأثرها يف املعن���ى الذي تدل علي���ه الآية وبيان اأث���ر ذلك يف اختالف 
الفقهاء. وا�ستنباط الأحكام من الآية. واأن يقدر على التوفيق بني الآية وبني الآيات التي تبدو معار�سة لظاهرها. 

واأن ي�ستطيع ا�ستنباط بع�ض الفوائد من خالل الآية.

236 �سرعمبادئ القت�ساد 
تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على اأ�س�ض علم القت�ساد. واأن يتعرف الطالب على اأبرز مفاهيم القت�ساد اجلزئي. 
واأن يتع���رف الطال���ب عل���ى اأب���رز اأ�س�ض القت�س���اد الكلي. واأن يتع���رف الطالب عل���ى املوؤ�س�سات القت�سادي���ة، واملالية 

الدولية.

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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234 �سرعفقه اجلهاد والعالقات الدولية
ته���دف امل���ادة اإىل تع���رف الطال���ب على اجله���اد: حقيقته، وحكم���ه، واحلكمة من���ه. واأق�سام اجلهاد م���ن حيث الدفع 
���ري، وال�سيا�س���ة ال�سرعية،  والطل���ب، وحقيقتهم���ا، و�سروطهم���ا العالق���ات الدولي���ة: املراد به���ا، وعالقاتها بعلم ال�سِّ
وم�سادره���ا يف الإ�س���الم. احل���الت الت���ي يكون فيها اجله���اد فر�ض عني. والرب���اط يف �سبيل اهلل: امل���راد به، وف�سله. 
التفري���ق ب���ني َمْن ي�سلح للجهاد، وَمْن ل ي�سل���ح والدولة: معناها، واأركانها. ودار الإ�سالم ودار العهد ودار احلرب: 
امل���راد ب���كل منها، والأحكام املتعلقة به���ا. والعالقات الدولية حال ال�سلم واحلرب. و�س���روط امل�سوؤولية الدولية حال 
ال�سل���م واحل���رب. واملعاه���دات الدولية: حقيقته���ا، ون�ساأته���ا، وحتريرها، والت�سدي���ق عليها، وتف�سريه���ا، واأحكامها 

ال�سرعية.

233 �سرعفقه املنا�سك
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطال���ب حقيق���ة املنا�س���ك، وحكمه���ا، و�س���روط وجوبه���ا. واأن ي���درك الطال���ب املق�س���ود 
باملواقي���ت الزماني���ة واملكاني���ة، واأحكامهم���ا .واأن يتع���رف الطال���ب عل���ى حقيق���ة الإح���رام، واأحكام���ه .و اأركان احلج 

والعمرة، وواجباتهما، و�سننهما .واأحكام الَهْدي والأ�سحية والعقيقة.

231 نظممبادئ القانون 
تهدف املادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية العامة. وتاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول القانونية. وتعويد الطالب 
على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط. وتنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية.

241 �سرعالقراآن الكرمي )4(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الط���الب من التالوة املج���ودة للقراآن الك���رمي وتعلم اأحك���ام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا .واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي .وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.

247 �سرعاأ�سول الإميان )1(
تهدف املادة اإىل اأن يتعرف الطالب على ركن الإميان باملالئكة، واأن يتعرف على ركن الإميان بالكتب ،واأن يتعرف على 

ركن الإميان بالر�سل ،واأن يتعرف على ركن الإميان باليوم الآخر ،واأن يدرك لوازم �سهادة ) اأن حممداً ر�سول اهلل .

248 �سرعاأ�سول التخريج
ته���دف امل���ادة اإىل التع���رف عل���ى م�س���ادر ال�سن���ة. والقدرة عل���ى تخريج حديث ر�س���ول اهلل �سلى اهلل علي���ه و�سلم من 
مواطن���ه الأ�سلي���ة تعوي���د الطالب على التاأم���ل والقدرة على ال�ستنباط. واأن يطبق الطال���ب طرق التخريج عمليا 

من خالل املعمل واملكتبة. واأن يتعرف على اأ�سهر طرق التخريج واملوؤلفات التي يخرج بها من خاللها.

243 �سرعاأ�سول الفقه )4(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى مبادئ عل���م اأ�سول الفق���ه ون�ساأته وموؤلفات���ه. اأن ي���درك الطالب اأ�سول 
ال�ستنب���اط عن���د اأئم���ة املذاهب الفقهية الأربع���ة. واأن يتعرف الطالب عل���ى اأهم  امل�سطلحات الفقهي���ة والأ�سولية 

التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه واأ�سوله.

243 نظمالقانون الإداري )1(
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب بالقواع���د الإدارية القانوني���ة. وتاأ�سي����ض الطالب بالأ�س���ول القانوني���ة الإدارية. 
وتعوي���ده عل���ى التاأم���ل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف ق�ساي���ا القان���ون الإداري .تنمية قدرته عل���ى التو�سل لالأحكام 

املنا�سبة يف الق�سايا القانونية الإدارية.

245 �سرعالنحو )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتمك���ن الطال���ب م���ن اأن يفهم اجلمل���ة الإ�سمي���ة .واأن ي�ستطي���ع التفريق بني مكون���ات اجلملة 

الإ�سمية .واأن مييز بني مكونات اجلملة الفعلية .واأن ي�ستطيع ا التفريق بني مكونات اجلملة الفعلية .

249 �سرعاأحاديث الأحكام )3(
ته���دف امل���ادة اإىل تع���رف الطال���ب عل���ى جهود العلم���اء يف خدمة اأحاديث الأحك���ام من حيث اجلمل���ة. كذلك تخريج 
احلدي���ث م���ن م�س���دره، وبي���ان درجت���ه، م���ن حيث ال�سح���ة وال�سع���ف، و�سبب ذل���ك اإجم���اًل. والتع���رف  على غريب 
الألفاظ من خالل كتب غريب احلديث. و املعنى العام للحديث. و �سبب ورود احلديث اإن كان معلوماً. و ا�ستنباط 
الأحك���ام م���ن احلدي���ث من خالل كتب ال�س���روح .والقدرة  الطالب على التوفيق ب���ني احلديث وبني الن�سو�ض التي 

تبدو معار�سة لظاهره. وا�ستنباط بع�ض الفوائد احلديثية من خالله

242 �سرعفقه املعامالت )1(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطال���ب حقيق���ة البي���ع، واأحكامه. واأن ي���درك معنى ال�س���روط يف البي���ع، واأنواعها. واأن 
يتع���رف عل���ى حقيقة اخلي���ار يف البيع، واأحكامه. واأن يدرك معنى بيع الأ�سول والثم���ار، واأحكامه. واأن يتعرف على 
لَم وال�ست�سن���اع، واأحكامهما. واأن يعرف حقيقة القر�ض،  حقيق���ة الرب���ا وال�سرف، واأحكامه .واأن يدرك حقيقة ال�سَّ
واأحكامه .اأن يعرف الطالب حقيقة الرهن، واأحكامه .واأن يعرف ا حقيقة ال�سمان والكفالة، واأحكامهما. واأن يفهم 

حقيقة احلوالة، واأحكامها .واأن يتو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا املعامالت.

2 44 �سرعالقواعد الفقهية )1(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتعرف الطالب على مبادئ علم القواع���د الفقهية ون�ساأته وموؤلفاته. واأن يعرف حقيقة جملة 
م���ن القواع���د الكلي���ة، وي�سبط اأحكامه���ا. واأن يتعرف الطالب على اأه���م  القواعد الفقهي���ة والأ�سولية التي يحتاج 

اإليها يف درا�سته لعلم ال�سريعة.
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351 �سرعالقراآن الكرمي )5(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي. وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقها واكت�ساب الطالب القدرة على اأن يعلم النا�ض القراآن تعليما �سحيحا. وحفظ بع�ض �سور القراآن الكرمي 

.وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.

354 �سرعاأ�سول الفقه )5(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى مبادئ عل���م اأ�سول الفق���ه ون�ساأته وموؤلفات���ه. اأن ي���درك الطالب اأ�سول 
ال�ستنب���اط عن���د اأئم���ة املذاهب الفقهية الأربع���ة. واأن يتعرف الطالب عل���ى اأهم  امل�سطلحات الفقهي���ة والأ�سولية 

التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه واأ�سوله.

361 نظمالقانون الإداري )2(
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب بالقواع���د الإدارية القانوني���ة. وتاأ�سي����ض الطالب بالأ�س���ول القانوني���ة الإدارية. 
وتعوي���ده عل���ى التاأم���ل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف ق�ساي���ا القان���ون الإداري. تنمية قدرته عل���ى التو�سل لالأحكام 

املنا�سبة يف الق�سايا القانونية الإدارية.

356 �سرعالنحو )3(
تهدف املادة اإىل اأن ي�ستطيع الطالب التفريق بني اأنواع املن�سوبات واأن يتمكن من اأن يفهم عمل حروف اجلر.

352 �سرعتف�سري اآيات الأحكام )3(
تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على اآيات الأحكام من حيث اجلملة وطرق دللة القراآن عليها. واأن يتعرف الطالب 
عل���ى تف�س���ري الغري���ب يف الآي���ات. واملعن���ى العام لالآية. و�سب���ب النزول اإن كان معلوم���اً. واأن يلم الطال���ب بالقراءات 
امل�سه���ورة ال���واردة يف الآي���ة اإن وج���دت، وا�ستنت���اج اأثرها يف املعن���ى الذي تدل علي���ه الآية وبيان اأث���ر ذلك يف اختالف 
الفقهاء. وا�ستنباط الأحكام من الآية. واأن يقدر على التوفيق بني الآية وبني الآيات التي تبدو معار�سة لظاهرها. 

واأن ي�ستطيع ا�ستنباط بع�ض الفوائد من خالل الآية.

353 �سرعفقه املعامالت )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يفه���م الطال���ب حقيق���ة العاري���ة، واأحكامه���ا. وحقيق���ة الوديع���ة، واأحكامه���ا. وحقيق���ة ال�سل���ح 
واجل���وار، واأحكامهم���ا. واأن يفهم حقيقة احَلْجر، واأحكامه. واأن يفهم حقيقة الوكالة، واأحكامها. واأن يفهم حقيقة 
ال�سرك���ة املزارع���ة وامل�ساق���اة واأحك���ام كل منه���ا. واأن ي���درك الطال���ب حقيق���ة الإج���ارة، واأحكامه���ا. واأن يفهم حقيقة 
ال�سب���ق، واأحكام���ه. واأن ي���درك حقيقة الغ�سب، واأحكامه. واأن يعرف حقيقة ال�سفع���ة، واأحكامها. واأن يدرك حقيقة 
�َقطة واللقيط،  اإحي���اء امل���وات، واأحكامه. واأن يع���رف  حقيقة اجَلَعالة، ويتعرف على اأحكامها. واأن ي���درك حقيقة اللُّ

واأحكامهما. واأن يفهم  حقيقة الوقف، واأحكامه واأن يعرف حقيقة الهبة والو�سية، واأحكامهما.

355 �سرعمعامالت مالية معا�سرة
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى اأب���رز العق���ود املالي���ة املعا�س���رة واأن ي���درك الطال���ب اأحك���ام تل���ك العقود 

وم�ستجداتها. واأن يتبني للطالب اأهمية الفقه يف تكييف امل�ستجدات واإبراز �سالحيته لكل زمان ومكان.

361 �سرعالقراآن الكرمي )6(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي .وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا .واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي .وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.

365 �سرعاأ�سول الفقه )6(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى مبادئ عل���م اأ�سول الفق���ه ون�ساأته وموؤلفات���ه. اأن ي���درك الطالب اأ�سول 
ال�ستنباط عند اأئمة املذاهب الفقهية الأربعة. واأن يتعرف الطالب على اأهم امل�سطلحات الفقهية والأ�سولية التي 

يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه واأ�سوله.

369 �سرعاأ�سول الإميان )2(
تهدف املادة اإىل اأن يتعرف الطالب على ركن الإميان بالقدر واأن يتعرف على معنى الإميان ولوازمه وما يناق�سه. 
واأن يتع���رف عل���ى معنى التكفري و�سروط���ه وموانعه .و اأن يدرك مفهوم البدعة و�سوابطها .واأن يتعرف على معنى 

ال�سحابة وحقوقهم .واأن يتعرف على مفهوم اجلماعة والإمامة و�سوابطهما .

368 �سرعالنحو )4( 
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتق���ن الطال���ب الأ�سالي���ب الإن�سائية كالتعج���ب واملدح وال���ذم. واأن يعرف الطال���ب التوابع واأن 
ي�ستطي���ع التعام���ل م���ع اأن���واع التواب���ع. واأن يتقن الأ�سماء الت���ي تعمل عمل الفع���ل. واأن يتعرف على ح���روف النداء 

وعملها. واأن مييز بني اأق�سام املنادى. واأن ي�ستطيع التفريق بني اأنواع املمنوع من ال�سرف

362 �سرعتف�سري اآيات الأحكام )4(
تهدف املادة اإىل تعرف الطالب على اآيات الأحكام من حيث اجلملة وطرق دللة القراآن عليها. واأن يتعرف الطالب 
عل���ى تف�س���ري الغري���ب يف الآي���ات. واملعن���ى العام لالآية. و�سب���ب النزول اإن كان معلوم���اً. واأن يلم الطال���ب بالقراءات 

امل�سهورة الواردة يف الآية اإن وجدت، وا�ستنتاج اأثرها يف املعنى الذي تدل عليه الآية وبيان اأثر ذلك يف اختالف
الفقهاء. وا�ستنباط الأحكام من الآية. واأن يقدر على التوفيق بني الآية وبني الآيات التي تبدو معار�سة لظاهرها. 

واأن ي�ستطيع ا�ستنباط بع�ض الفوائد من خالل الآية.

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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364 �سرعالفرائ�ض )1(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطالب مب���ادئ علم الفرائ�ض، واأ�س����ض التوريث يف الإ�سالم. واأن ي���درك حقيقة الإرث، 
وبيان الورثة. واأن يعرف الفرو�ض املقدرة، واأ�سحابها، و�سروط اإرثهم لها. واأن يعرف حقيقة التع�سيب، واأحكامه. 

واأن يفهم معنى احلجب، واأحكامه. واأن يعرف حكم توريث الإخوة مع اجلد، وما يتعلق بذلك من اأحكام.

363 �سرعفقه الأحوال ال�سخ�سية )1(
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب حقيقة النكاح، واأحكامه واآثاره. واأن يعرف ُفَرق النكاح، وما يتعلق بها واأحكامها 

واأن يتو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية.

366 �سرعالقواعد الفقهية )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتعرف الطالب على مبادئ علم القواع���د الفقهية ون�ساأته وموؤلفاته. واأن يعرف حقيقة جملة 
م���ن القواع���د الكلي���ة، وي�سبط اأحكامه���ا. واأن يتعرف الطالب على اأه���م  القواعد الفقهي���ة والأ�سولية التي يحتاج 

اإليها يف درا�سته لعلم ال�سريعة.

367 �سرعاملقا�سد ال�سرعية
تهدف املادة اإىل اأن يتعرف الطالب على مبادئ علم مقا�سد ال�سريعة ون�ساأته وموؤلفاته. واأن يعرف اأدلة اعتبار مقا�سد 

ال�سريعة، وطرق معرفتها، وتق�سيماتها واأن يدرك القواعد املتعلقة مبقا�سد ال�سريعة، وو�سائل املحافظة عليها.

471 �سرعالقراآن الكرمي )7(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي .وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا .واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي .وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.

475 �سرعاأ�سول الفقه )7(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى مبادئ عل���م اأ�سول الفق���ه ون�ساأته وموؤلفات���ه. اأن ي���درك الطالب اأ�سول 
ال�ستنباط عند اأئمة املذاهب الفقهية الأربعة. واأن يتعرف الطالب على اأهم امل�سطلحات الفقهية والأ�سولية التي 

يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه واأ�سوله.

484 نظمالإجراءات اجلزائية
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب بقواعد الإج���راءات اجلزائية. وتاأ�سي����ض الطالب بالأ�س���ول القانونية التي حتكم 
الدع���وى اجلزائي���ة. وتعوي���ده عل���ى التاأم���ل والق���درة عل���ى ال�ستنب���اط يف الق�سايا اجلزائي���ة. وتنمي���ة قدرته على 

التو�سل لالأحكام اجلزائية املنا�سبة يف الق�سايا القانونية.

476 �سرعاخلالف واملناظرة

تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب حقيقة اخلالف، واآدابه، واأحكامه. واأن يعرف حقيقة املناظرة، واآدابها و�سوابطها 
ومراحلها واأن يتعرف على اأهم  معايري واأ�سباب اخلالف واملناظرات التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم ال�سريعة.

474 �سرعالفرائ�ض )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطالب معنى ح�ساب املواريث، ومو�سوعه، والتاأ�سي���ل، والعول، والت�سحيح. واأن يدرك 
معن���ى املنا�سخ���ات، واأحكامه���ا. اأن يعرف ق�سم���ة الرتكات، واأحكامه���ا. واأن يعلم حقيقة اخلنث���ى، واحلمل، واملفقود، 
والغرق���ى، والهدم���ى، والأحك���ام املتعلق���ة باإرثهم. واأن ي���درك معنى الرد، واأحكام���ه. اأن يعرف الطال���ب املراد بذوي 

الأرحام، والأحكام املتعلقة بهم.

478 �سرعالأديان والفرق واملذاهب الفكرية 
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطالب على �سفات الفرق���ة الناجية. واأن يتعرف على الديان���ة اليهودية والن�سرانية 
ووج���ه انحرافهم���ا .و على �سفات الفرق املخالفة لأهل ال�سنة واجلماع���ة .واأن يتعرف على �سفات املذاهب الفكرية 

املعا�سرة. اأن يدرك كيفية عر�ض الجتاهات الفكرية املعا�سرة على ميزان الن�ض ال�سرعي.

472 �سرعفقه الأحوال ال�سخ�سية )2(
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يفه���م الطال���ب حقيق���ة الِع���َدد، ويتع���رف عل���ى اأحكامه���ا، وي���درك معن���ى الإح���داد وال�سترباء 
واأحكامهم���ا. واأن ي���درك حقيق���ة الر�س���اع، والنفق���ات، واحل�سان���ة، ويتع���رف عل���ى اأحكامه���ا. واأن يتو�س���ل لالأحكام 

املنا�سبة يف ق�سايا الأحوال ال�سخ�سية.

473 �سرعفقه اجلنايات
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب معنى اجلنايات، واأق�سام القتل بغري حق، و�سور القتل العمد، واأحكامها، ويتعرف 
على الأحكام املتعلقة بالق�سا�ض. واأن يفهم حقيقة الدية، واأحكامها، ويدرك حقيقة العاقلة واأحكامها. واأن يعرف 
كف���ارة القت���ل وحكمه���ا، ونوع القتل الذي جتب في���ه، ويتعرف على خ�سالها واأحكامها. واأن يفه���م حقيقة الَق�َسامة، 

واأحكامها واأن يتو�سل لالأحكام الق�سائية املنا�سبة يف ق�سايا اجلنايات

361 �سرعالقراآن الكرمي )8(
ته���دف امل���ادة اإىل متك���ن الطالب م���ن التالوة املجودة للق���راآن الكرمي. وتعل���م اأحكام التجويد وكيفي���ة ا�ستخراجها 
وتطبيقه���ا. واكت�س���اب الط���الب الق���درة عل���ى اأن يعل���م النا����ض القراآن تعليم���ا �سحيح���ا. وحفظ بع�ض �س���ور القراآن 

الكرمي. وتزويد الطالب برثوة من الألفاظ والأ�ساليب القراآنية البليغة.
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366 �سرعاأ�سول الفقه )8(

ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب عل���ى مبادئ عل���م اأ�سول الفق���ه ون�ساأته وموؤلفات���ه. اأن ي���درك الطالب اأ�سول 
ال�ستنب���اط عن���د اأئم���ة املذاهب الفقهية الأربع���ة. واأن يتعرف الطالب عل���ى اأهم  امل�سطلحات الفقهي���ة والأ�سولية 

التي يحتاج اإليها يف درا�سته لعلم الفقه واأ�سوله.

367 �سرعتخريج الفروع على الأ�سول

ته���دف امل���ادة اإىل اأن يتع���رف الطال���ب على مب���ادئ وطرق تخريج الفروع عل���ى الأ�سول وموؤلفات���ه. واأن يتدرب على 
تخري���ج الف���روع عل���ى الأ�س���ول يف عدد من امل�سائ���ل الأ�سولية. واأن يتع���رف على اأهم  تخريجات ف���روع امل�سائل على 

اأ�سولها �سمن درا�سته لعلم.

365 �سرعطرق الإثبات

ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطال���ب معن���ى ال�سه���ادات، واأحكامه���ا. واأن يدرك معنى اليم���ني، واأحكامه���ا. اأن يعرف 
الطال���ب حقيق���ة النكول، وحكم الق�س���اء به. واأن يعرف حكم الق�ساء بال�ساهد واليم���ني، ويبني جماله. واأن يعرف 
الطال���ب حقيق���ة الإقرار، واأحكام���ه. اأن يدرك الطالب حقيقة الكتابة، واأحكامه���ا. واأن يعرف معنى القرائن، واأهم 

اأحكامها واأن يتعرف على اأهم الأنظمة الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة بطرق الإثبات.

364 �سرعفقه الأطعمة والأميان

تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب الأحكام املتعلقة بالأغذية احليوانية والنباتية. واأن يعرف  اأحكام الأ�سربة. اأن يعرف 
الطالب معنى الذكاة، واأهم اأحكامها. واأن يدرك الأحكام املتعلقة بال�سيد. اأن يعرف الطالب حقيقة اليمني، واأحكامها. 
واأن ي���درك معن���ى ال�ستثن���اء يف اليم���ني، واأحكامه. واأن يعرف حقيقة احلن���ث يف اليمني، واأهم الأحك���ام املتعلقة بها. واأن 

يعرف �سور تعدد الأميان، واأهم اأحكامها. واأن يعرف اأهم اأحكام النية يف الأميان واأن يعرف حقيقة النذر، واأحكامه.

362 �سرعفقه احلدود والتعزيرات

تهدف املادة اإىل اأن يفهم الطالب حقيقة احلد، واأحكامه. واأن يعرف حقيقة الزنا، واأحكامه. واأن يعرف املراد بالقذف، 
واأحكام����ه. واأن ي����درك حقيق����ة امل�سك����ر، واأحكام����ه. واأن يعرف حقيق����ة ال�سرق����ة، واأحكامها. واأن يفه����م حقيقة احلرابة، 
واأحكامه����ا. واأن يع����رف حقيق����ة البغاة، واأه����م الأحكام املتعلقة بهم. واأن يعرف معنى ال����ردة، واأهم الأحكام املتعلقة بها. 

واأن يعرف معنى التعزير، واأحكامه. واأن يتو�سل لالأحكام الق�سائية املنا�سبة يف ق�سايا احلدود التعزيرات.

363 �سرعفقه الق�ساء واملرافعات
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب حقيقة الق�ساء، ووليته، و�سروط القا�سي. واأن يدرك اآداب القا�سي. واأن يتعرف 
على طريق احلكم، و�سفته، واملراد بتقنني الأحكام، واأحكامه. واأن يعرف معنى الق�سمة، واأنواعها، وطريقتها. واأن 
يع���رف حقيق���ة الدع���اوى والبين���ات، واأهم اأحكامهم���ا. واأن يتعرف على اأه���م الأنظمة الق�سائي���ة يف اململكة العربية 

ال�سعودية. واأن يعرف كيفية التقا�سي واإ�سدار الأحكام.

368 �سرعم�سروع بحث وتدريب 
ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب بقواعد البحث الفقهي. وتاأ�سي�سه بالأ�س���ول القانونية وال�سرعية لأ�سول �سياغة 

العقود وتعويده على التاأمل والقدرة على اإعداد �سيغ الدعاوى وتنمية قدرته على اإعداد لوائح العرتا�ض.

�سرعتطبيقات ق�سائية
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب التطبيقات الق�سائية يف الق�ساء الإداري. واأن يعرف التطبيقات الق�سائية يف ق�ساء 
الأحوال ال�سخ�سية. واأن يعرف التطبيقات الق�سائية يف الق�ساء اجلزائي. واأن يعرف التطبيقات الق�سائية يف الق�ساء 

العام. واأن يعرف التطبيقات الق�سائية يف الق�ساء العمايل. واأن يعرف التطبيقات الق�سائية يف الق�ساء التجاري.

235 نظمالتنظيم الق�سائي
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطال���ب تاريخ الق�س���اء يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة. واأن يعرف درج���ات التقا�سي يف 

اململكة. واأن يعرف الخت�سا�سات النوعية للمحاكم. واأن يعرف اأهم الأنظمة الق�سائية يف اململكة.

�سرعالفقه الطبي
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يعرف الطالب الفقه الطبي حقيقت���ه واأهميته واأن يعرف اأحكام و�سوابط التداوي واملداواة يف 

الفقه الإ�سالمي. واأن يعرف الخت�سا�سات النوعية للجان الطبية ال�سرعية. 

�سرعالنظريات الفقهية
ته���دف امل���ادة اإىل اأن يع���رف الطالب حقيقة النظريات الفقهية، واأهميتها. واأن يعرف م�سادر النظريات. واأن يدرك 
اأرك���ان و�س���روط النظريات الفقهية. واأن يتعرف الفروق بني النظريات الفقهية والقواعد الفقهية. واأن يعرف اأهم 

النظريات الفقهية.

�سرععلم التوثيق الق�سائي
تهدف املادة اإىل اأن يعرف الطالب علم التوثيق الق�سائي من حيث مو�سوعه واأهميته يف جمال الق�ساء. واأن يعرف 
تاريخ كتابات العدل يف اململكة العربية ال�سعودية. واأن يعرف الخت�سا�سات النوعية لكتابات العدل. واأن يعرف اأهم 

اأنظمة التوثيق الق�سائي يف اململكة.

قسم الشريعة اإلسالمية   v
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اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س بالق�سم وفق الرتتيب التايل:  v

الأ�ساتذة
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

prof-hanafi64@hotmail.comاأ. د. اإ�سماعيل حممد حنفي احلاج

ذة 
سات

لأ�
ا

ون
ارك

مل�س
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سما

Dr.hamooda2010@gmail.comد. حممود حمودة �سالح منزل

Ramadan.alkattan@yahoo.comد. رم�سان ال�سيد اإ�سماعيل القطان

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
�سا

الأ

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
Dr.nawaf.alsharari@ hotmail.comد. نواف رحيل ال�سراري
dmoh515@hotmail.comد. حممد �سديد الثقفي
Elaid.com@hotmail.comد. حممد ح�سني العيد

Dr_marzuk@yahoo.comد. مرزوق فتحي عيد
Dr.Esmail14@yahoo.comد. اإ�سماعيل حممد ال�سنديدي

Slspal1@yahoo.comد. حممد اإ�سماعيل العطيوي
د. اأبو عبيدة اأحمد حممد ادري�ض

Fakhr1419@gmail.comد. فخر الدين عبد القادر
Alhh44@  otmail.comد. ح�سان جا�سم الهاي�ض
Dr.sobhy1976@gmail.comد. �سبحي عوي�ض اأحمد

Dr.th33@yahoo.comد. رم�سان ثابت اأبو �سمرة

ون
�سر

حا
امل

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
riyadsaleh@hotmail.comاأ. ريا�ض �سالح البلوي

info@majedbelal.comاأ. ماجد بالل فرج
hotmail.com@05537اأ. خليل اإبراهيم حوا�ض غزواين

اأ. با�سم حممد املعبدي
Ebrahim1221@hotmail.comاأ. اإبراهيم حممد ال�سفياين

اأ. فهد اأحمد اجلعفري
اأ. حممد مانع اجلهني

ون
�سر

حا
امل

اأ. اأحمد �سليمان العطيوي 
اأ. اأحمد حممد الأزوري

اأ. فهد عودة اهلل ال�سلمي
اأ. اإبراهيم �سمايل ال�سلمي

اأ. حممد �سعد العنزي

ون
يد

املع

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
Kh711@hotmail.comاأ. خالد �سامل املطريي

Algad-1@hotmail.comاأ. حممد خليل ال�سيخي
Aisob1@hotmail.comاأ. �سالح �سالح �سالمة البلوي
s.turky1999@ gmail.comاأ. �سليمان بن عبد اهلل احلمود

Yusr89@ gmail.comاأ. ي�سر اأحمد اخلطيب
اأ. عقيل بن حممد علي العقال

t-alshammari@ut.edu.saاأ. طارق مون�ض ال�سمري

بيانات الت�سال (رئي�س الق�سم):  v
رئي�ض الق�سم: د/ حممد �سديد الثقفي

dmoh515@hotmail.com   :الربيد الإلكرتوين
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v  الن�ساأة:
اأن�س���اأ ق�س���م الأنظم���ة بناء عل���ى قرار جمل����ض التعليم العايل رق���م 1433/68/13ه���� وتاري���خ 1433/2/21ه�.   
وي�س���كل ه���ذا النوع من القرارات قفزة نوعية و�سكلية يف م�سار التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية، 
حي���ث اأت���اح الفر�سة لإدخال اأمناط جدي���دة يف التعليم العايل بغية توفري ك���وادر علمية متخ�س�سة تواكب 

التنمية احلديثة وتلبي احتياجات �سوق العمل ال�سعودية وتنمي الوعي القانون يف املجتمع ال�سعودي.

الروؤية:  v
تقدمي التعليم القانوين املميز، القائم على الأ�سلوب التطبيقي.  

الر�سالة:  v
الريادة والتميز يف التعليم القانوين، والعمل على خدمة املجتمع، وذلك بتهيئة واإعداد قانونيني مزودين   
مبه���ارة التفك���ري والبح���ث، م���ن خ���الل تق���دمي برنام���ج تطبيق���ي عايل اجل���ودة يف خمتل���ف ف���روع املعرفة 

القانونية.

الأهداف:  v
تهدف جامعة تبوك من اإن�ساء ق�سم الأنظمة اإىل حتقيق جملة من الأهداف ومنها:

1- تعزيز ثقافة احلقوق ورفع الوعي املجتمعي بالأنظمة واحلقوق.
2-اإع���داد خريج���ني موؤهل���ني ومزودي���ن باحل���د الأدنى م���ن امله���ارات املهني���ة والبحثية للقي���ام مبهامهم يف 
جم���الت املحام���اة، ال�ست�س���ارات القانونية، الدع���اء العام، التحقيق���ات، وخمتلف الأن�سط���ة القانونية 

الأخرى يف الدوائر احلكومية والأهلية. 
3- تقدمي تعليم جامعي مميز يف جمال العلوم القانونية يتوافق مع معايري العتماد واجلودة.

4- الرتق���اء بالوع���ي القان���وين للعاملني يف هذا املج���ال يف القطاعني احلكومي والأهل���ي عن طريق اإقامة 
الندوات العلمية والربامج التدريبية.

5- الإ�سه���ام يف اإع���داد م�ساري���ع الأنظمة واللوائ���ح والدرا�سات والبح���وث القانونية الت���ي حتتاجها خمتلف 
الأجهزة احلكومية والأهلية على حد �سواء.

6- العمل على حتفيز البحث العلمي يف جمال املعارف القانونية من خالل الن�سر يف الدوريات املتخ�س�سة 
املحلية والعاملية.

7- الإ�سه���ام يف تهيئ���ة باحث���ني يف �ستى جمالت الأنظم���ة واحلقوق ممن لديهم مه���ارات التفكري والإبداع، 

ومتكينهم من الإ�سهام يف حل امل�سكالت القانونية وحفظ احلقوق.
املواد والربامج التي ي�سرف عليها الق�سم :  v

ي�سرف على مواد الأنظمة يف مرحلة الدبلوم.   ��1
ي�سرف على مواد الأنظمة يف مرحلة البكالوريو�ض.   ��2

ي�سرف على برامج املاج�ستري والدكتوراه لق�سمي الأنظمة العام واخلا�ض.   ��3

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف (الق�سم):  v
للح�سول على درجة البكالوريو�ض يف )الق�سم( فاإنه يتعني على الطالب اإكمال )146( �ساعة درا�سية كما يلي: 

عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلبات

29متطلبات ال�سنة التح�سريية

12متطلبات اجلامعة

93املتطلبات القانونية والفقهية الإجبارية

12املتطلبات القانونية الختيارية

146املجموع

لك���ي يتمك���ن طلب���ة ق�س���م الأنظم���ة التخ���رج واحل�س���ول عل���ى درج���ة البكالوريو����ض يف الأنظم���ة، يتوج���ب   
عليه���م درا�س���ة ت�سعة )9( م�ستويات درا�سي���ة، م�ستويني للربنامج التح�سريي، و�سب���ع م�ستويات للمقررات 
التخ�س�سي���ة يدر�س���ون فيه���ا مائة و�ست���ة واأربع���ون )146( وحدة درا�سي���ة، حيث يدر�ض الطال���ب اثني ع�سر 
)12( وح���دة درا�سي���ة كمتطلب���ات جامعة، كما يدر�ض ت�سع وع�س���رون )29( وحدة درا�سي���ة كمتطلبات لل�سنة 
التح�سريية، اإ�سافة اإىل ثالث وت�سعون )93( وحدة درا�سية كمقررات قانونية اإجبارية )78 وحدة درا�سية 

قانونية و 15 وحدة درا�سية فقهية(، وكذلك اثني ع�سر )12( وحدة درا�سية قانونية اختيارية.

متطلبات اجلامعة املقررة على طـلبة ق�سـم الأنظمة:  v
تبل���غ متطلب���ات اجلامعة املقررة عل���ى طلبة ق�سم الأنظمة اثني ع�سر )12( وحدة درا�سية، تق�سم على �ستة )6( مقررات    

درا�سية، وذلك على النحو التايل:

قسم األنظمة   v
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رقم املقرر م
م�سمى املقررورمزه

دات
وح

د ال
عد

دات
وح

ة ال
بيع

ط

�سي
درا

ى ال
ستو

امل�

قرر
ب امل

طل
مت

 Course
title

 C
ou

rs
e N

o
& 

co
de

Islamic ����الثايننظري2الثقافة الإ�سالمية )1(101 �سلم1
"Culture"1ISLS  101

Islamic 101 �سلماخلام�ضنظري2الثقافة الإ�سالمية )2(201 �سلم2
"Culture"2ISLS  201

 201Islamic �سلمال�سابعنظري2الثقافة الإ�سالمية )3(301 �سلم3
Culture"3"ISLS  301

Islamic 301 �سلمالتا�سعنظري2الثقافة الإ�سالمية )4(401 �سلم4
"Culture"4ISLS  401

Arabic ����الثالثنظري2مهارات لغوية101 عرب5
SkillsARAB  101

Writing 101عربالرابعنظري2مهارات الكتابة201 عرب6
SkillsARAB  102

12جمموع الوحدات الدرا�سية ملتطلبات اجلامعة
�سروط اللتحاق بق�سم الأنظمة:  v

ي�س���رتط يف الطال���ب الذي يرغب اللتح���اق بق�سم الأنظمة بجامعة تبوك اأن تنطبق علي���ه ال�سروط املعتمدة من قبل    
جمل�ض اجلامعة، وهي على النحو التايل:

اأن يكون الطالب/اأو الطالبة �سعودي اجلن�سية، اأو من اأم �سعودية.  )1
اأن يكون حا�سل على �سهادة الثانوية العامة، اأو ما يعادلها من داخل اململكة اأو خارجها.  )2

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.  )3
اأن ل يك���ون ق���د ُف�س���ل من اجلامعة اأو اأي جامعة اأخرى ف�ساًل اأكادميي���اً اأو تاأديبياً، واإذا ات�سح بعد قبول الطالب   )4

اأنه �سبق ف�سله فيعد قبوله لغياً.
ل تقبل اجلامعة اأي �سهادة م�سى عليها اأكرث من خم�ض �سنوات.  )5

اأن يح�سل على موافقة من مرجعه بالدرا�سة اإذا كان يعمل يف اأي جهة حكومية اأو خا�سة  )6
اجتي���از اختب���اري القدرات والتح�سيل الذي يجريه املركز الوطن���ي للقيا�ض والتقومي. جتدر الإ�سارة باأن �سروط   )7
القب���ول ملرحل���ة البكالوريو����ض بكلي���ة القانون بجامع���ة اأك�سفورد قد ت�سمن���ت اإلزام الطلب���ة املتقدمني للقبول يف 

الكلية اإجراء اختبار القبول الوطني للقانون  )Law National Admission Test "LNAT"(حيث توؤخذ 
نتيجة الختبار على اإنها جانب اأ�سا�سي يف اتخاذ القرار بقبول الطالب من عدمه.

جهات التوظيف خلريجي ق�سم الأنظمة  وم�سمى الوظائف التي ُيعد لها اخلريج:  v
   يتوق���ع مل���ن يح�س���ل على درجة البكالوريو����ض يف العلوم القانونية من ق�سم الأنظمة بجامع���ة تبوك اأن يلتحق بالعمل 

القانوين م�ست�ساراً قانونياً، اأو حمامياً، اأو حمققاً يف اإحدى القطاعات التالية:
(اأ): القطاع احلكومي:  v

ميك���ن خلري���ج ق�س���م الأنظمة اأن يتوىل املهام القانوني���ة املختلفة التي يت�سمنها ت�سني���ف الوظائف احلكومية يف     
القطاعني املدين والع�سكري، وذلك يف اإحدى اجلهات التالية:

1- الإدارات القانونية يف الدوائر احلكومية.
2- هيئة التحقيق والدعاء العام.

3- هيئة الرقابة والتحقيق.
4- موؤ�س�سة النقد.
5- الديوان امللكي.

6- هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء.
7- اجلامعات احلكومية )البحث العلمي القانوين والتدري�ض(.

(ب): القطاع الأهلي:  v
1- مكاتب املحاماة وال�ست�سارات القانونية.

2- الإدارات القانونية يف خمتلف ال�سركات واملوؤ�س�سات والهيئات اخلا�سة.
3- اأق�سام وكليات الأنظمة باجلامعات الأهلية.
4- خمتلف جمالت التحكيم الدويل واملحلي.

5- املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية والبنوك.
مقررات الق�سم:  v

v  املقـررات القانونية الإجبارية التي ي�سرف عليها ق�سم الأنظمة:

عدد الوحدات الدرا�سيةرمز املقررا�سم املقررم
2313 نظممبادئ القانون 1 
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2323 نظمتاريخ القانون 2
2343 نظمالقانون الد�ستوري3
2413 نظمالنظرية العامة لاللتزامات "1"4
2353 نظمالتنظيم الق�سائي يف اململكة5
2433 نظمالقانون الإداري "1"6
2453 نظمقانون املرافعات7
3513 نظمالقانون الدويل العام "1"8
3523 نظمالقانون اجلزائي العام9

3533 نظمالقانون التجاري10
3553 نظمالنظرية العامة لاللتزامات "2"11
3613 نظمالقانون الإداري "2"12
3623 نظمالعقود املدنية13
3633 نظمقانون العمل14
3643 نظماأحكام امللكية15
4713 نظمالقانون اجلزائي اخلا�ض16
4723 نظمالعقود التجارية وعمليات البنوك17
4733 نظمطرق الإثبات والتنفيذ18
4813 نظمالأوراق التجارية والإفال�ض19
4823 نظمالتاأمينات الجتماعية20
4833 نظماأحكام ال�سمان العيني وال�سخ�سي21
4843 نظمالإجراءات اجلزائية22
5913 نظمالقانون الدويل اخلا�ض23
5923 نظماأحكام امللكية الفكرية والتجارية24
5933 نظماملنازعات الإدارية25
5943 نظمم�سروع بحث وتدريب26

78جمموع ال�ساعات املقررة

املقـررات القانونية الختيارية التي ي�سرف عليها ق�سم الأنظمة:  v

عدد الوحدات الدرا�سيةرمز املقررا�سم املقرر "عربي"م
3نظمالقانون اجلوي 1 
3نظمالتنظيم القانوين للمهن احلرة 2
3نظمقانون التجارة الدولية )بالإجنليزية(3
3نظمقوانني الأ�سواق املالية4
3نظمالقانون الدويل العام "2"5
3نظمقانون البيئة6
3نظمقانون النفط7
3نظمعلم الإجرام والعقاب8
3نظمالقانون البحري9

27جمموع ال�ساعات املقررة
املقررات التي ي�سرف عليها ق�سم ال�سريعة (اختيارية واإجبارية):  v

عدد الوحدات الدرا�سيةرمز املقررا�سم املقرر "عربي"م
2333 �سرعاملدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي 1 
2423 �سرعاأحكام الأ�سرة 2
2443 �سرعنظام الزكاة وال�سرائب3
3543 �سرعاأحكام املواريث والو�سايا والوقف4
3653 �سرعاأ�سول الفقه 5

15جمموع ال�ساعات املقررة
املتطلبات ال�سابقة لكل مقرر درا�سي:  v

يو�س���ح اجل���دول الت���ايل جمي���ع املتطلب���ات ال�سابقة الت���ي ت�سمنتها اخلط���ة الدرا�سية للمق���ررات القانوني���ة الإجبارية 
والختيارية لق�سم الأنظمة:

املتطلب ال�سابق امل�ستوىاملقرر امل�ستوى
املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالميالثالثاأحكام الأ�سرةالرابع

قسم األنظمة   v
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النظرية العامة لاللتزامات"1"الرابعاأحكام ال�سمان العيني وال�سخ�سيالثامن
مبادئ القانونالثالثاأحكام امللكيةال�ساد�ض
القانوين الإداري "1"الرابعالقانون الإداري "2"ال�ساد�ض
القانوين الإداري "1"الرابعاملنازعات الإداريةالتا�سع

التنظيم الق�سائي يف اململكةالثالثقانون العملال�ساد�ض
مبادئ القانونالثالثقانون املرافعاتالرابع

النظرية العامة الثالثالنظرية العامة لاللتزامات "2"اخلام�ض
لاللتزامات"1"

مبادئ القانونالثالثالقانون التجارياخلام�ض
مبادئ القانونالثالثالقانون اجلزائي العاماخلام�ض

القانون الدويل العام "1"اخلام�ضالقانون الدويل العام "2" ال�ساد�ض-التا�سع
القانون التجارياخلام�ضالعقود التجارية وعمليات البنوكال�سابع

القانون التجارياخلام�ضالتنظيم القانوين للمهن احلرة ال�ساد�ض-التا�سع
القانون التجارياخلام�ضالقانون اجلويال�ساد�ض-التا�سع
مبادئ القانوناخلام�ضعلم الإجرام والعقابال�ساد�ض-التا�سع
القانون الإداري "2"اخلام�ضقانون البيئةال�ساد�ض-التا�سع
القانون الإداري "2"اخلام�ضقانون النفط ال�ساد�ض-التا�سع

مبادئ القانونالثالثالقانون الدويل العام "1"اخلام�ض
مبادئ القانونالثالثالقانون الدويل اخلا�ضالتا�سع

القانون التجارياخلام�ضقوانني الأ�سواق املالية ال�ساد�ض-التا�سع
املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالميالثالثاأ�سول الفقهال�ساد�ض
مبادئ القانونالثالثطرق الإثبات والتنفيذال�سابع
القانون التجارياخلام�ضالأوراق التجارية والإفال�ضالثامن
قانون العملال�ساد�ضالتاأمينات الجتماعيةالثامن
مبادئ القانونالثالثنظام الزكاة وال�سرائبالرابع

النظرية العامة لاللتزامات"1"الثالثالعقود املدنيةال�ساد�ض
القانون اجلزائي العاماخلام�ضالقانون اجلزائي اخلا�ضال�سابع

توزيع املقررات على امل�ستويات الدرا�سية::  v
امل�ستوى الدرا�سي الأول (حت�سريي)  v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1MATH 3مبادئ الريا�سيات "1"106 
2PAD 2مبادئ الإدارة العامة001 
3ELS 5اللغة الإجنليزية "1"001 
4ISLS 2الثقافة الإ�سالمية "1"001 
5LTS 3مهارات التعلم والتفكري والبحث001 

15جمموع الوحدات
امل�ستوى الدرا�سي الثاين (حت�سريي)  v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1COMM 2مهارات الت�سال001 
2STAT 2مقدمة يف الإح�ساء001 
3CSC 3مهارات احلا�سب وتطبيقاته002 
4ELS 5اللغة الإجنليزية "2"003 
5ARB 2مهارات لغوية101 

14جمموع الوحدات
امل�ستوى الدرا�سي الثالث   v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 2313مبادئ القانون
2LAW 2323تاريخ القانون
3LAW 2333املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي
4LAW 2343القانون الد�ستوري
5LAW 2353التنظيم الق�سائي يف اململكة
6ISLS 2الثقافة الإ�سالمية "1"101 
7ARAB 2مهارات لغوية101 

19اإجمايل الوحدات 
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امل�ستوى الدرا�سي الرابع    v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 241)1( 3النظرية العامة لاللتزامات
2SH 2423اأحكام الأ�سرة
3LAW 243"1" 3القانون الإداري
4LAW 2443نظام الزكاة وال�سرائب
5LAW 2453قانون املرافعات
6ARAB 2مهارات الكتابة201 

17اإجمايل الوحدات 
امل�ستوى الدرا�سي اخلام�س     v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 351"1" 3القانون الدويل العام
2LAW 3523القانون اجلزائي العام
3LAW 3533القانون التجاري
4SH 3543اأحكام املواريث والو�سايا والوقف
5LAW 355"2" 3النظرية العامة لاللتزامات
6ISLS 2الثقافة الإ�سالمية "2"201 

17اإجمايل الوحدات 
امل�ستوى الدرا�سي ال�ساد�س  v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 361"2" 3القانون الإداري
2LAW 3623املعامالت املدنية
3LAW 3633قانون العمل
4LAW 3643اأحكام امللكية
5SH 3653اأ�سول الفقه
6 LAW)3متطلب قانوين )اختياري

18اإجمايل الوحدات 

امل�ستوى الدرا�سي ال�سابع     v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 4713القانون اجلزائي اخلا�ض
2LAW 4723العقود التجارية وعمليات البنوك
3LAW 4733طرق الإثبات والتنفيذ
4LAW)3متطلب قانوين )اختياري
5ISLS 301 "3" 2الثقافة الإ�سالمية

14اإجمايل الوحدات 
امل�ستوى الدرا�سي الثامن      v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 4813الأوراق التجارية والإفال�ض
2LAW 4823التاأمينات الجتماعية
3LAW 4833اأحكام ال�سمان العيني وال�سخ�سي
4LAW 4843الإجراءات اجلزائية
5LAW)3متطلب قانوين )اختياري

15اإجمايل الوحدات 
امل�ستوى الدرا�سي التا�سع  v

 عدد الوحدات الدرا�سيةا�سم املقرررمز املقرر م
1LAW 5913القانون الدويل اخلا�ض
2LAW 5923اأحكام امللكية الفكرية والتجارية
3LAW 5933املنازعات الإدارية
4LAW 5943م�سروع بحث وتدريب
5ISLS 2الثقافة الإ�سالمية "4"401 
6LAW)3متطلب قانوين )اختياري

17اإجمايل الوحدات 

قسم األنظمة   v
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تو�سيف مقررات :  v
v  اأول: املقررات الإجبارية

231 نظممبادئ القانون
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب باملع���ارف القانوني���ة، تاأ�سي�ض الطال���ب بالأ�س���ول القانونية، تعوي���د الطالب على  

التاأمل والقدرة على ال�ستنباط، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية.

نظمتاريخ القانون  233

ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملع���ارف القانوني���ة التاريخية، تاأ�سي�ض الطال���ب بالأ�سول القانوني���ة التاريخية، 
تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف الق�سايا القانونية التاريخية. 

�سرعاملدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي  235

ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطال���ب بالقواعد الفقهية، تاأ�سي�ض الطال���ب باملعارف والأ�سول الفقهي���ة، تعويد الطالب    
عل���ى التاأم���ل والق���درة على ال�ستنباط من القواع���د الفقهية، تنمية قدرة الطالب عل���ى التو�سل لالأحكام الفقهية 

املنا�سبة يف الق�سايا امل�ستجدة.

نظمالقانون الد�ستوري  237

     ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب بالقواع���د الد�ستورية، اإملام الطالب بالأ�س���ول الد�ستورية، تعويد الطالب على 
التاأم���ل والق���درة عل���ى ال�ستنب���اط يف الق�سايا الد�ستورية، تنمية ق���درة الطالب على التو�س���ل لالأحكام املنا�سبة يف 

الق�سايا القانونية الد�ستورية. 

نظمالنظرية العامة لاللتزامات "1"  355
     تهدف املادة اإىل اإملام الطالب مباهية اللتزام بالعقود، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول القانونية لاللتزامات بالعقود، 
تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا العقود، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام 

املنا�سبة يف الق�سايا املتعلقة باللتزامات. 

�سرعاأ�سول الفقه  368
ته���دف امل���ادة اإىل اإملام الطالب باملعارف املو�سحة لأ�سول الفقه ون�ساأت���ه، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول الفقهية، تعويد 
الطال���ب عل���ى التاأمل والقدرة على ا�ستنباط الأحكام الفقهية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام الفقهية 

املنا�سبة يف الق�سايا القانونية. 

نظمالقانون الإداري "1"  244

ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب بالقواعد الإداري���ة القانونية، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول القانونية الإدارية، تعويد 
الطال���ب عل���ى التاأمل والقدرة على �سياغ���ة العقود الإدارية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف 

الق�سايا القانونية الإدارية. 

نظمالقانون الدويل العام "1"  351

ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب بالقواع���د الدولي���ة العام���ة، تزوي���د الطال���ب بالأع���راف القانونية الدولي���ة، تعويد 
الطال���ب عل���ى التاأم���ل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا القانون الدويل الع���ام، تنمية قدرة الطالب على التو�سل 

لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية الدولية. 

�سرعاأحكام الأ�سرة  242

ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملع���ارف ال�سرعية عن ال���زواج وبيان اأهداف���ه وحكمه، تاأ�سي����ض الطالب بالأ�سول 
ال�سرعي���ة يف ق�ساي���ا ال���زواج والط���الق، تعوي���د الطال���ب عل���ى التاأمل والق���درة على ا�ستنب���اط الأحك���ام يف الق�سايا 

الأ�سرية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا الأ�سرية. 

نظمالقانون الإداري "2"  360

     ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب بالقواع���د القانوني���ة املنظم���ة للق���رارات الإداري���ة، تاأ�سي�ض الطال���ب بالأ�سول 
القانونية الإدارية، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف الق�سايا املتعلقة بالقرارات، تنمية قدرة 

الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا املتعلقة باملناف�سة واملناق�سات العامة. 

نظمالتنظيم الق�سائي يف اململكة   235

ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب باأ�س����ض التنظي���م الق�سائ���ي يف اململكة، تعوي���د الطالب عل���ى التنظيم���ات الق�سائية 
باململكة.  

نظمالقانون التجاري  355

ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملعارف القانونية التجاري���ة، اإملام الطالب بالتزامات التاج���ر وال�سروط الواجبة 
توفرها فيه، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا القانون التجاري، تنمية قدرة الطالب 

على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف منازعات التجار فيما بينهم ومع الغري. 
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نظمالنظرية العامة لاللتزامات "2"  359

     ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب باأنواع اللتزامات واحلقوق القانونية وطرق تنفيذه���ا وانتقالها بني الأ�سخا�ض، 
تاأ�سي����ض الطال���ب بالأ�سول القانونية فيما يخ�ض اأحك���ام العمل الغري م�سروع، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة 
على ال�ستنباط يف ق�سايا الأعمال امل�سروعة، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا الإثراء 

بال �سبب.  

نظماملنازعات الإدارية  595

     ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملعارف القانونية ذات العالقة باملنازع���ات الإدارية وتنفيذ الأحكام الق�سائية، 
تاأ�سي����ض الطال���ب بالأ�س���ول القانوني���ة الإداري���ة، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والق���درة على ال�ستنب���اط يف ق�سايا 

املنازعات الإدارية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا املنازعات الإدارية. 

�سرعنظام الزكاة وال�سرائب  246

     تهدف املادة اإىل تزويد الطالب بالقواعد القانونية ال�سريبية، وباأحكام الزكاة، اإملام الطالب بالأ�سول القانونية 
ال�سريبية، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ا�ستنباط احلكم يف الق�سايا ال�سريبية وق�سايا الزكاة، تنمية 

قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية ال�سريبية.  

نظمالقانون اجلزائي العام  353

ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب باملع���ارف القانوني���ة املتعلق���ة باجلرمي���ة والتطبيق���ات اجلنائي���ة، تاأ�سي����ض الطال���ب 
بالأ�س���ول القانوني���ة املنظمة للجرمية، تعويد الطالب على التاأم���ل والقدرة على ال�ستنباط يف الق�سايا اجلنائية، 

تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف اجلرائم اجلنائية. 

نظمقانون املرافعات  248
     ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطالب باملع���ارف القانونية يف الدع���وى والتقا�سي، تاأ�سي�ض الطال���ب بالأ�سول القانونية 
للمرافع���ات، تعوي���د الطال���ب عل���ى التاأم���ل والق���درة على ا�ستنب���اط الأحك���ام الق�سائي���ة، تنمية ق���درة الطالب على 

التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية. 

نظمالقانون اجلزائي اخلا�ض  471

     تهدف املادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية عن اجلرائم احلدودية واأق�سامها، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول 
القانوني���ة اخلا�س���ة باجلرائم احلدودية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية 

يف ق�سايا اجلرائم احلدودية. 

نظمالعقود التجارية وعمليات البنوك  473
     ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب باملعارف القانونية ذات العالقة بالعقود التجاري���ة والعمليات البنكية، تاأ�سي�ض 
الطال���ب بالأ�س���ول القانوني���ة يف �سياغ���ة العق���ود التجارية، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والقدرة عل���ى ال�ستنباط 
يف ق�ساي���ا العق���ود التجاري���ة والعملي���ات البنكية، تنمي���ة قدرة الطالب عل���ى التو�سل لالأحكام املنا�سب���ة يف الق�سايا 

القانونية يف جمال التعاقدات التجارية والعمليات البنكية. 

نظمطرق الإثبات والتنفيذ  475
     ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملع���ارف القانونية عن الإثبات يف ال�سريعة والقانون، تزويد الطالب بالأ�سول 
القانوني���ة اخلا�س���ة بالتنفي���ذ م���ن حيث حمل���ه واإجراءات���ه ومنازعاته، تعوي���د الطالب عل���ى التاأم���ل والقدرة على 
ال�ستنباط يف ق�سايا الإثبات، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لإجراءات التنفيذ املنا�سبة يف الق�سايا القانونية. 

نظمالتاأمينات الجتماعية  484
ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية املتعلقة باأنظم���ة التاأمينات الجتماعية، اإملام الطالب بالأ�سول 
القانوني���ة يف ق�ساي���ا التاأمين���ات الجتماعي���ة، تعوي���د الطال���ب عل���ى التاأم���ل والق���درة عل���ى ال�ستنب���اط يف ق�ساي���ا 

التاأمينات الجتماعية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا التاأمينات الجتماعية. 

نظماأحكام ال�سمان العيني وال�سخ�سي  486

ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطالب باملعارف القانونية املتعلق���ة باأحكام ال�سمان العيني وال�سخ�س���ي، تاأ�سي�ض الطالب 
بالأ�سول القانونية للكفالة، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا الرهن احليازي، تنمية 

قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا الكفالة. 

نظمالأوراق التجارية والإفال�ض  482

ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطالب باملعارف القانونية اخلا�س���ة بالإفال�ض، تزويد الطالب بالأ�س���ول القانونية املنظمة 
ل���الأوراق التجاري���ة، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والقدرة على ال�ستنب���اط يف ق�ساي���ا الأوراق التجارية والإفال�ض، 

تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا الإفال�ض. 

نظمالإجراءات اجلزائية  488

تهدف املادة اإىل اإملام الطالب بقواعد الإجراءات اجلزائية، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول القانونية التي حتكم الدعوى 
اجلزائي���ة، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف الق�ساي���ا اجلزائية، تنمية ق���درة الطالب على 

التو�سل لالأحكام اجلزائية املنا�سبة يف الق�سايا القانونية. 

قسم األنظمة   v
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نظمالقانون الدويل اخلا�ض  591
ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية الدولية اخلا�سة، اإملام الطالب بالأ�سول القانونية عند حدوث 
ن���زاع ب���ني �سخ�س���ني خمتلف���ي اجلن�سية، تعوي���د الطالب على التاأم���ل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف ق�ساي���ا القانون 
ال���دويل اخلا����ض، تنمي���ة قدرة الطال���ب على التو�سل لالأحك���ام املنا�سب���ة يف ق�سايا اجلن�سية وغريها م���ن الق�سايا 

القانونية الدولية. 

نظماأحكام امللكية الفكرية والتجارية  593
ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب باملع���ارف القانونية املتعلق���ة بحماية امللكي���ة الفكري���ة والتجارية، تاأ�سي����ض الطالب 
بالأ�س���ول القانوني���ة حلماي���ة حقوق املوؤلف، تعويد الطال���ب على التاأمل والقدرة على ا�ستنب���اط الأحكام يف ق�سايا 
حماية امللكية الفكرية والتجارية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا حماية املخرتعات. 

�سرعاأحكام املواريث والو�سايا والوقف  357
ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطال���ب باملعارف ال�سرعية اخلا�س���ة باأركان املرياث وعنا�سره و�سروط���ه، تاأ�سي�ض الطالب 
بالأ�س���ول ال�سرعية للمواريث والو�سايا والوق���ف، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف الق�سايا 

ال�سرعية املتعلقة باملرياث. 

نظمالعقود املدنية  362
تهدف املادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية حيال عقود البيع والإيجار والوكالة، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول 
القانوني���ة للمعام���الت املدنية، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا عقود البيع والإيجار 

والوكالة، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا املعامالت املدنية. 

نظماأحكام امللكية  366

ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب باملع���ارف القانونية، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�سول القانوني���ة للحقوق العينية، تعويد 
الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا امللكية، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة 

يف ق�سايا امللكية. 

نظمقانون العمل  364

تهدف املادة اإىل اإملام الطالب باملعارف القانونية املتعلقة بعقود العمل، تاأ�سي�ض الطالب قانونياً للتعامل الأمثل مع 
املنازعات العمالية، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على ال�ستنباط يف ق�سايا العمل، تنمية قدرة الطالب على 

التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا بني العامل و�ساحب العمل. 

نظمم�سروع بحث وتدريب  597

ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب بقواع���د البحث القان���وين، تاأ�سي����ض الطال���ب بالأ�س���ول القانونية لأ�س���ول �سياغة 
الدع���اوى ولوائ���ح العرتا�ض، تعويد الطال���ب على التاأمل والقدرة على اإعداد �سيغ الدعاوى، تنمية قدرة الطالب 

على اإعداد لوائح العرتا�ض.

v  ثانيا: املقررات الختيارية:

نظمالقانون اجلوي
تهدف املادة اإىل اإملام الطالب باملعارف القانونية بالنقل اجلوي ونطاق تطبيقه، تعويد الطالب على الأ�سول القانونية 
املنظم���ة لعق���ود النق���ل اجل���وي، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والقدرة عل���ى �سياغ���ة التفاقيات يف جم���ال ق�سايا النقل 

اجلوي، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا القانونية املتعلقة بالنقل اجلوي.

نظمالتنظيم القانوين للمهن احلرة
ته���دف امل���ادة اإىل اإملام الطالب بالتنظيم القان���وين للمهن احلرة، تزويد الطالب بالأ�س���ول القانونية املنظمة ملهنة 
املحام���اة وامله���ن الطبي���ة، تعويد الطالب على التاأمل والق���درة على ال�ستنباط يف ق�سايا امله���ن احلرة، تنمية قدرة 

الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف الق�سايا املتعلقة باملهن احلرة.

نظمقانون البيئة
ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطالب باملعارف القانونية املتعلقة بحماية البيئ���ة، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة على 
ال�ستنب���اط الأحك���ام يف الق�ساي���ا املتعلق���ة بالبيئة، تنمية ق���درة الطالب عل���ى التو�سل لالأحك���ام املنا�سبة يف ق�سايا 

البيئة.

نظمعلم الإجرام والعقاب
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب باملعارف القانوني���ة ذات العالقة بالإج���رام، تاأ�سي�ض الطالب بالأ�س���ول القانونية 
املنظم���ة لق�ساي���ا الإج���رام، تعوي���د الطالب عل���ى التاأمل والق���درة على ال�ستنب���اط يف ق�سايا الإج���رام، تنمية قدرة 

الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا الإجرام، والتو�سل للعقاب املالئم.

نظمقوانني الأ�سواق املالية
     ته���دف امل���ادة اإىل اإمل���ام الطال���ب باملع���ارف القانوني���ة املو�سح���ة ملخالف���ات ت���داول الأوراق املالي���ة، تاأ�سي�ض الطالب 
بالقواع���د القانوني���ة املنظم���ة لل�سوق املالية، تعويد الطالب على التاأمل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف ق�سايا ال�سوق 

املايل، تنمية قدرة الطالب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا ال�سوق املالية.
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نظمقانون النفط
ته���دف امل���ادة اإىل تزويد الطالب باملعارف القانونية املتعلقة بالنفط، تاأ�سي����ض الطالب بالأ�سول القانونية ملنازعات 
عق���ود النف���ط، تعوي���د الطال���ب على التاأم���ل والقدرة عل���ى ال�ستنباط يف ق�ساي���ا النفط، تنمية ق���درة الطالب على 

التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف ق�سايا التعاقدات النفطية.

نظمالقانون الدويل العام "2"
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب باملع���ارف القانوني���ة الدولي���ة، تاأ�سي����ض الطال���ب بالأ�س���ول والأع���راف القانونية 
الدولي���ة، تعوي���د الطال���ب على �سياغة التفاقيات الدولية، تنمية قدرة الطال���ب على التو�سل لالأحكام املنا�سبة يف 

الق�سايا القانونية الدولية.

نظمالقانون البحري
ته���دف امل���ادة اإىل تزوي���د الطال���ب باملع���ارف القانوني���ة يف الق�سايا البحري���ة، تاأ�سي����ض الطالب بالأ�س���ول القانونية 
البحري���ة، تعوي���د الطال���ب عل���ى �سياغة من���اذج من العقود البحري���ة، تنمية ق���درة الطالب على التو�س���ل لالأحكام 

املنا�سبة يف الق�سايا القانونية البحرية.
اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم:  v

الأ�ساتذة
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم

5010adawymostafa@hotmail.comاأ. د. م�سطفى عبد احلميد عدوي

ون
عد

�سا
ة امل

تذ
�سا

الأ

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
5016drsaad@ut.edu.saد. �سعد بن �سعيد الذيابي

D_law_qusai@yahoo.comد. ق�سي �ساري عارف براهمة
munsooooor@gmail.comد. املعتز اأحمد من�سور

Samieltayeb72@hotmail.comد. �سامي الطيب اإدري�ض
Drebrahim82@Gmail.comد. اإبراهيم عبد اهلل عبد الروؤوف

drbassyouny@yahoo.comد. ب�سيوين �سوقي اأحمد
ALaa_eltamemey@yahoo.comد. عالء التميمي �سبي�سه
br_banimegdad@yahoo.comد. حممد علي بني مقداد

Mohameddiaamohamed@gmail.comد. حممد �سياء حممد رفاعي

ون
�سر

حا
الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سمامل

AY_2030@hotmail.comاأ. اأمين بن عبد اهلل العتيبي
Mm4faa@gmail.comاأ. حممد بن �سعد دليم العنزي

Ahmed-sheehhan@hotmail.comاأ. اأحمد بن �سيهان العتيبي

ون
�سر

حا
اأ. خلف بن خليفة البلويامل

halsulamy@yahoo.comاأ. هامل بن جريف ال�سلمي
اأ. راكان فهد حممد الردعان

اأ. حممد عمر احلجيلي

ون
يد

املع

الربيد اللكرتوينالتحويلةال�سم
O_z22@hotmail.comاأ. عمر �سيف اهلل العطوي
اأ. اإبراهيم مذكر العتيبي

اأ. عبد الكرمي �سعود العتيبي
Alsalmi.m@hotmail.comاأ. حممد عبد الرحمن ال�ساملي

بيانات الت�سال (مكتب رئي�س الق�سم):  v
امل�سرف على الق�سم: اأ. د. / م�سطفى عبد احلميد عدوي

adawymostafa@hotmail.com   :الربيد الإلكرتوين
تليفون الق�سم: حتويلة/ 5010  

قسم األنظمة   v
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كلية الصيدلة



v  الن�ساأة:
مت���ت موافق���ة خ���ادم احلرم���ني ال�سريف���ني رئي����ض جمل�ض التعلي���م العايل يحفظ���ه اهلل ، على حم�س���ر جمل����ض التعليم العايل   
يف جل�ست���ه )احلادي���ة وال�سبع���ني( املعق���ودة بتاري���خ 1433/11/14ه���� ، وذل���ك بالتوجي���ه الربق���ي الك���رمي رق���م)7385( وتاري���خ  

1434/2/26ه�. ، حيث مت اتخاذ القرار رقم )1433/71/11ه�( واملت�سمن:
املوافقة على اإن�ساء كلية ال�سيدلة بجامعة تبوك، ت�سم الأق�سام التالية:  

ق�سم ال�سيدلنيات.  .1
ق�سم ال�سيدلة ال�سريرية.  .2

ق�سم كيمياء ال�سيدلة.  .3
ق�سم النواجت الطبيعية والطب البديل.  .4

ق�سم علم الأدوية وال�سموم.  .5
ويتمي���ز خري���ج برنام���ج دكت���ور �سيدل���ة مبا لديه م���ن درا�سات وخربات نظري���ة وعملية بقدرت���ه على القيام ب���دور فعال �سمن   
الفري���ق الطب���ي العالج���ي من حي���ث فهم الت�سخي�ض الطب���ي واختيار الدواء املنا�س���ب واجلرعة املنا�سبة واإيج���اد بدائل دوائية 
اأخ���رى يف حال���ة احلاجة اإىل ذلك، كم���ا اأن لديه املقدرة على التخاطب مع الفريق الطبي واملري�ض، وهذا الدور املتميز خلريج 
الكلي���ة �س���وف ينعك����ض على تقدمي خدمة ورعاي���ة �سحية اأف�سل واحلد من �سوء ا�ستخدام ال���دواء وكذلك تقليل تكلفة العالج 
الطب���ي. كم���ا اأن خري���ج الكلي���ة موؤه���ل ملمار�س���ة مهن���ة ال�سيدلة بكاف���ة اأ�سكاله���ا ويف جميع جمالته���ا الأخرى، مث���ل العمل يف 
�سيدلي���ات امل�ست�سفي���ات العام���ة واخلا�سة وك���ذا جمالت ت�سنيع الدواء وتطوي���ره ومراكز البحث العلم���ي والأكادميي املهتمة 
بالعل���وم ال�سيدلي���ة. اإن املق���ررات الت���ي تت�سمنها اخلط���ة الدرا�سية للكلية قد و�س���ع حمتواها العلمي النظ���ري والعملي وفقاً 

لأحدث النظم واملناهج العاملية. 

الروؤية:  v
اإن�س���اء كلي���ة معتم���دة دولياً، وقبلة للعلماء واملتعلم���ني يف اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة وحتق���ق الريادة والتفوق والقدرة   

التناف�سية يف التعليم ال�سيديل والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
الر�سالة:  v

كلي���ة ال�سيدل���ة – جامع���ة تبوك موؤ�س�س���ة تعليمية تتطل���ع اإىل تزويد اخلرجني باملعرف���ة املتوازنة املدرو�س���ة وتعليمهم حتمل   
امل�سوؤولي���ة الأخالقي���ة يف املهن املتعلقة بالعناية ال�سحية بالإ�سافة اإىل توفري املعلوم���ات واملهارات التقنية لتلبية الحتياجات 
الدوائي���ة املتنوع���ة يف القطاع���ني الع���ام واخلا�ض واأن ت�سبح الكلية مرك���زاً تعليمياً ي�ستند اإىل البح���ث ويركز على التعاون بني 
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اللجنة ال�ست�ساريةمدير مكتب العميد

ق�سم النواجت الطبيعية ق�سم كيمياء ال�سيدلةق�سم ال�سيدلنيات
ق�سم علم الأدوية وال�سمومق�سم ال�سيدلة ال�سريريةوالطب البديل

البتعاث والتدريب�سوؤون اخلريجني وحدة اجلودة  �سوؤون الطالب ال�سوؤون الإدارية ال�سوؤون الأكادميية

عميد الكلية

جمل�س الكلية

العل���وم ال�سيدلني���ة وال�سناع���ة الدوائية. واأخرياً تاأكي���د اللتزام بالتعلم مدى احلياة، وذل���ك لتتمكن من املناف�سة يف 
�سوق العمل وخدمة املجتمع.

الأهداف:  v
اإمداد املجتمع بكوادر ب�سرية من ال�سيادلة احلا�سلني على درجة دكتور �سيدلة )Pharm. D( على م�ستوى    .1
ع���ايل م���ن الكفاءة، قادرين على ممار�سة مهن���ة ال�سيدلة بجوانبها املختلف���ة يف امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة 

وال�سيدليات العامة و�سركات الأدوية املختلفة.
اإع���داد وتاأهي���ل خريجني لديهم الوعي التام بالقواع���د الأ�سا�سية لبدء العالج وا�ستمراره اأو تغيريه اأو اإيقافه مع   .2

فهم �سامل لأ�س�ض حركية الدواء بدرجة كافية لتح�سني اخلطة العالجية لكل حالة مر�سية.
الرتقاء مب�ستوى اخلريجني يف التفاعل بكفاءة عالية مع الفريق الطبي واملري�ض يف خمتلف ظروف العمل.  .3

تنمية ح�ض الإبداع عند اخلريج يف البحث عن املعلومات املتعلقة بالدواء وتف�سريها، م�ستعيناً بالعلوم ال�سيدلية   .4

والطبية وتطبيقاتها على احلالت املر�سية املختلفة.
اإمداد م�سانع الأدوية باململكة بكفاءات �سعودية مدربة يف جمال �سناعة الدواء.  .5

امل�سارك���ة يف خدم���ة املجتم���ع بالتع���اون م���ع اجله���ات ذات العالق���ة يف جم���الت الرقاب���ة الدوائي���ة للحد م���ن �سوء   .6
ا�ستخدام الأدوية والك�سف عن ال�سموم ومعاجلتها وتبادل املعلومات العلمية.

اإج���راء الأبح���اث والدرا�س���ات العلمي���ة املعنية بتطوير واكت�س���اف م�ستح�سرات ومركبات دوائي���ة مع الرتكيز على   .7
ا�ستغالل املوارد الطبيعية املحلية.

تقدمي برامج علمية ثقافية وامل�ساهمة يف تنظيم وعقد الندوات والدورات واملوؤمترات يف خمتلف علوم ال�سيدلة.  .8
امل�ساهمة يف جمال الن�سر العلمي والتوعية بالأ�سرار وامل�ساعفات الناجتة من ال�ستخدامات الع�سوائية لالأدوية   .9

والعقاقري الطبية من خالل اإ�سدارات خمتلفة.

ة
دل

صي
 ال

ة
لي

ك



ة
دل

صي
 ال

ة
لي

ك

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة420

اأق�سام وبرامج الكلية:  v

الدرجة العلميةالق�سمعدد
دكتور �سيدلةق�سم ال�سيدلنيات1
دكتور �سيدلةق�سم ال�سيدلة ال�سريرية2
دكتور �سيدلةق�سم كيمياء ال�سيدلة3
دكتور �سيدلةق�سم النواجت الطبيعية4
دكتور �سيدلةق�سم الأدوية وال�سموم5

متطلبات درجة البكالوريو�س التي متنحها الكلية:   v
يح�سل الطالب على درجة البكالوريو�ض يف كلية ال�سيدلة بعد اإمتام 204 �ساعة درا�سية بنجاح كحد ادنى وذلك ح�سب   

التق�سيم التايل : 
عدد ال�ساعات الدرا�سيةاملتطلب

8متطلبات اجلامعة1
138متطلبات الكلية2
-متطلبات الق�سم3
-مواد درا�سية من خارج التخ�س�ض4
33مواد حرة5
24تدريب اإكلينيكي6

203املجموع

متطلبات اجلامعة والكلية:   v
اإن الدرجة املمنوحة من كلية ال�سيدلة جامعة تبوك هي درجة دكتور ال�سيدلة و�ساملة جميع التخ�س�سات ال�سيدلة.    
ه���ذه اخلط���ة حتت���وي على احدث املق���ررات يف جمال ال�سيدلة يف الع���امل و قابلة لالعتماد و هي مبني���ة بالأ�سا�ض على 
طريقة النقا�ض و التعلم و لي�ض التعليم. هذه اخلطة تتطلب �ست �سنوات لإمتامها. يتطلب من الطالب املنخرطني يف 

الدرا�سة بالكلية اإمتام درا�سة اخلطة كاملة و التي حتتوي على 203 �ساعة مقررة. يحتوي الربنامج على 33 �ساعة من 
ال�سن���ة التح�سريي���ة و 8 �ساع���ات متطلبات جامعة و كلية و 138 �ساعة متثل جمم���وع برنامج دكتور ال�سيدلية.  يو�سح 

اجلدول التايل املواد املتطلبة يف اخلطة:
اأوًل: ال�سنة التح�سريية:  

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة
ري

نظ

ملي
ع

يب
تدر

ELS00115--5اللغة الإجنليزية )1(1
LTS0014--3مهارات التعلم و التفكري و البحث2
BIO1013--3اأحياء عامة3
CHEM1013--3كيمياء عامة4
MATH1003--3الريا�سيات )1(5
COMM0012--2مهارات الت�سال6
CSC0014--3مهارات احلا�سب و تطبيقاته7
ELS00215--5ELS001اللغة الإجنليزية )2(8
MATH1013--3MATH100ريا�سيات )2(9

PHYS1013--3الفيزياء العامة10

ثانيًا: متطلبات اجلامعة:  

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

22-2الثقافة الإ�سالمية-11
22-2الثقافة الإ�سالمية-22
22-2الثقافة الإ�سالمية-33
22-2الثقافة الإ�سالمية-44

كلية الصيدلة  v
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ثالثًا: متطلبات الكلية:  

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات 
امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-PMD21121-3علم الت�سريح و الأن�سجة1
-PMD2212--2اأ�سا�سيات علم وظائف الأع�ساء-21
-PMD24121-3اأ�سا�سيات يف علم الأحياء الدقيقة3
PPC2113--3CHEM101الكيمياء الع�سوية ال�سيدلية-41
-PPT2111-12م�سطلحات طبية و �سيدلنية5
-PPP2111-12التوجيه ال�سيديل6
PPH2111-12MATH100احل�سابات ال�سيدلنية7
PMD2222--2PMD211اأ�سا�سيات علم وظائف الأع�ساء-82
PPH21221-3PHYS101ال�سيدلة الفيزيائية9

PMD23131-4CHEM101الكيمياء احليوية ال�سيدلنية10
PPC21221-3PPC211الكيمياء الع�سوية ال�سيدلية-112
PPC22131-4CHEM101الكيمياء التحليلية ال�سيدلية12
-PNP21121-3علم النواجت الطبيعية13
-PMD3512-13اأ�سا�سيات علم الأمرا�ض-141
-PMD3612--2علم املناعة15
PPT32121-3PMD231علم الأدوية-161
-PPH32121-3�سيدلنيات-171
PPC3313--3PPC211الكيمياء الطبية-181
PNP32121-3PPC211كيمياء امل�ستح�سرات الطبيعية19
PMD3522-13PMD351اأ�سا�سيات علم الأمرا�ض-202
PPT32221-3PPT321علم الأدوية-212
PPC32321-3PPC331الكيمياء الطبية-222
PPH32221-3PPH321�سيدلنيات-232
PPH3312-13PPH212ال�سيدلة احليوية و احلركية الدوائية24

PMD33221-3PMD231الكيمياء احليوية ال�سريرية25
-PPP3122--2مقدمة خربات املمار�سة ال�سيدلنية-261
PPP4214-15PMD352عالجيات-271
PMD43121-3PMD241علم الأحياء الدقيقة ال�سيدلنية28
PPT42321-3PPT321علم الأدوية ال�سريرية29
PPC43321-3PPC331الكيمياء الطبية املتقدمة30
-PPP41221-3مقدمة خربات املمار�سة ال�سيدلنية-312
-PPH44121-3التقنية ال�سيدلنية32
PPP4132--2PPP312خربات املمار�سة ال�سيدلنية33
-PPP4142--2اأخالقيات و قوانني مهنة ال�سيدلة34
PPP4224-15PMD351عالجيات-352
-PNP4412--2الطب التكميلي و البديل36
-PMD4711-12الإ�سعافات الأولية37
PPP4311-12PPH212احلركية الدوائية ال�سريرية38
-PPC4412--2طرق البحث و مناق�سات �سيدلنية39
PPT5312-13PPT322علم ال�سموم ال�سريرية40
PPP5234-15PPP421العالجيات التطبيقية41
PPC53421-3PPC323ت�سميم و تطوير الدواء اجلزيئي42
-PPP5412--2الوبائيات و اقت�ساديات الدواء43
PPP5152--2PPP312خربات املمار�سة ال�سيدلنية املتقدمة44
-PNP54111-2التقنية احليوية ال�سيدلنية45
PPP5244-15PPP422العالجيات املتقدمة46
-PPP5421-12املعلومات الدوائية التطبيقية47
PPP5252-13PMD231التغذية ال�سريرية48
-PPP5432--2�سيدلة امل�ست�سفيات49
-PPP5442--2الإدارة ال�سيدلية و الت�سويق50
-P511-2-2م�سروع بحثي51
-PPH5232--2امل�ستح�سرات ال�سيدلنية الإ�سعاعية52
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رابعًا: املواد الختيارية:  
يختار الطالب ثالث مواد فقط للدرا�سة من املواد التالية:  

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

E12--2ال�سحة العامة1
E22--2الأحياء اجلزيئية2
E32--2اأنظمة تو�سيل الدواء3
E42--2التحليل الكروماتوجرايف4

اإدارة اجلودة ال�ساملة يف الرعاية 5
ال�سحية

E52--2

E62--2مهارات املقابلة و تقدمي امل�سورة6
E72--2التفاعالت الدوائية7
E82--2رقابة اجلودة يف ال�سناعة ال�سيدلنية8
E92--2اإح�ساء حيوي9

E102--2اإدارة الأمل )الرعاية التلطيفية(10

قائمة بالدورات الإكلينيكية:  v

 Clinical Rotations 
ال�ساعات املقررةا�سم الدورةرقم الدورة

1v 2الرعاية احلرجة
2v 2املعلومات الدوائية
3v 1-2طب الباطنة
4v 2-2طب الباطنة
5v 2الرعاية املتنقلة
2طب الباطنة-63
2الدعم الغذائي7

2طب الباطنة-84
2طب امل�سنني9

10v 2الأمرا�ض املعدية
2عالج الأمل11
2اقت�ساديات الدواء12
2املمار�سة ال�سيدلية العامة13
2زراعة الأع�ساء14
2طب الكلى15
2العناية املركزة حلديثي الولدة16
2مراقبة الأدوية العالجية17
2طب الأطفال18
2الأورام واأمرا�ض الدم19
2الطب النف�سي20
2طب الأع�ساب والطب البديل21
2علم ال�سموم22

مالحظة:  
v  دورات التدريب ال�سيدلين الإجبارية.  

كما يلزم على الطالب اختيار �سبع دورات تدريب اإكلينيكية اأخرى ل�ستكمال 24 �ساعة اأكادميية يف ال�سنة   
ال�ساد�سة.

اخلطة التف�سيلية للربنامج:  v
ال�سنة التح�سريية:  v  

الف�سل الدرا�سي الأول

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

ELS00115--5اللغة الإجنليزية )1(1
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LTS0014--3مهارات التعلم و التفكري والبحث2

BIO1013--3اأحياء عامة3

CHEM1013--3كيمياء عامة4

MATH1003--3الريا�سيات )1(5

الف�سل الدرا�سي الثاين

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

COMM0012--2مهارات الت�سال6

CSC0014--3مهارات احلا�سب و تطبيقاته7

ELS00215--5ELS001اللغة الإجنليزية )2(8

MATH1013--3MATH100ريا�سيات )2(9

PHYS1013--3الفيزياء العامة10

ال�سنة الثانية:  v  
الف�سل الدرا�سي الأول

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-PMD21121-3علم الت�سريح و الأن�سجة1
-PMD2212--2اأ�سا�سيات علم وظائف الأع�ساء-21
-PMD24121-3اأ�سا�سيات يف علم الأحياء الدقيقة3
PPC2113--3CHEM101الكيمياء الع�سوية ال�سيدلية-41
-PPT2111-12م�سطلحات طبية و�سيدلنية5
-PPP2111-12التوجيه ال�سيديل6

12MATH100-1احل�سابات ال�سيدلنية7

الف�سل الدرا�سي الثاين

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PMD2222--2PMD211اأ�سا�سيات علم وظائف الأع�ساء-12

PPH21221-3PHYS101ال�سيدلة الفيزيائية2

PMD23131-4CHEM101الكيمياء احليوية ال�سيدلنية3

PPC21221-3PPC211الكيمياء الع�سوية ال�سيدلية-42

PPC22131-4CHEM101الكيمياء التحليلية ال�سيدلية5

-PNP21121-3علم النواجت الطبيعية6

-2--2الثقافة الإ�سالمية-72

ال�سنة الثالثة:  v  
الف�سل الدرا�سي الأول

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

-PMD3512-13اأ�سا�سيات علم الأمرا�ض-11
-PMD3612--2علم املناعة2

PPT32121-3PMD231علم الأدوية-31
-PPH32121-3�سيدلنيات-41

PPC3313--3PPC211الكيمياء الطبية5
PNP32121-3PPC211كيمياء امل�ستح�سرات الطبيعية6
-2--2الثقافة الإ�سالمية-73
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الف�سل الدرا�سي الثاين

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PMD3522-13PMD351اأ�سا�سيات علم الأمرا�ض-12
PPT32221-3PPT321علم الأدوية-22
PPC32321-3PPC331الكيمياء الطبية-32
PPH32221-3PPH321�سيدلنيات-42

ال�سيدلة احليوية واحلركية 5
الدوائية

PPH3312-13PPH212

PMD33221-3PMD231الكيمياء احليوية ال�سريرية6

مقدمة خربات املمار�سة 7
ال�سيدلنية-1

PPP3122--2-

الثقافة الإ�سالمية-84

ال�سنة الرابعة:  v  
الف�سل الدرا�سي الأول

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PPP4214-15PMD352عالجيات-11
PMD43121-3PMD241علم الأحياء الدقيقة ال�سيدلنية2
PPT42321-3PPT321علم الأدوية ال�سريرية3
PPC43321-3PPC331الكيمياء الطبية املتقدمة4

مقدمة خربات املمار�سة 5
ال�سيدلنية-2

PPP41221-3-

-PPH44121-3التقنية ال�سيدلنية6

الف�سل الدرا�سي الثاين

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PPP4132--2PPP312خربات املمار�سة ال�سيدلنية1
-PPP4142--2اأخالقيات و قوانني مهنة ال�سيدلة2
PPP4224-15PMD351عالجيات-32
-PNP4412--2الطب التكميلي و البديل4
-PMD4711-12الإ�سعافات الأولية5
PPP4311-12PPH212احلركية الدوائية ال�سريرية6
-PPC4412--2طرق البحث و مناق�سات �سيدلنية7
-PE2--2مادة اختيارية8

ال�سنة اخلام�سة:  v  
الف�سل الدرا�سي الأول

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PPT5312-13PPT322علم ال�سموم ال�سريرية1
PPP5234-15PPP421العالجيات التطبيقية2
PPC53421-3PPC323ت�سميم و تطوير الدواء اجلزيئي3
-PPP5412--2الوبائيات و اقت�ساديات الدواء4

خربات املمار�سة ال�سيدلنية 5
املتقدمة

PPP5152--2PPP312

-PNP54111-2التقنية احليوية ال�سيدلنية6
-PE2--2مادة اختيارية7

كلية الصيدلة  v
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الف�سل الدرا�سي الثاين

رمز املقررا�سم املقرر

عدد �ساعات 
عدد الت�سال اأ�سبوعياً

ال�ساعات 
املعتمدة

املتطلبات امل�سبقة

ري
نظ

ملي
ع

يب
تدر

PPP5244-15PPP422العالجيات املتقدمة1
-PPP5421-12املعلومات الدوائية التطبيقية2
PPP5252-13PMD231التغذية ال�سريرية3
-PPP5432--2�سيدلة امل�ست�سفيات4
-PPP5442--2الإدارة ال�سيدلية و الت�سويق5
-P511-2-2م�سروع بحثي6
-PPH5232--2امل�ستح�سرات ال�سيدلنية الإ�سعاعية7
-PE2--2مادة اختيارية8

ال�سنة ال�ساد�سة   v  
دورات التدريب ال�سيدلين   

v  تو�سيف مقررات :

علم الت�سريح و الأن�سجة

درا�س���ة للهي���كل الظاه���ري يف ج�س���م الإن�س���ان عن طري���ق املحا�س���رات والت�سريح. وي�س���دد على اجلوان���ب الوظيفية 
لتل���ك الهي���اكل. امل�ستهدف من هذا املقرر طالب كلية ال�سيدل���ة. بالإ�سافة اىل درا�سة التكوينات املجهرية لأن�سجة 
واأع�س���اء ج�س���م الإن�سان ع���ن طريق املحا�س���رات و املعامل التدريب���ة وال�سرائح املجهرية. والت�سدي���د على اجلوانب 

الوظيفية للهياكل و التكوينات املجهرية. و كل ما يهم طالب كلية ال�سيدلة يف هذا اخل�سو�ض.

Anatomy & Histology )PMD211(

The course covers anatomical concepts and in-depth knowledge of the gross 
anatomy of the human body. Cell structure as seen with electron and light 
microscopes، function of its different components، histological structure of 
the four basic tissues of the body and organs/systems.

Basics of Physiology-1 )PMD221(
The course covers the functions of the cells، tissues and organ systems. 
Particular emphasis is given to the integration of control mechanisms and 
correlation of normal function with clinical manifestation of disease. Topics 
include the study of cells، tissues، and the integumentary، skeletal، muscular 
and nervous systems.

Pharmaceutical Organic Chemistry-1 )PPC221(
The course covers topics dealing with factors affecting electron availability 
in atoms and molecules، concepts and principals of organic reactions 
mechanisms. The nomenclature، physical and chemical properties of 
organic compounds and their general classification is included.

Basics of Microbiology )PMD211(
The course includes the characters of microorganisms )Bacteria، fungi 
and viruses(، mode of infection and pathogenesis، laboratory diagnosis، 
prophylaxis، and treatment. The course contains the characters of the 
parasites، epidemiology، pathogenesis، laboratory diagnosis، treatment and 
prevention of medically important parasites. 

Medical & Pharmaceutical Terminology )PPT211(

During this course، students will gain medical and pharmaceutical 
vocabulary، and learn to identify and articulately describe a wide variety of 
medical and pharmaceutical conditions and processes through individual 
wordings or texts. The course helps to recognize medical and pharmaceutical 
abbreviations، relate terms to procedures and diagnostics، and comprehend the 
meaning of medical and pharmaceutical terminology by using word elements.

Orientation to Pharmacy )PPP211(
The course is designed to provide an overview of the curriculum contents of 
the pharm D program، introduction to the profession of pharmacy، current 
pharmacy practice trends and pharmacy career opportunities.
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Pharmaceutical Calculations )PPH211(
Pharmaceutical Calculations course provides students with a comprehensive 
overview of pharmaceutical calculations and equip students with the tools 
to perform pharmacy practice-related calculations in a way to minimize 
error and maximize accuracy.

Pharmaceutical Analytical Chemistry )PC211(
The course deals with quantitative methods )precipitation titrations، 
complexometry، and redox reactions(. In addition، it provides the basis of the 
following techniques: uv-visible spectroscopy، polarimetry، refractometry، 
fluorometry phosphorometry، flame photometry، atomic absorption 
spectrophotometry، and electrochemistry، chromatography )TLC-paper، 
HPLC، GC، and capillary electrophoresis(.

Basics of Physiology-2 )PMD222(
The course covers topics that include the study of blood، cardiovascular 
system، lymphatic system، immune system، respiratory system، digestive 
system، urinary system and male and female reproductive systems. Emphasis 
is given to the integration of control mechanisms and correlation of normal 
function with clinical manifestation of disease.

Physical Pharmacy )PPH202(
This course covers the fundamental principles of interfacial phenomena، 
colloids، rheology، coarse dispersion and finally study of stability and 
kinetics of drug degradation and rate processes.

Pharmaceutical Organic Chemistry-2 )PPC202(
The course deals the chemistry of biologically active compounds as 
polynuclear hydrocarbons، halogen containing compounds، oxygen 
containing compounds، sulfur containing compounds، nitrogen containing 
compounds، heterocyclic compounds and stereochemistry of chiral molecules، 
stereoselectivity and stereospecificity of organic reactions، and the chemistry 
of steroids. The course covers the characterization of organic molecules by 
infrared spectrometry، mass spectrometry and nuclear magnetic resonance.

Pharmaceutical Biochemistry )PMD231(
The course provides introduction to the structure، properties، and 
significance of the major groups of biochemical compounds including 
amino acids، proteins، carbohydrates، nucleic acids، lipids، vitamins and 
hormones. The course deals also with the production of body energy، 
mechanisms of enzyme action and control of metabolic pathways. Topics 
include glycolysis، gluconeogenesis، pentose phosphate pathway، the citric 
acid cycle، glucose and glycogen metabolism، the urea cycle، oxidative 
phosphorylation and photosynthesis.

Natural Products )PNP211(
The course deals with the use of medicinal natural products of plant and 
animal origin in pharmacy and medicine. Study botanical characteristics of 
important natural products derived from medicinal plants and their active 
constituents، biological actions and uses of selected examples. The course 
also provides knowledge about poisonous plants، natural products that affect 
the mental status and drug herb interactions.

Basics of Pathophysiology-1 )PMD35l(
The course aims to bridge basic science to clinical practice through 
integrated understanding of alterations in function of cells، tissues، and 
organ systems caused by diseases. The course covers general pathology that 
provides the background for understanding disease process. lt focuses on the 
basic biological process that lead to the alteration of structure and function.

Immunology )PMD36l(
The course covers general introduction to the immune system and 
principles of innate and adaptive immunity. Topics in antigen recognition 
in the adaptive immune system، immune responses of cell، mechanisms 
of cell immunity and antigen capture and presentation to lymphocytes are 
covered. Mechanisms that regulate cellular and humoral immune responses 
against tumours and transplants and infectious diseases are also included. 
The course covers role of immune system in inflammation، congenital and 
acquired immune deficiencies، immunological tolerance and autoimmunity، 
disorders of the immune system and principles and practice of vaccines.

كلية الصيدلة  v
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Pharmacology-1 )PPT321(
The course covers topics in: general introduction to pharmacology، 
pharmacokinetics )absorption، distribution، metabolism، excretion(، 
pharmacodynamics )receptors: types of receptors & molecular aspects of 
drug action، ion channels، enzymes، carrier molecules، drug antagonism، 
chemical antagonism، pharmacokinetic antagonism، pharmacodynamic or 
pharmacological antagonism، physiological antagonism، factors modifying 
dose - response relationship، adverse drug reactions(. The course covers 
pharmacological aspects of autonomic nervous system )introduction to 
autonomic pharmacology، parasympathmimetics، parasympatholwic drugs، 
sympathmimetics، sympatholytic drugs، drugs acting on autonomic ganglia، 
skeletal muscle relaxants(.

Pharmaceutics-l )PPH321(
This course covers the pharmaceutical aspects of solid dosage forms. Powders 
and granules; their advantages and disadvantages، dispensed reparations 
and preparations requiring further treatment at time of dispensing. Tablets; 
types of tablets، tablets formulation، tableting methods، coating، evaluation 
and bioavailability aspects. Capsules: introduction، types of capsules، 
formulation of powders and non-powders for filling and bioavailability. 
Suppositories and pessaries; introduction to rectal and vaginal dosage 
forms، anatomy and physiology of the rectum، absorption of drugs from 
rectum، formulation of suppositories، preparation and evaluation، vaginal 
administration of drugs and formulation of vaginal dosage forms.

Medicinal Chemistry-1 )PPC331(
The course covers physical and chemical properties of drug in relation 
to biological activity including absorption - distribution - drug-receptor 
interaction- Hansch QSAR equation، isosteres and bioisosteres، in addition 
of different methods of drug biotransformation. The course also covers 
the chemical structures، biological activity and molecular mode of action 
of chemotherapeutic agents including; antibiotics )semisynthetic and 
synthetic( - disinfectants and antiseptics، sulphonamides، antimycobacterials، 
antimalarials، antifungals، antiamoebics، anthelmintics، antiviral agents and 
antineoplastic drugs.

Phytochemistry )PNP321(
The course covers the chemical structure، isolation، identification، 
quantitative analysis and of therapeutic utility of selected examples of 
alkaloids، glycosides، volatile oils، terpenoids and other miscellaneous 
natural products.

Basics of Pathophysiology-2 )PMD352(
It is the special part of pathophysiology that describes the details of specific 
illness )etiology، pathophysiological changes، manifestations، complications 
and investigations(.

Biopharmaceutics & Pharmacokinetics )PPH331(
The course covers the basic concepts and principles in biopharmaceutics 
and pharmacokinetics. Biopharmaceutics deals with the role of dosage form 
in the absorption and disposition of drugs. Pharmacokinetics describes the 
processes involved in the absorption of a drug from administration site 
into the blood circulation، distribution to its sites of action، metabolism and 
excretion )ADME(. Factors affecting the pharmacokinetic behavior of drugs، 
including formulation، physicochemical، physiological، pharmacolo8ical 
and pathological factors are discussed. The use of mathematical equations 
to describe the pharmacokinetic principles of drug action is applied to 
dosage regimen determinations.

Pharmacology-2 )PPT322(
The course covers the pharmacology of drugs acting on the central nervous 
system )antiepileptic drugs، antipsychotic drugs، antiparkinian drugs، 
anxiolytics and hypnotic drugs، antidepressants، general anesthetic a8ents، 
morphine-like drugs، non-narcotic analgesics(، autacoids، pharmacology 
of blood )drugs used in disorders of coagulation، drugs used in bleeding 
disorders، agents used in anemias، agents used in hyperlipidemia(. ln addition، 
drugs used in the treatment of gastro intestina I diseases، in treatment of 
respiratory diseases، in cardiovascular diseases، diuretics and endocrine 
pharmacology )androgens، estrogens، progesterones، oral contraceptives، 
adrenocorticosteroids(. Antithyroid drugs، hormonal regulators of bone 
mineral homeostasis، insulin، antidiabetic drugs، glucagon-like peptides، .
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anterior and posterior pituitary hormones(، anti-infective )introduction، 
β-lactam antibiotics، sulphonamids، antito drugs، protein synthesis 
inhibitors، antifungal and antiviral agents(، cancer chemotherapy )alkylating 
agents، antimetabolites، antibiotics، antimitotic drugs، steroid hormones 
and their antagonists، other chemotherapeutic agents(، drugs of abuse، drug 
management of obesity and drugs used in erectile dysfunction.

Medicinal Chemisrry-2 )PPC332(
The course covers the chemical structures، biological activity and molecular 
mode of action of chemotherapeutic agents including; antibiotics 
)semisynthetic and synthetic(- disinfectants and antiseptics، sulphonamides، 
antimycobacterials، antimalarials، antifungals، antiamoebics، anthelmintics، 
antiviral agents and antineoplastic drugs. The course covers also the chemical 
structures، biological activity and molecular mode of action of drugs acting on 
peripheral nervous system، drugs acting on central nervous system، narcotic 
analgesics، analgesic agents، antihistaminics، cardiovascular drugs، diuretics، 
prostaglandins and hormones )steroids and peptides(.

Pharmaceutics-2 )PPH322(
The course also covers all the aspects the students need to know about 
sterile dosage forms design، packaging، sterilization، composition of large-
scale preparation of injectable and ophthalmic preparations، large volume 
sterile solutions، parenteral admixture and their incompatibilities and the 
biopharmaceutical factors influencing drug bioavailability، The course 
covers also pharmaceutical aerosols and inhalation dosage forms، controlled 
release drug administration، ocular controlled-release DD5، transdermal 
controlled release DDS، parenteral controlled - release DDS، implantable 
controlled -release DDS and intrauterine controlled - release DD5.

Clinical Biochemistry )PMD332(
The course deals with the clinical laboratory diagnostic tests and procedures 
related to the identification and diagnosis of systemic disorders of the 
human body.

Introductory Pharmacy Practice Experience-1 )PPP312(
introduction to community health provides an introduction to the 
knowledge، skills and attitudes necessary for success in the professional 
pharmacy curriculum and focuses on the development of competent، caring 
general pharmacist practitioners by raising awareness of how community 
health shapes an individual's health experience.

Therapeutics-1 )PPP421(
This course provides understanding of therapeutic concept in the 
management of disease states through both formal lectures and structured 
case analysis discussions. Topics include fluids and electrolytes، acid-base 
disturbance، renal failure)acute، chronic/dialysis(، anemia، hypertension، 
heart failure، coronary artery dialysis، myocardial infarction، arrhythmias، 
dyslipidemias، peripheral vascular disorders، thrombosis، intensive care 
therapeutic.

Pharmaceutical Microbiology )PNP431(
The course deals with the control of microorganisms by the use of 
sterilization، chemotherapeutic agents، and disinfections.

Clinical Pharmacology )PPT423(
The course covers the basic principles of pharmacogenetics and 
pharmacogenomics and focuses on how the genes and complex gene 
systems influence the response to dru8s. The respond of groups of patients to 
individual therapies to biomarkers is identified. The course aims to improve 
personalized medicine to prescribe the right medicine، and deliver the right 
drug at the right dose at the right time. Information on how human genetics 
impacts drug response phenotypes is also included.

Advanced Medicinal Chemistry )PPC433(
The course deals the pharmaceutical research methods for discovery and 
developments of drugs including four phases of drug development and 
major methodologies applied as lead Optimization ،drug latentiation 
)bioactivation based design(، antimetabolite approach، combinatorial 
chemistry and computer aided drug design. 
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The course material gives real-life examples of drug discovery and 
information on the drug discovery process. The course deals also with the 
use of computer in topics concerning applications in medicinal Chemistry. 
Relationships between drug structure and physicochemical properties 
in one hand and biological activity on the other hand )SAR(. Quantitative 
structure-activity relationships )QSAR(. Medicinal Chemistry of free 
radicals )chemistry action and significance، consequences and protection( 
Pharmacochemical approaches in the treatment of contemporary diseases. 
Methods for the application of biotransformations in Pharmacy.

Introductory Pharmacy PracticeExperience-2 )PPP412(
The course provides knowledge، skills and attitudes necessary for success 
in the pharmacy profession and focuses on the development of competent، 
caring general pharmacist practitioners by raising awareness of how 
community health shapes an individual's health experience. The course 
builds and exposes students to individual people and their attitudes toward 
health، disease and medication providing a life and community context for 
wellbeing.

Pharmaceutical Technology )PPH441(
The course covers different pharmaceutical unit operations concerned with 
drug preparations. It involves the theory، principles as well as the practice 
of the operation. Also it includes the study and characterization of the most 
suitable equipments. The GMP rules، quality control and quality assurance 
are included.

Pharmacy Practice Experience )PPP413(
This course gives pharmacy students experience in the hospital setting، to 
achieve educational outcomes in the areas of patient care and institutional 
pharmacy practice. The students will learn the basic distributive and 
administrative processes in the institutional setting; gaining initial experience 
interacting with patients، preceptors، technicians and other pharmacy and 
hospital personnel.

Pharmacy Law and Ethics )PPP414(
The course exposes students to Saudi Arabian governmental law and 
regulations relating to all aspects of the profession of pharmacy. Topics 
include definitions، ethics and law، legal system، administrative agencies، 
organizational structures، applications، permits and licenses، dangerous 
drugs، controlled substances، parenteral، drug pricing، and registration، 
records، reports، inventory/storage and security، disposals، pharmacy 
inspection، product liability، unfair trade practice and other pharmacy law 
related topics.

Therapeutics-2 )PPP422(
The course covers the management of endocrine disorders، )thyroid، DM(، 
asthma، COPD، rhinitis، upper gastrointestinal disorders، inflammatory 
bowel disease، alcoholic liver disease، rheumatoid disorders، gout and 
hyperurecemia.

Complementary & Alternative Medicine )PNP441(
The course covers theoretical، evaluation and application of complementary 
and alternative medicine. acupuncture، aromatherapy، chiropractic and 
homeopathy.

First Aid )PMD471(
Physical assessment of organ systems include; the thorax، lungs، 
cardiovascular system، the abdomen، peripheral vascular system، 
musculoskeletal system، skin and head and nick. First aid topics include; 
CPR، cardiac arrest، shocking، syncope، burns and wound care، bleeding 
and hemorrhage، heat struck fractures، strain and sprain، poisonous bits and 
stings.

Clinical Pharmacokinetics )PPP431(
Clinical Pharmacokinetics course focusing on، topics in daily issue such as 
effect of disease on drug and drug-drug interaction on pharmacokinetic 
parameters، appropriate loading and maintenance dose calculation، 
dosing adjustment for linear and non-linear drugs، effect of altered serum
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protein binding and hemodialysis on drugs، interpretation of serum 
drug concentration and drug assay validity. Drugs in focus include; am 
inoglycosides، vancomycin، lithium، valproic acid، digoxin، theophylline، 
phenytoin، methotrexate and carpamazepine.

Research methods & Pharmacy Seminars )PPC441(
The course deals of the general principles applied in conducting research 
work. Formal seminars of selected topics ranged from patient case studies 
to the analysis of pharmacy practice problems are included.

Clinical Toxicology )PPT526(
The course covers the physical examination، history and diagnosis of 
poisoned patient for identification of the toxic syndromes. Classification 
of the specific and nonspecific antidotes of the toxicants subjected for 
poisoning. The mechanism of toxicity، pathophysiological aspects of the 
toxic syndromes، toxic dose range and severity of toxicity is included. The 
management and treatment of intoxication of many drugs e.g. paracetamol، 
aspirin، morphine، antipsychotic agents، CNS stimulants and cardiac 
glycosides. Moreover، the toxic effects and the methods of management 
of toxicity with opioids، cocaine، heroin، antineoplastic agents، alcohol and 
immunosuppresses are covered.

Applied Therapeutics )PPP523(

The course topics include infectious diseases، neurological disorders، 
neoplastic disorders، Woman's health and geriatrics therapy.

Molecular Drug Design and Development )PPC534(
The course covers topics in receptors، drug receptor interaction، QSAR، 
enzymes، drug design and lead optimization. Computer aided drug design، 
combinatorial chemistry and its role in drug discovery. Topics in DNA 
interactive agents، prodrug and drug delivery systems and drug metabolism 
as a tool for drug discovery.

Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics )PPP541(
The pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics course deals with 
the effects of the use of medication in populations and their quality of 
life. It introduces students to the evaluation of the studies that supports the 
rational use of drugs. The pharmacoeconomics course emphasizes factors 
affecting the origin، organization، delivery and financing of health care in a 
community and its relation to pharmacy practice. The course deals with the 
impact of socio-economic factors and pharmaceutical industry actions on 
drug prescribing and consumption. Drug cost minimization، effectiveness 
and utility are analyzed، pharmacoeconomic analysis and evidence-based 
medicine and using these data for making formulary decisions and set 
prices; and reference pricing in drug program management.

Advanced Pharmacy Practice Experience )PPP515(
The course is designed to meet the needs of the progressive practitioner 
enabling to develop expertise in areas related to advanced pharmacy 
practice، including pharmacist independent prescribing، education and 
training and expert professional practice.

Pharmaceutical Biotechnology )PNP511(
The course deals with gene cloning systems، methods of finding the right 
clones، polymerase chain reactions، production of human biological 
by genetic engineered microorganisms، gene therapy، and the role of 
microorganisms، and plant and mammalian tissue culture in the commercial 
production of medicinally important compounds. Labs in preparation of 
pure DNA and protein، and isolation by electrophoresis، transfer of DNA 
and proteins by electro blotting، transformation of competent bacterial cells، 
preparation of DNA vector، polymerase chain reactions، fermentor and tissue 
culture cell lines.

Advanced Therapeutics )PPP524(
The course covers aspects about OVER the COUNTER therapeutics )OTC( 
such as; antacids، anti-diarrheas، hemorrhoids، analgesics، antipyretics/
monitoring temperature/topical analgesics، cold، flu، allergy، otic disease، 
oral disorders، ophthalmic disease، contact lens care، contraception، 
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nutritional products، infant formulas، diabetes care/monitoring devices، 
in home monitoring، dermatitis، diper rash، sunscreen/sunburn، foot care، 
sleep، weight loss، smoking aids.

Applied Drug information )PPP512(
The course provides information in various topics including: concept of 
drug information، process of providing drug information resources، drug 
information services، poison centers، investigational drugs، adverse drug 
reactions and drug use evaluations.

Clinical Nutrition )PPP525(
The course covers aspects about nutrition support that encounters both 
enteral and parenteral Nutrition support. It covers all age groups including 
neonatal، pediatric and adult patients. This includes nutrition support 
screening and assessment techniques، initiating a Total Parenteral Nutrition 
)TPN( therapy and performing all the required calculations. Monitoring and 
follow up all patients receiving TPN therapy. Managing TPN complications 
and compatibility issues also included. The course covers also how to manage 
TPN requirements during different disease states.

Hospital Pharmacy )PPP543(
The course deals with the technical or functional and professional aspects 
of pharmacy practice. Topics include the hospital and the department of 
pharmaceutical services، institutional pharmacy practice standard، facility 
planning and design، medication distribution system، intravenous admixture 
systems، repackaging pharmaceuticals، extemporaneous formulations and 
quality assurance، hospital pharmacy equipment and suppliers، clinical 
services، decentralized pharmacy services، specialization in pharmacy، 
pharmacy and therapeutic committee، ambulatory care، home health care، 
and pharmacy technician.

Pharmacy Administration and Marketing )PPP544(
The course put emphasis on administrative services and functions provided 
by the pharmacy department are included. Topics include purchasing، 
inventory control، marketing، policies، and procedures. In addition، 

he or she will learn management Principals including styles and function 
and fundamental elements of managements، such as planning، organizing، 
staffing directing، coordinating and control. The course includes also the 
key concepts and issues underlying the modern practice of marketing.

PharmD Research Project )P511(
The course provides an opportunity for students to work with individual 
faculty member and/or pharmacy preceptors on proiects of variable scope 
in all domains of pharmaceutical sciences. It introduces the students to the 
method of research design، data collection، analysis، and interpretation and 
formulation of research results and describes their project through writing 
results of the project in a thesis or dissertation form and to give formal 
presentation of the project.

Radiopharmaceuticals )PPH523(
The course aims is to introduce the concepts of diagnostic imaging and 
clinical applications as relevant to the practice of pharmacy. Information 
on Pharmaceutical products used exclusively in the practice of nuclear 
medicine are included. Responsibilities of a pharmacist in the handling of 
radiopharmaceuticals are covered..

Clinical Clerkships
The sixth year of the faculty of pharmacy curriculum is the clinical clerkships 
program. All required core curriculum courses in professional years، one 
through five، are prerequisite for the clinical clerkships program. The 
program is composed of eight core clinical clerkships، four weeks each taught 
by both regular and adjunct faculty or preceptor of the school of pharmacy. 
Six clinical clerkships are obligatory and two are electives. Obligatory 
clerkships include: internal medicine، ambulatory care، hospital pharmacy 
practice، community pharmacy، drug information and gastro-intestinal 
rotation. Elective clerkships are rotations in different clinical and pharmacy 
practice settings and given two general names; pharmacotherapy clerkship 
and Pharmacy practice clerkship All clinical clerkships involve three stages: 
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an orientation stage )not to exceed 3 days(، instructed professional practice 
stage )not less than 4 weeks(، and an evaluation stage )not to exceed 2 days(. 
Students will be under direct supervision of selected pharmacy preceptor 
on a one-to-one basis in each clerkship. Depending on the clerkship type، 
student will be evaluated on the basis of successful completion of assigned 
projects or tasks، formal presentations، communication skills، pharmacists 
and or medical rounds، drug therapy monitoring، patient counseling، case 
analysis and discussion، end of clerkship exam، and attitude and behavior 
throughout the clerkship، The clinical clerkships are taught as four )12-units( 
courses each per semester )24 contact hours each week(، with letter grades 
assigned at the end of each clerkship. A clerkship manual is available for every 
detail concerning this clinical training.

متطلبات احل�سول على درجة البكالوريو�س يف الق�سم :   v
جتتمع جميع الأق�سام يف التدري�ض للح�سول على �سهادة دكتور �سيدلة.  

اأع�ساء هيئة التدري�س:   v

ال�سيدلية. الكيمياء  ق�سم  م�سرف  م�سارك(  )اأ�ستاذ  اجليار  حلمي  حممد  حممد  د.   •
ال�سيدلية الكيمياء  ق�سم  الكل   اأبو  من�سور  ال�سيد  من�سور   اأ.د.   •

ال�سيدلنيات ق�سم  م�سرف  �سليمان     غريب  د.   •
ال�سيدلية. الكيمياء  ق�سم  م�ساعد(            )اأ�ستاذ  جنيب  حممد  اإبراهيم  د.   •
ال�سيدلية. الكيمياء  ق�سم  ال�سالحات                               الدين  عز  د.   •

وال�سموم. الأدوية  علم  ق�سم  م�سارك(            )اأ�ستاذ  القني�سي  احمد  �سريف  د.   •
الطبيعية النواجت  ق�سم  الطيب    �سراج  نزار  د.   •

ال�سيدلنيات. ق�سم  م�ساعد(     )اأ�ستاذ  حمدان  حم�سن  احمد  د.   •

بيانات الت�سال :   v
  1278 حتويلة:  العميد:         مكتب   •

1305 حتويلة:  الأكادميية:   ال�سوؤون   •
البلوي  مو�سى  بن  �سامل  اأ/  الإدارة:  مدير   •

حتويلة: 1255  هاتف: 0144229005  
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فروع الجامعة
ملحوظــه هامة: اخلط���ط الدرا�سية ومف���ردات املقررات لالأق�س���ام العلمية بالف���روع هي نف�سها 

اخلطط واملقررات بالكليات املناظرة باجلامعة.

اإلصدار الثانيUniversity Guideدليل الجامعة

v الكلية الجامعية بأملج
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بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية:  

د. علي القرين         تليفاك�ض: 014382391  
مدير الإدارة:           تليفاك�ض:  0143823886  

تليفاك�ض )�سطر الطالبات(: 0143825109  
تليفاك�ض ال�سنة التح�سريية )�سطر الطالبات(: 0143830820  

اأق�سام الكلية:  v

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجم
بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1
بكالوريو�ضق�سم الكيمياء2
بكالوريو�ضق�سم علوم احلا�سب3
بكالوريو�ضق�سم اللغة العربية4
بكالوريو�ضق�سم اللغة الإجنليزية5
بكالوريو�ضق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 6
بكالوريو�ضق�سم الأحياء7
بكالوريو�ضق�سم الفيزياء8
بكالوريو�ضق�سم علم النف�ض9

بكالوريو�ضق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية10
بكالوريو�ضق�سم نظم املعلومات الإدارية11
بكالوريو�ضق�سم تقنية املختربات12
بكالوريو�ضق�سم التمري�ض13
بكالوريو�ضق�سم الت�سويق14
بكالوريو�ضق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(15
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اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

intisar_khalil@hotmail.comد. انت�سار علي اأحمد خليل
samiagoda@hotmail.comد. �سامية ح�سني حممد جودة

mararoya@hotmail.comد. ماريا زكريا اآدم ها�سم
ff_hassan@yahoo.comد/ عفاف ح�سن حممد مطر

ntaleb67@yahoo.comد. نعمات حامد طالب
amal.sir4@gmail.comاأ. اأمال ال�سر رم�سان

wafaicm@gmail.comاأ. وفاء فتح الرحمن عبد اهلل
n_nawal_n@hotmail.comاأ. نوال حمد اللهيبي

mis_naj@hotmail.comاأ.ندى عبد الكرمي اجلهني
asm-alghamdi@hotmail.comاأ. اأ�سماء علي  حمدان الغامدي

sho50sho@hotmail.comاأ. ب�سائر بختي ال�ساعدي
najwa1393@gmail.comاأ. جنوى عطوي �سمران الرفاعي

مبتعثةاأ . جوهرة بدر اجلابري
مبتعثةاأ . اأفنان اجلهني

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغات والرتجمة:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

د. وديعة عبد القيوم
asma.souqi@yahoo.comاأ. ا�سمى داود احمد ال�سوقي

Wardeh.salam@yahoo.comاأ. وردة عطا اهلل العودات
Safiya.abdelgader@yahoo.com اأ. �سفية عبد القادر

suadgadir@yahoo.com اأ. �سعاد عبد القادر
Safa-aljohani@hotmail.comاأ. �سفاء حميد الفايدي

اأ. اأريج علي حممود عطي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

د. ح�سمت مفتي

Doma_hanan@yahoo.comد. حنان عبد العزيز عبد اخلالق
Domadoctor72@yahoo.com

Dr.esmatsalem@hotmail.comد. ع�سمت عبد احلفيظ حممد �سامل
ezdehar mohammed@yahoo.comد. ازدهار فاروق

Hagir_mubarak@hotmail.comد. هاجر مبارك
Awdia.180@gmail.comد. عو�سيه ح�سني حمد النيل

helnady@ut.edu.saد. هبه النادي  
Shatha383@hotmail.comد. �سذى ماأمون

f.a.m.2222@hotmail.comاأ. فاطمة اأحمد خ�سر
saharalbaz@hotmail.comاأ. �سحر عي�سى الباز

Sh20111012@hotmail.comاأ. �سريفة اأحمد املالكي
Huda.man3@gmail.comاأ. هدى اإبراهيم العويف

Fatoooma-500@hotmail.comاأ. فاطمة �سالمة اجلهني
m.a.h.1@live.comاأ. م�ساعل العنزي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الأحياء:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
Noaa92@hotmail.comد. �سناء كمال اأحمد اأبو الدبل

biokhd@hotmail.comاأ. خلود خ�سر هبا�ض الزهراين
mahakhidir@hotmail.comاأ. مها خ�سر حممد عثمان

brierroze@yahoo.comاأ. رزان عبد الوهاب ال�سعوب
Fawziah999@yahoo.comاأ. فوزية �سالح املرواين
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بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية: د. حممد الكناين  

مكتب العميد:0143831102  
مكتب الوكيل: 0144424905    فاك�ض: 0144422401  

ال�سوؤون الأكادميية:0144424905  
مدير الإدارة:0144424905  

اأق�سام الكلية:  v

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجم
بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1
بكالوريو�ضق�سم الكيمياء2
بكالوريو�ضق�سم علوم احلا�سب3
بكالوريو�ضق�سم الأحياء4
بكالوريو�ضق�سم الفيزياء5
بكالوريو�ضق�سم علم النف�ض6
بكالوريو�ضق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية7
بكالوريو�ضق�سم نظم املعلومات الإدارية8
بكالوريو�ضق�سم اللغة العربية9

بكالوريو�ضق�سم اللغة الإجنليزية10
بكالوريو�ضق�سم الدرا�سات الإ�سالمية11
بكالوريو�ضق�سم تقنية املختربات12
بكالوريو�ضق�سم التمري�ض13
بكالوريو�ضق�سم الت�سويق14
بكالوريو�ضق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(15

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم

Suha21998@yahoo.comد. �سهى حممد هايل مو�سى البزليط

Ebtsam40@hotmail.comد. ابت�سام حممد حممد فيود

Yasser-rateb@yahoo.comد. �سعاد عبد احلليم ابراهيم

Dr-samira2do@hotmail.comد. �سمريه ها�سم ابراهيم احلاج

btayfourm@hotmail.comد. بتول طيفور حممد �سريف

Fatima11957@hotmail.comد. فاطمة �سعيد يو�سف اإدري�ض

Alwajh.preyear@hotmail.comاأ. راويه عبد الهادي اجلحديل

Siba1429@hotmail.comاأ. حنان ابراهيم اجلغثمي

Rhas101@hotmail.comاأ. ر�سا حامد املعيقلي

Ekhlas3737@hotmail.comاأ. اإخال�ض ال�سريف

Admnt-gorbk-@hotmail.comاأ. نوف حممد البلوي

Doooga-34@hotmail.comاأ. خديجة �سامل احلويطي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغات والرتجمة:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم

د. فريوز عطية ح�سن 

Tabuk.intesar@hotmail.comاأ. انت�سار حممد �سالح

Alawiyah09@hotmail.comاأ. علوية ح�سن حممد

amatallah1234@yahoo.comاأ. فاطمة حممد �سالح

v الكلية الجامعية بالوجه
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bicelhindi@gmail.comاأ. �سيدة حممد طه

ahlamaljihlani@yahoo.comاأ. اأحالم عبد الفتاح اأحمد

Lifsecret1@hotmail.comاأ. زينة قابل عبد الرحمن

Areej1411@hotmail.comاأ. اأريج حممد حمزي

Sara.j.gh@hotmail.comاأ. �سارة جميل حممد

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم احلا�سب الآيل:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم

Azza.azzakamal@gmail.comاأ. عزة كمال الدين ح�سني

najla.alqawasmeh@gmail.comاأ. جنالء �سالح احمد

areejfraiwan@gmail.comاأ. اأريج قا�سم حممد فريوان

Hadeeel_1408@hotmail.comاأ. هديل عزيز داغر البلوي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم

Aliamal22@gmail.comد. امال حممد احل�سن

Smaraa55@hotmail.comاأ. �سمرية حميد ال�سلمي

Mhamad476@yahoo.comاأ. نوره حمد احلويطي

Lolo20-2020@hotmail.comاأ. اآلء اأحمد ال�سريف

Laila_algrafi@yahoo.comاأ. ليلى القرايف

Al-thobaiti99@hotmail.comاأ. زهرة فايز الثبيتي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الكيمياء:  v  

الربيد الإلكرتوينال�سم

nourug@yahoo.comد. نور اأحمد عثمان

dr.marzoka@hotmail.comد. مرزوقة عزيز  البلوي

Amany_tawfik@hotmail.comد. اأماين توفيق اإبراهيم

Samd-2004@yahoo.comد. �سمية د�سوقي

Sahar.sharari@hotmail.comاأ. �سحر عاي�ض ال�سراري

Lampsglory_758@hotmail.comاأ. هناء حممد هو�ساوي

Sharefah55@hotmail.comاأ. �سريفة اأحمد حممد ال�سريف

Amoool-551@hotmail.comاأ. اأمل اأحمد حممد ال�سريف

Hind142929@hotmail.comاأ. هند معتق اجلهني

Bo.527@hotmail.comاأ. عفت ال�سريف

Fblwi@hotmail.comاأ. فاطمة حمود البلوي
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بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية: د. عبد اهلل ال�سريف  

رقم الهاتف: 0144322184  
فاك�ض:0144321619  

اأق�سام الكلية:  v

الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجم

بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1

بكالوريو�ضق�سم علوم احلا�سب2

بكالوريو�ضق�سم املحا�سبة3

بكالوريو�ضق�سم الكيمياء4

بكالوريو�ضق�سم تقنية املختربات5

بكالوريو�ضق�سم املالب�ض والن�سيج6

بكالوريو�ضق�سم الرتبية7

بكالوريو�ضق�سم الأحياء8

بكالوريو�ضق�سم اللغات والرتجمة 9

بكالوريو�ضق�سم الت�سويق 10

بكالوريو�ضق�سم الدرا�سات الإ�سالمية11

بكالوريو�ضق�سم الفيزياء12

بكالوريو�ضق�سم اللغة العربية13

بكالوريو�ضق�سم التمري�ض14

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الت�سويق:  v
v  الأ�ساتذة امل�ساعدون:  

الربيد الإلكرتوينال�سم
د. هنادي اأكرم �سلهب

v  املحا�سرون:  

الربيد الإلكرتوينال�سم
Rajwa84@live.comاأ. رجوى اإبراهيم الكويبني

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم احلا�سب الآيل:   v
الربيد الإلكرتوينال�سم
nahedmgd@yahoo.comد. ناهد حممد الد�سوقي

Drafafmirg@gmail.comد. عفاف مريغني ح�سن
Ahassan@ut.edu.sab

limya27@yahoo.comاأ. ملياء حمجوب ح�سن

n.elgasim@yahoo.comاأ. ن�سوى ابو القا�سم عمر

eman_ibrahime@yahoo.comاأ. اإميان اإبراهيم على

Mahawee_10@hotmail.comاأ. مها عبدالكرمي القبلي

Weam_ghabban@yahoo.comاأ. وئام  قاعود الغبان

مبتعثةاأ. اأريج الفايدي
اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغات والرتجمة:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
normabahaa65@hotmail.comد. نارميان بهاءالدين عبد الرحيم

issamabujaber@hotmail.comاأ. ع�سام فوزي جابر

DrMahaMirg@gmail.comاأ. مها مريغني ح�سن

Nadadoj@yahoo.comاأ. ندي عبداللطيف حممد

v الكلية الجامعية بضبـــــاء
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be-with-me-89@hotmail.comاأ. اأماين �سليم حممد

alkont-nouf@hotmail.comاأ. نوف عبدالرحمن العتيبي

اأ. هنادي العبيدان
مبتعثةاأ. اأريج علي حممود عطي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الأحياء:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
Adr.sahar@yahoo.comد. �سحر عبدالرزاق م�سلم

Sawahab2@hotmail.comد. �سهري اأحمد عبدالوهاب
e.algabban@gmail.comاأ. ابت�سام اأحمد حممد غبان

Hanadi_ennab@yahoo.co.ukاأ. هنادي عبدالرحمن عنانبة
Harmony-86@hotmail.comاأ. وئام حممد العبيدان

M.bio200@hotmail.comاأ. منى ابراهيم البوق
Shomook_1400ara@hotmail.comاأ. رويدة احلجريي

Moona-an@hotmail.comاأ. اآمنة الزايدي
Smile.themoom@hotmail.comاأ. بدرية العمري
مبتعثةاأ. روؤاء املحالوي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
Nad_moursy1@yahoo.comد. نادية �سعد حممود مر�سي 
M_rahef@yahoo.comد. رهيف حممد وليد زعتيني

d.aadelsannoufi@gmail.comد. حممد عادل عبد الباقي �سنويف
Amad-0011@hotmail.comد. عبدو الرفاعي خالد العبيد
m.elzian1111@yahoo.comاأ. منال الزين حممد عبد اهلل

Muhajjira006@hotmail.comاأ. هاجر اإبراهيم اأحمد اأبو طقيقة
M2007m@hotmail.comاأ. اأ�سماء عبد الرحمن الرفاعي

doodyvip@hotmail.comاأ.غادة حممد بديوي
Swq1411@gmail.comاأ. وداد �سعدون العتيبي

iiii-1410@hotmail.comاأ. فاطمة اأحمد احلويطي
مبتعثةاأ. وئام غازي �سمران احلربي

مبتعثةاأ. مروة حممد اإبراهيم الزبيدي
مبتعثةاأ. غدير حممد �سعيد الردادي

مبتعثةاأ. �سمية ح�سن اأحمد �ساهني
اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم املحا�سبة:  v

v  الأ�ساتذة امل�ساعدون:  

الربيد الإلكرتوينال�سم
wahidrk@yahoo.comد. وحيد رثعان حممد اخلتاتنة

v املحا�سرون واملعيدون:  

الربيد الإلكرتوينال�سم
اأ. ن�سرين حممد عبد املحمود )م�سرف ق�سم 

املحا�سبة(
hsaid@ut.edu.sa

Hanan_rifai@hotmail.comاأ. حنان حممد �سعيد
sweetlamisstar@hotmail.comاأ. ملي�ض مو�سى العالونة

malhamrani@ut.edu.saاأ. منال عطية اهلل احلمراين
nalsalmi@ut.edu.saاأ. نوره عبد الهادي ال�ساملي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم تقنية خمتربات:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
Fatina_abualdahab@yahoo.comفاتنة �سميح خليل اأبو الذهب

cruzelin@yahoo.comاألني بيتوا تالني تانو
Julianatejada_69@yahoo.comجولينا بت�سارا تيجادا

Rrddak-123@hotmail.comفايزة عيد فهيد البلوي
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بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية : د. حمود بن عايد العنزي   

هاتف:   0144533460     فاك�ض: 0144533902  
وكيلة العميد: د. هبة اأحمد يا�سني  

هاتف: 0144533460      فاك�ض: 0144533902  
مدير الإدارة: جوال: 0503096663  

اأق�سام الكلية:  v
الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجم
بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1
بكالوريو�ضق�سم الدرا�سات الإ�سالمية2
بكالوريو�ضق�سم الكيمياء3
بكالوريو�ضق�سم الأحياء4
بكالوريو�ضق�سم الفيزياء5
بكالوريو�ضق�سم تقنية املختربات6
بكالوريو�ضق�سم تقنية الأ�سعة التطبيقية7
بكالوريو�ضق�سم التمري�ض8
بكالوريو�ضق�سم علوم احلا�سب9

بكالوريو�ضق�سم اللغات والرتجمة10
بكالوريو�ضق�سم نظم املعلومات الإدارية11
بكالوريو�ضق�سم الت�سويق12
بكالوريو�ضق�سم اللغة العربية13
بكالوريو�ضق�سم علم النف�ض14
بكالوريو�ضق�سم التغذية الإكلينيكية )ال�سحية(15

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم علوم احلا�سب:   v
الربيد الإلكرتوينال�سم

Sana.gharaibeh@gmail.com�سناء حممود حممد الغرايبة
Safia_Abdalla@hotmail.com�سافية  عبد اهلل عبد الرحمن

Muna-2003-3@hotmail.comمنى حاب�ض فواز
h-alnashri@hotmail.comحليمة ابراهيم النا�سري

Noosy-2010@hotmail.comن�سرين اإبراهيم التيماين

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

dr_neven10@yohoo.comد. نيفني حممد اأبو العنني
ehsenlafe@yahoo.comد. اإح�سان حممد ليف

doctor_yasen2000@yahoo.comد. اأميمه ي�سن احمد مهران
drawatef@gmail.comد. عواطف اأبو الفتوح اأحمد

Amal.ksasbeh@yohoo.comاأ. اآمال اأحمد الك�سا�سبة
Hanooo-me@hotmail.comاأ. هناء �سليم امل�سعودي

Aurobah9136@hotmail.comاأ. نورة �سالمة احلويطي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

BO23SS4@yahoo.comاأ. جناة اإ�سماعيل الغرير
SARIAABUBAKR@yahoo.comاأ. �سارية ح�سن اأبو بكر

aliaaelrasheed@yahoo.comاأ. علياء ر�سيد عبد العزيز
Ebr-8089@hotmail.comاأ. نورة  حممد احلويطي

n-s-1411@hotmail.comاأ. نوف �سعد التيماين
Mr.1407@windowslive.comاأ. مرمي �سامل العطوي

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغات والرتجمة:  v

الربيد الإلكرتوينال�سم
saharhits@yahoo.comاأ. �سحر حممود فريحات

Omaima9947@hotmail.comاأ. اأميمة اخلري حممد 

Rouu_al_atawi@hotmail.comاأ. روؤى حممد العطوي

Emeey2000@hotmail.comاأ. اإميان �سامل العطوي

v الكلية الجامعية بحقل
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بيانات الت�سال:  v
عميد الكلية: د. عاي�ض الغامدي  

مكتب العميد: 0144624481  
مكتب الوكيلة: 0144634443    

ال�سوؤون األأكادميية: 0144634443    
مدير الإدارة: 0144632162  

اأق�سام الكلية:  v
الدرجة العلميةالق�سم/الربنامجم
بكالوريو�ضق�سم الريا�سيات1
بكالوريو�ضق�سم الدرا�سات الإ�سالمية 2
بكالوريو�ضق�سم اللغات والرتجمة 3
بكالوريو�ضق�سم الأحياء4
بكالوريو�ضق�سم الإدارة5

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الأحياء:   v
الربيد الإلكرتوينال�سم

Noaa92@hotmail.comد. �سناء كمال اأحمد اأبو الدبل

Amany.gouda5@yahoo.comد. اماين عطية عبد املنعم جوده
ajodah@ut.edu.sa

Eman_osama_hafez@yahoo.comد. اأميان حافظ الدري��دي

Rehab_nrc@yahoo.comد.  رحاب ممدوح عبداملجيد

nedalashraf@hotmail.comد. ن�سال حممود فهم�����������ي

Karima.mohamed77@yahoo.comد. كرمية حمم������������د عبداهلل

Maryyam--@hotmail.comاأ. مرمي مهنا ر�سيد ال�سعدوين

Lamprey-255@hotmail.comاأ. �سارة عودة م�سلم العمراين

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

dr-um-omar@hotmail.comد. مي�سر رجب حممد الداعور

Einasmohammed72@gmail.comد. اإينا�ض عبد ال�سبور ح�سني

mohi.altyar@yahoo.comد. مرمي عبدال�سالم بكر

afaf2028@hotmail.comد. عفاف م�ساعد ب�سري

anhar_1977@yahoo.comد. انت�سار عمر اإبراهيم حمد

mai_zubair@yahoo.comد. مي حممد يو�سف الزبري

Dr.nihad_awamreh@yahoo.comد. نهاد حممد ح�سني العوامرة

abeerata30@yahoo.comاأ. عبري عطا حممد زهرة

reem112004@yahoo.comاأ. رمي �سالح عبد اهلل ال�سالح

ekh.nimrat@yahoo.comاأ. اخال�ض فوؤاد احمد النمرات

mohammad_alasadi@hotmail0comاأ. فاطمة عبد التواب حممد

Soomah50@hotmail.comاأ. اأ�سماء عبد اهلل فهد العي�سى

a-zeza7@ hotmail.comاأ. عزيزة الهيلم رحيل العنزي

Abeer_temany@yahoo.comاأ. عبري �سالح حمود التيماين

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم الريا�سيات:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم
Manog88@hotmail.comد. هويدا ال�سديق هارون

Dr-amna123@hotmail.comد. اأمنه حممد الزير

needhal@hotmail.comد. ن�سال ح�سن البدوي

Ragaa_e@yahoo.comد. رجاء ح�سن علي

Asmaa_3babneh@yahoo.comاأ. اأ�سماء طه عبابنه

alsharari2010@hotmail.co.ukاأ. مها فرحان

فرع الجامعة بتيماء  v
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mm.959@hotmail.comاأ. اأجماد حامد العطوي

Dar999great@hotmail.comاأ. اإميان فهيد الهريف

hakmanno@hotmail.comاأ. منيفه نا�سر الفقري

Moonrosy1@hotmail.comاأ. �سروق بدر البلوي 

اأع�ساء هيئة التدري�س بق�سم اللغات والرتجمة:  v
الربيد الإلكرتوينال�سم

arwa12momani@yahoo.comاأ. اأروى املومني

momani.mais@yahoo.comاأ. مي�ض املومني

Bayan1222@yahoo.comاأ. بيان الغول

Suhad_2010@hotmail.comاأ. �سهاد عوده

basela2007@yahoo.comاأ. با�سلة حما�سنة

asmahaan_alali@yahoo.comاأ. اأ�سماء ن�سر

Sh.rawan@yahoo.comاأ. روان �سعبان

Eman200938@hotmail.comاأ. اإميان عبد اهلل

Nova1988@windowslive.comاأ. نوف احلجيلي

فرع الجامعة بتيماء  v
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