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  آلمة األستاذ الدآتور رئيس الجامعة

 
  

 
  شمية،بناتي وأبنائي طلبة الدراسات العليا في الجامعة الها

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته وبعد
 

فأزجي إليكم أطيب التحيات، وقد ودعتم المرحلة األولى في دراستكم الجامعية، 
وحصلتم على الدرجات العلمية الالئقة بكم التي تفضي إلى ولوج مرحلة الدراسات العليا، بعد أن 

ذه المرتبة المتقدمة في مجال الدراسات أتيتم في دراساتكم على المبادئ واألسس التي تؤهلكم له
 .العليا والغوص في البحوث العلمية

 
وقد صح العزم في الجامعة الهاشمية، إذ أنشات برامج الدراسات العليا في آلياتها 
المتعددة، وهي تحمل في هذه البقعة الكريمة من األردن مشعل الحق والعلم، وتكمل رسالتها ، 

ى ما ينير دروبهم، ويصحبهم إلى معارج الرقي ومراتب السؤدد، وتهدي إلى أبناء هذا الحم
وتفتح لهم مغاليق البحث العلمي وأنتم أهل لها وتملكون القدرات على خوض غمارها وتقصي 

 .الحقائق واإللهام في تقدمنا العلمي
 

ويطيب لي أن أضع بين أيديكم دليل طالب الدراسات العليا، لإلسترشاد بما جاء فيه 
مع للمعلومات التي تحتاجون إليها، ومرشد أمين يجيب عن أسئلتكم، فقد وردت فيه فهو جا

القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة والناظمة لدراستكم مما يجعلكم تنهون متطلبات حصولكم 
 .على الدرجة العلمية التي تطمحون إليها إن شاء اهللا

 
سيرتكم العلمية، وأن يحقق مرادآم وأن يحفظ وطننا أسأل اهللا العّلي القدير أن يوفقكم في م

عزيزا شامخا في ظل راعي العلم والعلماء صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني بن 
 الحسين المعظم حفظه اهللا وأيده بنصره

  
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،

 
            
 رئيس الجامعة ألستاذ الدآتورا                                       

  
 
 
 
 
 
 
 



  
  آلمة األستاذ الدآتور عميد البحث العلمي والدراسات العليا

  
 أعزائي طلبة الّدراسات العليا،

 سالم اهللا عليكم ،
 

 أما بعد ،
فيّسرني أن أقّدم اليكم دليل الطالب إلى الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية بعد أن 

اصعة في برامج الدراسات العليا، ورسخت فيها قدمها، وقد أتى أصبحت لها التجربة الن
عليها حين من الّدهر وهي تبث طلبتها من خريجي الدبلوم العالي والماجستير في 

 .التخصصات العلّمية المتعددة، ليسهموا في إعالء صرح العلم في هذه الوطن العزيز
 

 عزيزي الطالب ،
دة البحث العلمي والدراسات العليا، وتفصيال إنك واجد في هذه الدليل نبذة عن عما

لبرامجها، وإذا ما أمعنت النظر، رأيت ّثم تعليمات منح درجة الماجستير، وتعليمات منح 
 .شهادة الدبلوم العالي

وحين تأخذك نفسك باالطمئنان في فهم هذه التعليمات وقضاياها، وقد أجلت األنظار 
ى أمامك شرحا يفئ بك إلى السكينة وأنت تقرأ العميقة في سبر أغوارها ومنتهاها، تلق

 .وصف المواّد التي ستدرسها في تخّصصك
 

 أيها الطلبة األعزاء
راجيا قراءة هذا الدليل لما جاء فيه من ذآر لكل ما يجول في خاطرك في أثناء حياتك 
دة الجامعية ، واهللا يتولى حفظكم وإرشادآم إلى طريق الحق، لتحققوا آمال قيادتنا الرشي

وتكونوا فرسان التغيير آما أرادهم سيد البالد صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بن 
  .الحسين المعظم حفظة اهللا ورعاه

  
  

          
 األستاذ الدآتور عميد البحث العلمي والدراسات العليا                            
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  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  
  المقدمة

  :عزيزي الطالب 
  :عزيزتي الطالبة 

يسر عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الهاشمية أن تضع بين يديك هذا الدليل ليكـون                 
إضافة . وخططها الدراسية ) ماجستير ودبلوم ( نه يتضمن برامج الدراسات العليا المطروحة       مرجعك األساسي أل  

لذا نأمل منك قـراءة  . إلى ذلك سيتضمن هذا الدليل األنظمة والتعليمات وكل المعلومات التي تهمك في دراستك              
 المعلومات التي تريدها مباشرة هذا الدليل قراءة متأنية قبل أن تقوم بأي عمل يتعلق بدراستك، ألنك ستجد فيه كل        

وعليه فإن هذا الـدليل هـو الجهـة         . دون االعتماد على اآلخرين الذين يمكن أن يقدموا لك نصيحة غير دقيقة             
أما الجهات األخرى التي يمكنك االتصال بها بعد مطالعة هذا الـدليل        . المؤهلة رسمياً لتقديم النصح واإلرشاد لك     

  :فهي التالية
  .ديميالمرشد األكا -
 .رئيس القسم األكاديمي -

 .عميد الكلية التي تنتسب إليها -

 .عمادة البحث العلمي والدراسات العليا -

 .مسجل الدراسات العليا في وحدة القبول والتسجيل -

هذا مع العلم أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ستقوم بوضع هذا الدليل على موقع الجامعة وموقع عمادة             
  . والدراسات العلياالبحث العلمي

  
  
  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  الجامعة الهاشمية

  ١٣١١٥  الرمز البريدي ١٥٠٤٥٩ب .ص 
   األردن–الزرقاء 

  )٠٥ (٣٩٠٣٣٣٣هاتف 
  )٠٥ (٣٩٠٣٣٣٨فاكس 

  www.hu.edu.joالموقع اإللكتروني 
 www.research.hu.edu.jo البريد األلكتروني
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  عمادة البحث العلمي والدراسات العلیاالبرامج التي تطرحھا 
 ب رامج  وخم سة ، )الماج ستیر (برنامجًا ف ي الدراس ات العلی ا    ) ٢٦(عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا           تطرح  

  :في الدبلوم العالي والمھني على النحو التالي
  : برامج الماجستیر: أوال

  :داب كلیة اآل
 )رسالة(األدب والنقد  −
 )رسالة(اللغویات  −
 )رسالة(دراسات السالم والنزاعات  −

 :كلیة العلوم 
 )رسالة(الفیزیاء التطبیقیة  −
  )رسالة(العلوم الحیاتیة  −
 )رسالة(الكیمیاء  −

 :كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 
 )شامل/ رسالة (المحاسبة والتمویل  −
  )شامل/ رسالة (االستثمار والتمویل  −
 )شامل/ رسالة (إدارة اإلنتاج والعملیات  −

  :كلیة العلوم التربویة 
  )شامل/رسالة(ماجستیر في أصول التربیة  --
  )شامل/رسالة( ماجستیر في اإلدارة التربویة --
  )شامل/رسالة(ماجستیر مناھج وأسالیب التدریس  --
  )شامل/رسالة(ماجستیر أسالیب تدریس العلوم .--
  )شامل/رسالة(تدریس الریاضیات ماجستیر أسالیب --
  )شامل/رسالة( ماجستیر أسالیب تدریس اللغة االنجلیزیة --
  )شامل/رسالة(ماجستیر في علم النفس التربوي  --
  )شامل/رسالة(ماجستیر في اإلرشاد األسري  --
  )شامل/رسالة (تربوي ماجستیر في اإلرشاد ال--

  العاليامج الدبلوم نبر: ثانیًا 
  . اإلدارة المدرسیة العالي في الدبلومشھادة −

  المھنيبرامج الدبلوم : ًا لثثا
 . النفسي والتربوي  الدبلوم المھني في اإلرشادشھادة −
 . الدبلوم المھني في اإلدارة المدرسیةشھادة −
 تدریسالأسالیب  الدبلوم المھني في شھادة −
  الخدمة االجتماعیة الدبلوم المھني في شھادة −

  :كلیة الھندسة 
  )شامل/ رسالة (یانة إدارة الص −
 )شامل/ رسالة (تكنولوجیا الفحص والتقییم الالاتالفي  −

  :كلیة الموارد الطبیعیة والبیئة 
  )رسالة(الجیولوجیا التطبیقیة  −
  )رسالة(علوم البیئة وإدارتھا −

  :كلیة التمریض
 )شامل (.تمریض السرطان −
 )شامل (.تمریض الصحة النفسیة والعقلیة −
  :اندةلعلوم الطبیة المسكلیة ا

  )رسالة( .العلوم الطبیة المخبریة −
  :معھد الملكة رانیا للسیاحة والتراث −
  )رسالة(آثار الحضارات العربیة القدیمة −
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  : للمجتمع المحليعمادة البحث العلمي والدراسات العلیاالخدمات التي تقدمھا  −
  .تقدیم الدعم المالي لمشاریع البحوث التي لھا عالقة بمؤسسات المجتمع والبیئة -
 .المساھمة في تنمیة المجتمع عن طریق تطویر وسائل المعرفة األساسیة والتطبیقیة -
 .تنسیق الدعم المالي الخارجي لمشاریع أبحاث أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة -
 .مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات ومراكز البحوث العلمیة المحلیة والدولیة -
 .تسجیلھا بما یحفظ حقوق أعضاء ھیئة التدریس والجامعةمتابعة براءات االختراع و -
 

  :التطلعات المستقبلیة
العمل على تأمین مصادر تمویل جدیدة لدعم البحث العلمي م ن القط اعین الع ام والخ اص وم ن المؤس سات           -

  .الدولیة المتخصصة
 . الجامعةالعمل على زیادة المبالغ المالیة المخصصة كمنح مالیة لطلبة الدراسات العلیا في -
 .إنشاء قاعدة بیانات محوسبة لألبحاث التي تم إجراؤھا تجنبًا ألي تكرار أو ازدواجیة -
 .إعداد برامج حاسوبیة تمكن الطلبة من تقدیم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا عبر االنترنت -
 خ الل ش بكة   تجھیز وإعداد خطط دراس یة محوس بة بھ دف ط رح ب رامج دراس ات علی ا یمك ن تدری سھا م ن             -

 ).التعلیم االلكتروني(االنترنت 
  .تشجیع الباحثین على نشر أبحاثھم في المجالت العلمیة المحكمة والمتخصصة -
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مجلس الدراسات العليا في الجامعة الھاشمية
  
  

  :مجلس الدراسات العليا
  

 
      عميد البحث العلمي والدراسات العليا / األستاذ الدكتور سعدي عبد الجواد

    نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ الدكتور عدنان أبو صره 
        ممثل كلية العلوم/ األستاذ الدكتور علي الكرمي

    ممثل كلية العلوم التربوية/ اذ الدكتور محمود الوھراألست
    ممثل كلية الموارد الطبيعية والبيئة/ الدكتور عيسى مخلوف 

  ممثل كلية التمريض/الدكتورة مجد مريان 
  ممثل كلية العلوم الطبية المساندة/ الدكتورة منار العتوم 

  ممثل كلية الھندسة/ الدكتور عدنان مقطش 
  ممثل كلية اآلداب/ الدكتور يحيى العلي 

  ممثل كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية/ الدكتور معتصم القضاه 
  ممثل معھد الملكة رانيا للسياحة والتراث/ الدكتور يحيى الشوابكة 

  )مدير تربية وتعليم الزرقاء/ السيد احمد عياصرة (ممثل من المجتمع المحلي 
    )رئيس غرفة صناعة الزرقاء/ لمھندس حسين شفا عمري ا( ممثل من المجتمع المحلي
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  الباب األول
  المعلومات العامة

  تعليمات الدراسات العلياأنظمة و
  

  .٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥(نظام رقم / معدل لنظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية النظام ال   -
 .٢٠٠٨لسنة ) ٧(تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية رقم  -

 .٢٠٠٤لسنة ) ١٠(تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في الجامعة الهاشمية رقم  -

 .٢٠٠٩لسنة ) ٣(مات منح شهادة الدبلوم المهني في الجامعة الهاشمية رقم تعلي -

 .٢٠٠٨لسنة ) ٢(تعليمات المنح الدراسية في الجامعة الهاشمية رقم  -
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  ٢٠٠٣لسنة ) ١٠٥(نظام رقم 
  نظام معدل لنظام الدراسات العلیا في الجامعة الھاشمیة

   :)١(المادة 
ویعمل بھ م ن ت اریخ ن شره    ). ٢٠٠٣نظام معدل لنظام الدراسات العلیا في الجامعة الھاشمیة لسنة ( یسمى ھذا النظام  

  .في الجریدة الرسمیة
  

  ) :٢(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غی ر     

  : ذلك 
  .الجامعة الھاشمیة : الجامعـة 
  .مجلس الدراسات العلیا : المجـلس 
  . عمید الدراسات العلیا في الجامعة : العمیــد 
  .أي كلیة من كلیات الجامعة أو أي معھد أو مركز علمي في الجامعة : الكلیــة 
  .أي قسم أكادیمي في الجامعة : القســم 

  . في الكلیة لجنة الدراسات العلیا : لجنة الكلیة 
  . لجنة الدراسات العلیا في القسم : لجنة القسم 

  
  ) :٣(المادة رقم 

  :تھدف الدراسات العلیا في الجامعة إلى تحقیق مایلي -
  .تنمیة المعرفة اإلنسانیة  )أ
  .ترسیخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة  ) ب
  .الیبھ في الحقول المختلفةتنمیة قدرات طلبة الدراسات العلیا في منھج البحث العلمي وأس  ) ج
  .إعداد متخصصین من مستوى عال لتلبیة حاجات المجتمع المحلي والعربي والعالمي  )  د

  
  ) :٤(المادة

 تن  شأ ب  رامج الدراس  ات العلی  ا ف  ي التخص  صات والحق  ول المختلف  ة ل  شھادة دبل  وم الدراس  ات العلی  ا ولدرج  ة            -
یم الع  الي، بن  اًء عل  ى تن  سیب مجل  س العم  داء الم  ستند إل  ى   الماج  ستیر ودرج  ة ال  دكتوراه بق  رار م  ن مجل  س التعل   

  .موافقة المجلس وتوصیة مجلس الكلیة واقتراح مجلس القسم
  

  ) :٥(المادة 
  :یؤلف المجلس برئاسة العمید وعضویة كل من   ) أ

ممثل عن كل كلیة تقدم برامج في الدراسات العلیا، یتم اختیاره بقرار من مجلس العم داء بن اء عل ى تن سیب        -١
  .العمید، بعد التشاور مع عمید الكلیة المعنیة، لمدة سنة قابلة للتجدید

 .اثنین من أعضاء ھیئة التدریس یسمیھما مجلس العمداء لمدة سنة قابلة للتجدید -٢
یج  وز إض  افة ع  ضوین إل  ى المجل  س م  ن المجتم  ع المحل  ي م  ن ذوي الخب  رة واالخت  صاص، ی  سمیھما رئ  یس    ) ب

  .لسالجامعة بناًء على تنسیب المج
  

  ):٦(المادة 
  : یمارس المجلس المھام والصالحیات التالیة-
  .إعداد مشروعات التعلیمات التي تنظم الدراسات العلیا، وعرضھا على مجلس العمداء إلقرارھا  )أ

  . تنسیق خطط برامج الدراسات العلیا بین الكلیات المختلفة  )ب
یا جدیدة في الجامع ة بن اًء عل ى توص یة لجن ة الكلی ة،        التنسیب إلى مجلس العمداء إلحداث برامج دراسات عل       )ج

  .واقتراح مجلس القسم
التنسیب إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العلیا ال ذین س یتم قب ولھم ف ي ك ل برن امج بن اًء عل ى توص یة                )د

  .لجنة الكلیة
  . الكلیة، وتوصیة لجنة القسم إقرار أسماء المقبولین في برامج الدراسات العلیا، بناًء على تنسیب لجنة  )ھـ
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  ) :٧(المادة 
  : یتولى العمید المھام والصالحیات التالیة-

  .إدارة شؤون عمادة الدراسات العلیا  )أ
  .تنظیم شؤون الدراسات العلیا وتنسیقھا مع عمداء الكلیات ) ب
  .متابعة تطبیق األنظمة والتعلیمات المتعلقة بالدراسات العلیا  )ج
ى مجل  س العم  داء، بن  اًء عل ى توص  یة لجن  ة الكلی  ة أو المعھ  د ، بأس ماء الطلب  ة ال  ذین أتم  وا بنج  اح    التن سیب إل     ) د

  .متطلبات الحصول على درجات وشھادات الدراسات العلیا التخاذ القرار الالزم لمنحھا
  . تقدیم تقریر إلى الرئیس عن شؤون الدراسات العلیا وأنشطتھا في نھایة كل سنة جامعیة  )ھـ

  
  ) :٨(دةالما

برئاس ة عمی دھا وع ضویة ك ل     ) لجن ة الكلی ة  (تؤلف سنویًا في كل كلیة تقدم برامج الدراسات العلیا لجن ة ت سمى          ) أ
  :من

  . رؤساء األقسام التي تقدم ھذه البرامج-١
  . اثنین من أعضاء ھیئة التدریس یختارھما مجلس الكلیة من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك-٢
  

ص الحیاتھا بمقت ضى تعلیم ات ی صدرھا     على الدراسات العلی ا ف ي الكلی ة، وتح دد مھامھ ا و      تشرف لجنة الكلیة     )ب
  .مجلس العمداء لھذه الغایة

  
  ) :٩(المادة 

برئاس ة رئ یس الق سم، وع ضویة     ) لجنة القسم(تؤلف سنویًا في كل قسم یقدم برامج في الدراسات العلیا لجنة تسمى   ) أ
م یختارھم مجلس القسم، على أن یكون اثنان منھم على األق ل برتب ة أس تاذ أو    ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس في القس   

  .أستاذ مشارك
ت شرف لجن  ة الق سم عل  ى الدراس ات العلی  ا فی ھ، وتح  دد مھامھ ا وص  الحیاتھا بمقت ضى تعلیم  ات ی صدرھا مجل  س         ) ب

  .العمداء لھذه الغایة
  

  ) :١٠(المادة
  .أحكام ھذا النظامیصدر مجلس العمداء التعلیمات الالزمة لتنفیذ 
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  الجامعة الھاشمیة 
  ٢٠٠٨ لسنة )٧(تعلیمات رقم 

  تعلیمات منح درجة الماجستیر في الجامعة الھاشمیة
  من نظام منح) ٣( عن مجلس العمداء بموجب المادة ةصادر

   الدرجات العلمیة والدرجات الفخریة والشھادات في الجامعة الھاشمیة
___________________________________________________________  

  
  ) :١(المادة 

ویعم ل بھ ا اعتب ارًا م ن      ) ٢٠٠٨تعلیمات منح درجة الماج ستیر ف ي الجامع ة الھاش میة ل سنة       ( تسمى ھذه التعلیمات    
  .تاریخ إصدارھا 

  
  ) :٢(المادة 

ة لھا أدناه ما ل م ت دل القرین ة عل ى     یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه التعلیمات المعاني المخصص    
  : غیر ذلك 
  .الجامعة الھاشمیة : الجامعـة 
  .مجلس الدراسات العلیا : المجـلس 
  . عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة : العمیــد 
  .أي كلیة من كلیات الجامعة أو أي معھد فیھا: الكلیــة 
   .أي قسم أكادیمي في الجامعة: القســم 

  . لجنة الدراسات العلیا في الكلیة : لجنة الكلیة 
  . لجنة الدراسات العلیا في القسم : لجنة القسم 

  
  ) : ٣(المادة 

یجوز أن ینشأ في القسم أو المعھد في الجامعة برامج أكادیمیة ت ؤدي الدراس ة فیھ ا إل ى ح صول الطال ب عل ى درج ة              
  .الماجستیر

  : الخطة الدراسیة
  

  ) : ٤(المادة 
ثالثًا وثالثین ساعة معتمدة حدًا أدنى ح سب الخط ة الدراس یة الت ي یقرھ ا      ) ٣٣(تكون متطلبات نیل درجة الماجستیر   

مجل س العم داء ، بن اء عل  ى تن سیب المجل س، وتوص  یة مجل س الكلی ة واقت راح مجل  س الق سم المخت صین للبرن  امجین           
  : التالیین

  : برنامج الماجستیر برسالة ، ویشمل
  ). ٧٠٠(  من مستوى - حدًا أدنى -ساعة معتمدة  ) ٢٤(قع  مواد بوا-أ

 . ساعات معتمدة) ٩( رسالة بواقع -ب
  : برنامج الماجستیر بدون رسالة ویشمل

  . ساعات معتمدة لمادة مشروع بحث) ٣(منھا ) ٧٠٠( من مستوى - حدًا أدنى -ساعة معتمدة ) ٣٣( مواد بواقع -أ 
  . اجتیاز امتحان شامل-ب
   

  ) :٥(المادة 
  : تتوزع مواد برنامج الماجستیر برسالة كما یلي )  أ

  . ساعة معتمدة) ١٨-١٢(عدد ساعاتھا :  المواد اإلجباریة -١
  . ساعات معتمدة حدًا أدنى) ٦( المواد االختیاریة وعدد ساعاتھا -٢

  : توزع مواد برنامج الماجستیر بدون رسالة كما یلي ) ب
ساعات ) ٣(ساعة معتمدة من ضمنھا مشروع بحث عدد ساعاتھ ) ٢٤-١٥(عاتھا  المواد اإلجباریة ، وعدد سا-١

  .معتمدة
   .ساعات معتمدة حدًا أدنى) ٩( المواد االختیاریة ، وعدد ساعاتھا -٢
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  ) : ٦(المادة 
س اعات معتم دة م ن الم واد االس تدراكیة الت ي       ) ٩(یجوز للقسم المختص أن یحدد للطالب دراس ة م ا ال یزی د عل ى        ) أ

اھ ا ض  روریة والنج اح فیھ  ا لرف ع الم  ستوى العلم ي ل  ھ وال تح سب ال  ساعات المعتم دة لھ  ذه الم واد االس  تدراكیة         یر
ضمن الساعات المعتمدة المطلوب ة للماج ستیر أو لتحدی د البرن امج ال ذي س یلتحق ب ھ كم ا ال ت دخل عالماتھ ا ض من                

  .المعدل الفصلي أو التراكمي للطالب
ة المواد االستدراكیة بنجاح في موعد أقصاه نھایة الفصل ال صیفي للع ام ال ذي التح ق     على الطالب أن ینھي دراس   ) ب

فیھ  بالبرنامج ، إذا تم قبولھ في بدایة الفصل األول، أما إذا تّم قبولھ ف ي بدای ة الف صل الث اني فعلی ھ أن ینھ ي الم واد           
   .لعام قبولھ في البرنامجاالستدراكیة بنجاح في موعد أقصاه نھایة الفصل األول من العام التالي 

  
  

  : القبــول
  

  ) :٧(المادة 
یحدد مجلس العمداء في كل عام جامعي عدد الطلبة الذین یقبل ون ف ي ك ل برن امج م ن ب رامج الماج ستیر ، بن اء عل ى           

   .تنسیب من المجلس وتوصیة من لجنتي الكلیة والقسم المختصین
  

   ) :٨(المادة 
  : ماجستیر ما یلي یشترط لقبول الطالب في برنامج ال

 أن یك  ون حاص  ًال عل  ى درج  ة البك  الوریوس أو م  ا یعادلھ  ا م  ن جامع  ة  تعت  رف بھ  ا الجامع  ة وبتق  دیر ال یق  ل ع  ن    -أ
   .، وأن تكون دراستھ في مرحلة البكالوریوس وفق أسلوب االنتظام)جید(

مج ال  ذي یرغ  ب ف  ي أن تك ون درج  ة البك  الوریوس ف  ي موض  وع یؤھ  ل الطال  ب للدراس  ة المتخص  صة ف  ي البرن  ا  -ب
االلتحاق بھ، وفقًا للخطة الدراسیة لذلك البرنامج وف ي ح االت اس تثنائیة تق درھا لجنت ا الدراس ات العلی ا ف ي الق سم             

  .والكلیة یمكن قبول الطالب الذي یحمل درجة البكالوریوس في تخصصات أخرى
  

  ) :٩(المادة 
  روط مع الخطة الدراسیة للبرنامج حھ، وتقر ھذه الشللقسم ان یضع شروطًا خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي یطر

   
  ) : ١٠(المادة 

تق دم طلب  ات االلتح  اق بب رامج الماج  ستیر عل  ى النم  وذج المعتم د إل  ى عم  ادة البح  ث العلم ي والدراس  ات العلی  ا خ  الل      
  . الفترة التي یحددھا المجلس ، وترفق بتلك الطلبات جمیع األوراق الثبوتیة الالزمة 

  
  ) :١١(المادة 

من ھذه التعلیمات یصدر المجلس أسماء المقبولین تنافسیًا في برامج الدراس ات  ) ٩( مع مراعاة ما ورد في المادة      - أ
العلیا ، بناء على تنسیب لجن ة الكلی ة وتوص یة لجن ة الق سم المخت صین وذل ك وف ق أس س المفاض لة المعتم دة م ن                 

  . المجلس
) شامل أو رسالة(المختصین أي المسارین الكلیة وتوصیة لجنة القسم  یقرر المجلس بناًء على تنسیب لجنة –ب 

  . سیلتحق بھ الطالب وذلك وفق األسس التي تعتمدھا لجنة الكلیة
  

  ) : ١٢(المادة 
   . دراستھال یجوز أن یقبل الطالب في برنامجین دراسیین للماجستیر في آن واحد ، في أي مرحلة من مراحل) أ

  . ادیمیًا من برنامج الماجستیر فإنھ ال یجوز أن یقبل في البرنامج نفسھ مرة أخرى إذا فصل الطالب أك) ب
  

  ) :١٣(المادة 
یتم تطبیق قرارات مجلس التعلیم العالي عل ى الطلب ة المقب ولین ف ي برن امج الماج ستیر فیم ا یخ ص اجتی از امتح ان                  

  .التوفل أو ما یعادلھ
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  : مدة الدراسة والعبء الدراسي
  

  ) :١٤(المادة 
 یكون الحد األدنى لمدة الدراسة لحصول على درجة الماجستیر ثالثة فصول دراسیة والح د األعل ى ثمانی ة ف صول        -أ

  . دراسیة 
  .  ال یعد الفصل الصیفي فصًال دراسیًا لغایات حساب مدة الدراسة والفصل واإلنذار-ب
 دراس یًا واح  دًا بن اء عل ى تن سیب لجن ة الكلی  ة       یج وز للمجل س ، ف ي ح االت اس تثنائیة ، تمدی  د م دة الدراس ة ف صالً        -ج

  . وتوصیة لجنة القسم
  

  ) : ١٥(المادة 
من ھذه التعلیمات یك ون الح د األدن ى للع بء الدراس ي ف ي       ) ١٤(من المادة ) أ ( مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة  

معتم دة ، ویج وز للطال ب المتوق ع     اثنتا عشرة س اعة  ) ١٢(ثالث ساعات معتمدة والحد األعلى  ) ٣(الفصل الدراسي   
  .ساعات معتمدة حدًا أعلى في الفصل الصیفي) ٣(تخرجھ التسجیل بعبء 

  
  :التسجـیل

  ) :١٦(المادة 
  .  ُیلغى تسجیل الطالب في أي فصل إذا لم یسدد الرسوم المقررة في المواعید المحددة في ذلك الفصل

  
  ) :١٧(المادة 

عل ى أن یك ون ق د ت م تعی ین م شرف       ل أن ینھى الطالب دراس ة ف صلین دراس یین     ال یجوز تسجیل ساعات الرسالة قب    
  . ، وتّم اعتماد مشروع خطة رسالتھلھ
  

  :المواظبة
  ) : ١٨(المادة 

م ن ال ساعات المق ررة لك ل م ادة      % ) ٢٠(یشترط في برنامج الماجستیر تفرغ الطالب للدراسة وعدم غیابھ أكثر من  
  : غیر أنھ

م ن مجم وع ال ساعات المق ررة للم ادة دون ع ذر مرض ي أو قھ ري یقبل ھ          %) ٢٠(ن أكث ر م ن    إذا غاب الطالب ع   -أ
عمید الكلی ة الت ي تط رح الم ادة یح رم م ن التق دم لالمتح ان النھ ائي، ویع د راس بًا ف ي تل ك الم ادة ویق وم الم درس                    

وخالل الفترة الت ي ال  بترصید عالمة الحرمان للطالب وذلك عند حصول الطالب على نسبة الغیاب المبینة سابقًا     
تتجاوز نھایة الفصل الدراسي وقبل اعتماد العالمات من عمید الكلیة، الذي یت ولى ب دوره إع الن ق وائم الحرم ان           

  . قبل االمتحان النھائي
م ن مجم وع ال ساعات المق ررة ألي     %) ٢٠(  إذا تجاوز غیاب الطالب بعذر مرضي أو قھري یقبلھ عمید الكلیة        -ب

  .  منسحبًا منھا مادة، فإنھ یعد
  . وفي ھاتین الحالتین یبلغ عمید الكلیة التي تطرح الماّدة العمید ومدیر القبول والتسجیل قراره بذلك

 یشترط في العذر المرضي أن یكون بتقریر طبي صادر عن طبیب الجامعة أو معتمد منھ، وأن یقدم ھ ذا التقری ر        -ج
ب الم رض ، وف ي الح االت القھری ة یق دم الطال ب م ا یثب ت ع ذره          إلى عمید الكلیة قبل الغیاب أو حال زوال أس با   

  . إلى عمید الكلیة حال زوال األسباب 
  

  : االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة
  ) :١٩(المادة 

ول  یسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاھا ثالثة عشر أسبوعًا من بدء الف صل األ        -١ -أ
إزاء ) من  سحب(أو الث اني، وس تة أس  ابیع م ن ب  دء الف صل ال  صیفي ، وتثب ت ق  ي س جلھ األك  ادیمي مالحظ ة        

  . المادة
 ی  تم االن  سحاب م  ن أی  ة م  ادة وف  ق الطریق  ة الت  ي تعتم  دھا الجامع  ة وال یج  وز نتیج  ة لالن  سحاب أن یق  ل ع  دد    -٢

  . موح بھ وفق ھذه التعلیماتالساعات المعتمدة المسجلة عن الحد األدنى للعبء الدراسي المس
م  ن ال  ساعات المق  ررة للم  واد الت  ي  %) ٢٠( یع  د الطال  ب ال  ذي یتج  اوز مجم  وع غیاب  ھ بع  ذر مرض  ي أو قھ  ري   -ب

س جلھا ف  ي أي ف  صل من سحبًا من  ھ ، وذل  ك بق رار م  ن العمی  د بن  اًء عل ى تن  سیب عمی  د الكلی ة الت  ي تط  رح الم  واد        
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إزاء تلك المواد وتع د دراس تھ ف ي    ) منسحب(ألكادیمي مالحظة وتوصیة من مدرسي المواد ، ویثبت في سجلھ ا   
  . وفي ھذه الحالة یبلغ العمید مدیر القبول والتسجیل قراره بذلك. ذلك الفصل مؤجلة

یجوز للعمید بناًء على تنسیب عمید الكلیة المعنیة الموافقة على انسحاب الطالب من جمیع المواد التي سجلھا ف ي        -ج
   .الحالة تعد دراسة الطالب في ذلك الفصل مؤجلةأي فصل، وفي ھذه 

( من ھذه المادة ضمن مدة التأجیل المسموح بھ ا وف ق أحك ام الم ادة     ) ج(و ) ب( تحسب المدة في كل من الفقرتین  -د
  . من ھذه التعلیمات) ٢٤

  
  ) : ٢٠(المادة 

وذج المق  رر إل  ى وح  دة القب  ول     إذا رغ  ب الطال  ب ف  ي االن  سحاب م  ن الجامع  ة فعلی  ھ أن یتق  دم بطل  ب عل  ى النم           -أ
ویع د ت سجیلھ ف  ي   ) من سحب م ن الجامع ة   (والت سجیل، وف ي ھ ذه الحال ة تثب ت ل ـھ ف ي س جلھ األك ادیمي مالحظ ة           

  . الجامعة ملغى
 یجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن یتقدم للمجلس للنظر في إعادة تسجیلھ في الجامعة بن اًء عل ى تن سیب م ن       -ب

ا ف  ي الكلی  ة ؛ ف  إذا ُأعی  د ت  سجیلھ یح  تفظ ب  سجلھ األك  ادیمي ك  امًال عل  ى أن یكم  ل متطلب  ات     لجن  ة الدراس  ات العلی   
التخ رج وف ق الخط ة الدراس یة المعم ول بھ ا عن د إع ادة ت سجیلھ ،عل ى أن ال یك ون ق د م ضى عل ى ان سحابھ م  ن                

من الح د األعل ى   ستة فصول دراسیة، وفي ھذه الحالة تحسب لـھ مدة الدراس ة ال سابقة ض       ) ٦(الجامعة أكثر من    
  . للمدة المسموح بھا للحصول على درجة الماجستیر

  .  إذا ألغي  تسجیل الطالب من الجامعة لمرة ثانیة ال یجوز لھ أن یعود للدراسة فیھا-جـ

  :تأجیل الدراسة
  

  ) :٢١(المادة 
ي التحق بھ ، وال یج وز  یشترط فیمن یطلب تأجیل دراستھ أن یكون قد درس فصًال واحدًا على األقل في البرنامج الذ 

بأي حال من األحوال تأجیل دراسة الطالب في الف صل األول م ن قبول ھ ف ي الجامع ة أو انتقال ھ م ن برن امج إل ى آخ ر            
  . فیھا ، ألي سبب من األسباب

  
  ) :٢٢(المادة 

لتأجی ل عل  ى  بموافق ة المجل س وبتن  سیب م ن عمی  د الكلی ة وخ  الل م دة أق صاھا نھای  ة فت رة االن  سحاب واإلض افة ی  تم ا         
  . النموذج المعتمد لھذه الغایـــة

  
  ) :٢٣(المادة 

  : تعد دراسة الطالب مؤجلة في حالة 
  .  الموافقة على طلب التأجیل -أ

  . الموافقة على انسحابھ من الدراسة في الفصل وفق أحكام ھذه التعلیمات-ب
  .ذه التعلیماتمن ھ) ٢٦( الموافقة على اعتبار انقطاعھ بعذر ِوفق أحكام المادة -ج
  

  ) :٢٤(المادة 
ال تزید مدة التأجیل بمجموعھا على فصلین دراسیین ، وال تحسب ھذه المدة م ن الح د األعل ى للح صول عل ى درج ة            

  .من ھذه التعلیمات) ١٤(من المادة ) أ ( الماجستیر المشار إلیھ في الفقرة 

  :النقطاع عن الدراسة في الجامعةا
  

  ) : ٢٥(المادة 
  : ب منقطعًا عن الدراسة في الحاالت التالیةیعد الطال

  .  إذا انتھت فترة االنسحاب واإلضافة ولم یكن الطالب مسجًال لذلك الفصل-أ
 .  إذا ألغي تسجیلھ بسبب عدم دفع الرسوم الجامعیة-ب
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣ 
 

  ) : ٢٦(المادة 
وللطال  ب أن یتق  دم بأس  باب  إذا اعتب  ر الطال  ب منقطع  ًا ألي س  بب م  ن األس  باب  یك  ون ت  سجیلھ ف  ي الجامع  ة ملغ  ى ،    

  :انقطاعھ وفقًا لما یلي 
 للمجلس ؛ الذي لـھ الحق في النظر بأسباب انقطاعھ واعتبار انقطاعھ تأجیًال في حال قبول عذره وذلك إذا قّدم -أ

  . عذره قبل نھایة الفصل
  .  لمجلس العمداء ؛ في حالة انتھاء الفصل الدراسي-ب
من ) ٢٤( الموافقة علیھا من ضمن فصول التأجیل المنصوص علیھا في المادة   تحتسب فصول االنقطاع إذا تمت     -ج

  . ھذه التعلیمات
  .  ُیسمح للطالب العائد إلى الدراسة بعد االنقطاع بالتسجیل من بدایة الفصل الذي یلي الفصل الذي انقطع فیھ-د

  :االنتقال والتحویل
  

  ) : ٢٧(المادة 
اجستیر في الجامعة إل ى برن امج ماج ستیر آخ ر فیھ ا بق رار م ن المجل س بن اء           یجوز أن ینتقل الطالب من برنامج م   . أ

على توصیة مشتركة بالموافقة من لجنتي الكلیتین المعنیتین وتوصیة من لجنتي القسمین المعنیین، وتحتسب المواد    
 الم واد ف ي معدل ھ    التي درسھا بما یعادلھا من مواد برنامج الماجستیر الذي ُقب ل فی ھ ، عل ى أن ت دخل عالم ات ھ ذه         

  .التراكمي 
إذا ُقبل الطالب في برنامج الماج ستیر وك ان ق د درس م واد ف ي برن امج ماج ستیر ف ي جامع ة أخ رى تعت رف بھ ا                    . ب

ست ساعات معتمدة حّدًا أعلى شریطة أن ال تكون قد ُحسبت لھ في درج ة أو  ) ٦(الجامعة الھاشمیة  یحتسب لھ      
  .خمس سنوات) ٥(مضى على دراستھ لھذه المواد أكثر من شھادة علمیة أخرى وأن ال یكون قد 

  
  ): ٢٨(المادة 

   -:یشترط في المواد التي درسھا الطالب في جامعة أخرى ویرغب في احتسابھا ما یلي) أ 
  .  أن تكون معادلة لمادة أو مواد في الخطة الدراسیة المقررة -١
  . أو ما یعادلھا ) جید جدًا ( أن ال یقل تقدیر الطالب في كل منھا عن -٢
  . ترصد عالمة معفى للمواد المعادلة وبالتالي ال تدخل ھذه المواد ضمن معدلھ التراكمي-٣

على الطالب المنتقل من برنامج ماجستیر في الجامعة إل ى برن امج ماج ستیر آخ ر فیھ ا ، التق دم بطل ب معادل ة الم واد               ) ب
 على النموذج المعد لھذا الغرض من -في تخصصھ الجدید  ویرغب في احتسابھا -التي درسھا في تخصصھ السابق     

وحدة القبول والتسجیل وتتم الموافقة على احتساب المواد بق رار م ن المجل س بن اء عل ى تن سیب م ن لجن ة الدراس ات                 
  .العلیا في الكلیة و توصیة من لجنة القسم المختص

  
  ) :٢٩(المادة 

ار الرس الة أو العك س بق رار م ن المجل س بن اء عل ى تن سیب لجن ة          یجوز التحویل من مسار االمتحان الشامل إل ى م س         
  . الكلیة وتوصیة لجنة القسم ، ولمرة واحدة فقط وذلك خالل الفصول الثالثة األولى من التحاق الطالب بالبرنامج

  ) :٣٠(المادة 
  . تعادل للطالبساعات معتمدة تحتسب أو) ٦(یحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لفصول التخرج مقابل كل 

  ) : ٣١(المادة 
س اعات معتم دة ف ي برن  امج    ) ٦(یج وز للطال ب الملتح ق ببرن امج ماج ستیر ف ي الجامع ة أن ی درس م ا ال یزی د عل ى            

ماجستیر مماثل في جامعة أخرى وذلك بموافقة المجلس بناء عل ى تن سیب لجن ة الكلی ة وتوص یة لجن ة الق سم ش ریطة           
معتمدة من برنامج ماجستیر مماثل عند قبولھ ، وتحتسب عالمات ھذه المواد وفق ًا  أن ال یكون قد عودل لھ إي ساعة  

  . من التعلیمات) ٢٨(ألحكام المادة 
  

  ) :٣٢(المادة 
وأم ا الم واد االس تدراكیة    ) ج یم زائ د  +) (ج(الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برن امج الماج ستیر ھ و        

  ). جیم ناقص) (-ج(فعالمة النجاح في كل منھا ھي 
  

  ) :٣٣(المادة 
  . ثالث نقاط ) ٣(الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الماجستیر ھو ) أ
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 إعادة دراس ة أي م ادتین نج ح فیھ ا لم رة واح دة فق ط        - على األكثر -لغایات رفع المعدل التراكمي یجوز للطالب     ) ب
  . وذلك طیلة مدة دراستھ للماجستیر

  . إذا أعاد الطالب دراسة مادة سواء لرسوبھ فیھا أو لرفع معدلھ التراكمي تحسب لھ العالمة الجدیدة) ج
  

  ) : ٣٤(المادة 
م ن ھ ذه التعلیم ات تح سب عالم ات جمی ع الم واد        ) ٣٣(م ن الم ادة   ) ج(و ) ب(مع مراعاة ما ورد في الفقرتین        - أ

  .جاحًا أو رسوبًا في معدلھ التراكميالتي درسھا الطالب في الجامعة وفق خطتھ الدراسیة ن
 یجوز للطالب دراسة مواد إض افیة عل ى خطت ھ الدراس یة ش ریطة موافق ة مجل س الدراس ات العلی ا وتن سیب            -ب

 .لجنتي الدراسات في الكلیة والقسم المعني
  

  ) :٣٥(المادة 
  :  یكون توزیع العالمات لمواد الماجستیر على النحو التالي 

  . لفصل ألعمال ا%) ٦٠ (-أ
 . لالمتحان النھائي %) ٤٠(-ب

م واد الن دوات ، والبح وث والمختب رات ، والت صامیم واالختب ارات العملی ة ،        : ویستثنى مما ورد في ھ اتین الفق رتین     
  .والتدریب العملي التي لھا ساعات معتمدة؛ إذ تكون لھا عالمة واحدة تشكل كامل عالمة المادة

  
  ):٣٦(المادة 

  : یخصص لعالمة المواد بالرموز النقاط المبینة إزاء كل منھا) اب المعدل التراكميألغراض احتس (-أ
  

  النقاط الرمز
+أ  ٤٫٠٠ 

  ٣٫٧٥  أ
  ٣٫٥٠  -أ

  ٣٫٢٥  +ب
  ٣٫٠٠  ب
  ٢٫٧٥  -ب
  ٢٫٥٠  +ج

  ٢٫٢٥  ج
  ٢٫٠٠  -ج
  ١٫٧٥  +د

  ١٫٥٠  د
  

  :  للطالبتخصص النقاط والتقدیرات التالیة لكل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي  - ب
  
  
  
  
  
  

  :اإلنذار األكادیمي والفصل من الجامعة
  

  ) :٣٧(المادة 
  :  ینذر الطالب في الحاالت التالیة 

ي أو في مجموع الفصول في مادتین على األكثر في أي فصل دراس+)  ج(إذا لم یحصل على الحد األدنى للنجاح        ) أ
  .   الدراسیة

  التقدیر  النقاط
  ممتاز ٤٫٠٠ – ٣٫٥

  جید جدًا  ٣٫٤٩ – ٣٫٠٠
  راسب  ٢٫٩٩ – ٢٫٢٥
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نقاط في المواد التي درسھا ) ٣(إذا لم یحصل في نھایة أي فصل دراسي على الحد األدنى للمعدل التراكمي ) ب
  .حتى نھایة ذلك الفصل

  
  ) :٣٨(المادة 

ي الح االت  یفصل الطالب م ن برن امج الماج ستیر بق رار م ن المجل س بن اء عل ى تن سیب م ن لجن ة الكلی ة المخت صة ف                    
  : التالیة 

اس  ي أو ف  ي مجم  وع الف  صول   إذا ل  م یح  صل عل  ى الح  د األدن  ى للنج  اح ف  ي أكث  ر م  ن م  ادتین ف  ي أي ف  صل در       ) أ 
  . الدراسیة

  . إذا لم یحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسھا في نھایة الفصل التالي لإلنذار) ب
  . ثمانیة فصول دراسیة على تسجیلھ للدراسة ) ٨(أو مناقشة الرسالة بعد انقضاء  / إذا لم یتقدم لالمتحان الشامل) جـ

  . إذا رسب في مادة إجباریة مرتین ) د
  . إذا ارتكب مخالفة توجب فصلھ حسب األنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة ) ھـ

  :اإلشراف
  ) :٣٩(المادة 

، وتحدی د عن وان الرس الة وم شروع خطتھ ا ، ف ي موع د ال        تعیین المشرف : یصدر المجلس قرارًا یتضمن     - أ
یتجاوز نھایة الفصل الرابع اللتحاق الطالب بالبرنامج ، وذلك بناء عل ى تن سیب لجن ة الكلی ة وتوص یة لجن ة          

 .القسم
 یجب أن ال تقل المدة الزمنیة الفاصلة بین قبول مشروع خطة رس الة الطال ب ومناق شة الرس الة ع ن ف صل              - ب

   .دراسي واحد
  

  ) :٤٠(المادة 
ی شترط ف  ي الم  شرف أن یك  ون أس  تاذًا أو أس  تاذًا م  شاركًا ، أو محاض  رًا متفرغ  ًا م  ؤھًال للتعی  ین ف  ي رتب  ة أس  تاذ    )  أ 

  . مشارك على األقل 
یج وز عن  د الحاج ة أن یت  ولى اإلش راف األس  تاذ الم ساعد أو المحاض  ر المتف رغ المؤھ  ل للتعی ین ف  ي رتب ة أس  تاذ         ) ب

 في مجالت علمیة محكمة ومعتم دة م ن   - على األقل -أن یكون قد نشر أو قبل لھ للنشر بحثان مساعد ، شریطة    
  .قبل الجامعة بعد حصولھ على درجة الدكتوراه

  
  ) : ٤١(المادة 

  : یكون الحد األعلى لعدد الرسائل التي یحق للمشرف اإلشراف علیھا في وقت واحد على النحو التالي 
  . ستاذًا  أو أستاذًا مشاركًا رسائل إذا كان أ) ٦  (-أ

  .رسائل إذا كان أستاذًا مساعدًا ) ٣ (-ب
 

  ) :٤٢( المادة 
 یجوز أن یقرر المجلس باقتراح من المشرف وتوصیة من لجن ة الق سم وتن سیب م ن لجن ة الكلی ة ت سمیة ع ضو ھیئ ة           

  .تدریس آخر لمشاركتھ في اإلشراف على رسالة الطالب
  

  ): ٤٣( المادة 
من ھذه التعلیمات  یجوز تغییر المشرف لظ روف مب ررة وذل ك بالطریق ة نف سھا      ) ٤٠(ما ورد في المادة   مع مراعاة   

  .التي تم بھا تعیینھ
  

  ) : ٤٤(المادة 
  : یجوز بقرار من المجلس، بناء على توصیة لجنة القسم وتنسیب لجنة الكلیة ما یلي 

مي أو إج ازة ب دون رات ب ف ي اإلش راف عل ى رس الة        أن یستمر عضو ھیئة التدریس الحاصل على إجازة تفرغ عل   ) أ
  .الطالب أو المشاركة فیھ شریطة تواجده داخل المملكة 

  : أن یشارك في اإلشراف ) ب
 .لشروط نفسھا المطلوبة من المشرفمن سبق لھ أن شغل رتبة جامعیة معترف بھا على أن تتوافر فیھ ا .١
  .لجامعة الھاشمیة ولم یسبق لھ العمل في أي جامعةمن تتوافر فیھ شروط عضویة الھیئة التدریسیة في ا .٢
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  ) :٤٥(المادة 
ألغراض العبء اإلضافي تحسب للمشرف عن كل رس الة ی شرف علیھ ا س اعة معتم دة واح دة ف ي الف صل الدراس ي           
الواحد ، وذلك اعتبارًا من تاریخ إقرار الرسالة وبم ا ال یزی د عل ى ثالث ة ف صول دراس یة، وف ي حال ة وج ود م شرف               

رك تقسم ال ساعة المعتم دة مناص فة بینھم ا، ش ریطة أن یك ون الطال ب ق د س جل للرس الة خ الل األس ابیع الثمانی ة                  مشا
األولى من بدایة الفصل اإلجباري واألسابیع األربعة األولى من بدایة الفصل الصیفي، وبخ الف ذل ك ی سجل الطال ب            

  . الدراسي الالحقویحسب العبء التدریسي للمشرف على الرسالة ابتداًء من الفصل
  

  ) : ٤٦(المادة 
م ن ھ ذه التعلیم ات یج وز تع دیل عن وان الرس الة وخطتھ ا ، إذا         ) ٣٩(م ن الم ادة   ) أ ( مع مراعاة ما ورد ف ي الفق رة      

  .اقتضت ظروف البحث ذلك ، ویتم التعدیل بالطریقة نفسھا التي تمت بھا الموافقة علیھا
  

  ) :٤٧(المادة 
 من مجلس الدراسات العلیا وبتنسیب من لجنتي الدراسات العلی ا ف ي الكلی ة والق سم بحی ث       تشكل لجنة المناقشة بقرار   

  : تتكون من
  .رئیسیًا)/ المنفرد أو الرئیسي(المشرف -١
عضوي ھیئة التدریس على األقل من داخل الجامعة ممن تتوافر فیھم ش روط اإلش راف ی تم اختیارھم ا م ن أربع ة          -٢

شرف ورئ یس الق سم المعن ي عل ى أن ال ی تم احت ساب الم شرف الم شارك منھم ا إن          یتم ترشیحھم باالتفاق مع الم      
  . وجد

  . ممتحن خارجي واحد على األقل من خارج الجامعة تتوافر فیھ شروط اإلشراف بناًء على اقتراح من المشرف-٣
  

  ):٤٨(المادة 
 .یعتمد المجلس مواصفات الرسالة  - أ

جامع  ة عل  ى أن یك  ون تخص  صھ العلم  ي قری  ب م  ن موض  وع   یكل  ف العمی  د اح  د أع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس ف  ي ال    - ب
الرسالة لحضور المناقشة لیقوم بكتابة تقریر تفصیلي عن المناقشة وعرضھ على مجل س الدراس ات العلی ا وف ق          

 .النموذج المعّد لذلك
  :  تكون مناقشة الرسالة بصورة علنیة وتتم إجراءاتھا على الوجھ التالي -ج

  .سالتھ  یعرض الطالب ملخصًا لر-١
  . یغادر األھل والزوار قاعة المناقشة-٢
 یتولى رئ یس لجن ة المناق شة إدارة المناق شة، وبع د انتھائھ ا تت داول اللجن ة ، وتق رر بأغلبی ة أع ضائھا إح دى                -٣

  :النتائج التالیة
  .ناجح  - أ

 ال تتج اوز ش ھرًا م ن    ناجح بعد إجراء تعدیالت طفیفة ؛ وفي ھذه الحالة على الطال ب تع دیل رس التھ ف ي م دة               - ب
  . تاریخ المناقشة

تع  دیل رس  الة ؛ وف  ي ھ  ذه الحال  ة عل  ى الطال  ب تع  دیل رس  التھ ف  ي م  دة ال تتج  اوز أربع  ة أش  ھر م  ن ت  اریخ            -ج
  .المناقشة

م  ن ھ  ذه  ) ٥٢(راس  ب ؛ وف  ي ھ  ذه الحال  ة یم  نح للطال  ب ش  ھادة دبل  وم الدراس  ات العلی  ا وف  ق أحك  ام الم  ادة            -د
  .التعلیمات

من ھذه المادة ؛ على الطالب عرض الرسالة بعد ) ج(من الفقرة ) ٣(من البند ) ب و ج(راعاة ما ورد في    مع م   -ھـ
إج  راء التع  دیالت عل  ى لجن  ة المناق  شة ویع  د الطال  ب ناجح  ًا إذا وافق  ت اللجن  ة عل  ى الرس  الة وإال فیع  د راس  بًا   

  .التعلیماتمن ھذه ) ٥٢(ویمنح شھادة دبلوم الدراسات العلیا وفق أحكام المادة 
یعد الطالب ناجحًا في الرسالة إذا نشر بحثًا علمیًا مستًال من رسالتھ أو قبل لھ للن شر ف ي مجل ة علمی ة عالمی ة              -و

  .محكمة ومعتمدة من الجامعة وفي ھذه الحالة یعفى الطالب من إجراءات المناقشة
ث العلم ي والدراس ات العلی ا وف ق النم وذج      یقدم الممتحن الخارجي تقریر تفصیلي عن المناقشة إلى عمید البح     - ز

  .المعتمد لذلك
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  :االمتحان الشامل لبرنامج الماجستیر دون رسالة
  ) : ٤٩(المادة 

  .یعقد االمتحان الشامل مرة واحدة في كل فصل دراسي بما فیھا الفصل الصیفي) أ
  : تتولى لجنة القسم المھام التالیة ) ب

  .ة شؤونھ وفق الخطة الدراسیة تنظیم االمتحان الشامل وإدار.١
  . تحدید المجاالت التي یشملھا االمتحان واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلك .٢
اختی ار أع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس م  ن المخت  صین بموض  وع االمتح  ان للقی  ام بوض  ع قائم  ة م  ن األس  ئلة ومف  اتیح    .٣

  . العلیا في القسم وتصحیح اإلجابات لجنة الدراسات اإلجـابة على أن یتم اختیار العدد المناسب من األسئلة من
  .تنسیب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكلیة لدراستھا والتوصیة بشأنھا إلى المجلس إلقرارھا . ٤

  
  ):٥٠(المادة 

یجوز أن یتقدم الطال ب لالمتح ان ال شامل ف ي الف صل المتوق ع تخرج ھ فی ھ ال ذي ینھ ي فی ھ ت سجیل الم واد المق ررة                  ) أ
  . ثالث نقاط ) ٣(شریطة أن ال یقل معدلھ التراكمي 

إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى یمكنھ التقدم لھذا االمتحان لم رة ثانی ة فق ط ف ي الموع د ال ذي          ) ب
یعقد فیھ االمتح ان ، وإذا رس ب فی ھ للم رة الثانی ة یف صل م ن برن امج الماج ستیر ویم نح ش ھادة دبل وم الدراس ات                  

  .من ھذه التعلیمات) ٥٢(علیا وفق أحكام المادة ال
  . في االمتحان الشامل في كشف عالماتھ) راسب(أو ) ناجح(تسجل نتیجة الطالب ) ج
  

  :منح درجة الماجستیر
  ) :٥١(المادة 

تم  نح درج  ة الماج  ستیر بق  رار م  ن مجل  س العم  داء بن  اء عل  ى تن  سیب المجل  س وتوص  یة لجنت  ي الكلی  ة والق  سم           )  أ
  .نالمختصی

  .تمنح الشھادات والدرجات في المواعید المقررة وفق التقویم الجامعي) ب
   

  ) :٥٢(المادة 
 تمنح شھادة دبلوم الدراسات العلیا للطالب المسجل في أحد برامج الماج ستیر إذا حق ق ال شرطین الت الیین باإلض افة       -أ

  -:علیمات منح شھادة دبلوم الدراسات العلیامن ت) ١٥(من ھذه المادة والمادة ) ب(إلى الشروط الواردة في البند 
  .  أن ینھي بنجاح جمیع المواد المطلوبة منھ حسب الخطة الدراسیة المعتمدة لبرنامج الماجستیر المسجل فیھ-١
  .نقطة في مواد برنامـج الماجستیر المذكور) ٢٫٥٠( أن یحصل على معدل تراكمي ال یقـل عن -٢

مج الماجستیر شھادة دبلوم الدراسات العلیا بعد تحقیق الشرطین المذكورین في  یمنح الطالب المسجل في برنا-ب
  : من ھذه المادة في إحدى الحاالت التالیة ) أ ( الفقرة 

 أن ینقضي على تسجیلھ في برنامج الماجستیر برسالة ثمانیة فصول دراسیة ولم یستطع انجاز رسالة -١
  . الماجستیر 

  .امل لبرنامج الماجستیر بدون رسالة مرتین أن یرسب في االمتحان الش-٢
أن یرسب في مناقشة رسالة الماجستیر أو لم یقم بإجراء التعدیالت المطلوبة على الرسالة بعد المناقشة في -٣

  . من ھذه التعلیمات) ٤٨(من المادة ) ج(من الفقرة ) ٣(من البند ) ج(و ) ب(المدة المحددة في 
 ساعة ٣٠دیًا عدم رغبتھ في مواصلة دراسة الماجستیر بعد دراستھ ماال یقل عن أن یتقدم خطیًا إلى قسمھ مب-ج

معتمدة واالكتفاء بالحصول على شھادة دبلوم الدراسات العلیا ، وذلك بناء على تنسیب من لجنة الكلیة 
  . وتوصیة لجنة القسم وذلك بقرار من المجلس

  
  

  :أحكام عامة
  ) :٥٣(المادة 

 وتسلیم أرب ع  - نسخة ورقیة ونسخة الكترونیة -ین من رسالتھ في مكتبة الجامعة    على الطالب إیداع نسخت     - أ
الم شرف عل ى   / الق سم / الكلی ة المعنی ة  / عم ادة البح ث العلم ي والدراس ات العلی ا     : نسخ ورقی ة إل ى ك ل م ن      

عتم د  الرسالة باإلضافة إلى نسخة الكترونیة إلى عمادة البح ث العلم ي والدراس ات العلی ا وف ق النم وذج الم         
  .والمعّد لھذه الغایة من عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا

حق تصویر الرسالة كلیًا أو جزئیًا وذلك لغای ات البح ث العلم ي والتب ادل     ) خطیًا( یفوض الطالب الجامعة     - ب
 .مع الجامعات والمؤسسات التعلیمیة األخرى
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  ) :٥٤(المادة 

ل بھا في الجامعة، حیثما ینطبق ذل ك عل ى الح االت الت ي ل م ی رد فیھ ا        تطبق تعلیمات منح درجة البكالوریوس المعمو   
  .نص في ھذه التعلیمات

  
  ) :٥٥(المادة 

  .یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد منھا نص في ھذه التعلیمات وفي اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبیقھا
  

  ) :٥٦(المادة 
  .والتسجیل مسئولون عن تنفیذ أحكام ھذه التعلیمات كل فیما یخصھالعمید وعمداء الكلیات، ومدیر وحدة القبول 

عل  ى الطال  ب المقب  ول ف  ي برن  امج الماج  ستیر اجتی  از امتح  ان التوف  ل أو م  ا یعادل  ھ م  ن امتحان  ات كامتح  ان ال  ـ             ) أ
(IELTS)  أو امتحان اللغة الفرنسیة (TCF) امج أو ما یعوضھ من مواد خالل السنة األولى من التحاقھ بالبرن.  

  :عالمة النجاح في االمتحانات المذكورة أعاله كمایلي) ب
  

أع اله لم رة واح دة عل ى األق ل دراس ة       ) أ( یجوز للطالب الذي رس ب ف ي اح د االمتحان ات الم ذكورة ف ي الفق رة            )ج
  :ه االمتحانات وعلى الشكل التاليالمواد المحددة لتعویض ھذ

  ).٤٩٩-٤٠٠(المستوى الثاني لمن حصلوا على عالمة ) / الماجستیر( مساق اللغة االنجلیزیة للدراسات العلیا -١
المستوى األول والمستوى الثاني لم ن ح صل عل ى عالم ة     ) / الماجستیر( مساقي اللغة االنجلیزیة للدراسات العلیا        -٢
  ). فما دون٣٩٩(

مع مراعاة ما ورد في أحكام ھذه المادة وفي جمیع الحاالت ال یحق للطال ب التق دم لالمتح ان ال شامل أو مناق شة            ) د
أعاله أو النجاح في المواد المحددة لتعویض ھ ذه  ) أ(رسالتھ قبل النجاح في احد االمتحانات المذكورة في الفقرة      

  .االمتحانات
  . او رسوبًا إلى العمید للنظر في اعتمادھایتقدم الطالب بنتیجة االمتحان نجاحًا) ھـ
  .         یكون امتحان التوفل اختیاریًا للطلبة الوافدین في التخصصات اإلنسانیة  ) و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TCF IELTS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT,ITP 
  ٥٠٠  ١٧٣  ٦١  ٥  المستوى الخامس
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  الجامعة الھاشمیة
  ٢٠٠٤ لسنة )١٠(تعلیمات رقم 

   في الجامعة الھاشمیةالعاليدبلوم التعلیمات منح شھادة 
  من نظام منح الدرجات العلمیة) ٣(ادة  بموجب المةصادر

  .والدرجات الفخریة والشھادات في الجامعة الھاشمیة
_____________________________________________________________  

  
  ) :١(المادة 

  . تاریخ إصدارھا ویعمل بھا اعتبارًا من " تعلیمات منح شھادة الدبلوم العالي في الجامعة الھاشمیة"تسمى ھذه التعلیمات 
  

  ): ٢(المادة 
  : یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

  .الجامعة الھاشمیة : الجامعـة 
  .أیة كلیة أو معھد أو مركز في الجامعة: الكلیــة 
  .لكلیةالقسم األكادیمي في ا: القســم 

  .مجلس الدراسات العلیا: المجـلس 
  .لجنة الدراسات العلیا في الكلیة: اللجنــة

  .مجلس القسم في الكلیة: مجلس القسم 
  . عمید الكلیة في الجامعة: العمیــد 
  .الدبلوم العالي في الجامعة :الدبلــوم

  
  ): ٣(المادة 

ة في الجامعة برامج للدراسات العلیا تؤدي الدراسة فیھا إلى حصول الطالب یجوز أن تنشأ في األقسام األكادیمیة او المراكز العلمی
  .على شھادة الدبلوم

  
  ) : ٤(المادة 

یحدد مجلس العمداء كل عام جامعي عدد الطلبة الذین یقبلون ف ي ب رامج ال دبلوم؛ وذل ك بن اء عل ى اقت راح م ن مجل س الق سم المخ تص               
  .وتوصیة من اللجنة وتنسیب من المجلس

   
  ) :٥(لمادة ا

  .یتم إقرار الخطة الدراسیة للدبلوم بقرار من مجلس العمداء، وتنسیب من المجلس، وتوصیة من اللجنة واقتراح من مجلس القسم
  ) :٦(المادة 

  -:یشترط للقبول في برامج الدبلوم ما یلي) أ
رى تعترف بھ ا  حصول المتقدم على درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا من الجامعة أو من جامعة أخ    -١

  .الجامعة
أن یكون تخ صص الطال ب ف ي درج ة البك الوریوس یؤھل ھ للدراس ة ف ي برن امج ال دبلوم ال ذي               -٢

  .یرغب االلتحاق بھ
المجل س   یحدد مجلس العمداء التخصصات التي تعتمد للقبول في أي من برامج الدبلوم في الجامع ة، وذل ك بن اء عل ى تن سیب م ن             )ب

 .ح من مجلس القسموتوصیة من اللجنة واقترا
 یتم قبول الطلبة في ب رامج ال دبلوم تناف سیًا وف ق مع دالتھم ف ي درج ة البك الوریوس، ووف ق أی ة أس س أخ رى یح ددھا مجل س الق سم                  )ج

  . وذلك بقرار من مجلس العمداء وتنسیب من المجلس بناًء على توصیة من اللجنة واقتراح من مجلس القسم. ویقرھا المجلس
  .أسماء المقبولین في برامج الدبلوم بناء على تنسیب من اللجنة یصدر المجلس )د
  

  ) :٧(المادة 
یجوز انتقال طالب الدبلوم من تخصص إلى آخر داخل الجامعة، وذلك بقرار من المجلس وبتنسیب من اللجنة وتوصیة م ن مج الس        ) أ

  .األقسام المعنیة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٠ 
 

 آخر سواء من داخل الجامعة أو م ن خارجھ ا ، یج وز للق سم المنتق ل إلی ھ       في حالة قبول طالب دبلوم منتقل من برنامج الى برنامج    ) ب
أن یعادل بعض أو جمیع المواد التي درسھا الطالب من مستوى الدبلوم بما یعادلھا من مواد برنامج الدبلوم في ذلك الق سم، عل ى أن ال      

 تكون ھذه المواد قد حسبت لھ في أي شھادة أو درج ة  أو ما یعادلھا، على أن ال%) ٦٥(أو +) ج(تقل عالمة الطالب في أي منھا عن    
 .جامعیة أخرى یحملھا 

ت سع س اعات   ) ٩(من ھذه المادة، یجوز للقسم المنتقل إلیھ الطالب أن یعادل لھ م اال یزی د عل ى    ) ب(مع مراعاة ما ورد في الفقرة   )  ج
ذا ك ان الطال ب من تقًال م ن ق سم إل ى آخ ر داخ ل الجامع ة فیج وز           معتمدة من ھذه المواد إذا كان الطالب منتقًال من خارج الجامعة، أما إ       

  . معادلة جمیع المواد التي درسھا حسب الخطة المعمول بھا
  

  ) :٨(المادة 
 س اعة  معتم دة م ن م واد م ستوى     ) ٢١(ثالثین س اعة معتم ـدة عل ى األق ل، منھ ا      ) ٣٠( تتكون الخطة الدراسیة لبرنامج الدبلوم من   - أ
ت سع  ) ٩(بحی ث ال تزی د عل ى     ) ٤٠٠( ویج وز أن ت شتمل عل ى م واد م ن أق سام مت صلة بالتخ صص م ن م سـتوى             فما ف وق ،   ) ٥٠٠(

  . ساعات معتمدة
 یجوز لمجلس القسم أن یقرر على الطالب دراسة مواد استدراكیة بحیث ال تدخل ھذه المواد ضمن عدد الساعات المعتمدة -ب

  .من ھذه المادة) أ(المذكورة في 
  

   :)٩(المادة 
 یك ون الح د األعل ى    -ب. ثالثة الى اثنتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الواحد) ١٢-٣(  یكون العبء الدراسي لطالب الدبلوم من    - أ

اثنت ي ع شرة   ) ١٢(تسع ساعات معتمدة، ویجوز بموافقة العمید أن یصل الع بء إل ى   ) ٩(للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصیفي  
  .ك یؤدي الى تخرجھساعة معتمدة إذا كان ذل

  
  ) :١٠(المادة 

س تة ف صول دراس یة، وال یح سب الف صل ال صیفي م ن        ) ٦( یكون الح د األق صى للم دة الم سموح بھ ا للح صول ع ل ش ھادة ال دبلوم           - أ
ویجوز عند الضرورة القصوى أن تزاد فصلین دراسیین فقط للطلبة الذین تستدعي حالتھم ذلك، بناء على توصیة م ن مجل س      . ضمنھا

  . لقسم وتنسیب من اللجنة وقرار من المجلسا
 یجوز للطالب تأجیل الدراسة لمدة ال تزید بمجموعھا عل ى ف صلین دراس یین مت صلین أو منف صلین ، وال تح سب م دة التأجی ل م ن               -ب

  . مدة الحد األقصى المسموح بھا للحصول على الشھادة
بغیر عذر تقبلھ اللجنة، وعل ى الطال ب ال ذي انقط ع بع ذر أن یتق دم خطی ًا        یلغى تسجیل كل طالب ینقطع عن متابعة برنامج الدبلوم    -ج  

إلى اللجنة للنظر في العذر خالل الفصل الذي انقطع فیھ ، وفي حالة قبول العذر تحسب مدة االنقطاع ض من الم دة الق صوى الم سموح       
  . بھا للتأجیل 

  
  ) :١١(المادة 

  :تالیةیعد الطالب منقطعًا عن الدراسة في الحاالت ال
  . إذا انتھت فترة االنسحاب واإلضافة ولم یكن مسجًال لذلك الفصل-أ

  . إذا ألغي تسجیلھ بسبب عدم دفع رسومھ الجامعیة-ب
  

  ) :١٢(المادة 
  :للطالب المنقطع عن الدراسة أن یتقدم بأسباب انقطاعھ وفقًا لما یلي

اره مؤجًال لذلك الفصل، إذا قدم الطالب عذره خالل أسبوعین من بدایة  للعمید الذي لھ الحق في قبول العذر وإعادة تسجیلھ أو اعتب-أ
  .الفصل

 للمجلس الذي لھ الحق في النظر بأسباب انقطاعھ واعتباره مؤجًال في حال قبول عذره، وذلك إذا قدم الطالب العذر بعد أسبوعین -ب
  .من بدایة الفصل ولم یتجاوز نھایتھ

  .الفصل الدراسي الذي لھ الحق في النظر بأسباب انقطاعھ واعتباره مؤجًال في حال قبول عذره لمجلس العمداء في حال انتھاء -ج
  . تحتسب مدة االنقطاع من ضمن مدة الحد األعلى المقررة للحصول على شھادة الدبلوم-د

  .ي انقطع فیھ یسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعھ بالتسجیل للمواد في بدایة الفصل الذي یلي الفصل الذ-ھـ
  

   :)١٣(المادة 
  ) . نقطة ٢٫٥٠(على أن ال یقل المعدل  التراكمي للطالب عن ) ج(تكون عالمة النجاح 

  ) : ١٤(المادة 
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م ن ھ ذه التعلیم ات، إذا س بق للطال ب أن ق ام بدراس ة بع ض الم واد ف ي خطت ھ الدراس یة أثن اء              ) ٨و ٧(مع مراعاة ما ورد في المادتین   
مكافئة لھا في الوصف والمستوى من المواد المطروحة ف ي ق سم التخ صص أو ف ي أی ة أق سام مت صلة بتخ صص         دراستھ، یعطى مواد   

  . سنوات ) ٧(الطالب یحددھا مجلس القسم، شریطة أن ال یكون قد مضى على دراسة أي منھا مدة تزید على 
  

  ) :١٥(المادة 
  : لك القسم إذا حقق ما یلي  یجوز أن تمنح شھادة الدبلوم لطالب الماجستیر المسجل في ذ-أ

  . أنھى بنجاح جمیع المواد المطلوبة منھ حسب الخطة الدراسیة المعتمدة لبرنامج الماجستیر .١
  . فما فوق )  نقطة٢٫٥٠(حصل على معدل تراكمي في برنامج الماجستیر مقداره .٢
االس  تدراكیة، وإذا ك  ان م  ا درس  ھ ف  ي برن  امج    فم  ا ف  وق بم  ا فیھ  ا الم  واد   ) ٤٠٠(ثالث  ین س  اعة معتم  دة م  ن م  ستوى   ) ٣٠(درس . ٣

الماجستیر یقل عن ھذا العدد، فإن علیھ أن ی ستوفي الثالث ین س اعة المعتم دة بدراس ة م واد ینطب ق علیھ ا م ا ینطب ق عل ى م واد ال دبلوم                 
 ). نقطة٢٫٥٠(شریطة أن ال یقل معــدلھ التراكمي في ھذه المـواد عن 

 
  ) :١٦(المادة 

لدبلوم المفصول من التخصص في الدراسة الخاصة االستدراكیة لمدة فصلین دراسیین لرف ع معدل ھ التراكم ي إل ى      یجوز قبول طالب ا 
  .نقطة، وتطبق علیھ تعلیمات الدراسة الخاصة االستدراكیة فیما یتعلق بالرسوم الجامعیة) ٢٫٥٠(
  

  ) :١٧( المادة 
  . نح درجة البكالوریوس في ما لم یرد علیھ نص في ھذه التعلیمات تطبق على الطلبة المسجلین لنیل شھادة الدبلوم تعلیمات م

  
  ) :١٨(المادة 

  . یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد علیھا نص في ھذه التعلیمات،  وفي اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبیقھا 
  

  ) : ١٩(المادة 
  .  وحدة القبول  والتسجیل مسؤولون عن تنفیذ أحكام ھذه التعلیمات عمید الدراسات العلیا وعمداء الكلیات ومدیرو المراكز ومدیر
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   ٢٠٠٩ لسنة) ٣(تعلیمات رقم 
 تعلیمات منح شھادة الدبلوم المھني في الجامعة الھاشمیة

  )٢٠٠٣(لسنة ) ١٠٤(من نظام رقم ) ٣(صادرة عن مجلس العمداء بموجب أحكام المادة 
  جات العلمیة والدرجات الفخریة والشھادات في الجامعة الھاشمیةنظام منح الدر

___________________________________________________________  
  

  ):١(المادة 
ف ي الجامع  ة الھاش میة ویعم  ل بھ ا اعتب  ارًا م ن ت  اریخ     " تعلیم  ات َم نح ش  ھادة ال دبلوم المھن  ي  " ت سمى ھ  ذه التعلیم ات   

  .إصدارھا
  

  :)٢(المادة 
یك ون للكلم  ات والعب  ارات التالی ة حیثم  ا وردت ف  ي ھ ذه التعلیم  ات المع  اني ال واردة إزاَءھ  ا م  ا ل م ت  دل القرین  ة عل  ى       

  .خالف ذلك
  .الجامعة الھاشمیة: الجامعـة

  .عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة: العمید   

 .أیة كلیة أو معھد في الجامعة: الكلیــة
 . األكادیمي في الكلیةالقسم: القســم

  .مجلس الدراسات العلیا: المجلس
  .لجنة الدراسات العلیا في الكلیة: لجنة الكلیة
  .لجنة الدراسات العلیا في القسم: لجنة القسم

  .الدبلوم المھني: الدبلوم
  

   ):٣(المادة 
راس ة فیھ ا إل ى ح صول الطال ب      دي الدؤیجوز أن ینشأ في األقسام األكادیمیة في كلیات الجامعة أو معاھ دھا ب رامج ت        

  .على شھادة الدبلوم
  

  ):٤(المادة 
 الكلی ة   یتم إقرار الخطة الدراسیة لل دبلوم بق رار م ن مجل س العم داء، وتن سیب م ن المجل س، وتوص یة م ن مجل سي               -أ

  .والقسم المختصین
) ١٢(درس الطال ب  ؛ بحی ث ی   أرب ٍع وع شرین س اعة معتم دة     ) ٢٤(م ن   ال دبلوم    الخطة الدراس یة لبرن امج    تكون  ت -ب

  ).٥٠٠(اثنتي عشرة ساعة معتمدة من مستوى ) ١٢(و) ٤٠٠ (اثنتي عشرة ساعة معتمدة من مستوى
  
  : تتوزع مواد برنامج الدبلوم كما یلي-ج
  .ساعة معتمدة) ١٨-١٥(عدد ساعاتھا :  المواد اإلجباریة-١
  . ساعات معتمدة) ٩-٦(عدد ساعاتھا : المواد االختیاریة -٢

  

  ):٥(المادة 
یحدد مجلس العمداء في بدایة كل عام جامعي عدد الطلبة الذین یقبلون في برامج الدبلوم بناًء على توصیة م ن لجنت ي       

  .القسم والكلیة وتنسیب من المجلس
  

  ):٦(المادة 
یشترط في قبول الطالب في برنامج الدبلوم أن یكون حاصًال على درج ة البك الوریوس م ن جامع ة تعت رف            -أ 

 .بھا الجامعة
 قب ول الطلب ة تناف سیًا عل ى أس اس      تم ی  ،لع دد المق رر قبول ھ   اذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمین لبرنامج ال دبلوم       إ  -ب 

 . المعدل في درجة البكالوریوس ویستثنى من ذلك الطلبة المبعوثون من المؤسسات الرسمیة
 . یمكن قبول الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس باالنتساب في برامج الدبلوم  -ج 
 .للقسم أن یضع شروطًا خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي یطرحھ ، وتقر مع إقرار الخطة الدراسیة  -د 
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تقدم طلبات االلتحاق ببرامج الدبلوم على النموذج المعّد لھذه الغایة عن عمادة البحث العلمي والدراسات   -ه 
 . جمیع األوراق الثبوتیة الالزمةالعلیا خالل الفترة التي تحددھا عمادة البحث العلمي ، وترفق بتلك الطلبات

أسماء المقبولین في برنامج الدبلوم بناًء على توصیة من لجنة القسم وتنسیب من لجنة المجلس یصدر   -و 
 .الكلیة

  

  ):٧(المادة 
  .  ال یجوز أن یقبل الطالب في برنامجین دراسیین مختلفین في الجامعة في آن واحد، في أي مراحل دراستھ

  

  ):٨(المادة 
) ٦(ف صلیین دراس یین والح د األق صى     ) ٢(ن الحد األدن ى لم دة الدراس ة للح صول عل ى ش ھادة ال دبلوم          یكو  -أ 

 .ستة فصول دراسیة
صیفي ، وال یع د ف صًال دراس  یًا لغای ات ح ساب م  دة     ال  ف  صل الیج وز للجامع ة أن تط رح م  وادًا دراس یة ف ي        -ب 

 .الدراسة
 ف صًال دراس یًا واح دًا بن اًء عل ى       للطال ب الدراس ة یجوز للمجلس ، في حاالت استثنائیة ومسوغة، تمدید مدة      -ج 

 .تتسیب من لجنة الكلیة وتوصیة من لجنة القسم
  

  ):٩(المادة 
من ھذه التعلیمات یكون الحد األدنى للعبء الدراسي ف ي الف صل   ) أ  / ٨(مع مراعاة ما ورد في أحكام الماّدة      -أ 

  .ساعة) ١٢( ساعات معتمدة  والحد األعلى) ٣(الواحد ھو 
س  اعات معتم  دة ، ویج  وز للطال  ب   ) ٦(لع  بء الدراس  ي للطال  ب ف  ي الف  صل ال  صیفي     الح  د األعل  ى ل ك  ون ی  -ب 

  .ساعات معتمدة) ٩(المتوقع تخرجھ أن یسجل 
  
  ):١٠(المادة 

یجوز انتقال طالب الدبلوم من برنامٍج إلى آخٍر في الجامعة بقرار م ن المجل س بن اًء عل ى توص یة م ن لجن ة             -أ 
الكلیة ، وفي ھذه الحالة ُتعادل لھ جمیع الم واد الت ي درس ھا ونج ح بھ ا م ن م ستوى        القسم وتنسیب من لجنة   

 . الدبلوم في تخصصھ السابق بما یعادلھا من مواد برنامج الدبلوم في تخصصھ الجدید
جامعة أخرى تعت رف بھ ا الجامع ة ف ي برن امج دبل وم ف ي الجامع ة بق رار م ن           من یجوز قبول طالب الدبلوم     -ب 

على توصیة من لجنة القسم وتن سیب م ن لجن ة الكلی ة ، وف ي ھ ذه الحال ة ُیع ادل ل ھ م ا ال یزی د            المجلس بناًء   
  .ست ساعات معتمدة من المواد التي درسھا من مستوى الدبلوم في تلك الجامعة) ٦(على 

  : یشترط في المواد التي درسھا الطالب في جامعة أخرى ویرغب باحتسابھا ما یلي  -ج 
حت  وى وم  ساویة ف  ي ع  دد ال  ساعات المعتم  دة لم  ادة أو م  واد ف  ي الخط  ة    أن تك  ون معادل  ة ف  ي الم  -١

  .الدراسیة المقررة
 .أو ما یعادلھا%) ٦٥(أو +) ج(أن ال تقل عالمة الطالب في أي منھا عن  -٢
 .أن ال تكون ھذه المواد قد حسبت لھ في أیة درجة أو شھادة جامعیة أخرى -٣
 .مس سنواتأن ال یكون قد مضى على دراسة أي منھا أكثر من خ -٤
تت سیب   تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار م ن المجل س بن اًء عل ى توص یة م ن لجن ة الق سم و             -٥

 .من لجنة الكلیة
س ت س اعات تًُع ادل للطال ب     ) ٦(یحسم فصل دراسي واحد من الحّد األعلى المسموح بھ للتخرج مقابل كل          -د 

 .سواء أكانت المواد من داخل الجامعة أو من خارجھا
   .ل المواّد المعادلة للطالب من خارج الجامعة في حساب معدلھ التراكميال تدخ  -ه 

  

    ):١١(المادة 
  ).جیم فقط) (ج(   تكون عالمة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الدبلوم 

  

  ):١٢(المادة 
  . نقطة)٢٫٥٠(الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي   .أ 
 على األكثر ؛ إعادة دراسة أي مادتین نجح فیھما طوال مدة - ألغراض رفع معدلھ التراكمي    -یجوز للطالب   .ب 

 .دراستھ للدبلوم ، ولمرٍة واحدة فقط
 .جدیدةعالمة اللھ ال تحسب إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما  .ج 
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  ):١٣(المادة 
 من ھذه التعلیمات ت دخل عالم ات جمی ع الم واد الت ي درس ھا      ) ١٢ و ١٠(مع مراعاة ما ورد في أحكام المادتین   

  . الطالب في الجامعة وفق خطتھ الدراسیة نجاحًا أو رسوبًا في حساب معدلھ التراكمي
  

    ):١٤(المادة 
یك ون  ش ریطة أن  یجوز للطالب أن یؤجل دراستھ لمدة ال تزید عن فصلیین دراسیین مت صلین أو متقطع ین         -أ 

  .قد مضى على التحاقھ في الجامعة أو في البرنامج فصل دراسي واحد على األقل
  : تعد دراسة الطالب مؤجلة في حالة   -ب 

  .  موافقة العمید على طلب التأجیل-١       
 . موافقة العمید على انسحاب الطالب من الدراسة في جمیع المواّد-٢        
 .ال تحتسب فصول التأجیل من ضمن الحّد األعلى المسموح لنیل شھادة الدبلوم  -ج 
 

  ): ١٥(المادة 
  : الدراسة في الحاالت التالیة   یعد الطالب منقطعًا عن 

  .  إذا انتھت فترة االنسحاب واإلضافة ولم یكن الطالب مسجًال لذلك الفصل-      أ
 . إذا ألغي تسجیلھ بسبب عدم دفع الرسوم الجامعیة-      ب

  

  ) : ١٦(المادة 
للطال ب أن یتق دم بأس باب        إذا اعتبر الطالب منقطع ًا ألي س بب م ن األس باب یك ون ت سجیلھ ف ي الجامع ة ملغ ى ، و           

  :انقطاعھ ِوفقًا لما یلي
 للمجلس ؛ الذي لـھ الحق في النظر بأسباب انقطاعھ واعتبار انقطاعھ تأجیًال في حال قبول عذره وذلك إذا -أ

  .قّدم عذره قبل نھایة الفصل
  . لمجلس العمداء ؛ في حالة انتھاء الفصل الدراسي-    ب
) ٨(ا تمت الموافقة علیھا من ضمن ف صول التأجی ل المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة        تحتسب فصول االنقطاع إذ   -    ج

  .من ھذه التعلیمات

  . ُیسمح للطالب العائد إلى الدراسة بعد االنقطاع بالتسجیل من بدایة الفصل الذي یلي الفصل الذي انقطع فیھ-د    
  

  ): ١٧(المادة 
 .األول اللتحاقھ بالبرنامجینذر الطالب بناًء على نتائجھ اعتبارًا من الفصل   -أ 
نقط ة ف ي أي ف صل م ن الف صول الدراس یة وال       ) ٢٫٥٠( حصل على معدٍل تراكمي یقل ع ن  إذا ینذر الطالب     -ب 

 .یعّد الفصل الصیفي فصّال دراسیًا لغایات الفصل واإلنذار إذا سجل الطالب فیھ
 الح د األدن ى المطل وب    ىل  إكم ي  ن علی ھ أن یلغ ي مفعول ھ برف ع معدل ھ الترا     إعند حصول الطالب على إنذار ف     -ج 

 .نقطة فما فوق ، وذلك في مدة أقصاھا فصالن دراسیان من تاریخ اإلنذار) ٢٫٥٠(
  

  ):١٨(المادة  
نقط ة  ) ٢٫٥٠( ُیفصل الطالب من برنامج الدبلوم إذا أخفق في رفع معدلھ التراكم ي إل ى الح ّد األدن ى المطل وب            .أ 

م ن ھ ذه التعلیم ات ، وی ستثنى م ن ذل ك الطال ب ال ذي         ) ج / ١٧(ّدة فما فوق خالل المدة المنصوص علیھا في الم ا      
، نقطة) ٢٫٤٠( معّدلھ التراكمي عن اثنتي عشرة ساعة معتمدة من خطتھ على أن ال یقل) ١٢(أنھى بنجاح دراسة 

وف  ي ھ  ذه الحال  ة ی  ستمر مفع  ول اإلن  ذار وإذا ت  دنى معدل  ھ التراكم  ي ع  ن ذل  ك ف  ي أي ف  صل الح  ق یف  صل م  ن            
  .ون إنذارالتخصص د

یج  وز أن یقب  ل ف  ي الدراس  ة الخاص  ة االس  تدراكیة طال  ب ال  دبلوم المف  صول م  ن التخ  صص ب  سبب المع  دل            .ب 
  .التراكمي

 ىل  إالمقبول في الدراسة الخاصة االستدراكیة الذي یخفق في رفع معدلھ التراكمي  الطالب  یفصل من الجامعة      .ج 
 .سیین من قبولھ في الدراسة الخاصة االستدراكیةنقطة فما فوق بعد فصلین درا) ٢٫٥٠(الحد األدنى المطلوب 

 یفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة االستدراكیة حقھ في االنتقال إلى برن امج دبل وم آخ ر إذا أنھ ى ف صول        .د 
 .من ھذه المادة) ج(الدراسة الخاصة االستدراكیة المنصوص علیھا في الفقرة 
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  ٢٥ 
 

  ):١٩(المادة 
ق  رار م  ن مجل  س العم  داء بن  اًء عل  ى تن  سیب المجل  س وتوص  یة لجنت  ي الق  سم والكلی  ة            تم  نح ش  ھادة ال  دبلوم ب   .أ 

 .المخَتصَّتین
  . تمنح الشھادات في المواعید المقّررة  .ب 

 

  ):٢٠(المادة 
    تطبق على الطلبة المسجلین لنیل شھادة الدبلوم تعلیمات منح درجة البكالوریوس فیم ا ل م ی رد علی ھ ن ص ف ي ھ ذه           

  .التعلیمات
  

  ):٢١(دة الما
   یبت مجلس العمداء في الحاالت الت ي ل م ی رد علیھ ا ن ص ف ي ھ ذه التعلیم ات ، وف ي اإلش كاالت الت ي ق د تن شأ ع ن                  

  .تطبیقھا
  

  ):٢٢(المادة 
  .    العمید وعمداء الكلیات والمعاھد ومدیر وحدة القبول والتسجیل مسؤولون عن تنفیذ أحكام ھذه التعلیمات
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  الجامعة الھاشمیة 
   ٢٠٠٨ لسنة )٢(تعلیمات رقم 

  تعلیمات الِمَنح الدراسیة في الجامعة الھاشمیة
___________________________________________________________  

  
  ) :١(المادة 

، ویعم ل بھ ا اعتب ارًا م ن ت اریخ       ) ٢٠٠٨تعلیمات الِمَنح الدراسیة في الجامعة الھاشمیة لسنة ( تسمى ھذه التعلیمات    
  .صدارھا إ
  

  ) :٢(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما ل م ت دل القرین ة عل ى         

  : غیر ذلك 
  .الجامعة الھاشمیة : الجامعـة 
  .مجلس الدراسات العلیا : المجـلس 

  . امعة عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في الج: میــد الع
  .أي كلیة من كلیات الجامعة أو أي معھد فیھا: الكلیــة 
  .أي قسم أكادیمي في الجامعة : القســم 

  . لجنة الدراسات العلیا في الكلیة : لجنة الكلیة 
  .لجنة الدراسات العلیا في القسم : لجنة القسم 

  
  ) : ٣(المادة 

  :، وھماتقدم الجامعة نوعین من المنح لطلبة الدراسات العلیا
وتعطى للطلبة الذین یكلفون بأعمال المساعدة في التدریس أو في أعمال أخرى تت صل    :  منح المساعدة في التدریس    -أ

  .بالتدریس ویوافق علیھا مجلس الدراسات العلیا
  . منح رسوم جامعیة-ب
  

  ) : ٤(المادة 
  -:یشترط في الطالب الذي یحصل على منحة

  .مج العادي أن یكون مقبوًال على البرنا-أ
  . أن یكون مسجًال طوال المدة التي یحصل فیھا على المنحة، ومتفرغًا للدراسة في الجامعة-ب
  .ست ساعات معتمدة في الفصل اإلجباري) ٦( أن ال یقل عبؤه الدراسي عن -ج
  . أن ال یكون الطالب منذرًا في الفصل الذي یحصل فیھ على المنحة-د

  . ة أو بعثة دراسیة أخرى سواء من داخل الجامعة أو من خارجھا أن ال یكون حاصًال على منح-ھـ
  . أن ال یكون قد حصل على عقوبة تأدیبیة إنذار فما فوق-و

  ) :٥(المادة 
  .تعطى المنحة لمدة ال تزید على أربعة فصول دراسیة إجباریة  - أ

  .ح في بدایة كل فصل دراسيمن ھذه التعلیمات، یتم البت في طلبات المن) ١٠( مع مراعاة ما ورد في المادة -ب
  

  ) :٦(المادة 
  . تقدم منحة المساعدة في التدریس إما كاملة أو جزئیة-أ

 تكون قیمة المنحة الكاملة مائة دینارًا شھریًا باإلضافة إلى رسوم الساعات المعتمدة التي س جلھا الطال ب ش ریطة أن           -    ب
ست ساعات معتمدة من الت دریس ف ي المختب رات أو    ) ٦(دل عشرین ساعة في األسبوع أو ما یعا) ٢٠(یعمل ما معدلھ    

المحاضرات، وتكون قیمة المنحة الجزئیة نسبة مئوی ة إل ى قیم ة المنح ة الكامل ة ش ریطة أن یعم ل الطال ب بم ا  ی وازي               
  .النسبة المئویة من قیمة المنحة الكاملة

  .  فيأربعة شھور في الفصل باستثناء الفصل الصی) ٤( تعطى المنحة لمدة -ج
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  ٢٧ 
 

  ) :٧(المادة 
تحدد قیمة منحة الرسوم الجامعیة الكاملة لطلبة الماجستیر بمبلغ یغط ي كام ل رس وم ال ساعات المعتم دة الت ي س جلھا           
الطالب في الفصل ال ذي ح صل فی ھ عل ى المنح ة، وتك ون قیم ة منح ة الرس وم الجامعی ة الجزئی ة بمبل غ یع ادل الن سبة                    

  .لكاملةالمئویة من قیمة منحة الرسوم ا
  

  ) :٨(المادة 
  .یتم توزیع المنح وتخصیصھا وفق أسس یقررھا مجلس الدراسات العلیا وتعلن للطلبة بدایة كل فصل دراسي

  
  ) :٩(المادة 

یقدم الطالب الحاص ل عل ى المنح ة ك شفًا بال ساعات الت ي عملھ ا ون وع العم ل ال ذي ق ام ب ھ خ الل ك ل ش ھر أو ف صل                    
  .أو رئیس القسم الذي یعمل الطالب فیھ وعمید كلیتھ، ومعتمدًا من العمیددراسي مصدقًا من المشرف علیھ 

  
  ) :١٠(المادة 

تعط  ى الم  نح بق  رار م  ن مجل  س الدراس  ات العلی  ا بن  اء عل  ى تن  سیب لجن  ة الدراس  ات ف  ي الكلی  ة والق  سم المعن  ي وف  ق      
  :اإلجراءات التالیة

ة یبین فیھ نوع العمل المتوفر وحجم ھ وع دد طلب ة    بناء على تقریر یقدمھ عمید الكلی  : منح المساعدة في التدریس     - أ
  .الدراسات العلیا المتفرغین للدراسة فیھ

بناء على تقریر یقدمھ عمید الكلیة یبین فیھ عدد طلبة الدراسات العلیا المتفرغین للدراسة    : منح الرسوم الجامعیة    - ب
 .فیھا

  
  ) :١١(المادة 

  .سم إلى عمید كلیتھ ثم إلى العمیدتصدر جمیع المراسالت الخاصة بالمنح من رئیس الق
  

  ) :١٢(المادة 
توقف المنحة ویعید الطالب المبالغ التي دفعت ل ھ أثن اء الف صل ال ذي ألغی ت فی ھ المنح ة بق رار م ن المجل س، إذا               - أ

  .من ھذه التعلیمات) ٤(خالف الشروط المنصوص علیھا في المادة 
وكل إلیھ مقبوًال، وذلك بتنسیب م ن رئ یس الق سم وعمی د الكلی ة       توقف المنحة إن لم یكن أداء الطالب في العمل الم  -ب

 .وقرار من المجلس وتوقف المنحة اعتبارًا من تاریخ التنسیب
  

  ) :١٣(المادة 
  .العمید وعمداء الكیات ومدیر وحدة الشؤون المالیة مسئولون عن تنفیذ أحكام ھذه التعلیمات كل في تخصصھ
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  يــــلباب الثانا
  
  

   المهنيوالدبلوم الخطط الدراسية لبرامج الماجستير والدبلوم العالي 
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  ٢٩ 
 

   والدبلوم المھنيالكلیات والمعاھد التي تمنح درجة الماجستیر وشھادة الدبلوم العالي
   في الجامعة الھاشمیة

  
  : كلیة اآلداب–أوًال 

  : بھدف تحقیق ما یلي١٩٩٥أنشئت كلیة اآلداب عام 
اعداد جیل قوي الشخصیة، قوي الخلق، راسخ العقیدة، مؤمنًا بوحدتھ الوطنیة، مدركًا النتمائھ ألمتھ العربیة  .١

  .ذات الثقافة والحضارة المجیدة
    

إعداد الكوادر المتخصصة في حقول العلوم اإلنسانیة، وفقًا الحتیاجات المجتمع ومتطلبات تنمیتھ، وتزوید  .٢
ة العلمیة، وقواعد تطبیقاتھا في المیادین المتعددة مما یضمن للخریج القدرة على خریجیھا بالمعرفة والثقاف

  . المنافسة في الحصول على عمل مناسب عقب التخرج
    

اعداد المتخصصین للعمل في مؤسسات الدولة ودوائرھا المختلفة، والمساھمة فیما تحتاجھ الدولة والمجتمع  .٣
  . من دراسات وبحوث

   
  . لغة العربیة، لغة القرآن المجید، وتثبیت أركانھا وتوسیع البحث فیھاالمحافظة على ال .٤

    
اإلسھام الفّعال في برامج التعلیم المستمر وخدمة المجتمع في حقول التخصص المتنوعة لرفع مستوى أداء  .٥

   الخریجین والعاملین، واإلسھام في تنمیة المعارف العلمیة والعملیة عن طریق البرامج المتعددة
  

  :تضم الكلیة االقسام التالیة*
  .قسم اللغة العربیة وآدابھا •
 .قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا •
 .قسم العلوم االنسانیة واالجتماعیة •

  :ساعة معتمدة بنجاح في التخصصات التالیة) ١٣٢(تمنح الكلیة درجة البكالوریوس ، بعد ان یجتاز الطالب *
  .اللغة العربیة وآدابھا •
 .وآدابھااللغة االنجلیزیة  •
 .األدب والدراسات اإلستراتیجیة •
 .العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیة •

  :ساعة بنجاح في التخصصات التالیة) ٣٣(ودرجة الماجستیر بعد أن یجتاز الطالب 
  . اللغویات، األدب والنقد   ) أ(
  دراسات السالم والنزاعات  ) ب(

  
  تخصص األدب والنقد/ ابھا الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في اللغة العربیة وآد

  :أحكام وشروط عامة: أوًال
  . تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة-١
  : التخصصات التي یمكن قبولھا في البرنامج-٢
  . بكالوریوس في اللغة العربیة وآدابھا-
  

  :شروط خاصة: ثانیًا
  .ال یوجد

  
    :المواد االستدراكیة: ثالثًا
  .٢٠٠٨) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(تحدید ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة یتم 
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  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا
  :خمس عشرة ساعة معتمدة وھي) ١٥: ( المواد اإلجباریة -١

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  -  ٣  ألدب واللغةمناھج البحث في ا  ٠١١٠٧٣١
  -  ٣  علم األسلوب والبالغة العربیة  ٠١١٠٧٣٢
  -  ٣  قضایا األدب العربي القدیم  ٠١١٠٧٣٣
  -  ٣  قضایا األدب العربي الحدیث  ٠١١٠٧٤٦
  -  ٣  النقد األدبي ومدارسة الحدیثة  ٠١١٠٧٤٩

 
  :تسع ساعات معتمدة یختارھا الطالب ممایلي) ٩: ( المواد االختیاریة -2

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  ةرقم الماد
  -  ٣  المدارس النحویة  ٠١١٠٧١٢
  -  ٣  علم الداللة  ٠١١٠٧٢٣
  -  ٣  دراسات في المصادر االدبیة واللغویة  ٠١١٠٧٢٤
  -  ٣  تحقیق النصوص ونشرھا  ٠١١٠٧٣٤
  -  ٣  القصة والروایة والمسرحیة  ٠١١٠٧٤٧
  -  ٣  الشعر العربي المعاصر  ٠١١٠٧٤٨

  
  )٠١١٠٧٩٩(تسع ساعات معتمدة ورقمھ ) ٩: ( رسالة جامعیة -٣
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  :وصف المواد
  )٠+٣( س م ٣ مناھج البحث في األدب واللغة ٠١١٠٧٣١

تتناول ھذه المادة مناھج البحث في األدب واللغة عند العرب في القدیم، وتركز علیھا في العصر الحدیث بما اش تملت     
  .ل علم النفس وعلم االجتماع، لفھم النص ودراستھعلیھ من استعانة بالعلوم األخرى مث

  )٠+٣( س م ٣:  علم األسلوب والبالغة األدبیة٠١١٠٧٣٢
تتناول ھذه المادة العالقة النقدیة ب ین األس لوب الح دیث والبالغ ة العربی ة، وص وًال إل ى تط ویر دراس تھا بمفھ وم عل م              

والنفع  ي  اللغ  وي(معاص  ر بعناص ره التحلیلی  ة  بي الاألس لوب وأھداف  ھ ومناھج  ھ م ن خ  الل نم  اذج م  ن ال درس األس  لو    
وعرض األصول األسلوبیة في تفسیر القرآن والشروح األدبی ة، والك شف ع ن ال رؤى المزدوج ة ل بعض            ). الجماليو

  .الفنون البالغیة مثل المجاز واالستعارة والجناس والتقدیم والتأخیر
  )٠+٣( س م ٣:  قضایا االدب العربي القدیم٠١١٠٧٣٣

اول ھذه المادة القضایا الكبرى التي كان لھا اثر فعال في توجیھ األدب العربي الق دیم وتط وره، وذل ك بالبح ث ع ن         تتن
  .جذورھا وطبیعتھا، وانعكاسھا على األدب العربي كالفرق اإلسالمیة والشعوبیة والترجمة والتراث الیوناني

  )٠+٣( س م ٣:  قضایا االدب العربي الحدیث٠١١٠٧٤٦
ھ  ذه الم  ادة أھ  م الق  ضایا الفكری  ة والفنی  ة ف  ي األدب العرب  ي الح  دیث م  ن حی  ث التجدی  د والمعاص  رة والت  أثر        تتن  اول 

والتطور باستحداث فنون جدیدة في األدب العربي لم یكن لھ سابق عھ د بھ ا، ودورھ ا ف ي إثرائ ھ وتفاعل ھ م ع ق ضایا                
  .اللغویات الحدیثة، ویكون ذلك نظریًا وتطبیقیًامجتمعھ، ومن حیث عالقة األدب بعلم النفس والتاریخ واالجتماع و

  )٠+٣( س م ٣ النقد االدبي ومدارسھ الحدیثة ٠١١٠٧٤٩
ھم أعالمھ العرب والغربیین، كما تعرض ألھم المدارس واالتجاھ ات  أتتناول ھذه المادة تطور النقد األدبي الحدیث و       

ة والرمزیة والتجریدیة والالمعقول ث م البنیوی ة واألس لوبیة    النقدیة المعاصرة التي تلت الرومانسیة والواقعیة كالتعبیری  
  .والسیمیائیة والتتفكیكیة والتناص

  )٠+٣( س م ٣:  المدارس النحویة٠١١٠٧١٢
البصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر واألن دلس، وتتوق ف عن د    : تتناول ھذه المادة نشأة النحو، واتجاھاتھ في كل من  

  .م المصنفات في ذلك نظرًا وتطبیقًاأشھر الخالفات النحویة واھ
  )٠+٣( س م ٣:  علم الداللة٠١١٠٧٢٣

تاریخ التألیف الداللي عند العرب وغیرھم، والعالقة ب ین ال صوت والم دلول ق دیمًا وح دیثًا وأن واع         : تتناول ھذه المادة  
عی  ة ال  سیاقیة والنظری  ة   واالجتما) التركی  ب والحرك  ة اإلعرابی  ة  (المعجمی  ة وال  صوتیة وال  صرفیة والنحوی  ة  : الدالل  ة

  .والحقول الداللیة خاصة في المعاجم الموضوعیة)ابن جنى او غیره أنموذجا(الداللیة عند العرب
  )٠+٣( س م ٣:  دراسات في المصادر االدبیة واللغویة ٠١١٠٧٢٤

لدراس  تھا تتن  اول ھ  ذه الم  ادة الم  صادر األساس  یة ف  ي األدب واللغ  ة، ویخت  ار منھ  ا الط  الب بع  ض األب  واب المھم  ة        
  .والتمرس بأسلوبھا والقدرة على فھمھا

  )٠+٣( س م ٣:  تحقیق النصوص ونشرھا ٠١١٠٧٣٤
تتناول ھذه المادة قواعد تحقیق النصوص من حیث المخطوط ومؤلفھ، ونسخھ، ومصادره، وتوثیق النص، وضبطھ،  

  .وإخراجھ مع نصوص تطبیقیة من المخطوطات في العصور المختلفة
  )٠+٣( س م ٣: لروایة والمسرحیة القصة وا٠١١٠٧٤٧

تتن اول ھ ذه الم ادة مراح ل تط ور ھ ذه الفن ون النثری ة الثالث  ة وم ا ط رأ علیھ ا م ن تجدی د وتح دیث ف ي اللغ ة ال  سردیة                 
  .واألسلوب الفني والرؤیة الفكریة مع تحلیل لنصوص بعض األعالم في مجال الفنون النثریة

  )٠+٣( س م ٣:  الشعر العربي المعاصر٠١١٠٧٤٨
 وم رورًا ب األعالم كمحم ود دروی ش      السیاب ونازك المالئكة:  ھذه المادة حركة الشعر المعاصر بدءا بالرواد  تتناول

وادونیس والبیاتي وعبد الصبور وغیرھم، مع التركیز على الق یم الفنی ة والفكری ة الت ي واكب ت مراح ل تط ور ال شعر                
  .المعاصر
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  ٣٢ 
 

  تخصص اللغویات/ في اللغة العربیة وآدابھا الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام وشروط عامة : أوًال 

  .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة .  ١
  : التخصصات التي یمكن قبولھا في ھذا البرنامج .٢
  . بكالوریوس في اللغة العربیة وآدابھا- 

  
   :شروط خاصة : ثانیًا 

   ال یوجـد
  
  :المواد االستدراكیة : ثا ثال

  .٢٠٠٨) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 
  

  : تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا 
  : خمس عشرة ساعة معتمدة وھي ) ١٥: ( المواد اإلجباریة -١

  طلب السابق المت  الساعات المعتمدة   اسم المادة  رقم المادة
  -  ٣  قضایا نحویة   ٠١١٠٧١١
  -  ٣  اللسانیات الحدیثة   ٠١١٠٧٢١
  -  ٣  قضایا لغویة   ٠١١٠٧٢٢
  -  ٣  مناھج البحث في األدب واللغة   ٠١١٠٧٣١
  -  ٣ علم األسلوب والبالغة العربیة  ٠١١٠٧٣٢

  
   :تسع ساعات معتمدة یختارھا الطالب مما یلي ) ٩(المواد االختیاریة  -٢

  المتطلب السابق   الساعات المعتمدة   اسم المادة   مادة رقم ال
  -  ٣  المدارس النحویة   ٠١١٠٧١٢
  -  ٣  علم الداللة  ٠١١٠٧٢٣
  -  ٣  دراسات في المصادر األدبیة واللغویة  ٠١١٠٧٢٤
  -  ٣  تحقیق النصوص ونشرھا   ٠١١٠٧٣٤
  -  ٣  القصة والروایة والمسرحیة  ٠١١٠٧٤٧
  -  ٣ الشعر العربي المعاصر  ٠١١٠٧٤٨

  
  )٠١١٠٧٩٩(تسع ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩( رسالة جامعیة -٣
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  ٣٣ 
 

  وصف المواد
  )٠+٣(س م ٣:   قضایا نحویة ٠١١٠٧١١

أصول التفكیر النحوي عند القدماء، األصل والفرع، العلة : تتناول ھذه المادة بعض القضایا النحویة العامة ، مثل 
  .لضرورة والتأویل، واللسانیات الحدیثة النحویة، القیاس والسماع، االطراد والشذوذ وا

  )٠+٣( س م ٣:  قضایا لغویة ٠١١٠٧٢٢
، ) منھجیة نقل المصطلح األعجمي قدیمًا وحدیثًا: (االزدواجیة ، التعریب واالصطالح : تتناول ھذا المادة 

میة، والمعجم ومشكالت التعریب ،وتعریب التعلیم الجامعي ،وقضایا معجمیة كالترتیب الداخلي للمعاني المعج
  .الكتابة العربیة ممیزاتھا وعیوبھا وأسباب األخطاء فیھا . اللغوي التاریخي و المعاجم االصطالحیة 

  )٠+٣( س م ٣:  مناھج البحث  في األدب واللغة ٠١١٠٧٣١
  بما تتناول  ھذه  المادة مناھج البحث في األدب واللغة عند العرب في القدیم ،وتركز علیھا في العصر الحدیث ،

  .اشتملت علیھ من استعانة بالعلوم األخرى مثل علم النفس وعلم االجتماع ، لفھم النص ودراستھ
  )٠+٣( س م ٣:  علم األسلوب والبالغة العربیة ١١٠٧٣٢

تتناول ھذه المادة العالقة النقدیة بین علم األسلوب الحدیث والبالغة العربیة، وصوًال  إلى تطویر دراستھا بمفھوم 
اللغوي ، ( صره التحلیلیة ألسلوب وأھدافھ ومناھجھ من خالل نماذج من الدرس األسلوبي المعاصر بعناعلم ا

وعرض األصول األسلوبیة في تفسیر القرآن و الشروح األدبیة ، والكشف عن الرؤى المزدوجة ) .، الجماليالنفعي
  ..أخیرلبعض الفنون البالغیة مثل المجاز واالستعارة والجناس والتقدیم والت

  )٠+٣(س م ٣:  المدارس النحویة ٠١١٠٧١٢
البصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر واألندلس ، وتتوقف : تتناول ھذه المادة نشأة النحو ، واتجاھاتھ في كل من 

  .عند أشھر الخالفات النحویة ، وأھم المصنفات في ذلك ، نظرًا وتطبیقًا 
  )٠+٣( س م ٣:  علم الداللة  ٠١١٠٧٢٣

تاریخ التألیف الداللي عند العرب وغیرھم ، والعالقة بین الصوت والمدلول قدیمًا وحدیثًا وأنواع : ول ھذه المادة تتنا  
، واالجتماعیة السیاقیة والنظریة )التركیب والحركة اإلعرابیة ( المعجمیة والصوتیة و الصرفیة ، والنحویة :الداللة

  .، والحقول الداللیة خاصة في المعاجم الموضوعیة)جًاابن جني أو غیره أنموذ( الداللیة عند العرب
  )٠+٣( س م ٣:  دراسات في المصادر األدبیة و اللغویة ٠١١٠٧٢٤

اللغة، ویختار منھا الطالب بعض األبواب المھمة لدراستھا  المصادر األساسیة في األدب و     تتناول ھذه المادة
  .والتمرس بأسلوبھا والقدرة على فھمھا

  )٠+٣( س م ٣: تحقیق النصوص ونشرھا  ٠١١٠٧٣٤
تتناول ھذه المادة قواعد تحقیق النصوص من حیث المخطوط ، ومؤلفھ ، ونسخھ ، ومصادره ، وتوثیق النص ،   

  .مع نصوص تطبیقیة من المخطوطات في العصور المختلفة. وضبطھ ، وإخراجھ 
  )٠+٣(س م ٣:  القصة والروایة والمسرحیة ٠١١٠٧٤٧

لمادة مراحل تطور ھذه الفنون النثریة الثالثة وما طرأ علیھا من تجدید وتحدیث في اللغة السردیة تتناول ھذه ا  
  .واألسلوب الفني والرؤیة الفكریة مع تحلیل لنصوص بعض األعالم في مجال الفنون النثریة 

  
   )٠+٣(س م ٣:  الشعر العربي المعاصر ٠١١٠٧٤٨

ومرورًا باألعالم كمحمود درویش ... السیاب ونازك المالئكة :دءًا بالرواد  ھذه المادة حركة الشعر المعاصر بتتناول
وادونیس و البیاتي وعبد الصبور وغیرھم ،مع التركیز على القیم الفنیة  والفكریة التي واكبت مراحل تطور الشعر 

  .المعاصر
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  ٣٤ 
 

  تخصص دراسات السالم والنزاعات/ الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر 
  

  :أحكام وشروط عامة : أوًال  
  . تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة -١
  : التخصصات التي یمكن قبولھا في ھذا البرنامج -٢

  . بكالوریوس في اللغة العربیة وآدابھا-  
  

     :شروط خاصة : ثانیًا 
   ال یوجد 

  
  :المواد االستدراكیة : ثالثًا 

  )٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة یتم تحدیدھا 
  ٢٠٠٨ لسنة

  
  :تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا    

   :اثنا عشر ساعة معتمدة وھي ) ١٢:  (   المواد اإلجباریة -١
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة   اسم المادة   رقم المادة 
  -  ٣  ي السالم والصراعمقدمة ف  ٠١٠٧٧١١
  -  ٣  تطبیقات في ادارة الصراع  ٠١٠٧٧١٢
  -  ٣  مناھج البحث  ٠١٠٧٧٢١
  -  ٣  التعددیة الثقافیة  ٠١٠٧٧٣١

  :اثنا عشر ساعة معتمدة یختارھا الطالب مما یلي ) ١٢: (المواد االختیاریة -٢
  

الساعات   اسم المادة    رقم المادة 
  المعتمدة 

  المتطلب السابق

    ٣  االردن وعملیان حفظ السالم  ٠١٠٧٧١٦
  -  ٣  المیاه واألمن والسلم في االردن  ٠١٠٧٧١٧
  -  ٣  العولمة والمجتمع االردني  ٠١٠٧٧٣٢
  -  ٣  القضایا البیئیة والسیاسیة العامة في االردن  ٠١٠٧٧٦١
القانون االردني والصراعات االجتماعیة   ٠١٠٧٧٧١

  والمؤسسیة
٣  -  

  
  )٠١٠٧٧٨١(اعات معتمدة ورقمھ تسع س) ٩: (رسالة جامعیة - ٣
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  ٣٥ 
 

  وصف المواد
   )٠+٣(س م ٣:  مقدمة في السالم والصراع٠١٠٧٧١١

، وم  صادر الن  زاع والعن  ف ، تھ  دف ھ  ذه الم  ادة ال  ى توجی  ھ الطلب  ة للقی  ام بدراس  ة تح  دیات معاص  رة رئی  سیة لل  سالم   
تركیز على تطویر فھ م التح دیات المعق دة    ال، یتم خالل تدریس المادة والیات رئیسھ عنیفة لتحویل النزاع ومنع حدوثھ       

الطلب ة  یعط ي  وإضافة الى تطویر من اھج وأس الیب ذات وج وه متع ددة لالس تجابة لھ ذه التح دیات         ، والمتداخلة للسالم   
  . وتمكنھم من التطبیق لھذه المصادرالفرصة لتطویر فھم المصادر النظریة في أماكن دراسات السالم والنزاع 

   )٠+٣( س م٣: ي إدارة الصراع تطبیقات ف٠١٠٧٧١٢
ترك ز ھ ذه   . تتناول ھذه المادة الطبیعة المتغیرة للنزاع المعاصر والممارسات والتقنیات الم ستخدمة ف ي إدارة الن زاع           

الم  ادة عل  ى دراس  ة ج  ذور الن  زاع ب  صورة معقم  ة وتح  اول اكت  شاف م  دى الخی  ارات لالس  تجابة للن  زاع بم  ا ف  ي ذل  ك    
وتح دیات ن شاطات بن اء ودع م     ، ودور عملی ات ال سالم   ، ودور األمم المتحدة  ، لنزاع  ونشاطات فض ا  ، المفاوضات  

من األھداف الرئیسة للمادة دراسة قدرة وإمكانیات الممارسات السلمیة المختلفة في فض الن زاع والتح والت        . السالم  
إلقلیم ي لتحلی ل الطریق ة المعق دة     تتناول المادة دراسة حاالت تفصیلیة على الصعید المحلي واالجتماعي والوطني وا   . 

إض  افة إل  ى عناص  ر  ، لكیفی  ة ب  روز الت  داخل ف  ي دینامیكی  ات ف  ض الن  زاع والعوام  ل البیئی  ة واالقت  صادیة وال  سیاسیة    
بین التحدیات ومناھج مجابھتھا المتوفرة في فروع المعرفة المختلفة من منظور عریض مما ی شجع الط الب      . أخرى  

  .ثل ھذه الروابط المتداخلة والتحلیالت خالل فترة الدراسة وعقب التخرجعلى االستمرار في إیجاد م
  )٠+٣( س م٣:  مناھج البحث٠١٠٧٧٢١

تعنى ھذه المادة بتطویر المعرفة النظریة لدى الطال ب وتنمی ة مھارات ھ التطبیقی ة ف ي إع داد البح وث النوعی ة والكمی ة            
النظری ة  ، ظری ة المعرف ة م ن جوان ب مختلف ة       الم ادة دراس ة ن  تتن اول . ذات الطبیعة المشتركة في العل وم االجتماعی ة        

وأخالقیات البحث وتطویر المشاریع وتھدف المادة أیضا ال ى تط ویر ق درات الطال ب لإلع داد وتفھ م وكتاب ة          ، النقدیة  
بحث رئیس كمتطلب للحصول على الشھادة التي توجب تطویر قدرات الطالب لصیاغة مشاكل البحث وتقدیم مقت رح     

  .عداد البحثإل
  )٠+٣( س م٣:  التعددیة الثقافیة٠١٠٧٧٣١

الفرض  یة األساس  یة الت  ي تق  وم علیھ  ا ھ  ذه الم  ادة ان  ھ بإمك  ان بن  ي الب  شر تعل  م وتغیی  ر س  لوكیاتھم      تتن  اول ھ  ذه الم  ادة  
یع د  . یتم انتقال السلوك البشري من جیل بصورة كبیرة بواس طة الوس ائل الثقافی ة للتواص ل االجتم اعي           ، ومعتقداتھم  

الم  ادة تھ  دف . الت  صنیف المبن  ي عل  ى الھوی  ة م  ن أق  وى العوام  ل لخل  ق الح  دود وتبری  ر العن  ف والعالق  ات التعاونی  ة    
واالثني الدیني والجنسي واللغوي وبأش كال أخ رى للھوی ات الفرعی ة ف ي خل ق بیئ ة         ، لتطویر فھم متقدم للدور الثقافي      

ة تحلیلی  ة قائم  ة عل  ى ال  ربط ب  ین األش  كال المختلف  ة للعن  ف ف  ي   وس  تعلم الط  الب من  اھج وأط  ر القی  ام بدراس    . لل  سالم 
تركز المادة على إثارة ق ضایا إدراك أھمی ة التحی ز والتع صب والتمیی ز المؤس سي المباش ر وغی ر المباش ر           . المجتمع  

 الخالف ات  وتعن ى الم ادة باكت شاف ط رق إبداعی ة لمعالج ة      .التي تلعب دورًا ھامًا في إثارة العنف االجتماعي والثق افي       
تتق  صى الم  ادة العوائ  ق إض  افة إل  ى المنج  زات الرئی  سیة      .الثقافی  ة واالثنی  ة وتعط  ي أھمی  ة خاص  ة للق  ضایا العملی  ة      

ی تم تن اول الق ضایا    . للمنظمات المختلفة في دمج الق یم اإلن سانیة والثقافی ة وممارس ات ال سالم ف ي ھیاكلھ ا االجتماعی ة           
حی ث ت م اس تخدام مب ادئء     ،یلیة لحاالت معینة في أماكن مختلفة من الع الم  بواسطة تحلیل أمثلة محددة ودراسات تفص 

  .التنوع والتعدد الثقافي
   )٠ + ٣(س م  ٣ : القانون األردني والصراعات االجتماعیة والمؤسسیة٠١٠٧٧٧١

 م  ستوى تتن  اول ھ  ذه الم  ادة كیفی  ة معالج  ة الق  انون األردن  ي للق  ضایا والنزاع  ات ف  ي المجتم  ع األردن  ي،  س  واء عل  ى    
وی  شمل ذل  ك تن  اول النزاع  ات والتحك  یم التج  اري، واس  تخدام العمال  ة، وق  ضایا      . األف  راد أو المؤس  سات والمنظم  ات 

الجریمة المنظمة، كما یتن اول دراس ة جوان ب م ن الق انون الدس توري األردن ي ف ي معالج ھ الخالف ات الدس توریة ب ین                
  . السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة

   )٠ + ٣(س م  ٣ :اه واألمن والسلم في األردنالمی ٠١٠٧٧١٧
على الصراع على المیاه وعدم االستقرار المائي، والتعاون فیما یتعلق ب شّح می اه ال شرب ومحدودی ة     المادة  هھذتركز  

م  صادرھا ف  ي األردن، والمخ  زون الم  ائي الح  الي والكمی  ات المتوقع  ة لألع  وام القادم  ة، واألنھ  ار الحدودی  ة وإقام  ة      
كما یتم التطرق إلى الوسائل واإلجراءات المستخدمة لمنع ال صراع عل ى م وارد الم اء، بم ا ف ي ذل ك الق انون          . دالسدو

ال  دولي واإلج  راءات المؤس  سیة والت  شریعیة، والح  وار الثن  ائي، والمراقب  ة البیئی  ة، وأجھ  زة اإلن  ذار المبك  ر، واألط  ر    
  .األخالقیة

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٣٦ 
 

  )٩+٠( س م ٩ الرسالة ٠١٠٧٧٩٩
وف  ق األص  ول العلمی  ة  ، ل  ب بكتاب  ة أطروح  ة متخص  صة بإش  راف  اح  د أع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس ف  ي الق  سم    یق  وم الطا

المتع  ارف علیھ  ا  ووف  ق تعلیم  ات الجامع  ة ،كم  ا یق  وم الطال  ب بالتن  سیق م  ع الق  سم للت  درب ل  دى أح  دى المؤس  سات       
دة یح ددھا الق سم، وی تم التأك د م ن       والھیئات األردنیة أو المنظمات الدولیة أو المنظمات غیر الحكومی ة ف ي األردن لم           

القیام بھا حسب األصول، وتعتبر م دة ھ ذا الت دریب ج زءاًً م ن ال ساعات المعتم دة  لألطروح ة بمع دل ث الث س اعات               
  .معتمدة، ویفضل أن یكون مكان التدریب ذو عالقة بموضوع أطروحة الطلبة ما أمكن

   )٠ + ٣( س م ٣:  األردن وعملیات حفظ السالم٠٧٧١٦٠١
تتناول ھذه المادة دور قوات حفظ ال سالم وأھمیتھ ا ف ي النزاع ات والح روب، كم ا ت درس تجرب ة األردن وم شاركتھا           
في قوات حف ظ ال سالم ف ي من اطق مختلف ة م ن النزاع ات، وك ذلك دراس ة الجھ ات والھیئ ات األردنی ة المعنی ة بتنظ یم                   

  .المشاركة األردنیة في قوات حفظ السالم
   )٠ + ٣( س م ٣ :السیاسیة العامة في األردنالقضایا البیئیة و

ت سعى ھ ذه الم ادة إل  ى التعری ف بكیفی ة ت سویة الم  شكالت البیئی ة ف ي األردن، بم ا ف  ي ذل ك اس تخدام نم وذج المحاك  اة             
للواقع، كما یعرف الطالب باألدوات والتقنیات والتشریعات المستخدمة في تسویة المشكالت البیئی ة ف ي األردن، مث ل         

المی  اه، والتل  وث البیئ ي بأنواع  ھ المختلف  ة وغیرھ ا، وتعن  ى ھ  ذه الم ادة بتط  ویر مھ  ارات الطال ب وقدرات  ھ ف  ي      م شكلة  
  .معالجة ھذه المشكالت البیئیة

   )٠ + ٣( س م ٣ :العولمة والمجتمع األردني
العولم  ة وتن  وع األط  ر النظری  ة لدراس  ة العولم  ة والتالق  ي االقت  صادي وأخالقی  ات   :  فھ  م العولم  ةالم  ادهن  اول ھ  ذه تت

األنظم ة الرأس  مالیة والفق  ر، وع  دم الم ساواة وق  ضایا األج  ور، واآلث  ار البیئی ة للعولم  ة، والتبع  ات ال  سیاسیة للعولم  ة،     
واالستثمارات متعددة األطراف، والنظام العالمي وتأثیر العولمة على مختلف جوانب الحیاة في األردن، بم ا ف ي ذل ك       

  .دولةحقوق اإلنسان،والدیمقراطیة وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٣٧ 
 

   : كلیة العلوم- ثانیًا 
  

  :، وتضم الكلیة األقسام التالیة١٩٩٥أنشئت كلیة العلوم عام 
  .قسم الریاضیات •
 .قسم الفیزیاء •
 .قسم الكیمیاء •
  .قسم العلوم الحیاتیة والتكنولوجیا الحیویة •

: ساعة معتمدة بنجاح، في التخصصات التالی ة ) ١٣٢(        وتمنح الكلیة درجة البكالوریوس، بعد أن یجتاز الطالب    
) ٣٣(الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء، العلوم الحیاتیة والتكنولوجیا الحیویة، ودرج ة الماج ستیر بع د أن یجت از الطال ب       

  .الفیزیاء التطبیقیة، والكیمیاء والعلوم الحیاتیة: ساعة معتمدة بنجاح في تخصصات 
  :أھداف الكلیة

  :ة إلى تحقیق األھداف التاليتسعى الكلی
  .الحفاظ على المعرفة العلمیة وإثرائھا وتنمیتھا والعمل على نشرھا وتقدمھا •
إع  داد المتخص  صین ف  ي مختل  ف الف  روع العلمی  ة المعاص  رة، ومواكب  ة التق  دم العلم  ي والتقن  ي عل  ى          •

 .مختلف األصعدة
الجامع ات األردنی ة والعربی ة والعالمی ة     توثیق الروابط الثقافیة والعلمی ة م ع نظیراتھ ا م ن الكلی ات ف ي               •

 .المشابھة
 .اإلسھام في خدمة المجتمع األردني واإلسھام في التنمیة المستدامة وتطویر الصناعة المحلیة •
المشاركة في المؤتمرات والمنتدیات العلمیة المحلیة والعالمی ة، وت شجیع التع اون العلم ي والبحث ي م ع             •

 .المؤسسات الدولیة
  
  

  مسار الرسالة/ اسیة لدرجة الماجستیر في الفیزیاء التطبیقیة الخطة الدر
  متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفیزیاء التطبیقیة

  
  -:أحكام وشروط عامة : أوال

تطبق شروط القب ول المعتم دة م ن الجامع ة الھاش میة عل ى المتق دمین للح صول عل ى درج ة الماج ستیر ف ي                     .١
  ٠الفیزیاء التطبیقیة 

 ٠حملة بكالوریوس الفیزیاء أو بكالوریوس الفیزیاء التطبیقیة في برنامج الماجستیریقبل  .٢
یمك  ن قب  ول الطلب  ة المتق  دمین لبرن  امج الماج  ستیر الحاص  لین عل  ى درج  ة البك  الوریوس ف  ي تخص  صات           .٣

 ٠الھندسة 
  

  -:شروط خاصة : ثانیًا
ي اللغ  ة اإلنجلیزی  ة ال  ذي تع  ده الجامع  ة، وعل  ى  عل  ى الطلب  ة المتق  دمین لبرن  امج الماج  ستیر اجتی  از امتح  ان الكف  اءة ف    

 ویعف ي م ن   ٠) ٠١٢٠١١٣(الطالب الذي یرسب في امتحان الكفاءة أن یدرس بنجاح مادة قراءة وكتاب ة متقدم ة رق م       
  ٠ أو ما یعادلھ TOEFL نقطة في امتحان ٥٠٠ھذا االمتحان كل من یحصل على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٣٨ 
 

  -:المواد االستدراكیة : ثالثًا
 ٩ القسم عند قبول الطالب الم واد االس تدراكیة المطل وب دراس تھا م ن قائم ة الم واد التالی ة وبحی ث ال تزی د ع ن                   یحدد

  :٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(ساعات معتمدة حسب المادة 
  

 اسم المادة رقم المادة
 إلكترونیات ٠١٠٢٢٣٢
  )١(فیزیاء ریاضیة   ٠١٠٢٢٨١
  )٢(فیزیاء ریاضیة   ٠١٠٢٢٨٢
  )٢(كھرباء ومغناطیسیة   ٠١٠٢٣٣٢
  فیزیاء حراریة وإحصائیة  ٠١٠٢٣٤١
  )٢(میكانیكا الكم   ٠١٠٢٣٦٤
   فیزیاء طبیة  ٠١٠٢٣٦٣
  فیزیاء المواد  ٠١٠٢٣٧١
  فیزیاء ذریة وجزیئیھ  ٠١٠٢٤٦١
  فیزیاء نوویة  ٠١٠٢٤٦٣
  فیزیاء اإلشعاع  ٠١٠٢٤٦٥
  فیزیاء حالة صلبة  ٠١٠٢٤٧١
  فیزیاء أشباه الموصالت  ٠١٠٢٤٧٢
  فیزیاء حاسوبیة  ٠١٠٢٣٨٣

  
  

  -:الخطة الدراسیة : رابعًا
  المواد اإلجباریة) أ

  
  :ستة عشرة ساعة معتمدة وتشمل المواد التالیة ) ١٦(وتتكون من 
  

 اسم المادة رقم المادة عدد الساعات

 عملي نظري

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 - ٣ - ٣ رودینامیكاكھ ٠١٠٢٧٣١

 - ٣ - ٣ فیزیاء حراریة وإحصائیة ٠١٠٢٧٤١

 - ٣ - ٣ میكانیكا كالسیكیة ٠١٠٢٧٥١

 - ٣ - ٣ میكانیكا كمیة ٠١٠٢٧٦١

 - ٣ - ٣ فیزیاء ریاضیة ٠١٠٢٧٨٢

 - ١ - ١ نـــدوة ٠١٠٢٧٩١
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  المواد االختیاریة) ب
  :اد التالیة ثمانیة ساعات معتمدة من ضمن المو) ٨(یختار الطالب 

  
 اسم المادة رقم المادة عدد الساعات

 عملي نظري
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 - ٣ - ٣ فیزیاء البالزما ٠١٠٢٧٣٣
 - ٣ - ٣ فیزیاء إشعاعیة ٠١٠٢٧٦٢
 - ٣ ٦ ١ أجھزة وتحالیل نوویة ٠١٠٢٧٦٣
 - ٢ - ٢ فیزیاء إشعاعیة بیئیة ٠١٠٢٧٦٤
 - ٣ - ٣ ینامیكا الذریة والجزیئیةالتركیب والد ٠١٠٢٧٦٥
 - ٣ - ٣ فیزیاء الحالة الصلبة ٠١٠٢٧٧١
 - ٣ - ٣ تركیب وخواص المواد ٠١٠٢٧٧٣
 - ٢ - ٢ توصیف المواد ٠١٠٢٧٧٥
 - ٣ - ٣ فیزیاء أشباه الموصالت ٠١٠٢٧٧٦
 - ٣ ٣ ٢ فیزیاء حاسوبیة ٠١٠٢٧٨١
 - ٢ - ٢ موضوعات خاصة ٠١٠٢٧٩٤

 
  )٠١٠٢٧٩٩(تسع ساعات معتمدة رقمھا ) ٩: (رسالة جامعیة ) ج
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   الموادوصف 
  )٠+٣( س م ٣: كھرودینامیكا   ٠١٠٢٧٧٣١

المعالج  ة الكالس  یكیة إلنت  اج وتفاع  ل األم  واج     ، تتن  اول ھ  ذه الم  ادة مع  ادالت ماك  سویل واألم  واج الكھرومغناطی  سیة      
انبعاث وامتصاص اإلشعاع من قبل ال ذرات، االنتق االت الب صریة     ،  اإلشعاع المعالجة الكمیة لمجال  ، الكھرومغناطیسیة

  .كشف اإلشعاع الكھرومغناطیسي، تشتت وامتصاص اإلشعاع الكھرومغناطیسي، المسموحة والممنوعة
  )٠+٣( س م ٣:  فیزیاء حراریة و إحصائیة ٠١٠٢٧٤١

دی  راك، نظری  ة المجموع  ات -ن، توزی  ع فیرم  يأین  شتای-بولتزم  ان، توزی  ع ب  وز-توزی  ع ماك  سول: توزیع  ات إح  صائیة 
القانونی  ة، نظری  ة مجموع  ة األنظم  ة القانونی  ة، التف  سیر اإلح  صائي ل  دوال ال  دینامیكا الحراری  ة، ص  یاغة اإلح  صاءات       

  ٠الكمیة، انتقال الطور من الرتبة األولى والثانیة 
  )٠+٣( س م ٣:  میكانیكا كالسیكیة ٠١٠٢٧٥١

، أنظمة متعددة الجسیمات، اطر اإلس ناد المت سارعة، دینامیك ا الج رانج، الحرك ة المقی دة،         مبادئ أساسیة، قوانین الحفظ   
المحاور المعمم ة، مب دأ ھ املتون، مب ادئ التماث ل، االھت زازات الخفیف ة، األنم اط المتعام دة، م صفوفة ال نمط، المح اور                 

ع ادالت اویل ر، دینامیك ا ھ املتون، نظری ة      المتعامدة، معادلة الج راغ ل سلك ممت د، األج سام الجاس ئة، ممت د الق صور، م            
  ٠ھاملتون و جاكوبي، األوتار الممتدة الالنھائیة 

  )٠+٣( س م ٣:  میكانیكا كمیة ٠١٠٢٧٦١
ترمی ز دی راك، الم ؤثرات والم شاھدات، تمثی ل الم ؤثرات بم صفوفة، ال دینامیكا الكمی ة، نظری ة ال زخم            : مراجعة عامة   

ت شتت  :  نظری ة الت شتت   ٠التغایر، طریقة القلقلة السكونیة، طریقة القلقلة الدینامیكیة طریقة : الزاوي، الطرق التقریبیة  
ش فنجر، تقری ب ب ورن، الت شتت م ن جھ د مرك زي، طریق ة االم واج الجزئی ة، التكم یم            -الحالة السكونیة، معادل ة لیبم ان     

  .الثاني
  )٠+٣( س م ٣:  فیزیاء ریاضیة ٠١٠٢٧٨٢

مجموعات المنفصلة، المولدات، االقتران ات المركب ة، قاع دة كوش ي و ریم ان، قاع دة       الممتدات، نظریة المجموعات؛ ال   
ونظری ة كاوش  ي للتكام  ل، سل سلة لورن  ت، ح  ساب الب واقي، المع  ادالت التفاض  لیة، اقتران ات ج  رین، نظری  ة ش  تورم و      

  لیوفیل، اقترانات بسل، كثیرات حدود تشیبتشف، اقترانات فوق ھندسیة، تحویالت فوریر 
  )٠+١( س م ١:  نـــدوة ٧٩١٠١٠٢

تتناول ھذه المادة تدریب الطلبة على كیفیة استخدام البحوث والمراجع المكتبی ة الحدیث ة ف ي إع داد ورق ة بحثی ة ح ول             
موضوع معین وذلك تحت إشراف أحد أع ضاء ھیئ ة الت دریس ف ي الق سم، وع رض ھ ذه الورق ة ف ي محاض رة ت نظم                   

  ٠لھذه الغایة 
  )٠+٣( س م ٣: زما فیزیاء البال ٠١٠٢٧٣٣

دینامیكا المغناطیسیة ودراسة الالإستقراریة في البالزم ا، تف اعالت اللی زر    االھتزازات في البالزما، الھیدرو   التذبذبات و 
مع البالزما وخاصة تشتت بریلیون وتشتت رامان، مقدمة ع ن النظری ة الحركی ة، دراس ة أنظم ة البالزم ا ف ي الطبیع ة             

  ٠اج النووي الكتلي وفیزیاء الفضاء وخاصة فیما یتعلق باالندم
  )٠+٣( س م ٣ فیزیاء إشعاعیة ٠١٠٢٧٦٢

تتن  اول ھ  ذه الم  ادة الن  شاط اإلش  عاعي، ق  وانین االنح  الل اإلش  عاعي، أن  واع اإلش  عاعات المؤین  ھ، تف  اعالت اإلش  عاعات   
الطبی ة،  (یق ات النظ ائر الم شعة    المؤینة مع المادة، فیزیاء النیوترونات، المسارعات النوویة، إنتاج النظائر المشعة، تطب    

  ٠عزل اإلشعاع، الوقایة من اإلشعاع ) البیئیة، الجیولوجیة والصناعیة
  )٦+١( س م ٣:  أجھزة وتحالیل نوویة ٠١٠٢٧٦٣

تتناول ھذه المادة محاضرة نظریة عن مبادئ وخصائص األجھزة المستخدمة في الكشف عن األشعة النوویة باإلضافة    
ع داد ج ایجر، الع داد التناس بي، مطیافی ة أش عة جام ا باس تخدام         : س بوعیة تغط ي التج ارب التالی ة      ساعات عملیة أ ٦إلى  

الكاش  فات الومی  ضیة، مطیافی  ة أش  عة جام  ا باس  تخدام كاش  فات الجرم  انیوم، مطیافی  ة أش  عة إك  س باس  تخدام كاش  فات           
 الزمن  ي، كاش  فات النیوترون  ات،  ال  سیلیكون، مطیافی  ة أش  عة ألف  ا باس  تخدام كاش  ف الح  اجز ال  سطحي، أس  الیب التط  ابق   

  ٠أجھزة القیاس المباشرة للجرعات اإلشعاعیة، التوھج الحراري لقیاس اإلشعاع، معامل التجمیع 
  )٠+٢( س م ٢:  فیزیاء إشعاعیة بیئیة ٠١٠٢٧٦٤

 الم شعة ف ي المی اه    تقییم للمصادر اإلشعاعیة وتطبیقاتھا، انتقال المواد المشعة في الج و، انتق ال الم واد   تتناول ھذه المادة    
الجوفی ة و ال  سطحیة، تحلی ل ال  دورة الغذائی ة النتق  ال الم واد الم  شعة وتمثیلھ ا نظری  ا، قی اس م  ستویات األش عة الداخلی  ة         

  ٠والخارجیة، حاالت خاصة النتقال بعض المواد المشعة وتأثیرھا على صحة اإلنسان 
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  )٠+٣( س م ٣: التركیب والدینامیكا الذریة والجزیئیة٠١٠٢٧٦٥ 

 جب ر الم ؤثرات الممت دة غی ر     ،3nj)(رموز فیجن ر ، جوردان-معامالت كلیبش: تتناول ھذه المادة ازدواج الزخم الزاوي  
تركی  ب وأطی  اف ال  ذرات ثنائی  ة  ومتع  ددة اإللكترون  ات و تفاعالتھ  ا م  ع       . إیك  ارت-القابل  ة لالخت  زال، مبرھن  ة فیجن  ر  

ت   صادمات  : الت   صادمات الذری   ة  .  كی   ب وأطی   اف الجزیئ   ات   تر. اإلش   عاع الكھرومغناطی   سي و المج   االت ال   ساكنة    
  .تصادمات اإللكترونات واألیونات، تصادمات األیونات والذرات اإللكترونات والذرات،

  )٠+٣( س م ٣:  فیزیاء الحالة الصلبة ٠١٠٢٧٧١
ی ة، من اطق بریلی ون،    التركیب البلوري وعملیات التماثل، العیوب في البل ورات، ح زم الطاق ة ف ي الم واد ال صلبة البلور        

 ٠حساب حزم الطاقة، بلورات شبة الموصل، سطوح فیرمي، الصفات البصریة الصلبة 
  )٠+٣(م . س٣:  تركیب وخواص المواد ٠١٠٢٧٧٣

       تصنیف المواد، التركیب البلوري، مبدأ تحدید التركیب البلوري، منحنیات الطور، حیود األشعة السینیة، حیود 
 النیوترونات، عیوب المواد الصلبة، الخواص المیكانیكیة، الخواص الكھربائیة، الخواص اإللكترونات، حیود

  ٠الحراریة، الخواص الضوئیة، الخواص المغناطیسیة 
  )٠+٢( س م ٢:  توصیف المواد ٠١٠٢٧٧٥

األش عة  (د مقدمة في تقنیات فحص المواد تشمل المجھر إلكتروني النافذ والماسح، استخدام األطیاف في توص یف الم وا      
  ٠، التحلیل الحراري، تقنیات األشعة السینیة )فوق البنفسجیة، األشعة تحت الحمراء، الرنین المغناطیسي

  )٠+٣( س م ٣:  فیزیاء أشباه الموصالت ٠١٠٢٧٧٦
فوت  ون، ال  صفات اإللكترونی  ة  -ح  زم الطاق  ة اإللكترونی  ة، ال  صفات االھتزازی  ة ألش  باه الموص  الت، تف  اعالت إلكت  رون   

 الشبكة البلوریة، صفات النقل الكھربائي، الصفات البصریة ألش باه الموص الت، أجھ زة ش بھ الموص ل، تقنی ات            لعیوب
  ٠تنمیة شبة الموصل 

  )١+٢( س م ٣:  فیزیاء حاسوبیة ٠١٠٢٧٨١
: حل م سائل فیزیائی ة تحت وي عل ى    ، "لینوكس"،مقدمة عن نظام التشغیل ++فورتران، سي، سيمراجعة البرمجة بلغة   

، االش تقاق الع  ددي، التكام ل الع  ددي، العملی  ات   تكمال ال  داخلي، االس تكمال الخ  ارجي باالس تقرار، توفی  ق المنحن  ى  االس  
عل  ى الم  صفوفات، ط  رق ح  ل المع  ادالت الفیزیائی  ة الت  ي تحت  وي عل  ى مع  ادالت تفاض  لیة عادی  ة ومع  ادالت تفاض  لیة      

  ٠جزئیة، واالقترانات الخاصة 
   )٠+٢( س م ٢:  موضوعات خاصة ٠١٠٢٧٩٤

تتناول ھذه المادة موضوعات على عالقة باألبح اث الجاری ة ف ي الق سم أو موض وعات معاص رة ف ي الفیزی اء ال تك ون                 
  .ضمن المساقات التي یطرحھا القسم
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  :الخطة الدراسیة للحصول على درجة الماجستیر في العلوم الحیاتیة
  :ي العلوم الحیاتیةمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ف

  –:أحكام وشروط عامة: أوًال
تطب  ق ش  روط القب  ول المعتم  دة م  ن الجامع  ة الھاش  میة عل  ى المتق  دمین للح  صول عل  ى درج  ة الماج  ستیر ف  ي العل  وم         .١

  .الحیاتیة
  .یقبل حملة بكالوریوس العلوم الحیاتیة أو أحد فروعھا في برنامج الماجستیر.٢   

قبول الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر والحاصلین على درجة البكالوریوس ف ي تخص صات التقنی ات الحیوی ة أو       یمكن  .٣                   
  . الكیمیاء أو العلوم الزراعیة أو العلوم الطبیة أو البیطریة

  –:شروط خاصة: ثانیًا
ج ة الماج ستیر رق م    م ن تعلیم ات م نح در   ) ٨(یطبق على الطلبة المتق دمین لبرن امج الماج ستیر ن ص الم اّدة          

  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(
  –:المواد االستدراكیة  :ثالثًا

یحدد القسم المواد االستدراكیة التي یجب على الطالب دراستھا ، من قائمة المواد االستدراكیة التالیة ح سب   
  : ٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(نّص 

  
 اسم المادة رقم المادة

 )١(ء حیویة كیمیا ٢١٠٤٢٢٢
 علم األحیاء الدقیقة العام ٢١٠٤٢٤١

 الفقاریات ١٠٤٢٦٣
 فقاریات ١٠٤٢٦٤

  بیولوجیا جزیئیة  ٢١٠٤٣٢٢
 تحضیر مجھري ٢١٠٤٣٣٢
 فسیولوجیا النبات ٢١٠٤٣٥١
 فسیولوجیا الحیوان ٢١٠٤٣٦١
 بیئة حیویة ٢١٠٤٣٧١
 طفیلیات ٢١٠٤٤٦٧

  
  

  –:   تتكون الخطة الدراسیة من :رابعًا
  :أثنتا عشرة ساعة معتمدة وھي )١٢(المواد اإلجباریة وتتكون من  -أ

 الساعات األسبوعیة
 اسم المـــــــادة رقم المادة

 عملي نظري
 الساعـات المعتمدة

  
  المتطلب السابق

  
 

 -  ٣  -  ٣ بیولوجیا جزیئیة متقدمة ٠١٠٤٧٢١
  - ٣ - ٣ كیمیاء حیویة متقدمة ٠١٠٤٧٢٢
 ٠١٠٤٧٢١ ٢ - ٢ جیا خلویة متقدمةبیولو ٠١٠٤٧٢٣
 -  ٣ - ٣ طرق البحث والتحلیل ٢١٠٤٧٩١
 ٢١٠٤٧٩١ ١ -  ١ ندوة ٢١٠٤٧٩٣
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  –:اثنتا عشرة ساعة معتمدة  یختارھا الطالب مما یلي )١٢(المواد االختیاریة وتتكون من  -ب
 اسم المـادة رقم المادة ات األسبوعیةعالسا

 عملي نظري

   المعتمدةالساعات
 

  لسابق ابالمتطل
  
 

 -   ٣  ٦ ١ مجھر إلكتروني  ٠١٠٤٧١١
 - ٣ ٣ ٢ علم االنزیمات  ٠١٠٤٧٢٤
 - ٣ - ٣ النمذجة واإلحصاء الحیوي ٠١٠٤٧٢٥
 - ٣ - ٣ بیولوجیا السرطان ٠١٠٤٧٣١
 - ٣ ٣ ٢ بكتیریولوجیا الغذاء ٠١٠٤٧٤١
 - ٣ ٣ ٢ فطریات طبیة ٠١٠٤٧٤٣
 - ٢ - ٢ ة القدرات االمراضی ٠١٠٤٧٤٤
 - ٣ - ٣ علم الفیروسات ٠١٠٤٧٤٥
 - ٣ - ٣ فسیولوجیا النبات المتقدم ٠١٠٤٧٥١
 - ٢ - ٢ تطبیقات بیئیة ٠١٠٤٧٥٢
 - ٣ - ٣ مكافحة اآلفات المتكاملة ٠١٠٤٧٥٣
 - ٣ - ٣ فسیولوجیا البیئة النباتیة ٠١٠٤٧٥٤
 - ٣ - ٣ فسیولوجیا الحیوان المقارن ٠١٠٤٧٦٢
 - ٢ - ٢  طبیةحشرات ٠١٠٤٧٦٣
 - ٣ - ٣ علم الطفیلیات المتقدم ٠١٠٤٧٦٤
 - ٣ - ٣ مناعة جزیئیة ٠١٠٤٧٦٥
  -  ٣  -  ٣  بیئة الجماعات والمجتمعات  ٠١٠٤٧٧١
 - ٢ - ٢ إدارة البیئة ٠١٠٤٧٧٢
 -  ٣ -  ٣ )١(مواضیع خاصة   ٠١٠٤٧٩٥
 - ٣ - ٣ )٢(مواضع خاصة  ٠١٠٤٧٩٦

  
٠١٠٤٧٩٩(معتمدة ورقمھا سع ساعات ت) ٩: (رسالة جامعیة -ج
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  وصـف المـواد
   +.) ٣(س م ٣:     بیولوجیا جزیئیة متقدمة٠١٠٤٧٢١

تتناول ھذه المادة النسخ والترجمة والتحكم في الجینات ف ي الخالی ا حقیقی ة الن واة وغی ر حقیقی ة الن واة والتغی ر ف ي الجین ات وط رق                 
  .تصلیح التغیرات الجینیة

  )٠+٣(س م ٣: ة   كیمیاء حیویة متقدم٠١٠٤٧٢٢
تتناول ھذه المادة األساس العلم ي والتطبیق ات العملی ة لط رق التحلی ل الم ستخدمة ف ي األبح اث البیولوجی ة ودراس ة بع ض األنظم ة                

  .البیولوجیة التي تخدمھا ھذه الطرق
  )١٠٤٧٢١(سابق المتطلب ال، )٠+٢(س م ٢:     بیولوجیا خلویة المتقدمة٠١٠٤٧٢٤

ل ف األن شطة األی  ضیة ف ى الخلی ة م ع التركی ز عل ى العملی  ات األی ضیة الت ى ذات العالق ة بعملی ات األت  صال            تتن اول ھ ذه الم ادة مخت   
  .الخلوى، وفى ھذا المجال سیتم التعرف على األنزیمات والنواقل الكیمیائیة التى تساھم فى أحداث األستجابة الخلویة المناسبة

  ) ٠+٣(س م ٣:    طرق البحث والتحلیل ٢١٠٤٧٩١
ناول ھذه المادة تدریب الطالب على كیفیة استخدام البحوث والمراجع المكتبیة الحدیثة في إعداد ورقة بحثیة حول موضوع معین      تت

  .وذلك تحت إشراف أحد أعضاء ھیئة التدریس في القسم ،  وعرض ھذه الورقة في محاضرة تنظم لھذه الغایة
  )    ٢١٠٤٧٩١ (سابقالمتطلب ال، ) ٠+١( س م ١:      ندوة ٢١٠٤٧٩٣

طریق ة البح ث ومراحل ھ،     ت صمیم     .  األدبی ات العلمی ة وم صادرھا   .  تتناول ھذه المادة العلم والم نھج العلم ي وتمح یص الفرض یة           
جمع المعلومات وتحلیلھا ،  إعداد نتائج البحث ، الطرق اإلح صائیة لتحلی ل النت ائج     .  إعداد مشروع البحث  .  البحث وانتقاء العینات  

  .لوجیة وتشمل اخذ العینة والوصف اإلحصائي للنتائج والتوزیع ومقارنات المجموعات والتحلیل اإلحصائي للنتائجالبیو
  )٦+١( س م ٣:    مجھر إلكتروني٠١٠٤٧١١

 كم ا  تتناول ھذه المادة دراسة العینات البیولوجیة بالمیكروسكوب اإللكتروني ومناقشة تأثیر المحالیل المختلفة على تثبیت األن سجة،      
  .تشمل الدراسة التقنیات الحدیثة المتعلقة بالتركیب الدقیق وكیمیاء الخلیة

  )٣+٢(س م ٣:     علم األنزیمات٠١٠٤٧٢٤
تتناول ھذه المادة وصف أسس عمل األنزیمات وطریقة تنظیم عملی ات األی ض المختلف ة ف ي الج سم ووص ف آلی ة عم ل األنزیم ات             

  .ألیض في الجسمعلى المستوى الجزیئي وعالقة ذلك في ا
  )٠+٣( س م ٣:     النمذجة واإلحصاء الحیوي٠١٠٤٧٢٥

وس  یتم . تتن  اول ھ  ذه الم  ادة المب  ادْى واألھ  داف والط  رق الت  ى یمك  ن بھ  ا وص  ف الظ  واھر البیولوجی  ة بأس  تخدام النم  اذج الریاض  یة    
 النت ائج بأس تخدام التقنی ات البیانی ة، م ع      التركیز على بناء وحل النماذج الریاضیة عن طریق األسالیب الریاضیة والرقمیة، وأظھ ار        

  .أستخدام أمثلة بیولوجیة
  )٠+٣(س م ٣:     بیولوجیا السرطان٠١٠٤٧٣١

كم ا ترك ز الم ادة عل ى أح دث الط رق العلمی ة        . ریخی ة والتطوری ة ون سب حدوث ھ العالمی ة      ارطان الت تتناول ھذه المادة أساس یات ال س      
ل ط  رق المناع  ة الخلوی  ة الكیمیائی  ة والوراث  ة الجزیئی  ة والبح  وث البیوكیمیائی  ة   الم  ستخدمة ف  ى الك  شف ع  ن أم  راض ال  سرطان مث   

  . المتعلقة بأمراض الخالیا الطبیعیة والسرطانیة
  )٣+٢( س م ٣:     بكتیریولوجیا الغذاء٠١٠٤٧٤١

الغذائی ة، وص فاتھا، وخواص ھا    المسببة للت سممات  ) الموجبة لصبغة جرام والسالبة لصبغة جرام( تتناول ھذه المادة أنواع البكتیریا  
اللحوم الحمراء والبیضاء،  المأكوالت البحریة ، األلبان ، الفواكھ : تلف األغذیة المختلفة  .  والسموم المفرزة بواسطة ھذه البكتیریا    

  .الكشف عن البكتیریا بالوسائل المتقدمة.  الطرق المختلفة للكشف عن البكتیریا بالوسائل التقلیدیة.  والخضروات
  )٣+٢(س م ٣:      فطریات طبیة٠١٠٤٧٤٣

تتناول ھذه المادة مقدمة عامة عن الفطریات وصفاتھا واألمراض الت ي ت سببھا وط رق انت شار تل ك األم راض،  واألن واع المختلف ة             
ة الداخلی ة  للفطریات الجلدیة واألمراض التي تسببھا لإلنسان،  الفطریات تحت الجلدی ة وأمراض ھا، الفطری ات الت ي ت صیب األجھ ز       

للجسم وأنواعھا المختلفة واألمراض التي تسببھا، المضادات الفطریة ومیكانیكیة عملھا، أما الجزء العملي فسوف یركز على جم ع       
  .العینات المرضیة ، األوساط الغذائیة للفطریات وطرق عزلھا وتصنیفھا داخل المختبر

  )٠+٢(س م ٢:  القدرات اإلمراضیة٠١٠٤٧٤٤
مادة تعری ف بالق درات اإلمراض یة للكائن ات الحی ة الدقیق ة،  الط رق المختلف ة ل دخول الكائن ات الحی ة الدقیق ة إل ى ج سم               تتناول ھذه ال 

اإلنسان ، عملیة االلتصاق في أنسجة الجسم المختلفة ،  السموم واألنزیم ات الناتج ة ع ن الكائن ات الحی ة الدقیق ة المختلف ة وعالقتھ ا            
دور جھ از  و  تلفة، كیفیة حدوث تحط یم لألن سجة   الكائنات الحیة الدقیقة داخل الجسم عبر السوائل المخبالقدرة اإلمراضیة ، انتشار    

  .المناعة لمنع العدوى
  )٠+٣(س م ٣:    علم الفیروسات٠١٠٤٧٤٥

الع الج  تتناول ھذه المادة تركیب الفیروس ات وت صنیفھا ، وتكاثرھ ا ، انت شارھا ف ي العائ ل وإح داث الم رض،  كم ون الفیروس ات،              
  .الكیماوي، التلقیح والتمنیع وعالقة الفیروسات بالجھاز المناعي
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  ٤٥

  )٠+٣(س م ٣:    فسیولوجیا النبات المتقدم٠١٠٤٧٥١
دراس ة فك رة الجھ د    .  تتناول ھذه المادة دراسة العالقات المائیة ب ین الخالی ا النباتی ة بواس طة االن سیاب الكتل ي والتناف ذ واالسموس ي           

ودراس ة البن اء ال ضوئي ف ي النب ات عل ى الم ستوى الجزیئ ي         .  ودوره في حركة الماء في الخالیا واألن سجة النباتی ة       المائي ومكوناتھ 
 Co2والخلوي والعضوي ویتم ذلك بدراس ة العناص ر األساس یة ودورھ ا ف ي البن اء ال ضوئي كال ضوء والطاق ة والم ادة الخ ضراء،                 

  .والماء
  )٠+٢(س م ٢:    تطبیقات بیئیة٠١٠٤٧٥٢

. تناول ھذه المادة مقدمة للنظام البیئى من حیث تطور مدخالت ومخرجات دورة الكرب ون والنیت روجین، البیئ ة ودینامیكی ة ال سكان       ت
النظام البیئى الصحى من حیث التنوع الحیوى، غزو األنواع ألنظمة بیئیة جدیدة، التلوث البیئى، حمایة األنظم ة البیئی ة، است صالح       

أدارة النظام البیئى الزراعى من حیث الزراعة المستدامة، ھندسة الجین ات  . رة حمایة البیئات المحمیة والمفتوحة األنظمة البیئیة، أدا  
التطبیقات الطبیة المرتبطة بالبیئة من حیث األمراض المعدی ة وص حة البیئ ة، الم ضادات الحیوی ة، بیولوجی ا الھ واء         . فى المحاصیل 

  .وأمراض الحساسیة
  )٠+٣(س م ٣: آلفات المتكاملة   مكافحة ا٠١٠٤٧٥٣

نظ  رة تاریخی  ة وحاض  رة للمكافح  ة الحیوی  ة المتكامل  ة م  ن حی  ث اآلف  ات األقت  صادیة وال  صحیة، أقت  صادیة المكافح  ة، ص  نع الق  رار     
مكافح ة  األستیراتیجیات البیئیة والتكنولوجیة للمكافحة من حیث بیئة اآلفات ووبائیتھا، التطبیقات التكنولوجیة فى     . وتطبیق المكافحة 

التطبیق  ات التقلیدی  ة والبیولوجی  ة م  ن حی ث مقاوم  ة األع  شاب للممرض  ات، المكافح  ة   . اآلف ات، مقاوم  ة اآلف  ات للمبی  دات ومعالجتھ ا  
  .خطط مكافحة اآلفات ومتابعتھا. الحیویة لآلفات وأدارة بیئة اآلفات

  )٠+٣(س م ٣:    فسیولوجیا البیئة النباتیة٠١٠٤٧٥٤
ة ت  أثیر عوام ل البیئ  ة عل ى األس  تجابات الف سیولوجیة المھم  ة ف ى النبات  ات وانعكاس اتھا عل  ى انتاجی ة ونم  و        تتن اول ھ ذه الم  ادة دراس    

النبات ات م  ن خ الل التع  رف عل ى ت  أثیر الح  رارة، الرطوب ة، ث  انى أوك سید الكرب  ون، وتی  ارات الھ واء وغیرھ  ا م ن العوام  ل البیئی  ة         
  .وكیفیة تفاعل النباتات مع ھذه العوامل

  )٠+٣(س م ٣:    فسیولوجیا الحیوان المقارن ٠١٠٤٧٦٢
تتناول ھذه المادة مناقشة ومقارنة بنی ة وتركی ب األنظم ة المختلف ة ف ي مجموع ات مخت ارة م ن الفقاری ات والتركی ز عل ى آلی ة عم ل               

  .  الجسم والتنسیق والتكامل والتكیف لمالئمة البیئات المختلفة في الفقاریات وخصوصا الثدییات
  ) ٠+٢(س م ٢: حشرات طبیة    ٠١٠٤٧٦٣

تتناول ھذه المادة الحشرات والمفصلیات األخرى ذات األھمیة الطبیة وتناقش تراكیبھا ونموھا وت صنیفھا،  كم ا ت صف أج زاء الف م             
عن  دھا وعالق  ة ذل  ك بطبیع  ة غ  ذائھا ونقلھ  ا لألم  راض وت  ستعرض الم  ادة الح  شرات والمف  صلیات الم  سببة للم  رض أو الناقل  ھ ل  ھ         

  . في انتشار ھذه األمراض كما تبین الطرق لمكافحة ھذه المفصلیاتوأھمیتھا
  ) ٠+٣(س م ٣:     علم الطفیلیات المتقدم٠١٠٤٧٦٤

تتناول ھذه المادة مقدمة في التطفل ،  فسیولوجیة التطفل،  نشوء وتطور العالق ات التطفلی ة،  توزی ع الطفیلی ات،  الج دار الخ ارجي        
م لألم راض الطفیلی ة،  مواض یع خاص ة تع الج      ی الطفیلی ة ،  ت شخیص األم راض الطفیلی ة،  المط اع      للدیدان ،  المناعة في األمراض     

  .أھم الطفیلیات المنتشرة في األردن،  مقدمة في الحشرات الطبیة
  )٠+٣(س م ٣:     مناعة جزیئیة٠١٠٤٧٦٥

 بالمناع ة كم ا س یتم التط رق إل ى وراث ة المناع ة        تتناول ھذه المادة تعری ف الطال ب بالمف اھیم األساس یة للبیولوجی ا الجزیئی ة الخاص ة          
  .بخاصة بما یتعلق باألجسام المضادة وبالمفاھیم الخاصة بنوعي المناعة في داخل الجسم

  )٠+٣(س م ٣:    بیئة الجماعات والمجتمعات٠١٠٤٧٧١
ی ل النت ائج ال سكانیة، منحنی ات البق اء،       تتناول ھذه المادة دراس ة معمق ة ألن واع التوزی ع المختلف ة للجماع ات، التركیب ة العمری ة وتحل               

كم ا تھ دف ھ ذه الم ادة إل ى دراس ة تركیب ة المجتمع ات وتطورھ ا خ الل عملی ات            .  النمو في الجماعات وطرق تنظیمھا حیویًا وبیئیاً 
  .التعاقب ،  التنوع الحیوي والعوامل المؤثرة علیھ

  )٠+٢(س م ٢:     إدارة البیئة٠١٠٤٧٧٢
النشاط اإلنساني على البیئة، الطاقة والمصادر المعدنیة والمی اه، تقی یم   أثر لنظام البیئي ، الجماعات والمجتمعات،  تتناول ھذه المادة ا   

  .اآلثار البیئیة، النماذج الریاضیة البیئیة وإدارة المصادر البیولوجیة
  )  ٠+٣(س م ٣): ١(    مواضیع خاصة٠١٠٤٧٩٥

حدیده من قبل القسم،  یتم فیھ استعراض أھم المستجدات في ھذا الموضوع مع إمكانیة تتناول ھذه المادة دراسة موضوع معین یتم ت
  .إجراء بعض التجارب العملیة بھذا الشأن 

  )٠+٣( س م ٣) : ٢( مواضیع خاصة  ٠١٠٤٧٩٦
ب عملي متعل ق  تتناول ھذه المادة دراسة موضوع معین یتم تحدیده من قبل القسم،  یتطرق الى موضوع ھام مع امكانیة اضافة جان 

  .بھذا الموضوع
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  :الخطة الدراسیة للحصول على درجة الماجستیر في الكیمیاء
  متطلبات الحصول على درجة الماجستیر 

  أحكام وشروط عامة: أوال
  .تلتزم ھذه الخطة بتعلیمات منح درجة الماجستیر في الجامعة.١
  .في الكیمیاء أو ما یعادلھایشترط لقبول الطالب أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس .٢

 شروط خاصة: ثانیًا
ی   تم تطبی   ق ق   رارات مجل   س التعل   یم الع   الي عل   ى الطلب   ة المقب   ولین ف   ي برن   امج الماج   ستیر فیم   ا یخ   ص اجتی   از امتح   ان                  

TOEFL)فما فوق او ما یعادلھ) ٥٠٠.  
  المواد االستدراكیــــة: ثالثًا

  :ساعات معتمدة ) ٩( الب من قائمة المواد التالیة وبحیث ال تزید عنیحدد القسم المواد االستدراكیة التي یدرسھا الط
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ٣ أساسیات كیمیاء تحلیلیة ٠١٠٣٢١١
 ٣ )١(كیمیاء غیر عضویة  ٠١٠٣٢٢١
 ٣ )١(كیمیاء عضویة  ٠١٠٣٢٣١
 ٣ )٢(كیمیاء عضویة  ٠١٠٣٢٣٢
 ٣ )١(كیمیاء فیزیائیة  ٠١٠٣٢٤١
 ٣ طرائق التحلیل اآللي ٠١٠٣٣١١
 ٣ )٢(كیمیاء غیر عضویة  ٠١٠٣٣٢١
 ٣ )٢(كیمیاء فیزیائیة  ٠١٠٣٣٤١
 ٣ )٣(كیمیاء فیزیائیة  ٠١٠٣٣٤٢

  
  :الخطة الدراسیة: رابعًا

  :ساعة معتمدة وھي ) ١٥(المواد اإلجباریة وتتكون من  -أ

 تطلب السابقالم الساعات المعتمدة اســـــم المـــــادة رقم المادة

 - ٣ تحلیل آلي متقدم ٠١٠٣٧١١
 - ٣ كیمیاء غیر عضویة متقدمة ٠١٠٣٧٢١
 - ٣ تركیب جزیئي وآلیة التفاعالت العضویة ٠١٠٣٧٣١
 - ٣ كیمیـــــــاء الكــــــــم ٠١٠٣٧٤١
 - ٣ طرق بحث ٠١٠٣٧٩٣

  

  -:یلي ساعة معتمدة یختارھا الطالب مما ) ٩(المواد االختیاریة وتتكون من  -ب
  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اســـــم المـــــادة رقم المادة

 - ٣ طرائق تحلیل كھروكیمیائي ٠١٠٣٧١٢
 - ٣ تحلیل كیمیائي بیئي ٠١٠٣٧١٣
 - ٣ طرائق بنیویة في الكیمیاء غیر العضویة ٠١٠٣٧٢٢
 - ٣ آلیة التفاعالت وتطبیقاتھا للمعقدات ٠١٠٣٧٢٣
 - ٣ یاء مركبات حلقیة غیر متجانسةكیم ٠١٠٣٧٣٢
 - ٣ اصطناع عضوي ٠١٠٣٧٣٣
 - ٣ مطیافیة متقدمة ٠١٠٣٧٤٢
 - ٣ اللیزر وتطبیقاتھ في الكیمیاء ٠١٠٣٧٤٣
 موافقة القسم ٣ مواضیع خاصة ٠١٠٣٧٩٥

 

 ).٠١٠٣٧٩٩(ساعة معتمدة ورقمھا ):٩(رسالة جامعیة   - ج
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  ٤٧

  وصف المواد
  )٠+٣( س م ٣:  تحلیل آلي متقدم٠١٠٣٧١١

: م ن األمثل ة عل ى تل ك الط رق     . تتناول ھذه المادة دراسة نظریة وعملیة لألجھ زة والتطبیق ات ل بعض ط رق التحلی ل اآلل ي المتقدم ة        
قیاس االنبعاث الضوئي تح ت درج ات ح رارة عالی ة، تفل ور األش عة ال سینیة، الفولتامتری ة الدائری ة، الفولتامتری ة األنودی ة العاری ة،              

  . الغازیة، الكروماتوغرافیا السائلة عالیة الكفاءة، والكروماتوغرافیا األیونیةالكروماتوغرافیا
  )٠+٣( س م ٣:  طرائق تحلیل كھروكیمیائي٠١٠٣٧١٢

مث ل البوالروغرافی ا، الفولتامتری ة    (تتناول ھذه المادة دراسة مبادئ الكیمیاء الكھربائیة، ونظریة وتطبیقات التقنیات الكھروكیمیائیة   
) الكولومتریة الزمنیة، التحلیل الكھرب ائي الكبی ر، التحلی ل بالتعری ة، كھروكیمی اء الطبق ة الرقیق ة، والكھروكیمی اء الطیفی ة           الدائریة،  

ال   دینامیكا والخالی   ا  : الم   ادة غطیھ   ا الع   ضویة، وت   شتمل المواض   یع الت   ي ت الت   ي ت   ستخدم ف   ي دراس   ة األنظم   ة الع   ضویة وغی   ر   
كھرب ة ونظری  ة الطبقت ین، التف  اعالت الت ي تح دث عل  ى األقط اب، حركی  ة تف اعالت األقط  اب،       الكھروكیمیائی ة، ال سطوح البینی  ة الم  

انتق  ال الكتل  ة، األقط  اب المعدل  ة، الكیمی  اء الع  ضویة الكھربائی  ة، وتطبیق  ات التحلی  ل الھروكیمی  ائي المختلف  ة ف  ي مج  االت الكیمی  اء      
  .األخرى

  )٠+٣( س م ٣:  تحلیل كیمیائي بیئي٠١٠٣٧١٣
تحلیل الملوثات قلیلة وعالیة التركی ز  .  المادة تحلیل ملوثات البیئة وآلیة تركیز المادة العضویة وأیونات المعادن في البیئة   تتناول ھذه 

تحلی ل ملوث ات الھ واء م ن     . تحلی ل الم ادة ال صلبة وی شتمل أن سجة الحی وان والنب ات وتحلی ل الترب ة والرس وبیات          . في المیاه الطبیعیة 
  .الغبار إضافة إلى الملوثات قلیلة التركیزحیث العوالق الصلبة و

  )٠+٣( س م ٣:  كیمیاء غیر عضویة متقدمة٠١٠٣٧٢١
تتناول ھذه المادة التماثل الجزیئي ونظریة المجموعات وتطبیقاتھا في المركبات غیر العضویة، السالسل غیر الع ضویة، الحلق ات،      

  .زات النبیلة، موضوعات في الكیمیاء العضویة الفلزیةاألقفاص والعناقید، كیمیاء الھیدریدات والھالیدات والغا
  )٠+٣( س م ٣:  طرائق بنیویة في الكیمیاء غیر العضویة٠١٠٣٧٢٢

التماثل وأطیاف التذبذب، تصنیف الحزم الطیفیة، معلومات بنیوی ة، ت ردد المجموع ة، األطی اف       : تتناول ھذه المادة مطیافیة التذبذب    
  .مقدمة في طرق الحیود. التجزؤ. األیونات الجزیئیة: مطیافیة الكتلة. نیة لمعقدات العناصر االنتقالیةاألطیاف اإللكترو: اإللكترونیة

  )٠+٣( س م ٣:  آلیة التفاعالت وتطبیقاتھا للمعقدات٠١٠٣٧٢٣
ات اس تخدام العناص ر   معقد. تتناول ھذه المادة المعقدات الخاملة والنشطة، آلیة تفاعالت االستبدال، آلیة تفاعالت األكسدة واالختزال  

  .مقدمة في الكیمیاء غیر العضویة الحیویة. االنتقالیة في التحفز
  )٠+٣( س م ٣:  تركیب جزیئي وآلیة التفاعالت العضویة٠١٠٣٧٣١

دراس  ة . تتن  اول ھ  ذه الم  ادة نظری  ة األف  الك الجزیئی  ة م  ع التركی  ز عل  ى تطبیقاتھ  ا عل  ى المیكانیكی  ات المألوف  ة للتف  اعالت الع  ضویة   
كانیكی  ات ممی  زة عدی  دة لتف  اعالت االس  تبدال واإلض  افة األلیفاتی  ة واألروماتی  ة الت  ي تعتم  د عل  ى الم  ادة المتفاعل  ة، النیوكلیوفی  ل،      می

كم  ا ی  شتمل الم  ساق عل  ى دراس  ة ت  أثیر المجموع  ة المج  اورة، وتف  اعالت إع  ادة الترتی  ب      . المجموع  ة المغ  ادرة وظ  روف التفاع  ل 
  .وتفاعالت األكسدة واالختزال

  )٠+٣( س م ٣:  كیمیاء مركبات حلقیة غیر المتجانسة١٠٣٧٣٢٠
تتناول ھذه المادة دراسة المركبات العضویة الحلقیة غیر المتجانسة من حیث تسمیاتھا، وسائل اص طناعھا وتفاعالتھ ا بم ا ف ي ذل ك           

لرباعی  ة، الخماس یة وال سداسیة الت  ي   وت شمل المركب ات الت  ي س تتم دراس تھا المركب  ات ذات الحلق ات الثالثی ة، ا      . آلی ة ھ ذه التف  اعالت  
تحتوي على ذرة غیر متجانسة واحدة كما تشتمل المركبات ذات الحلقات الخماسیة والسداسیة المحتویة على ذرتین أو ث الث ذرات      

اص  طناع بع  ض المركب  ات الطبیعی  ة م  ن ن  وع  ت  شمل الم  اده كم  ا . غی  ر متجان  سة خاص  ة تل  ك الت  ي تحت  وي عل  ى ذرات النیت  روجین 
  .كبات الحلقیة غیر لمتجانسةالمر

  )٠+٣( س م ٣:  اصطنــاع عضـــوي٠١٠٣٧٣٣
اس تخدام المركب ات الع ضویة    . تتناول ھ ذه الم ادة تطبیق ات مختل ف التف اعالت ف ي اص طناع أن واع مختلف ة م ن المركب ات الع ضویة                 

الكیمی اء الع ضویة للمركب ات ذات    . الفلزیة وتولید واستخدام المركب ات الوس یطة ذات ال نقص اإللكترون ي ف ي االص طناع الع ضوي            
  .النشاط البیولوجي من حیث اصطناعھا وآلیة تكونھا

  )٠+٣( س م ٣:  كیمیــاء  الكــم٠١٠٣٧٤١
تتناول ھ ذه الم ادة معادل ة ش رودنجر، ج سیم ف ي ص ندوق، الم ؤثرات، المھت ز الت وافقي، ال زخم ال زاوي، ذرة الھی دروجین، نظری ة                   

  .، نظریة اإلضطراب، الغزل اإللكتروني ومبدأ باولي، والذرات عدیدة اإللكتروناتمیكانیكا الكم، طریقة التغیر
  )٠+٣( س م ٣:  مطیافیـــة متقدمـــــة٠١٠٣٧٤٢

تتناول ھذه المادة مطیافیة المایكرویف، وتحت الحمراء ورامان، المطیافی ة اإللكترونی ة لل ذرات، المطیافی ة اإللكترونی ة للجزیئ ات،         
  .رنیني، مطیافیة السطوح والحالة الصلبة، ومطیافیة موس باورمطیافیة الغزل ال
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  )٠+٣( س م ٣:  اللیزر وتطبیقاتھ في الكیمیاء٠١٠٣٧٤٣
اللی زر الغ ازي، لی زرات    : اللی زرات ال شائعة  . مخ رج اللی زر وتعدیل ھ   : تتناول ھذه المادة ض وء اللی زر وخواص ھ ومبادئ ھ األساس یة        

  . اللیزرات الكیمائیة واللیزرات ذات الطاقة العالیةأشباه الموصالت، لیزرات األصباغ،
مطیافی ة اللی زر اإلمت صاصي، اس تخدام اللی زر ف ي ف صل النظ ائر، المطیافی ة اللیزری ة ف ي الكیمی اء                : تطبیقات على اس تخدام اللی زر     

اح ة اإلھتزازی ة ف ي الحال ة المكثف ة ،      االنتق ال اإلھت زازي وال دوراني واإلنتق الي ف ي الغ ازات، الر      : انتقال الطاق ة الجزیئی ة   . التحلیلیة
  .التولید التوافقي، العملیات عدیدة الفوتون: اللیزر والبصریات غیر الخطیة

  )٠+٣( س م ٣:  طرق بحث ٠١٠٣٧٩٣
طریق ة البح ث ومراحل ھ، ت صمیم البح ث      . األدبیات العلمیة وم صادرھا . تتناول ھذه المادة العلم والمنھج العلمي وتمحیص الفرضیة  

وعم ل دراس ات وتحالی ل    . جم ع المعلوم ات وتحلیلھ ا، إع داد نت ائج البح ث وطریق ة كتاب ة األبح اث العلمی ة          . د مشروع البحث  وإعدا
  .إحصائیة ذات عالقة بالبحث والتجارب المتعلقة بھ

  موافقة القسم: ، المتطلب السابق)٠+٣( س م ٣ : )١( مواضیع خاصة ٠١٠٣٧٩٥
 یتم تحدیده من قبل القسم بمواصفات غیر موج ودة ض من الخط ة الدراس یة ویتن اول أح دث       تتناول ھذه المادة دراسة موضوع معین   

المواضیع في مجال الكیمیاء، یتم فیھ استعراض أھم المستجدات في ھذا الموضوع م ع إمكانی ة إج راء بع ض التج ارب العملی ة ف ي            
  .ھذا الشأن
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  ٤٩

  :اد والعلوم اإلداریةكلیة االقتص - ثالثا 
  :، وتضم األقسام التالیة١٩٩٥أنشئت كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة عام 

  .االقتصاد •
 .المحاسبة •
 .إدارة األعمال •
 .العلوم المالیة والمصرفیة •

قت  صاد، اال: س  اعة معتم  دة بنج  اح ف  ي التخص  صات التالی  ة ) ١٣٢(       وتم  نح الكلی  ة درج  ة البك  الوریوس بع  د أن یجت  از الطال  ب   
المحاس  بة، إدارة األعم  ال، والعل  وم المالی  ة والم  صرفیة، واالقت  صاد الم  الي، المحاس  بة والق  انون التج  اري، إدارة األعم  ال الدولی  ة،    
إدارة الفنادق، نظم المعلومات اإلداریة، إدارة البنوك، إدارة المخ اطر والت أمین، كم ا تم نح درج ة الماج ستیر بع د أن یجت از الطال ب            

  .المحاسبة والتمویل، إدارة إنتاج وعملیات، االستثمار والتمویل: ة معتمدة بنجاح في التخصصات التالیةساع) ٣٣(
  

  :أھداف الكلیة
  :تسعى الكلیة إلى تحقیق األھداف التالیة

تجھی  ز الطلی  ة بكاف   ة األبع  اد المقترن  ة برؤی   ة االس  تخدام األمث   ل لم  ستجدات المع  ارف اإلن   سانیة الھادف  ة للتط   ویر          •
  .حسین المستمر في األداء على صعید العمل مستقبًالوالت

تمك  ین الطلب  ة م  ن تعزی  ز الثق  ة ب  النفس وإرس  اء األس  س العلمی  ة ف  ي مواجھ  ة الم  شاكل المقترن  ة بالعم  ل وتزوی  دھم        •
 .بالمھارات اإلداریة القادرة على اتخاذ القرارات الفاعلة في میدان العمل

 .یجابي البناء في مختلف میادین العملتعزیز روح االنتماء المؤسسي والتفاعل اال •
 .اإلسھام في تطویر وتحسین األداء النوعي وتفعیل سبل مشاركتھم في اتخاذ القرارات الھادفة •
 .تجھیز الطلبة بفاعلیة وكفاءة االتصاالت واعتبارھا من األسس الرصینة في تحسین األداء •

  
 ) مسار الرسالة(الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل

  شروط القبول العامة: اوًال
  . تخضع ھذه الخطة للتعلیمات العامة لبرامج الماجستیر في الجامعة الھاشمیة .١
یج  ب أن یك  ون المتق  دم ح  ائزًا عل  ى درج  ة البك  الوریوس ف  ي االقت  صاد، إدارة األعم  ال، المحاس  بة، العل  وم الم  صرفیة، أو         .٢

 .التمویل
  :شروط القبول الخاصة: ثانیًا 

وف ي ح ال الرس وب ف ي     . على جمیع المتقدمین لدرجة الماجستیر النجاح في امتحان مستوى اللغة االنجلیزیة ال ذي تعق ده الجامع ة       
ویعفى من امتحان مستوى اللغ ة االنجلیزی ة،   .والنجاح فیھ) ٠١٢٠١١٣(االمتحان على الطالب دراسة مساق قراءة وكتابة متقدمة 

  . او ما یعادل ذلكTOEFL امتحان  في٥٠٠الطلبة الحاصلین على درجة 
  المتطلبات السابقة لمواد الماجستیر: ثالثًا

) ٧(م ن تعلیم ات درج ة الماج ستیر رق م      ) ٦(تحدد ھذه المتطلبات على أساس شخصي بالنسبة للمتقدم وذلك اعتم ادًا عل ى الم ادة     
 . ٢٠٠٨لعام 
  : ساعة معتمدة موزعة كما یلي) ١٥(المواد اإلجباریة   . أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  ةرقم الماد
  -  ٣  منھجیة البحث في المحاسبة  ٠٢٠٢٧٤٠
  -  ٣  محاسبة مالیة  ٠٢٠٢٧٤١
  -  ٣  محاسبة إداریة  ٠٢٠٢٧٤٢
  ٢٠٢٧٤١  ٣  تدقیق حسابات  ٠٢٠٢٧٤٣
  -  ٣  مالیة الشركات المساھمة  ٢٢٠٤٧٢١

  :  المواد التالیةساعات معتمدة یختارھا الطالب من) ٩(المواد االختیاریة   . ب
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  ٢٠٢٧٤١  ٣  محاسبة دولیة   ٠٢٠٢٧٤٤
  ٢٠٢٧٤١  ٣  محاسبة ضریبیة  ٠٢٠٢٧٤٥
  ٢٠٢٧٤١  ٣  نظریة محاسبیة  ٠٢٠٢٧٤٦
  -  ٣  نظم المعلومات المحاسبیة  ٠٢٠٢٧٤٧
  -  ٣  القانون التجاري في متقدمة دراسة  ٠٢٠٢٧٤٨
  ٢٠٤٧٢١  ٣  األسواق النقدیة والرأسمالیة  ٢٢٠٤٧٢٤
  ٢٠٤٧٢١  ٣  تحلیل مالي  ٠٢٠٤٧٢٦

  ). ٠٢٠٢٧٩٩(ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩(الرسالة . جـ
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  موادالوصف 
   )٠+٣( س م ٣ : .منھجیة البحث في المحاسبة) ٠٢٠٢٧٤٠( 

سیر البیان ات ب شكل ی ساعد عل ى اتخ اذ الق رارات       أسالیب اإلحصاء التطبیقي مثل طرق جمع البیانات، وتحلیل وتف  تتناول ھذه الماده  
  . في البیئة غیر المستقرة أو حاالت عدم التأكد

عدة مواضیع مثل تصمیم الدراسة البحثیة والدراس ة االس تطالعیة، والتحلی ل االستك شافي للبیان ات، التحلی ل الوص في        وتشمل الماده  
  .واالنحدار البسیط والمتعدد، وتحلیل السالسل الزمنیة واختیار الفرضیاتللبیانات، طرق التحلیل اإلحصائي، العینات االحتمالیة 

   )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة المالیـة ) ٠٢٠٢٧٤١(
عل ى األس الیب   وترك ز الم اده    ٠المبادئ واألسس الرئیسیة للمحاسبة المالیة وكیفیة استخدامھا في اتخاذ الق رارات   تغطي ھذه المادة     

  ٠ ومعاییر المحاسبة ذات العالقة بذلك التقلیدیة للقیاس والتقریر
  : )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة اإلداریة ) ٠٢٠٢٧٤٢(

 ٠تصمیم واستخدام أنظمة معلومات المحاسبة اإلداریة في التخطیط والرقابة واتخ اذ الق رارات ف ي قط اع األعم ال      تغطي ھذه المادة    
 والخ  دمات، المحاس  بة اإلداری  ة باس  تخدام نظ  ام تك  الیف      أنظم  ة تك  الیف المنتج  ات  ھ  ذه الم  اده  وتت  ضمن المواض  یع المغط  اة ف  ي    

  ٠النشاطات، محاسبة المسؤولیة، أسعار التحویل، وتقییم اإلنجاز
  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ :تدقیق الحسابات ) ٠٢٠٢٧٤٣(

كما یتضمن .  لمھنة تدقیق الحساباتأبرز مبادئ تدقیق الحسابات من ناحیة نظریة وعملیة، واألطر التشریعیةتتناول ھذه المادة 
  .المساق تحلیًال ألمور حدیثة في مجال تدقیق الحسابات ومدخًال الستخدام تكنولوجیا المعلومات في المحاسبة وتدقیق الحسابات

  )٠+٣( س م ٣مالیة الشركات المساھمة)٠٢٠٤٧٢١(
ترك  ز الم  ادة عل  ى  المعرف  ة العملی  ة تج  اه كثی  ر م  ن    . لحدیث  ةھ  ذه الم  ادة نظری  ة اإلدارة المالی  ة وتطبیقاتھ  ا ل  دى ال  شركات ا  تتن  اول 

الموضوعات المالیة الرئیسة والتي منھا مفھوم وتحلی ل الموازن ة الرأس مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی یم               
موض وعات  . التموی ل الدولی ة  األصول، التمویل طویل األجل، سیاس یات توزی ع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة لل شركات وم صادر             

إن مف اھیم  . أخرى في مجال اإلدارة المالی ة س تغطى انتقائی ا والت ي ت شمل الت أجیر، االن ضمام واالن دماج، وإدارة رأس الم ال العام ل            
  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(ھذه المادة ستكون تكاملیة مع النظریات المعیاریة 

  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ : الدولیة المحاسبة) ٠٢٠٢٧٤٤(
 تحدیدًا یحلل ھذا المساق معاییر المحاسبة الدولیة وعـدة أمور ٠مھارات ضروریة للمحاسبة على نطاق دوليتغطي ھذه الماده 

  ٠بحثیة ذات عالقة بھا 
  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣: المحاسبة الضریبیة ) ٠٢٠٢٧٤٥(

الطلبة فھمًا عامًا لنظام ضریبة الدخل األردني وأنظمة الضرائب بشكل عام على نطاق ودور ضریبة ذه الماده لتعطي صممت ھ
  ٠الدخل في قطاع األعمال 

  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ :النظریة المحاسبیة ) ٠٢٠٢٧٤٦ (
على أمور مختارة من تاریخ المحاسبة الماده ركز  وت٠ تقییمھاسبیة المختلفة وكیفیةطبیعة النظریات المحاتتناول ھذه الماده  

  .م المعلومات والنظریات المحاسبیةونظریات محاسبیة مختاره للدراسة والتحلیل ألجل تطویر مھارات تقوی
  )٠+٣( س م ٣ .دراسة متقدمة في القانون التجاري) ٢٠٢٧٤٨( 

تب دأ الم ادة   . و الت ي تعتب ر مقدم ة لدراس ة مواض یع مخت ارة ف ي الق انون التج اري         البیئ ة القانونی ة لألعم ال      دراس ة الم ادة  ھذه تتناول
تت  ضمن و. تتن  اول بالدراس  ة أی  ضا موض  وع أخ  الق العم  ل و عالقتھ  ا بالق  انون و. بدراس  ة للق  انون األردن  ي و المب  ادئ العام  ة للعق  د 

م  ة التج  ارة العالمی  ة و ق  وانین الملكی  ة الفكری  ة و  دراس  ة مواض  یع متقدم  ة ف  ي الق  انون التج  اري مث  ل ق  انون األوراق المالی  ة و منظ  
 . التمویل اإلسالمي

  )٠+٣( س م ٣أسواق النقد ورأس المال) ٠٢٠٤٧٢٤(
الموضوعات . ھیكلیة ھذه المادة لتوفیر المعرفة العملیة تجاه أسواق النقد ورأس المال ضمن إطار النظام المالي الحدیثتم تصمیم  

، تسعیر األصول المالیة، المبادالت المالیة، تحدید أسعار الفائدة، ھیكلیة الخطر ألسعار الفائدة، التنبؤ مل تغطیة للنظام الماليتتشو
أھداف، وظائف، وعملیات المؤسسات المالیة، األدوات المستخدمة، األسواق وسیتم التركیز على دراسة . والتحوط ألسعار الفائدة

  . المركزیةالمالیة وسوق النقد وارتباط ذلك مع البنوك 
  )٠+٣( س م ٣التحلیل المالي) ٢٠٤٧٢٦( 

یتعاطى محتوى ھذه المادة مع الج انبین التحلیل ي والتطبیق ي المتبع ھ ف ي مج االت التحلی ل الم الي مث ل تحلی ل الن سب وتطبیق ھ عملی ًا                 
مالی ة والتح وط ف ي األس واق     كما ویركز المحتوى على تحلیل المخاطر وإدارتھا باستخدام المشتقات ال. على شركات محلیة وعالمیة 

  . كما وتھدف المادة لتزوید طلیة الماجستیر بمعرفة حقیقیة تتعلق بتحلیل االئتمان وتصنیفاتھ المتنوعھ. اآلجلة والمستقبلیة
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  مسار الشامل/ الخطة الدراسیة لماجستیر محاسبة وتمویل
  شروط القبول العامة: اوًال

  . ج الماجستیر في الجامعة الھاشمیةتخضع ھذه الخطة للتعلیمات العامة لبرام .٣
یج  ب أن یك  ون المتق  دم ح  ائزًا عل  ى درج  ة البك  الوریوس ف  ي االقت  صاد، إدارة األعم  ال، المحاس  بة، العل  وم الم  صرفیة، أو         .٤

 .التمویل
  :شروط القبول الخاصة: ثانیًا 

وف ي ح ال الرس وب ف ي     . ي تعق ده الجامع ة  على جمیع المتقدمین لدرجة الماجستیر النجاح في امتحان مستوى اللغة االنجلیزیة ال ذ     
ویعفى من امتحان مستوى اللغ ة االنجلیزی ة،   .والنجاح فیھ) ٠١٢٠١١٣(االمتحان على الطالب دراسة مساق قراءة وكتابة متقدمة 

  . او ما یعادل ذلكTOEFL في امتحان ٥٠٠الطلبة الحاصلین على درجة 
  المتطلبات السابقة لمواد الماجستیر: ثالثًا

) ٧(م ن تعلیم ات درج ة الماج ستیر رق م      ) ٦(ھذه المتطلبات على أساس شخصي بالنسبة للمتقدم وذلك اعتم ادًا عل ى الم ادة    تحدد  
 . ٢٠٠٨لعام 

  : ساعة معتمدة موزعة كما یلي) ١٨(المواد اإلجباریة .   أ
 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  -  ٣  محاسبةمنھجیة البحث في ال  ٠٢٠٢٧٤٠
  -  ٣  محاسبة مالیة  ٠٢٠٢٧٤١
  -  ٣  محاسبة إداریة  ٠٢٠٢٧٤٢
  ٢٠٢٧٤١  ٣  تدقیق حسابات  ٠٢٠٢٧٤٣
 أو ٢٠٢٧٤٠  ٣  مشروع بحث  ٠٢٠٢٧٩٧

٢٠١٧١٢  
  -  -  االمتحان الشامل  ٢٢٠٢٧٩٨
  -  ٣  مالیة الشركات المساھمة  ٢٢٠٤٧٢١

  
 : المواد التالیةساعة معتمدة یختارھا الطالب من ) ١٥(المواد االختیاریة . ب
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  ٢٠٢٧٤١  ٣  محاسبة دولیة   ٠٢٠٢٧٤٤
  ٢٠٢٧٤١  ٣  محاسبة ضریبیة  ٠٢٠٢٧٤٥
  ٢٠٢٧٤١  ٣  نظریة محاسبیة  ٠٢٠٢٧٤٦
  -  ٣  نظم المعلومات المحاسبیة  ٠٢٠٢٧٤٧
  -  ٣  دراسة متقدمة في القانون التجاري  ٠٢٠٢٧٤٨
  ٢٠٤٧٢١  ٣  األسواق النقدیة والرأسمالیة  ٢٢٠٤٧٢٤
  ٢٠٤٧٢١  ٣  تحلیل مالي  ٠٢٠٤٧٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٥٢

  مواد الوصف 
   )٠+٣( س م ٣منھجیة البحث في المحاسبة) ٠٢٠٢٧٤٠ ( 

تخ اذ  یستعرض أسالیب اإلحصاء التطبیقي مثل طرق جمع البیانات، وتحلیل وتفسیر البیانات ب شكل ی ساعد عل ى ا      تتناول ھذه المادة    
  . القرارات في البیئة غیر المستقرة أو حاالت عدم التأكد

عدة مواضیع مثل تصمیم الدراسة البحثیة والدراسة االس تطالعیة، والتحلی ل االستك شافي للبیان ات، التحلی ل الوص في       وتغطي الماده  
  .حلیل السالسل الزمنیة واختیار الفرضیاتللبیانات، طرق التحلیل اإلحصائي، العینات االحتمالیة واالنحدار البسیط والمتعدد، وت

  : )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة المالیـة ) ٠٢٠٢٧٤١ (
عل ى األس الیب   وترك ز الم اده    ٠المبادئ واألسس الرئیسیة للمحاسبة المالیة وكیفیة استخدامھا ف ي إتخ اذ الق رارات   تتناول ھذه الماده   

  ٠قة بذلك التقلیدیة للقیاس والتقریر ومعاییر المحاسبة ذات العال
  : )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة اإلداریة ) ٠٢٠٢٧٤٢(

 ٠تصمیم واستخدام أنظمة معلومات المحاسبة اإلداریة في التخطیط والرقابة واتخاذ الق رارات ف ي قط اع األعم ال       تتناول ھذه الماده    
اری  ة باس  تخدام نظ  ام تك  الیف   وتت  ضمن المواض  یع المغط  اة ف  ي ھ  ذا الم  ساق أنظم  ة تك  الیف المنتج  ات والخ  دمات، المحاس  بة اإلد       

  ٠النشاطات، محاسبة المسؤولیة، أسعار التحویل، وتقییم اإلنجاز
  ٠) ٢٠٢٧٤١ (المتطلب السابق: )٠+٣( س م ٣ :تدقیق الحسابات ) ٠٢٠٢٧٤٣(

 كما یتضمن .أبرز مبادئ تدقیق الحسابات من ناحیة نظریة وعملیة، واألطر التشریعیة لمھنة تدقیق الحساباتتتناول ھذه الماده 
  .مات في المحاسبة وتدقیق الحساباتالمساق تحلیًال ألمور حدیثة في مجال تدقیق الحسابات ومدخًال الستخدام تكنولوجیا المعلو

  ) ٠٢٠٣٧٢٢ ( س م المتطلب السابق٣مشروع بحث) ٠٢٠٣٧٩٧(
 یتوق ع م ن الطال ب أن یق دم م شروعًا كتاب ة       للطالب المھارات الضروریة أو الالزمة للقی ام بالدراس ة والبح ث حی ث       توفر ھذه الماده    

  . حول موضوع محدد مرتبط بتخصصھ
  " رسوب وال یدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب/  على أساس نجاح تدرس ھذه الماده"
  )٠+٣( س م ٣مالیة الشركات المساھمة) ٠٢٠٤٧٢١(

 المعرفة العملیة تجاه كثی ر م ن الموض وعات المالی ة     علىتركز و. ثةتختبر ھذه المادة نظریة اإلدارة المالیة وتطبیقاتھا لدى الشركات الحدی 
الرئی سة والت ي منھ ا مفھ  وم وتحلی ل الموازن ة الرأس  مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق  رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی  یم األص ول، التموی ل طوی  ل            

موض وعات أخ رى ف ي مج ال اإلدارة المالی ة      . ولی ة األجل، سیاسیات توزیع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة لل شركات وم صادر التموی ل الد         
إن مفاھیم ھذه الم ادة س تكون تكاملی ة م ع النظری ات      . ستغطى انتقائیا والتي تشمل التأجیر، االنضمام واالندماج، وإدارة رأس المال العامل       

  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(المعیاریة 
  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة الدولیة ) ٠٢٠٢٧٤٤(
 تحدیدًا یحلل ھذا المساق معاییر المحاسبة الدولیة وعـدة أمور ٠ مھارات ضروریة للمحاسبة على نطاق دوليماده الهغطي ھذت

  ٠بحثیة ذات عالقة بھا 
  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ :المحاسبة الضریبیة ) ٠٢٠٢٧٤٥(

عطي الطلبة فھمًا عامًا لنظام ضریبة الدخل األردني وأنظمة الضرائب بشكل عام على نطاق ودور ضریبة ت لماده اله ھذتصمم
  ٠الدخل في قطاع األعمال 

  ٠ ٢٠٢٧٤١المتطلب السابق : )٠+٣( س م ٣ :النظریة المحاسبیة ) ٠٢٠٢٧٤٦ (
كز المساق على أمور مختارة من تاریخ المحاسبة  ویر٠ طبیعة النظریات المحاسبیة المختلفة وكیفیة تقییمھاماده الهغطي ھذت 

  ٠م المعلومات والنظریات المحاسبیةونظریات محاسبیة مختاره للدراسة والتحلیل ألجل تطویر مھارات تقوی
  )٠+٣( س م ٣:  دراسة متقدمة في القانون التجاري) ٢٠٢٧٤٨(

تب دأ الم ادة   . مقدم ة لدراس ة مواض یع مخت ارة ف ي الق انون التج اري       البیئ ة القانونی ة لألعم ال و الت ي تعتب ر        دراس ة الم ادة  ھذه تتناول
تت ضمن  . تتناول الم ادة بالدراس ة أی ضا موض وع أخ الق العم ل و عالقتھ ا بالق انون        . بدراسة للقانون األردني و المبادئ العامة للعقد    

ة التجارة العالمیة و قوانین الملكی ة الفكری ة و   المادة دراسة مواضیع متقدمة في القانون التجاري مثل قانون األوراق المالیة و منظم     
 . التمویل اإلسالمي

  )٠+٣( س م ٣ : األسواق النقدیة والرأسمالیة) ٠٢٠٤٧٢٤ (
.  إن ھیكلیة ھذه المادة تم تصمیمھا لتوفیر المعرفة العملیة تجاه أسواق النقد ورأس المال ضمن إطار النظام المالي الحدیث

نظام المالي، تسعیر األصول المالیة، المبادالت المالیة، تحدید أسعار الفائدة، ھیكلیة الخطر ألسعار الموضوعات تشمل تغطیة لل
تركیز خاص سوف یكون لدراسة أھداف، وظائف، وعملیات المؤسسات المالیة، األدوات . الفائدة، التنبؤ والتحوط ألسعار الفائدة

  . لك مع البنوك المركزیةالمستخدمة، األسواق المالیة وسوق النقد وارتباط ذ
  )٠+٣( س م ٣: التحلیل المالي) ٢٠٤٧٢٦ (

یتعاطى محتوى ھذه المادة مع الج انبین التحلیل ي والتطبیق ي المتبع ھ ف ي مج االت التحلی ل الم الي مث ل تحلی ل الن سب وتطبیق ھ عملی ًا                 
دام المشتقات المالی ة والتح وط ف ي األس واق     كما ویركز المحتوى على تحلیل المخاطر وإدارتھا باستخ. على شركات محلیة وعالمیة 

  . كما وتھدف المادة لتزوید طلیة الماجستیر بمعرفة حقیقیة تتعلق بتحلیل االئتمان وتصنیفاتھ المتنوعھ. اآلجلة والمستقبلیة
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  ٥٣

  مسار الرسالة/ الخطة الدراسیة لماجستیر االستثمار والتمویل
  .أحكام وشروط عامة .١
 .شروط خاصة .٢
ساعة معتمدة بنجاح موزعة كما ) ٣٣(مسار الرسالة /ول على درجة الماجستیر في االستثمار والتمویلمتطلبات الحص .٣

 :یلي
  :ساعة معتمدة موزعة كما یلي) ١٨(المواد اإلجباریة . أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  - ٣  اقتصاد كلي  ٠٢٠١٧١١
  - ٣  أسالیب كمیة في التمویل  ٠٢٠٤٧١٢
  - ٣  مالیة الشركات المساھمة  ٢٢٠٤٧٢١
أو ٢٠٤٧٢١ ٣  إدارة محافظ استثماریة  ٠٢٠٤٧٢٢

٢٢٠٤٧٢١  
  ٢٠٤٧٢٢ ٣  أوراق مالیة مشتقة  ٠٢٠٤٧٢٣
  - ٣  منھجیة بحث للتمویل  ٠٢٠٤٧٣٠

  
  :ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المواد التالیة) ٦(المواد االختیاریة . ب

  المتطلب السابق  لساعات المعتمدةا  اسم المادة  رقم المادة
  - ٣  اقتصاد جزئي  ٠٢٠١٧١٣
مؤسسات مالیة وأسواق رأس   ٠٢٠٤٧٢٤

  المال
أو ٢٠٤٧٢١ ٣

٢٢٠٤٧٢١  
أو ٢٠٤٧٢١ ٣  إدارة مالیة دولیة  ٠٢٠٤٧٢٥

٢٢٠٤٧٢١  
  ٢٠٤٧٢١ ٣  تحلیل مالي  ٠٢٠٤٧٢٦
  ٢٠٤٧٢٢ ٣  مخاطرة وعدم التأكد  ٠٢٠٤٧٢٧
  - ٣  مؤسسات مالیة ومصرفیة  ٠٢٠٤٧٢٩
  - ٣  إدارة مخاطر البنوك  ٠٢٠٤٧٣١
موضوعات خاصة في   ٠٢٠٤٧٩٥

  االقتصاد والتمویل
أو ٢٠٤٧٢١ ٣

٢٢٠٤٧٢١  
  
  ).٠٢٠٤٧٩٩(ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩(الرسالة . ج
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  ٥٤

  موادالوصف 
   )٠+٣( س م ٣ : اقتصاد كلي) ٠٢٠١٧١١(

وم ن أھ م   . ھم على موضوعات االقتصاد الكل ي النظری ة وتطبیقاتھ ا   تزوید الطلبة بمھارات عالیة المستوى وتدریبتھدف ھذه الماده ل   
ح  سابات ال  دخل الق  ومي، الطل  ب الكل  ي والع  رض الكل  ي ف  ي اقت  صاد مغل  ق ومفت  وح، والنم  اذج          : المواض  یع الت  ي ت  شملھا الم  ادة   

  .قتصادياالقتصادیة الكلیة وتطوراتھا وتداخالتھا، االستھالك، واالستثمار، والتضخم، والبطالة، والنمو اال
   ) ٠+٣( س م ٣ : أسالیب كمیھ في التمویل) ٢٠٤٧١٢(

حیث یتم تطبیق ھذه األسالیب على البیانات الحی ة م ن األس واق    . تعرف ھذه المادة باألسالیب التطبیقیة القیاسیة المتعلقة بالعلم المالي   
لمج دة و كیفی ھ تحلیلھ ا وفھمھ ا ب شكل علم ي یبن ى        المالیة والبیانات المالیة للشركات لتسلیط الضوء على الموضوعات أالقت صادیھ ا        

 وغیرھ ا   E-Viewsھذا وتتخد برمجیات متخصصة في تحلیل البیانات مثل. على نتائجھ تعمیم وتوقع سلوك المتغیرات قید الدرس
  .من حزم التحلیل والتي تفید ألطلبھ في إتمام رسائلھم وأبحاثھم في المستقبل

  )٠+٣( س م ٣:  ھمةمالیة الشركات المسا) ٠٢٠٤٧٢١(
ترك  ز الم  ادة عل  ى  المعرف  ة العملی  ة تج  اه كثی  ر م  ن     . تختب  ر ھ  ذه الم  ادة نظری  ة اإلدارة المالی  ة وتطبیقاتھ  ا ل  دى ال  شركات الحدیث  ة    

الموضوعات المالیة الرئیسة والتي منھا مفھوم وتحلی ل الموازن ة الرأس مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی یم               
موض وعات  . صول، التمویل طویل األجل، سیاس یات توزی ع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة لل شركات وم صادر التموی ل الدولی ة              األ

إن مف اھیم  . أخرى في مجال اإلدارة المالی ة س تغطى إنتقائی ا والت ي ت شمل الت أجیر، االن ضمام واالن دماج، وإدارة رأس الم ال العام ل            
  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(ظریات المعیاریة ھذه المادة ستكون تكاملیة مع الن

  )٠+٣( س م ٣ : إدارة محافظ إستثماریة) ٠٢٠٤٧٢٢(
إن موض وع إدارة المح افظ   . معالج ة متقدم ة لموض وع اتخ اذ الق رارات االس تثماریة وإدارة المح افظ االس تثماریة          الم اده   تناول ھذا   ت

ظریین األول یحاول أن یفسر وأن یتنبأ بالظواھر المالیة في األسواق المالی ة والث اني ی وفر أدوات     االستثماریة یرتكز على إطارین ن    
األس  واق المالی  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر الم  ستثمرین وم  دراء المح  افظ        ت  درس ھ  ذه الم  اده   . ل  ى اتخ  اذ الق  رارات االس  تثماریة   ت  ساعد ع

فظھم بدینامیكی ة ترك ز عل ى االس تراتیجیات االس تثماریة وتقی یم أداء       االستثماریة الذین یستثمرون في األوراق المالیة ویریدون مح ا   
عل ى بع ض الجوان ب التطبیقی ة المتعلق ة ببیئ ة االس تثمار ف ي األردن وأنظم ة الت داول الم ستخدمة ف ي بورص ة              وتركز. تل ك المح افظ  

ترك ز الملكی ة باإلض افة إل ى وص ف      بالتحلیل بع ض الم شاكل مث ل م شكلة انخف اض س یولة األوراق المالی ة وم شكلة            وتتناول  عمان  
  .ألنواع األوراق المالیة المتاحة للتداول في بورصة عمان والتشریعات المالیة

بیئة االستثمار، نظری ة الكف اءة، نظری ة عل م المالی ة ال سلوكي، العالق ة م ابین العائ د          :علىتشمل الموضوعات الرئیسة في ھذه الماده        
الستثماریة الكفؤة، نماذج تقییم األسھم، نم اذج تقی یم ال سندات، تقی یم أداء المح افظ االس تثماریة       والمخاطر على االستثمار، المحافظ ا   

الدراسات العلیا بصیاغة وتحلیل وتقییم بع ض االس تراتیجیات   الماده طلبة  تطالب ھذه. ًا وعولمة االختصارات العالمیة  المنوعة دولی 
  .ي األردن من خالل عمل أبحاث مشتركة ومناقشتھا داخل المحاضراتاالستثماریة باالعتماد على المعلومات المالیة ف

  )٠+٣( س م ٣ : أوراق مالیة مشتقة) ٠٢٠٤٧٢٣(
ویھدف إلى تزوید طالب الماجستیر بھ م عمی ق   . على الجانبین النظري والتطبیقي في مجال تسعیر عقود المشتقات  تركز ھذه الماده    

الموجودة في النظریة باإلض افة إل ى تغطی ة مجموع ة منتق اة م ن الدراس ات التطبیقی ة ف ي          للوسائل التقنیة في تسعیر عقود الخیارات   
  .مجال المشتقات

   ) ٠+٣( س م ٣ : منھجیھ بحث للتمویل) ٢٠٤٧٣٠( 
یتمحور ھدف ھذه المادة حول التعری ف باألھ داف البحثی ة المتعلق ة بال شركات ف ي تحدی د األھ داف وتق دیم حل ول ناجع ة مبنی ة عل ى                  

ی  ھ علمی  ھ واض  حھ مبنی  ة عل  ى اس  تخدام اح  دث الط  رق االس  تداللیة والتحلیلی  ة باس  تخدام الكمبی  وتر وتق  دیم التق  اریر النھائی  ة          منھج
  .والتوصیات القابلة للتطبیق والحل 

   ) ٠+٣( س م ٣ : اقتصاد جزئي) ٠٢٠١٧١٣(
 وتطبیق ات واس تخدامھا ف ي سیاس ات المن شأة أو      تزوی د الطلب ة بت دریب ق وي ف ي النظری ة االقت صادیة الجزئی ة        تھدف ھذه الماده إلى   

نظری  ة الم  ستھلك وتعظ  یم المنفع  ة، نظری  ة المن  تج وتعظ  یم األرب  اح، اتخ  اذ      : وم  ن أھ  م المواض  یع الت  ي ت  شملھا الم  ادة   . الحكوم  ة
  .القرارات، نظریة التوازن العام، نظریة اللعبة، واقتصادیات المعلومات

  )٠+٣( س م ٣ : المالمؤسسات مالیة وأسواق رأس ) ٠٢٠٤٧٢٤( 
. إن ھیكلی  ة ھ  ذه الم  ادة ت  م ت  صمیمھا لت  وفیر المعرف  ة العملی  ة تج  اه أس  واق النق  د ورأس الم  ال ض  من إط  ار النظ  ام الم  الي الح  دیث         

الموضوعات تشمل تغطیة للنظام المالي، تسعیر األصول المالی ة، المب ادالت المالی ة، تحدی د أس عار الفائ دة، ھیكلی ة الخط ر ألس عار                 
  .ئدة، التنبؤ والتحوط ألسعار الفائدةالفا

تركیز خاص سوف یكون لدراسة أھداف، وظائف، وعملیات المؤسسات المالیة، األدوات المستخدمة، األسواق المالیة وسوق النق د       
  .وارتباط ذلك مع البنوك المركزیة
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  )٠+٣( س م ٣ : إدارة مالیة دولیة) ٠٢٠٤٧٢٥(
ھ دف إل ى تط ویر    ك ذلك ت . شركات في البیئة العالمیةى تعریف الطلبة بطبیعة وأھداف اإلدارة المالیة لل إلھاالختیاریالماده   تھدف ھذه 

مھارات الطلبة فیما یتعلق بأسالیب االس تثمار ال دولي والتموی ل ال دولي الم ستند إل ى التعام ل م ع لمخ اطر الناش ئة ع ن تقلب ات س عر                
ألخ رى مث ل اخ تالف األنظم ة والت شریعات المالی ة ب ین ال دول ك ذلك اخ تالف           ال صرف للعم الت األجنبی ة باإلض افة إل ى المخ اطر ا      

إل ى تعری ف   تھ دف  ك ذلك  . اللغات والثقافات وأثرھا على اإلدارة المالیة للشركات واتخاذ القرارات االستثماریة في األسواق الدولی ة        
تج ع  ن المخ  اطر الدولی  ة وأس  الیب التح  ّوط ض  د تل  ك   الطلب  ة بكیفی  ة إدارة تل  ك المخ  اطر وإدارة االنك  شاف االقت  صادي والم  الي الن  ا  

  .المخاطر
    )٠+٣( س م ٣ : التحلیل المالي) ٢٠٤٧٢٦(

یتعاطى محتوى ھذه المادة مع الجانبین التحلیلي والتطبیقي المتبعھ في مجاالت التحلیل المالي مثل تحلیل النسب وتطبیقھ عملیا عل ى      
ل ى تحلی ل المخ اطر وإدارتھ ا باس تخدام الم شتقات المالی ة والتح وط ف ي األس واق           كم ا و یرك ز المحت وى ع       . شركات محلیھ وعالمی ھ   

  .    كما وتھدف المادة لتزوید طلبھ الماجستیر بمعرفھ حقیقیھ تتعلق بتحلیل االئتمان وتصنیفاتھ المتنوعھ. االجلھ والمستقبلیة
  )٠+٣( س م ٣ : مخاطرة وعدم تأكد) ٠٢٠٤٧٢٧(

ة التي یترجم االقتصادیون بواسطتھا المغ زى م ن وراء عملی ة اتخ اذ الق رارات تح ت بیئ ة م ن المخ اطرة          في الكیفیتبحث ھذه الماده   
لخص اآللیة الت ي تخ دمنا بھ ا ھ ذه النم اذج ف ي فھ م من احي مھم ة ف ي           كما ت. یة إلى نماذج ریاضیة محكمة وعدم التأكد وتحویل العمل   

  .والتخصیص الزمني للموارد، ومعلومات اإلستمالك، والتأمین، یةالنظریة االقتصادیة مثل أالستثمار في األدوات المال
  )٠+٣( س م ٣ : مؤسسات مالیة ومصرفیة) ٠٢٠٤٧٢٩(

تركز ھذه المادة على اختبار األنواع الرئیسیة للمؤسسات المالیة والمصرفیة والتي تشمل االتحادات االئتمانیة، ص نادیق االس تثمار،     
.  الوساطة، بنوك االستثمار، البنوك المركزیة، شركات التأمین، باإلضافة إلى البنوك التجاری ة مؤسسات األوراق المالیة، مؤسسات  

ھ ذا التقی یم ی شمل تفھ م العناص ر الكمی ة       . ھذه المادة تختبر المنھجیة المتبعة لغایات تقییم األداء الم الي والم صرفي لھ ذه المؤس سات       
ًا بتحدید أنواع المخاطر المختلف ة الت ي تواج ھ ھ ذه المؤس سات، باإلض افة إل ى تقی یم          المادة تھتم أیض  . والنوعیة المستخدمة في التقییم   

  .ھذه المخاطر وتبیان آلیة التحكم الداخلي والخارجي والذي یمكن تبنیھ من قبل ھذه المؤسسات للتعامل مع ھذه األخطار
  )٠+٣( س م ٣ : إدارة مخاطر البنوك) ٠٢٠٤٧٣١(

وسیتم تزوید الطلبة بالخلفیة الریاضیة ال ضروریة ل سبر أغ وار إدارة    . األعمال والطلبة على حد سواء خدم رجال   الماده لت تم تصمیم   
سیكت سب الطلب ة   دراس ة الم اده   وبنھای ة  ، باإلضافة إلى ذلك سیقوم المساق بتعریف الطلبة بمقررات بازل وكیفی ة تطبیقھ ا    . المخاطر

  .ي مؤسساتھمالمھارات الالزمة لتطبیق إدارة المخاطر المالیة ف
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  مسار الشامل/الخطة الدراسیة لماجستیر االستثمار والتمویل
  .أحكام وشروط عامة .١
 .شروط خاصة .٢
 :ساعة معتمدة بنجاح موزعة كما یلي) ٣٣(مسار الشامل /متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في االستثمار والتمویل .٣

  :ا یليساعة معتمدة موزعة كم) ٢١(المواد اإلجباریة . أ
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  - ٣  اقتصاد كلي  ٠٢٠١٧١١
  - ٣  اسالیب كمیة في التمویل  ٠٢٠٤٧١٢
  - ٣  مالیة الشركات المساھمة  ٢٢٠٤٧٢١
أو ٢٠٤٧٢١ ٣  ادارة محافظ استثماریة  ٠٢٠٤٧٢٢

٢٢٠٤٧٢١  
  ٢٠٤٧٢٢ ٣  أوراق مالیة مشتقة  ٠٢٠٤٧٢٣
  - ٣  یة بحث للتمویلمنھج  ٠٢٠٤٧٣٠
 أو ٢٠٤٧٣٠ ٣  مشروع بحث  ٠٢٠٤٧٩٧

٢٠١٧١٢  
  -  -  االمتحان الشامل  ٢٢٠٤٧٩٨

  
  :ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المواد التالیة) ١٢(المواد االختیاریة . ب

  
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة

  - ٣  اقتصاد جزئي  ٠٢٠١٧١٣
أو ٢٠٤٧٢١ ٣   مالیة وأسواق رأس المالمؤسسات  ٠٢٠٤٧٢٤

٢٢٠٤٧٢١  
أو ٢٠٤٧٢١ ٣  إدارة مالیة دولیة  ٠٢٠٤٧٢٥

٢٢٠٤٧٢١  
  ٢٠٤٧٢١ ٣  تحلیل مالي  ٠٢٠٤٧٢٦
  ٢٠٤٧٢٢ ٣  مخاطرة وعدم التأكد  ٠٢٠٤٧٢٧
  - ٣  مؤسسات مالیة ومصرفیة  ٠٢٠٤٧٢٩
  - ٣  إدارة مخاطر البنوك  ٠٢٠٤٧٣١
أو ٢٠٤٧٢١ ٣  التمویلموضوعات خاصة في االقتصاد و  ٠٢٠٤٧٩٥

٢٢٠٤٧٢١  
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  مواد الوصف 
  )٠+٣( س م ٣: اقتصاد كلي ) ٠٢٠١٧١١(

وم ن  . تزوید الطلبة بمھارات عالیة المستوى وتدریبھم عل ى موض وعات االقت صاد الكل ي النظری ة وتطبیقاتھ ا      تھدف ھذه الماده الى   
 الق ومي، الطل  ب الكل ي والع  رض الكل ي ف  ي اقت صاد مغل  ق ومفت وح، والنم  اذج      ح سابات ال  دخل : أھ م المواض یع الت  ي ت شملھا الم  ادة   

  .االقتصادیة الكلیة وتطوراتھا وتداخالتھا، االستھالك، واالستثمار، والتضخم، والبطالة، والنمو االقتصادي
  )٠+٣( س م ٣: أسالیب كمیھ في التمویل ) ٢٠٤٧١٢(

حیث یتم تطبیق ھذه األسالیب على البیانات الحیة م ن األس واق   .  المتعلقة بالعلم الماليتعرف ھذه المادة باألسالیب التطبیقیة القیاسیة  
المالیة والبیانات المالیة للشركات لتسلیط الضوء على الموضوعات أالقتصادیھ المجدة و كیفی ھ تحلیلھ ا و فھمھ ا ب شكل علم ي یبن ى            

 وغیرھ ا   E-Viewsخد برمجیات متخصصة في تحلیل البیانات مثلھذا وتت. على نتائجھ تعمیم وتوقع سلوك المتغیرات قید الدرس
  .من حزم التحلیل والتي تفید ألطلبھ في إتمام رسائلھم وأبحاثھم في المستقبل

  )٠+٣( س م ٣: مالیة الشركات المساھمة ) ٠٢٠٤٧٢١( 
ة عل  ى  المعرف  ة العملی  ة تج  اه كثی  ر م  ن    ترك  ز الم  اد . تختب  ر ھ  ذه الم  ادة نظری  ة اإلدارة المالی  ة وتطبیقاتھ  ا ل  دى ال  شركات الحدیث  ة    

الموضوعات المالیة الرئیسة والتي منھا مفھوم وتحلی ل الموازن ة الرأس مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی یم               
وض وعات  م. األصول، التمویل طویل األجل، سیاس یات توزی ع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة لل شركات وم صادر التموی ل الدولی ة              

إن مف اھیم  . أخرى في مجال اإلدارة المالی ة س تغطى إنتقائی ا والت ي ت شمل الت أجیر، االن ضمام واالن دماج، وإدارة رأس الم ال العام ل            
  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(ھذه المادة ستكون تكاملیة مع النظریات المعیاریة 

  )٠+٣(س م  ٣ : إدارة محافظ استثماریة) ٠٢٠٤٧٢٢(
إن موض وع إدارة المح افظ   . معالجة متقدم ة لموض وع اتخ اذ الق رارات االس تثماریة وإدارة المح افظ االس تثماریة          تتناول ھذه الماده    

االستثماریة یرتكز على إطارین نظریین األول یحاول أن یفسر وأن یتنبأ بالظواھر المالیة في األسواق المالی ة والث اني ی وفر أدوات         
األس  واق المالی  ة م  ن وجھ  ة نظ  ر الم  ستثمرین وم  دراء المح  افظ        ھ  ذه الم  اده  درس ت   . ى اتخ  اذ الق  رارات االس  تثماریة  ل   ت  ساعد ع

ماریة وتقی یم أداء  االستثماریة الذین یستثمرون في األوراق المالیة ویریدون مح افظھم بدینامیكی ة ترك ز عل ى االس تراتیجیات االس تث        
تطبیقی ة المتعلق ة ببیئ ة االس تثمار ف ي األردن وأنظم ة الت داول الم ستخدمة ف ي بورص ة           عل ى بع ض الجوان ب ال   وتركز. تل ك المح افظ  

عمان ویتناول بالتحلیل بع ض الم شاكل مث ل م شكلة انخف اض س یولة األوراق المالی ة وم شكلة ترك ز الملكی ة باإلض افة إل ى وص ف                   
  .یةألنواع األوراق المالیة المتاحة للتداول في بورصة عمان والتشریعات المال

بیئة االستثمار، نظریة الكفاءة، نظریة عل م المالی ة ال سلوكي، العالق ة م ابین العائ د       : علىھذه الماده تشمل الموضوعات الرئیسة في     
والمخاطر على االستثمار، المحافظ االستثماریة الكفؤة، نماذج تقییم األسھم، نم اذج تقی یم ال سندات، تقی یم أداء المح افظ االس تثماریة          

یطال   ب ھ   ذا الم   ساق ط   الب الدراس   ات العلی   ا ب   صیاغة وتحلی   ل وتقی   یم بع   ض   .  دولی   ًا وعولم   ة االخت   صارات العالمی   ة المنوع   ة
االس  تراتیجیات االس  تثماریة باالعتم   اد عل  ى المعلوم   ات المالی  ة ف   ي األردن م  ن خ  الل عم   ل أبح  اث م   شتركة ومناق  شتھا داخ   ل          

  .المحاضرات
  )٠+٣( س م ٣ : أوراق مالیة مشتقة) ٠٢٠٤٧٢٣(

ویھدف إلى تزوید طالب الماجستیر بھم عمی ق  . على الجانبین النظري والتطبیقي في مجال تسعیر عقود المشتقات تركز ھذه الماده    
للوسائل التقنیة في تسعیر عقود الخیارات الموجودة في النظریة باإلض افة إل ى تغطی ة مجموع ة منتق اة م ن الدراس ات التطبیقی ة ف ي            

  .مجال المشتقات
  )٠+٣( س م ٣: منھجیھ بحث للتمویل ) ٣٠٢٠٤٧(

یتمحور ھدف ھذه المادة حول التعریف باألھ داف البحثی ة المتعلق ة بال شركات ف ي تحدی د األھ داف وتق دیم حل ول ناجع ة مبنی ة عل ى                
 النھائی  ة منھجی  ھ علمی  ھ واض  حھ مبنی  ة عل  ى اس  تخدام اح  دث الط  رق االس  تداللیة والتحلیلی  ة باس  تخدام الكمبی  وتر وتق  دیم التق  اریر         

  .والتوصیات القابلة للتطبیق والحل 
  )٠+٣( س م ٣ : مشروع بحث) ٠٢٠٤٧٩٧( 

للطالب المھارات الضروریة أو الالزمة للقی ام بالدراس ة والبح ث حی ث یتوق ع م ن الطال ب أن یق دم م شروعًا كتاب ة              توفر ھذه الماده    
  .حول موضوع محدد مرتبط بتخصصھ

  ".رسوب وال یدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب / درس على أساس نجاحالماده ت ھذه" 
  )٠+٣( س م ٣: اقتصاد جزئي ) ٠٢٠١٧١٣(

تزوی د الطلب ة بت دریب ق وي ف ي النظری ة االقت صادیة الجزئی ة وتطبیق ات واس تخدامھا ف ي سیاس ات المن شأة أو              تھدف ھذه الماده الى  
ھلك وتعظ  یم المنفع  ة، نظری  ة المن  تج وتعظ  یم األرب  اح ، اتخ  اذ  نظری  ة الم  ست: وم  ن أھ  م المواض  یع الت  ي ت  شملھا الم  ادة  . الحكوم  ة 

  .القرارات، نظریة التوازن العام، نظریة اللعبة ، واقتصادیات المعلومات
  )٠+٣( س م ٣ : مؤسسات مالیة وأسواق رأس المال) ٠٢٠٤٧٢٤ (

.  الم  ال ض  من إط  ار النظ  ام الم  الي الح  دیث  إن ھیكلی  ة ھ  ذه الم  ادة ت  م ت  صمیمھا لت  وفیر المعرف  ة  العملی  ة تج  اه أس  واق النق  د ورأس   
الموضوعات تشمل تغطیة للنظام المالي، تسعیر  األصول المالیة، المبادالت المالی ة، تحدی د أس عار الفائ دة، ھیكلی ة الخط ر ألس عار             

  .الفائدة، التنبؤ والتحوط ألسعار الفائدة
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مالیة، األدوات المستخدمة، األسواق المالیة وسوق النقد تركیز خاص سوف یكون لدراسة أھداف، وظائف، وعملیات المؤسسات ال    
  .وارتباط ذلك مع البنوك المركزیة

  )٠+٣( س م ٣ : إدارة مالیة دولیة) ٠٢٠٤٧٢٥ (
إل ى تط ویر   تھ دف  كذلك .  إلى تعریف الطلبة بطبیعة وأھداف اإلدارة المالیة للشركات في البیئة العالمیةھاالختیاریتھدف ھذه الماده  

 الطلبة فیما یتعلق بأسالیب االس تثمار ال دولي والتموی ل ال دولي الم ستند إل ى التعام ل م ع لمخ اطر الناش ئة ع ن تقلب ات س عر                مھارات
ال صرف للعم الت األجنبی ة باإلض افة إل ى المخ اطر األخ رى مث ل اخ تالف األنظم ة والت شریعات المالی ة ب ین ال دول ك ذلك اخ تالف                 

إل ى تعری ف   تھ دف  ك ذلك  . رة المالیة للشركات واتخاذ القرارات االستثماریة في األسواق الدولی ة   اللغات والثقافات وأثرھا على اإلدا    
الطلب  ة بكیفی  ة إدارة تل  ك المخ  اطر وإدارة االنك  شاف االقت  صادي والم  الي الن  اتج ع  ن المخ  اطر الدولی  ة وأس  الیب التح  ّوط ض  د تل  ك     

  .المخاطر
  )٠+٣( س م ٣ : التحلیل المالي) ٢٠٤٧٢٦(

محتوى ھذه المادة مع الج انبین التحلیل ي والتطبیق ي المتبع ھ ف ي مج االت التحلی ل الم الي مث ل تحلی ل الن سب وتطبیق ھ عملی ا                یتعاطى  
كما و یركز المحتوى على تحلیل المخاطر وإدارتھا باستخدام المشتقات المالیة والتحوط في األس واق     . على شركات محلیھ وعالمیھ   

  . المادة لتزوید طلبھ الماجستیر بمعرفھ حقیقیھ  تتعلق بتحلیل االئتمان وتصنیفاتھ المتنوعھكما وتھدف. االجلھ والمستقبلیة
  )٠+٣( س م ٣ : مخاطرة وعدم تأكد) ٠٢٠٤٧٢٧(

في الكیفیة التي یترجم االقتصادیون بواسطتھا المغزى م ن وراء عملی ة اتخ اذ الق رارات تح ت بیئ ة م ن المخ اطرة         تبحث ھذه الماده  
كم ا یلخ ص الم ساق اآللی ة الت ي تخ دمنا بھ ا  ھ ذه النم اذج ف ي فھ م من احي             . وتحویل العملیة إلى نماذج ریاضیة محكمة    وعدم التأكد   

  .والتخصیص الزمني للموارد، ومعلومات اإلستمالك ، والتأمین ، مھمة في النظریة االقتصادیة مثل أالستثمار في األدوات المالیة
  )٠+٣( س م ٣ : مؤسسات مالیة ومصرفیة) ٠٢٠٤٧٢٩(

تركز ھذه المادة على اختبار األنواع الرئیسیة للمؤسسات المالیة والمصرفیة والتي تشمل االتحادات االئتمانیة، صنادیق االس تثمار،   
. مؤسسات األوراق المالیة، مؤسسات الوساطة، بنوك االستثمار، البنوك المركزیة، شركات التأمین، باإلضافة إلى البنوك التجاری ة   

ھ ذا التقی یم ی شمل تفھ م العناص ر الكمی ة       . لمادة تختبر المنھجیة المتبعة لغایات تقییم األداء الم الي والم صرفي لھ ذه المؤس سات      ھذه ا 
المادة تھتم أیضًا بتحدید أنواع المخاطر المختلف ة الت ي تواج ھ ھ ذه المؤس سات، باإلض افة إل ى تقی یم            . والنوعیة المستخدمة في التقییم   

  .ان آلیة التحكم الداخلي والخارجي والذي یمكن تبنیھ من قبل ھذه المؤسسات للتعامل مع ھذه األخطارھذه المخاطر وتبی
  )٠+٣( س م ٣ : إدارة مخاطر البنوك) ٠٢٠٤٧٣١(

وسیتم تزوید الطلب ة بالخلفی ة الریاض یة ال ضروریة ل سبر أغ وار       . رجال األعمال والطلبة على حد سواءھذه الماده لتخدم تم تصمیم   
وبنھای ة الم ساق سیكت سب الطلب ة     ، باإلضافة إلى ذلك سیقوم المساق بتعریف الطلبة بمقررات بازل وكیفی ة تطبیقھ ا      . رة المخاطر إدا

  .المھارات الالزمة لتطبیق إدارة المخاطر المالیة في مؤسساتھم
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  مسار الرسالة/ الخطة الدراسیة لماجستیر إنتاج وعملیات
  :متطلبات عامة للقبول: اوًال

  .نطبق على ھذه الخطة متطلبات القبول العامة والمتعلقة ببرنامج الماجستیر في الجامعة الھاشمیةت
االقت صاد، إدارة األعم ال،   : المتقدمین للبرنامج یج ب أن یكون وا حاص لین عل ى درج ة البك الوریوس ف ي إح دى التخص صات التالی ة              

  .المحاسبة، البنوك، التمویل أو الھندسة
  :خاصةمتطلبات : ثانیًا

. على المتقدمین لدرجة الماجستیر الحصول على عالمة النجاح في امتحان المستوى للغة االنجلیزیة والذي تعق ده الجامع ة الھاش میة    
الطلب ة الحاص لین عل ى عالم ة     ).٠١٢٠١١٣(ومن یخفق في النجاح علیھ اجتیاز مادة متقدمة في القراءة والكتاب ة باللغ ة االنجلیزی ة           

  . أو أي امتحان بدیل مكافئ لھ یعفون من ھذا الشرطTOEFLتحان  فأكثر في ام٥٠٠
  :المتطلبات السابقة: ثالثًا

  .٢٠٠٨للعام ) ٧(من تعلیمات درجة الماجستیر رقم ) ٦( وتحدد بشكل فردي طبقًا للمادة -
  :موزعة كما یلي)  ساعة معتمدة١٨(المواد اإلجباریة . أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - ٣ اإلحصاء ومنھجیة البحث العلمي ٠٢٠٣٧٣٢

 ٠٢٠٣٧٣٢ ٣ إدارة اإلنتاج والعملیات ٠٢٠٣٧٣٣
 - ٣ إدارة التسویق ٠٢٠٣٧٣٤

 - ٣ إدارة جودة ٠٢٠٣٧٣٩

  -  ٣  السلوك التنظیمي  ٠٢٠٣٧٣٥

  ٠٢٠٣٧٣٢  ٣  مشروع بحث  ٠٢٠٣٧٩٧
  :لطالب من المواد التالیةیختارھا ا)  ساعات معتمدة٩(المواد االختیاریة   . ب  

  
المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 السابق
 - ٣ اقتصاد جزئي ٠٢٠١٧١٣
 - ٣ المحاسبة المالیة ٠٢٠٢٧٤١
  - ٣  محاسبة اداریة  ٠٢٠٢٧٤٢
 - ٣ إدارة استراتیجیة ٠٢٠٣٧٣١
 ٠٢٠٣٧٣٣  ٣ إدارة العملیات ونمذجة البیانات  ٠٢٠٣٧٣٦
  ٠٢٠٣٧٣٣  ٣  السلسلة التوریدیة واللوجستیةإدارة  ٠٢٠٣٧٣٧
  - ٣ اإلبداع وتطویر األعمال الجدیدة  ٠٢٠٣٧٣٨
  - ٣ إدارة المشاریع  ٠٢٠٣٧٤٠
  ٠٢٠٤٧٢١ ٣  تحلیل مالي  ٠٢٠٣٧٢٦
 - ٣ مالیة الشركات المساھمة ٠٢٠٤٧٢١

  )٠٢٠٣٧٩٩(ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩(الرسالة . ج
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  لمواد اوصف 

  ( ٠٢٠٣٧٣٢) أسالیب اإلحصاء ومنھجیة البحث العلمي: ٣ س م (٣+٠) 
أسالیب اإلحصاء التطبیقي مثل طرق جمع البیانات، وتحلیل وتف سیر البیان ات ب شكل ی ساعد عل ى اتخ اذ الق رارات        تتناول ھذه الماده  

ة البحثی ة والدراس ة االس تطالعیة،    ع دة مواض یع مث ل ت صمیم الدراس      وت شمل الم اده   . في البیئة غیر المستقرة أو حاالت ع دم التأك د    
والتحلیل االستكشافي للبیانات، التحلیل الوصفي للبیانات، طرق التحلیل اإلحصائي، العینات االحتمالیة واالنحدار الب سیط والمتع دد،      

  .وتحلیل السالسل الزمنیة واختیار الفرضیات
 (٠٢٠٣٧٣٣) إدارة اإلنتاج والعملیات : ٣ س م (٣+٠)

: المواض یع الت ي یغطیھ ا الم ساق ت شمل      . على تصمیم وتشغیل وضبط نظام اإلنتاج باستخدام طرق تحلیلی ة حدیث ة  اده  تركز ھذه الم  
ت صمیم المن تج واختی ار مراح ل الت صمیم، التخط یط الختب ار الموق  ع لإلنت اج أو ت سھیالت اإلنت اج وحجمھ ا، الت صمیم ال داخلي لھ  ذه              

  .رة الجودة، وضبط الجودةالتسھیالت، الجدولة ، إدارة المشروع، إدا
 (٠٢٠٣٧٣٤) إدارة التسویق : ٣ س م (٣+٠)

كم ا أن ھ   . تحلیل عملیة التسویق وبیئة التسویق، المؤسسات والجھات المرتبطة بالعملیة التسویقیة والوظائف ك ذلك تتناول ھذه الماده  
الم   ساق یع   رض ك   ذلك المف   اھیم  . ت   وحی   ستعرض العالق   ات واالتجاھ   ات ف   ي النظ   ام االقت   صادي الق   ائم عل   ى نظ   ام ال   سوق المف   

  .والمصطلحات المستخدمة في القرارات التسویقیة من وجھة نظر مدیر التسویق
 (٠٢٠٣٧٣٩) إدارة الجودة : ٣ س م (٣+٠)

على مفاھیم إدارة الجودة والمنھجیة والممارسات المرتبطة بالمؤسسات الصناعیة والخدمیة، و یتناول مواضیع تركز ھذه الماده 
الجوانب التنظیمیة والثقافیة إلدارة الجودة والتي ترتبط بتطبیق أنظمة الجودة، إیصال مفھوم الجودة وتشكیل فرق العمل، مثل 

  .والتدریب والتعلم في مجال النوعیة والجودة
 (٠٢٠٣٧٣٥) السلوك التنظیمي : ٣ س م (٣+٠)

یقوم ھذا .  مرتبطة بھ فیما یتعلق باتخاذ القرارات اإلداریةالسلوك المرتبط باألفراد داخل المنظمة ومضامینتتناول ھذه الماده 
الدافعیة ، : كما یناقش مواضیع مثل . المساق بعرض النظریات والممارسات اإلداریة فیما یخص سلوك األفراد داخل التنظیم

  .التعلم، دینامیكیة الجماعة، القیادة، االتصال، والھیكل التنظیمي، والثقافة المؤسسیة
 (٠٢٠٣٧٩٧) مشروع بحث : ٣ س م (٣+٠):المتطلب السابق (٠٢٠٣٧٢٢) :

للطالب المھارات الضروریة أو الالزمة للقیام بالدراسة والبحث حیث یتوقع من الطالب أن یقدم مشروعًا كتابة توفر ھذه الماده 
  .حول موضوع محدد مرتبط بتخصصھ

  "عدل التراكمي للطالبرسوب وال یدخل ضمن الم/ ھذا المساق یدرس على أساس نجاح " 
 (٠٢٠١٧١٣) االقتصاد الجزئي : ٣ س م (٣+٠)

الطلب  ة بخلفی ة مالئم  ة ح  ول نظری  ة االقت صاد الجزئ  ي وتطبیقاتھ  ا المختلف  ة امت دادًا إل  ى ق  ضایا متعلق  ة بال  سیاسات     ت زود ھ  ذه الم  اده  
اتخاذ القرارات، النظریة العام ة ل سعر الت وازن،    نظریة المستھلك، نظریة اإلنتاج التنافسي،     : المواضیع الرئیسیة تشمل  . االقتصادیة

  .ونظریة اللعبة واقتصادیات المعلوماتیة
  (٠٢٠٢٧٤١) المحاسبة المالیة : ٣ س م (٣+٠)

ح  ول المف اھیم الرئی  سیة والمب  ادئ المتعلق ة بالمحاس  بة المالی ة، وكیفی  ة تطبی  ق ھ ذه المف  اھیم ف ي اتخ  اذ الق  رارات،       ترك ز ھ  ذه الم اده   
  .یاس التقلیدیة، إجراءات إعداد التقاریر والقوائم المحاسبیة الخاصة بالمعاییر المحاسبیةوأسالیب الق

  (٠٢٠٢٧٤٢) المحاسبة اإلداریة: ٣ س م (٣+٠)
تصمیم واستخدام نظم معلومات المحاسبة اإلداریة في التخطیط والرقاب ة وص نع الق رارات ف ي منظم ات األعم ال       تتناول ھذه الماده    
أنظم ة تك الیف المن تج، إدارة التك الیف عل ى أس اس األن شطة ، محاس بة الم سئولیة وق ضایا س عر             : لمواض یع التالی ة   ویغطي المساق ا  

  .التحویل وتقییم األداء
 (٠٢٠٣٧٣١) اإلدارة اإلستراتیجیة : ٣ س م (٣+٠)

احي اإلداری ة والوظ ائف   الطلبة من الوصول إلى نظریة شاملة ح ول منظم ة األعم ال م ن خ الل بح ث مجم ل الن و         تمكن ھذه الماده    
یع  رض ھ  ذا الم  ساق ق  ضایا إداری  ة اس  تراتیجیة ومواض  یع مرتبط  ة بالبع  د االس  تراتیجي مث  ل    . المتع  ددة وإیج  اد التكام  ل فیم  ا بینھ  ا 

أسالیب التحلیل المرتبطة بال صناعة والمناف سة، اإلس تراتیجیات األساس یة أو الرئی سة، الح صول عل ى می زة تناف سیة ، وتطبی ق ھ ذه             
  .تراتیجیاتاإلس

 (٠٢٠٣٧٣٦) إدارة العملیات ونمذجة البیانات (٠٢٠٣٧٣٣) المتطلب السابق: ٣ س م (٣+٠)
یركز على آلیات نمذجة البیانات وأسالیبھا مثل البرمجة الخطیة ، تحلیل القرارات ونظریة صفوف ھذه الماده القسم األول من 

. رة شمولیة حول وظائف العملیاتالقسم الثاني یوفر نظ.  في إدارة العملیاتوالحقًا یتم التركیز على التطبیقات اإلداریة. االنتظار
عدة مواضیع مثل تطویر منتجات ، إدارة الموارد، التخطیط على مستوى المصنع، إدارة الشراء والعالقات مع الماده ستعرض وت

یة ، والمرونة والنوعیة والسرعة وفعالیة الموردین، وأھمیة تلك المواضیع وعالقتھا باألھداف العملیاتیة من حیث االعتماد
  .التكالیف
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 (٠٢٠٣٧٣٧) إدارة السلسلة التوریدیة واللوجستیة : ٣ س م (٣+٠)  المتطلب السابق(٠٢٠٣٧٣٣ )  

المواضیع تشمل المبادئ . على قضایا استراتیجیة وتشغیلیة فیما یتعلق بإدارة سلسلة التورید واللوجستیة ه تركز ھذه الماد
تراتیجیة في إدارة اللوجستیة، تصمیم أنظمة المواد وقنوات التزوید، إدارة المخزون والطلب، خدمات المستھلك المرتبطة االس

  .أنظمة المعلومات المرتبطة بالمواد ، طلبات الشراء وإدارة النقل والمستودعات ومناولة المواد. بالتخزین أو المواد
  (٠٢٠٣٧٣٨) إدارة اإلبداع وتطویر األعمال الحدیثة: ٣ س م (٣+٠)

یتناول المساق اإلبداع كعملیة معقدة ومتطورة نحتاج إلى . التحول إلى االبتكار، الریادة واإلبداع في المنظماتتتناول ھذه الماده 
  .بداعاالبتكار الفردي، تلمس الفرص، التنظیم بھدف االنتفاع واإلفادة من اإل: تشمل المواضیع . رعایة كما تحتاج إلى إدارة 

  (٠٢٠٣٧٤٠) إدارة المشاریع: ٣ س م (٣+٠)
ویركز . الجوانب المتعلقة بالتخطیط والرقابة إلدارة المشاریع والتي ترتبط بجوانب تطبیقیة عدیدة في ھذا المجالتتناول ھذه الماده 

م التنظیم على أساس المشاریع المساق على األسالیب الحدیثة والتقنیات المستخدمة في ھذه الجوانب والتطبیقات اإلداریة لمفھو
  .وبحث ھذه الجوانب باستعراض نماذج وقضایا معاصرة

 (٠٢٠٤٧٢٦) التحلیل المالي: ٣ س م (٣+٠)
استخدام المعلومات المحاسبیة في الشركة، أھمیة المعلومات المالیة وتحلیلھا في خدمة أسواق رأس المال، تتناول ھذه الماده 

  .یر ھذه المعلومات وتطبیق ھذه المھارات على مختلف القرارات وبدائل القراراتوبعرض المھارات المطلوبة لتفس
 (٠٢٠٤٧٢١) مالیة الشركات المساھمة : ٣ س م (٣+٠)

ترك  ز الم  ادة عل  ى  المعرف  ة العملی  ة تج  اه كثی  ر م  ن     . تختب  ر ھ  ذه الم  ادة نظری  ة اإلدارة المالی  ة وتطبیقاتھ  ا ل  دى ال  شركات الحدیث  ة    
لرئیسة والتي منھا مفھوم وتحلی ل الموازن ة الرأس مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی یم             الموضوعات المالیة ا  

موض وعات  . األصول، التمویل طویل األجل، سیاس یات توزی ع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة لل شركات وم صادر التموی ل الدولی ة              
إن مف اھیم  . ي ت شمل الت أجیر، االن ضمام واالن دماج، وإدارة رأس الم ال العام ل      أخرى في مجال اإلدارة المالی ة س تغطى إنتقائی ا والت       

  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(ھذه المادة ستكون تكاملیة مع النظریات المعیاریة 
        (٠٢٠٣٧٩٩) الرسالة: ٩س م (٠+٩)

ع الذي سوف یعكس طموحھ المھني أن مشروع الرسالة ھو جانب ھذه الرسالة الطالب توجیھ اھتماماتھ واختیار المشروتمكن 
حیث تتجلى في ھذه المرحلة المعرفة والقدرة المتكونة خالل المراحل األولى من . رئیس من متطلبات الحصول على الدرجة

حثیة تتناول مشكلة ھامة ویقوم الطالب بتطبیق المعرفة النظریة عملیًا من خالل تطبیقھا على مشروع رسالة ب. المساقات الدرسیة
ھذه الرسالة تمكن الطالب . یأخذ فیھا بعین االعتبار األدبیات السابقة حول الموضوع وكذلك المنھجیة التي ستخدم ھذه الدراسة

  .توجیھ اھتما تھ واختیار المشروع الذي سوف یعكس طموحھ المھني
  ".دراستھعلى الطلبة تقدیم مشروع الرسالة قبل نھایة الفصل الثالث من "
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 مسار الشامل/ الخطة الدراسیة لماجستیر إنتاج وعملیات
  :متطلبات عامة للقبول: اوًال

  .تنطبق على ھذه الخطة متطلبات القبول العامة والمتعلقة ببرنامج الماجستیر في الجامعة الھاشمیة
االقت صاد، إدارة األعم ال،   : ات التالی ة المتقدمین للبرنامج یج ب أن یكون وا حاص لین عل ى درج ة البك الوریوس ف ي إح دى التخص ص             

  .المحاسبة، البنوك، التمویل أو الھندسة
  :متطلبات خاصة: ثانیًا

. على المتقدمین لدرجة الماجستیر الحصول على عالمة النجاح في امتحان المستوى للغة االنجلیزیة والذي تعق ده الجامع ة الھاش میة    
الطلب ة الحاص لین عل ى عالم ة     ).٠١٢٠١١٣(ة في القراءة والكتاب ة باللغ ة االنجلیزی ة    ومن یخفق في النجاح علیھ اجتیاز مادة متقدم       

  . أو أي امتحان بدیل مكافئ لھ یعفون من ھذا الشرطTOEFL فأكثر في امتحان ٥٠٠
  :المتطلبات السابقة: ثالثًا

  .٢٠٠٨للعام ) ٧(من تعلیمات درجة الماجستیر رقم ) ٦( وتحدد بشكل فردي طبقًا للمادة -
  :موزعة كما یلي)  ساعة معتمدة١٨(المواد اإلجباریة . أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - ٣ اإلحصاء ومنھجیة البحث العلمي ٠٢٠٣٧٣٢

 ٠٢٠٣٧٣٢ ٣ إدارة اإلنتاج والعملیات ٠٢٠٣٧٣٣
 - ٣  إدارة التسویق ٠٢٠٣٧٣٤
 - ٣ إدارة جودة ٠٢٠٣٧٣٩
  -  ٣  وك التنظیميالسل  ٠٢٠٣٧٣٥
  ٠٢٠٣٧٣٢  ٣  مشروع بحث  ٠٢٠٣٧٩٧
  ٠٫٠٠٠  -  االمتحان الشامل  ٢٢٠٣٧٩٨

  
  :یختارھا الطالب من المواد التالیة) ساعات معتمدة١٥(المواد االختیاریة . ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - ٣ اقتصاد جزئي ٠٢٠١٧١٣
 - ٣ المحاسبة المالیة ٠٢٠٢٧٤١
  - ٣  محاسبة إداریة  ٠٢٠٢٧٤٢
 - ٣ إدارة إستراتیجیة ٠٢٠٣٧٣١
 ٠٢٠٣٧٣٣  ٣ إدارة العملیات ونمذجة البیانات  ٠٢٠٣٧٣٦
  ٠٢٠٣٧٣٣  ٣ إدارة السلسلة التوریدیة واللوجستیة  ٠٢٠٣٧٣٧
  - ٣ اإلبداع وتطویر األعمال الجدیدة  ٠٢٠٣٧٣٨
  - ٣ إدارة المشاریع  ٠٢٠٣٧٤٠
  ٠٢٠٤٧٢١ ٣  يتحلیل مال  ٠٢٠٣٧٢٦
 - ٣ مالیة الشركات المساھمة ٠٢٠٤٧٢١
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  لمواد اوصف 
  )٠+٣( س م ٣: أسالیب اإلحصاء ومنھجیة البحث العلمي ) ٠٢٠٣٧٣٢( 

أسالیب اإلحصاء التطبیقي مثل طرق جمع البیانات، وتحلی ل وتف سیر البیان ات ب شكل ی ساعد عل ى اتخ اذ الق رارات         تتناول ھذه الماده   
ع دة مواض یع مث ل ت صمیم الدراس ة البحثی ة والدراس ة االس تطالعیة،         الم اده  شمل ت  و. بیئة غیر المستقرة أو حاالت ع دم التأك د   في ال 

والتحلیل االستكشافي للبیانات، التحلیل الوصفي للبیانات، طرق التحلیل اإلحصائي، العینات االحتمالیة واالنحدار الب سیط والمتع دد،      
  . واختیار الفرضیاتوتحلیل السالسل الزمنیة

  )٠+٣( س م ٣: إدارة اإلنتاج والعملیات ) ٠٢٠٣٧٣٣(
: ت شمل  الم اده  غطیھ ا  المواض یع الت ي ت  . ق تحلیلی ة حدیث ة  على تصمیم وتشغیل وض بط نظ ام اإلنت اج باس تخدام ط ر       تركز ھذه الماده    

ت اإلنت اج وحجمھ ا، الت صمیم ال داخلي لھ  ذه     ت صمیم المن تج واختی ار مراح ل الت صمیم، التخط یط الختب ار الموق  ع لإلنت اج أو ت سھیال         
  .التسھیالت، الجدولة ، إدارة المشروع، إدارة الجودة، وضبط الجودة

   )٠+٣( س م ٣ : إدارة التسویق) ٠٢٠٣٧٣٤(
كم ا أن ھ   . تحلیل عملیة التسویق وبیئة التسویق، المؤسسات والجھات المرتبطة بالعملیة التسویقیة والوظائف كذلك الماده  ھذه  تتناول

الم   ساق یع   رض ك   ذلك المف   اھیم  . ی   ستعرض العالق   ات واالتجاھ   ات ف   ي النظ   ام االقت   صادي الق   ائم عل   ى نظ   ام ال   سوق المفت   وح   
  .والمصطلحات المستخدمة في القرارات التسویقیة من وجھة نظر مدیر التسویق

  )٠+٣( س م ٣: إدارة الجودة ) ٠٢٠٣٧٣٩ (
دة والمنھجیة والممارسات المرتبطة بالمؤسسات الصناعیة والخدمیة، و یتناول مواضیع على مفاھیم إدارة الجوتركز ھذه الماده 

مثل الجوانب التنظیمیة والثقافیة إلدارة الجودة والتي ترتبط بتطبیق أنظمة الجودة، إیصال مفھوم الجودة وتشكیل فرق العمل، 
  والتدریب والتعلم في مجال النوعیة والجودة

  )٠+٣( س م ٣: نظیمي السلوك الت) ٠٢٠٣٧٣٥ (
یقوم ھذا . السلوك المرتبط باألفراد داخل المنظمة ومضامین مرتبطة بھ فیما یتعلق باتخاذ القرارات اإلداریةتتناول ھذه الماده 

الدافعیة ، : كما یناقش مواضیع مثل . المساق بعرض النظریات والممارسات اإلداریة فیما یخص سلوك األفراد داخل التنظیم
  .، دینامیكیة الجماعة، القیادة، االتصال، والھیكل التنظیمي، والثقافة المؤسسیةالتعلم

  )٠٢٠٣٧٢٢(سابق ال متطلبال ):٠+٣( س م ٣: مشروع بحث ) ٠٢٠٣٧٩٧(
للطالب المھارات الضروریة أو الالزمة للقیام بالدراسة والبحث حیث یتوقع من الطالب أن یقدم مشروعًا كتابة توفر ھذه الماده 

  . موضوع محدد مرتبط بتخصصھحول
  "رسوب وال یدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب/ على أساس نجاح ھذه الماده تدرس " 
  )٠+٣( س م ٣: االقتصاد الجزئي ) ٠٢٠١٧١٣(

اسات الطلب  ة بخلفی  ة مالئم  ة ح  ول نظری  ة االقت  صاد الجزئ  ي وتطبیقاتھ  ا المختلف  ة امت  دادًا إل  ى ق  ضایا متعلق  ة بال  سی  ت  زود ھ  ذه الم  اده 
نظریة المستھلك، نظریة اإلنتاج التنافسي، اتخاذ القرارات، النظریة العام ة ل سعر الت وازن،        : المواضیع الرئیسیة تشمل  . االقتصادیة

  .ونظریة اللعبة واقتصادیات المعلوماتیة
   )٠+٣( س م ٣ : المحاسبة المالیة) ٠٢٠٢٧٤١(

تعلق  ة بالمحاس  بة المالی  ة، وكیفی  ة تطبی  ق ھ  ذه المف  اھیم ف  ي اتخ  اذ الق  رارات،  ح  ول المف  اھیم الرئی  سیة والمب  ادئ المترك  ز ھ  ذه الم  اده 
  .وأسالیب القیاس التقلیدیة، إجراءات إعداد التقاریر والقوائم المحاسبیة الخاصة بالمعاییر المحاسبیة

    )٠+٣( س م ٣ : المحاسبة اإلداریة) ٠٢٠٢٧٤٢(
محاسبة اإلداریة في التخط یط والرقاب ة وص نع الق رارات ف ي منظم ات األعم ال        تصمیم واستخدام نظم معلومات ال تتناول ھذه الماده    

أنظم ة تك الیف المن تج، إدارة التك الیف عل ى أس اس األن شطة ، محاس بة الم سئولیة وق ضایا س عر             : ویغطي المساق المواض یع التالی ة     
  .التحویل وتقییم األداء

   )٠+٣( س م ٣ : اإلدارة اإلستراتیجیة) ٠٢٠٣٧٣١(
الطلبة من الوصول إلى نظریة ش املة ح ول منظم ة األعم ال م ن خ الل بح ث مجم ل الن واحي اإلداری ة والوظ ائف              ھذه الماده   تمكن  

یع  رض ھ  ذا الم  ساق ق  ضایا إداری  ة اس  تراتیجیة ومواض  یع مرتبط  ة بالبع  د االس  تراتیجي مث  ل    . المتع  ددة وإیج  اد التكام  ل فیم  ا بینھ  ا 
ناف سة، اإلس تراتیجیات األساس یة أو الرئی سة، الح صول عل ى می زة تناف سیة ، وتطبی ق ھ ذه           أسالیب التحلیل المرتبطة بال صناعة والم  

  .اإلستراتیجیات
  )٠٢٠٣٧٣٣(سابق المتطلب ال  ):٠+٣( س م ٣ : إدارة العملیات ونمذجة البیانات) ٠٢٠٣٧٣٦(

خطیة ، تحلیل القرارات ونظریة صفوف یركز على آلیات نمذجة البیانات وأسالیبھا مثل البرمجة الھذه الماده القسم األول من 
. القسم الثاني یوفر نظرة شمولیة حول وظائف العملیات. والحقًا یتم التركیز على التطبیقات اإلداریة في إدارة العملیات. االنتظار

العالقات مع عدة مواضیع مثل تطویر منتجات ، إدارة الموارد، التخطیط على مستوى المصنع، إدارة الشراء ووتستعرض الماده 
الموردین، وأھمیة تلك المواضیع وعالقتھا باألھداف العملیاتیة من حیث االعتمادیة ، والمرونة والنوعیة والسرعة وفعالیة 

  .التكالیف
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  )٠٢٠٣٧٣٣(متطلب السابق ال  ):٠+٣( س م ٣: إدارة السلسلة التوریدیة واللوجستیة) ٠٢٠٣٧٣٧(
المواضیع تشمل المبادئ . جیة وتشغیلیة فیما یتعلق بإدارة سلسلة التورید واللوجستیة على قضایا استراتیتركز ھذه الماده 

االستراتیجیة في إدارة اللوجستیة، تصمیم أنظمة المواد وقنوات التزوید، إدارة المخزون والطلب، خدمات المستھلك المرتبطة 
  .لشراء وإدارة النقل والمستودعات ومناولة الموادأنظمة المعلومات المرتبطة بالمواد ، طلبات ا. بالتخزین أو المواد

   )٠+٣( س م ٣ : إدارة اإلبداع وتطویر األعمال الحدیثة) ٠٢٠٣٧٣٨(
یتناول المساق اإلبداع كعملیة معقدة ومتطورة نحتاج إلى . التحول إلى االبتكار، الریادة واإلبداع في المنظماتتتناول ھذه الماده 

  .االبتكار الفردي، تلمس الفرص، التنظیم بھدف االنتفاع واإلفادة من اإلبداع: تشمل المواضیع  . رعایة كما تحتاج إلى إدارة
  )٠+٣( س م ٣: إدارة المشاریع ) ٠٢٠٣٧٤٠ (

ویركز . الجوانب المتعلقة بالتخطیط والرقابة إلدارة المشاریع والتي ترتبط بجوانب تطبیقیة عدیدة في ھذا المجالتعالج ھذه الماده 
ساق على األسالیب الحدیثة والتقنیات المستخدمة في ھذه الجوانب والتطبیقات اإلداریة لمفھوم التنظیم على أساس المشاریع الم

  .وبحث ھذه الجوانب باستعراض نماذج وقضایا معاصرة
  )٠+٣( س م ٣: التحلیل المالي ) ٠٢٠٤٧٢٦(

أھمیة المعلومات المالیة وتحلیلھا في خدمة أسواق رأس المال، استخدام المعلومات المحاسبیة في الشركة، تتناول ھذه الماده 
  .وبعرض المھارات المطلوبة لتفسیر ھذه المعلومات وتطبیق ھذه المھارات على مختلف القرارات وبدائل القرارات

  )٠+٣( س م ٣: مالیة الشركات المساھمة ) ٠٢٠٤٧٢١( 
ترك  ز الم  ادة عل  ى  المعرف  ة العملی  ة تج  اه كثی  ر م  ن     .  ل  دى ال  شركات الحدیث  ة تختب  ر ھ  ذه الم  ادة نظری  ة اإلدارة المالی  ة وتطبیقاتھ  ا   

الموضوعات المالیة الرئیسة والتي منھا مفھوم وتحلی ل الموازن ة الرأس مالیة، كلف ة رأس الم ال، ق رارات ھیكلی ة رأس الم ال، تقی یم               
موض وعات  . ل شركات وم صادر التموی ل الدولی ة    األصول، التمویل طویل األجل، سیاس یات توزی ع األرب اح، المطلوب ات الطارئ ة ل          

إن مف اھیم  . أخرى في مجال اإلدارة المالی ة س تغطى إنتقائی ا والت ي ت شمل الت أجیر، االن ضمام واالن دماج، وإدارة رأس الم ال العام ل            
  .للعائد والمخاطرة وكذلك ھیكلیة السوق) النمطیة(ھذه المادة ستكون تكاملیة مع النظریات المعیاریة 
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  :كلیة العلوم التربویة -عا راب
  :، وتضم األقسام التالیة ١٩٩٥    أنشئت كلیة العلوم التربویة عام 

  .قسم المناھج والتدریس •
 .قسم أصول التربیة واإلدارة •
 .قسم علم النفس التربوي •

  :الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة
معلم صف، ومعلم : عة معتمدة بنجاح في التخصصات التالیةسا) ١٢٢(تمنح الكلیة درجة البكالوریوس بعد أن یجتاز الطالب 

  .تربیة فنیة، وإرشاد مدرسي
كما تمنح درجة الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسیة، والدبلوم المھني في اإلرشاد التربوي والنفسي، والدبلوم المھني في اإلدارة 

  .المدرسیة
أسالیب تدریس اللغة : ساعة معتمدة بنجاح في تخصصات) ٣٣(الطالبباإلضافة إلى منحھا درجة الماجستیر بعد ان یجتاز 

/ االنجلیزیة وأسالیب تدریس العلوم، وأسالیب تدریس الریاضیات، والمناھج والتدریس، واإلدارة التربویة، وعلم النفس التربوي
  .تعلم وتعلیم، واإلرشاد التربوي، واإلرشاد األسري، وأصول التربیة

  
  :أھداف الكلیة

  .اد المعلمین والمرشدین والمشرفین التربویین لرفد المؤسسات التربویة وسد حاجاتھا من الكفاءاتإعد •
 .رفع كفایة العاملین في الحقل التربوي في األردن بشكل عام وفي محافظة الزرقاء بشكل خاص •
 .إجراء البحوث التربویة التي تخدم العملیة التربویة •
 ؤسسات في القطاعین العام والخاصالندوات والدورات، وتقدیم االستشارات للمخدمة المجتمع المحلي عن طریق عقد  •
 .تقدیم برامج أكادیمیة تتواءم مع سوق العمل األردني، بحیث تلبي احتیاجات القطاعین العام والخاص •
االعتماد على تزوید الطلبة بالمعارف والمھارات التخصصیة الضروریة لتأھیلھم لدخول سوق العمل بكفاءة عالیة وذلك ب •

 .احدث ما تقدمھا البحوث في التعلیم االلكتروني وتكنولوجیا المعلومات
تعزیز عالقات الشراكة والتعاون مع نظیراتھا من الجامعات األردنیة والعربیة والعالمیة ومع مؤسسات المجتمع المحلي  •

 .لتطویر ورفعة التعلیم والتعلم
  . وابتكاراتھم في المجال التربويتشجیع البحث العلمي وتبني إبداعات الطلبة •

  
  :برامج كلیة العلوم التربویة

  )شامل/رسالة(ماجستیر في أصول التربیة . ١
  )شامل/رسالة(ماجستیر في اإلدارة التربویة . ٢
  )شامل/رسالة(ماجستیر مناھج وأسالیب التدریس .٣
  )شامل/رسالة(ماجستیر أسالیب تدریس العلوم .٤
  )شامل/رسالة( الریاضیاتماجستیر أسالیب تدریس. ٥
  )شامل/رسالة(ماجستیر أسالیب تدریس اللغة االنجلیزیة . ٦
  )شامل/رسالة(ماجستیر في علم النفس التربوي .٧
  )شامل/رسالة(ماجستیر في اإلرشاد األسري . ٨
  )شامل/رسالة (تربوي ماجستیر في اإلرشاد ال.٩

  .شھادة الدبلوم العالي في اإلدارة المدرسیة. ١٠
  .شھادة الدبلوم المھني في اإلرشاد التربوي والنفسي. ١١
  . تخصص إدارة مدرسیةفيشھادة الدبلوم المھني . ١٢
  .تدریسال تخصص أسالیب فيشھادة الدبلوم المھني  .١٣
  الخدمة االجتماعیة تخصص فيشھادة الدبلوم المھني  .١٤
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  ٦٦

  سار الرسالةم/ تخصص أصول تربیة/  الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر
  

    :أحكام وشروط عامة  :أوًال
  .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة الھاشمیة  .١
  .یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي  .٢
  

  :ثانیًا
  

  :أحكام وشروط خاصة
 بعالمة ال تقل TOFELج الماجستیر اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزیة      على الطلبة المتقدمین لبرنام

  .كشرٍط للتخرج) ٥/٩، ٥  ( بعالمة ال تقل عنIELTS أو) ٥٠٠(عن 
  
  

 :المواد االستدراكیة :ثالثًا
لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقـم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا، حسب نص المادة      (

٢٠٠٨. 
  

 : موزعة كما یلي )  فما فوق٧٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٣٣(تتكون الخطة الدراسیة من  :رابعا
  
١.  

  
  : ثماني عشرة ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة) ١٨: (المواد اإلجباریة

  رقم المادة
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة

٠٣٠٢٧٢١  
 

 - ٣ یة وثقافیة للتربیة أصول اجتماع

٠٣٠٣٧٢٢  
 

 - ٣ تربیة مقارنة 

٠٣٠٢٧٢٠  
 

 - ٣ فلسفة التربیة 

٠٣٠٢٧٣٤  
 

 - ٣ فكر تربوي إسالمي

٣٠٣٧٩١  
  

  -  ٣  تحلیل إحصائي في البحوث التربویة

٠٣٠٣٧٩٢  
  

  -  ٣  مناھج بحث في التربیة وعلم النفس 

  
  
٢.  

  
  

  : ھا من المواد التالیةست ساعات معتمدة یختار) ٦: (المواد االختیاریة

  

  رقم المادة
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة

٠٣٠٢٧١٢  
 

 - ٣ سیاسات تربویة

٠٣٠٢٧١٤  
 

 - ٣ تنمیة موارد بشریة 

٠٣٠٢٧٢٤  
 

 - ٣ اقتصادیات تعلیم 

٠٣٠٢٧٢٨  
 

 - ٣ تاریخ التربیة

٠٣٠٢٧٣٠  
 

 - ٣ تربیة سیاسیة 

   
٠٣٠١٧٠٠  

 -- ٣ صمیمھنظریة المنھاج وت

  
  
  الرسالة الجامعیة   .٣

  رقم المادة
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة

٠٣٠٢٧٩٩  
 

 -- ٩ ة ـة جامعیــرسال
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  ٦٧

  االمتحان الشامل/تخصص أصول تربیة / الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر 
  

    :أحكام وشروط عامة  :أوًال
  .امج الماجستیر في الجامعة تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرن  .١
  .یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي  .٢
  

  :ثانیًا
  

  :أحكام وشروط خاصة
 بعالمة ال تقل TOFEL     على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزیة 

  .كشرٍط للتخرج) ٥/٩، ٥  ( بعالمة ال تقل عنIELTS أو) ٥٠٠(عن 
  
  

 :المواد االستدراكیة :ثالثًا
 .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقـم ) ٦(     یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا، حسب نص المادة 

  
  :ثالث وثالثین ساعة معتمدة موزعة كما یلي) ٣٣(تتكون الخطة الدراسیة من  :رابعًا

 
  : أربعة وعشرون  ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة) ٢٤: (المواد اإلجباریة  .١

  
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

٠٣٠٢٧٢١  
 

 - ٣ أصول اجتماعیة وثقافیة للتربیة

٠٣٠٢٧٢٢  
 

 - ٣ تربیة مقارنة

٠٣٠٢٧٢٠  
 

 - ٣ فلسفة التربیة

٠٣٠٢٧٢٣  
 

 - ٣ المي فكر تربوي اس

٠٣٠٢٧٣١  
 

 - ٣ فكر تربوي معاصر 

٠٣٠٢٧١٢  
 

 - ٣ سیاسات تربویة

٠٣٠٣٧٩٢  
 

 - ٣ مناھج بحث في التربیة وعلم النفس 

٠٣٠٣٧٩٨   
  

  ٣٠٣٧٩٢  ٣  مشروع بحث 

  
  : تسع ساعات معتمدة تختار من المواد التالیة) ٩: (المواد االختیاریة  .٢

 المتطلب السابق ةالساعات المعتمد اسم المادة رقم المادة

٠٣٠٢٧٢٦   
  

    ٣  التربیة في البالد العربیة 

٠٣٠٢٧١٤  
 

 -- ٣ تنمیة موارد بشریة

٠٣٠٢٧٢٤  
 

 -- ٣ اقتصادیات التعلیم 

٠٣٠٢٧٢٨  
 

 -- ٣ تاریخ التربیة

  تربیة سیاسیة  ٠٣٠٢٧٣٠
 

٣ -- 

 -- ٣ نظریة المنھاج وتصمیمھ ٠٣٠١٧٠٠ 
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  ٦٨

     وصف المواد
 ).٠+٣(م .س٣  -:المنھاج وتصمیمھ نظریة ٠٣٠١٧٠٠ 

ت  شمل ھ  ذه الم  ادة أھ  م التوجھ  ات التربوی  ة ف  ي مج  ال نظری  ات الم  نھج؛ كالتوج  ھ ال  سلوكي، وتوج  ھ الم  واد الدراس  یة، والتوج  ھ          
االجتم  اعي، والتوج  ھ التط  وري، وتوج  ھ العملی  ات المعرفی  ة، والتوج  ھ اإلن  ساني، وتوج  ھ االنفت  اح الشخ  صي، والمقارن  ة بینھ  ا،       

  اء تطبیقات عملیة علیھا، ونماذج تصمیم المناھج، والقیام بتصمیم مناھج تتوافق مع ھذه التوجھاتوإجر
 

 ).٠+٣(م .س٣  -: أصول اجتماعیة وثقافیة للتربیة٠٣٠٢٧٢١
تربی ة، وال ضبط    والة والتن شئة االجتماعی   ،تتناول المادة أصول التربیة االجتماعی ة والثقافی ة والمجتم ع والتربی ة، والثقاف ة والتربی ة          

 . االجتماعي والتربیة، والتغیر االجتماعي والتربیة
 ).٠+٣(م .  س٣:  سیاسات تربویة٠٣٠٢٧١٢

تشمل المادة التعریف بمفھوم السیاسة التربویة والقضایا والجوانب التي تھتم بھا وتقع ضمن إطارھا كقضیة تمیھن التعل یم وتك افؤ       
ی ة، ونم اذج ال سیاسات التربوی ة وق ضایا التعل یم المحوری ة، وق ضایا معاص رة ف ي ال سیاسات              الفرص، وآلیة اتخ ذا الق رارات التربو      

  . التربویة
 ).٠+٣(م .س٣  -:تربیة مقارنة ٠٣٠٢٧٢٢

تركز ھذه المادة على نشأة التربیة المقارنة، وتطورھا ، وأھمیتھا، وأھدافھا، ومنھجھا، والفروض والمبادئ التي ت ستند الیھ ا، م ن         
 .ي دول مختلفةحلیل الجوانب المختلفة للعملیة التربویة ، ودراسة العوامل المؤثرة في تشكیل النظم التعلیمیة ومقارنتھا فأجل ت

 ).٠+٣(م .س٣  -:فلسفة التربیة ٠٣٠٢٧٢٠
الحقیق ة  (فلسفات الرئی سیة   المادة الفلسفة والتربیة، الفلسفة التربویة، والمضامین التربویة التطبیقیة، والقوالب التربویة لل      ھذه تشمل 

لتمكین الدارسین من تحلیل مضمون ھذه الفل سفات وتقویمھ ا   ) القیم، واألخالق، والعقیدة، والوجود، والكون، واإلنسان ووالمعرفة،  
 .وتوظیفھا في العملیة التربویة، كما تتناول وظائف ھذه الفلسفات في العملیة التربویة

 ).٠+٣(م .س٣  -:تنمیة موارد بشریة ٠٣٠٢٧١٤
تتناول ھذه المادة التنمیة والنمو والتطور، وأھداف التنمیة، وعالقتھا بالتربی ة، ودور العملی ة التربوی ة ف ي تنمی ة الم وارد الب شریة،           
والتنمی ة االقت  صادیة واالجتماعی ة والثقافی  ة، واب راز التربی  ة ك أداة أساس  یة ف  ي إح داث التغیی  ر ف ي المجتم  ع، وبن اء شخ  صیة الف  رد         

 .والمجتمع وتحدید ھویتھما
 ).٠+٣(م .س٣  -:اقتصادیات تعلیم ٠٣٠٢٧٢٤

 المادة اقتصادیات التعلیم، ومیادینھا، وحدودھا، وأنواعھا، واألسس التي تق وم علیھ ا، وعالق ة االقت صاد ب التعلیم، ودور          ھذه تتناول
م ن حی ث التكلف ة والتموی ل، والعائ دات، اإلنف اق،       (عل یم  التعلیم في استثمار العنصر البشري كقوة إنتاجی ة، ومج ال االقت صاد ف ي الت           

 ).وھجرة العقول، والتوزیع المھني، والتخطیط التربوي
 ).٠+٣(م .س٣  -: فكر تربوي معاصر٠٣٠٢٧٣١

   تتناول ھذه المادة إلى تعمیق فھم الطلبة لطبیعة القیادة ونماذجھا من منظور إسالمي  مع التركیز على مبادئھا وأخالقیاتھا
 .ونظریاتھا ومفاھیمھا ومھاراتھا وتطبیقاتھا وتحدیاتھا المعاصرة

 ).٠+٣(م .س٣  -: فكر تربوي إسالمي٠٣٠٢٧٢٣
اب ن س حنون   : تتناول ھذه المادة المصادر والمذاھب العامة ف ي الفك ر الترب وي اإلس المي عن د م شاھیر الم ربین الم سلمین،  أمث ال              

 . الخ...  سینا والزرنوجي وابن جماعة وابن خلدون والفارابي والقابسي وابن مسكویھ وابن
 ).٠+٣(م .س٣  -: التربیة في البالد العربیة ٠٣٠٢٧٢٦

تبحث ھذه المادة في مقومات المجتمع العربي وبنیة العائلة فیھ، الطرق المتبعة في تكوین الشخصیة االجتماعی ة، والھوی ة العربی ة      
ربی ة ف ي غ رس الق یم االجتماعی ة، والثقاف ة اإلبداعی ة وعالقتھ ا ب الواقع العرب ي االجتم اعي            المعیشیة في المجتمع العربي، ودور الت   

 . واإلنسان العربي والتحدي الحضاري، وتركز على التربیة العربیة وفلسفتھا ومناھجھا، وأسسھا ، وبنیتھا ومشكالتھا
 ).٠+٣(م .س٣  -: تاریخ التربیة٠٣٠٢٧٢٨

 ودراسة التربیة كصور فكری ة للتركی ب   ، وأسالیب دراستھ من حیث الشكل والمضمون،اریخ التربیةتبحث ھذه المادة في مفھوم ت    
ھ دافھا ومن اھج   أاالقتصادي واالجتماعي للمجتمع، واألسس التاریخیة للتربیة عبر العصور القدیم ة والوس طى والحدیث ة م ن حی ث          

  . تربویة في تلك الحضاراتالتعلیم فیھا، ومراحلھا وطرقھا، وآراء المربین ونظریاتھم ال
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  ٦٩

 ).٠+٣(م .س٣  -: تربیة سیاسیة٠٣٠٢٧٣٠
تتن  اول ھ   ذه الم  ادة مفھ   وم التربی  ة ال   سیاسة، وأص   ولھا، ومبادئھ  ا، وأھ   دافھا، وأم  ور الجماع   ة الحیاتی  ة األمنی   ة واالقت   صادیة،         

لم ساواة، والع دل، والرف اه، والعالق ة المتبادل ة ب ین        والمواطن ة والحری ة وا  ،واالجتماعیة، والثقافیة، والتعریف ب الحقوق والواجب ات      
  . المواطن والوطن والدولة، في ظل الدستور والقانون

 
 ).٠+٣(م .س٣  -: مناھج بحث في التربیة وعلم النفس ٠٣٠٣٧٩٢

وت  صمیماتھا،  الم  ادة ت  صمیم أس  الیب البح  ث الترب  وي، واختی  ار العین  ة، ال  صدق ال  داخلي والخ  ارجي، أن  واع البح  وث      ھ  ذهتتن  اول
 . واختبار الفرضیات وتطبیقاتھا في تصمیم بحث مصغر، واستخدام أسالیب التحلیل اإلحصائي والتحلیلي والوصفي

 )٠+٣( س م ٣    التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة٣٠٣٧٩١
وتطبیق ذلك على ) F   ، Z X2مثل (تتناول ھذه المادة التوزیعات واالختبارات اإلحصائیة المستخدمة في فحص الفرضیات،

عدة فرضیات متعلقة بفحص المتوسطات واالرتباطات والنسب لعینة واحدة او لعینتین، العملیات اإلحصائیة المتعلقة بتحلیل 
وبالمقارنات البعدیة، اختبارات إحصائیة غیر معملیة، تحلیل التباین المصاحب، ربط ) التباین وبخاصة التباین األحادي والثنائي

   . نواتج التحلیل الحاسوبي باستخدام الرزم المتوافرةإحصائیات

 ).٠+٣(م .س٣ -: الرسالة٠٣٠٢٧٩٩
 المادة البحث العلمي من حیث عناصره وخطواتھ وإعداده وكتابة تقریر البحث بشكلھ النھائي حسب أصول  ھذهتشمل

  . ومواصفات إجراء البحوث
 قبل نھایة الفصل الثالث من التحاقھ بدراسة الماجستیر وبعد موافقة األستاذ یقوم الطالب بإعداد او بتقدیم مشروع بحث: (مالحظة

ویقوم الطالب بمتابعة إجراءات البحث وتحلیل النتائج وكتابة تقریر البحث بشكلھ النھائي بإشراف أحد . المشرف على المشروع
ویكون نجاح في ھذه المادة . التي تعین لھذه الغایةأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة ویقوم بالدفاع عن بحثھ أمام لجنة الفاحصین 

 ).مرھون بموافقة اللجنة الفاحصة
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  ٧٠

  )لة ارسـ( تخصص إدارة تـربویـة / الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : أوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة -١  
  .بل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي   یق-٢  

  
  :ثانیًا

  
  :أحكام وشروط خاصة

 بعالمة ال تقل TOEFL     على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزیةُ 
  .كشرٍط للتخرج) ٥/٩، ٥  ( بعالمة ال تقل عنIELTS أو) ٥٠٠(عن  

  
  :المواد االستدراكیة : ثالثًا    

  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 
  

  :فما فوق موزعة كما یلي ) ٧٠٠(ساعة معتمدة من مستوى) ٣٣(تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا   
  :ساعة معتمدة ، تشمل المواد التالیة ) ١٨: (باریة المواد االج  .أ

  رقـم المـادة  اسـم المـادة  الساعـات المعتمـدة  المتطلب السابق
  ٠٣٠٢٧١٠  النظریة  التنظیمیة  ٣  --
  ٠٣٠٢٧٠٠  مقدمة في القیادة تربویة  ٣  --
  ٠٣٠٣٧٩٢  مناھج بحث في التربیة وعلم النفس   ٣  --
  ٠٣٠٢٧١٢  سیاسات تربویة  ٣  -
  ٠٣٠٣٧٩١  تحلیل احصائي في البحوث التربویة   ٣  --

  ٣٠٢٧٢١  اصول اجتماعیة وثقافیة للتربیة   ٣  --
  

   : ساعات معتمدة موزعة كما یلي) ٦: (المواد االختیاریة . ب
  رقـم المـادة  اسـم المادة  الساعات المعتمـدة  المتطلب السابق

  ٠٣٠٢٧١١  نظریات واسالیب اشراف تربوي   ٣  --
  ٠٣٠٢٧٢٠  سفة التربیة فل  ٣  --
  ٠٣٠٢٧١٣  ادارة تعلیم عالي   ٣  --
  ٠٣٠٢٧١٤  تنمیة موارد بشریة  ٣  --
  ٠٣٠٢٧٢٢  تربیة مقارنة   ٣  --
  ٠٣٠٢٧٢٣  فكر تربوي اسالمي   ٣  --
  ٠٣٠٢٧٢٤  اقتصادیات تعلیم  ٣  --

 
  ).٠٣٠٢٧٩٩(ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩(الرسالة الجامعیة  . ج
  
  

  )بامتحان شامل(تخصص إدارة تـربویــــــة / درجة الماجستیر الخطــة الدراسیـــة ل
  :أحكام و شروط عامة : أوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة -١  
  .  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي -٢  

  
  :ثانیًا

  
  :شروط خاصةأحكام و

 بعالمة ال تقل TOEFL     على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزیة 
  .كشرٍط للتخرج) ٥/٩، ٥  ( بعالمة ال تقل عنIELTS أو) ٥٠٠(عن 

  
  :المواد االستدراكیة : ثالثًا   

  .١٩٩٨لسنة ) ٢(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦ (یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة
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  ٧١

  :فما فوق موزعة كما یلي) ٧٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٣٣(تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا   
  :ساعة معتمدة ، تشمل المواد التالیة ) ٢٤: (المواد اإلجباریة . أ

  م المـادةرقـ  اسـم المـادة  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق
  ٠٣٠٢٧٠٠  مقدمة  في القیادة التربویة  ٣  -
  ٠٣٠٢٧١٠  النظریة التنظیمیة   ٣  -
  ٠٣٠٢٧١٢  سیاسات تربویة   ٣  -
  ٠٣٠٣٧٩٢  مناھج بحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -
  ٠٣٠٢٧١١  نظریات وأسالیب إشراف تربوي   ٣  -
  ٠٣٠٢٧٢١  أصول اجتماعیة وثقافیة للتربیة   ٣  -

  ٠٣٠٢٧١٣   عالي إدارة تعلیم  ٣  
  ٣٠٣٧٩٨  مشروع بحث    ٣  ٣٠٣٧٩٢

  :  تسع ساعات معتمدة موزعة كما یلي )  ٩: (المواد االختیاریة   .ب
  

  رقـم المـادة  اسـم المادة الساعات المعتمدة  المتطلب السابق
  ٠٣٠٢٧٢٢  تربیة مقارنة  ٣  -
  ٣٠٣٧٩١  تحلیل إحصائي  في البحوث التربویة   ٣  -
  ٠٣٠٢٧٣١  صر فكر تربوي معا    -
  ٠٣٠٢٧٢٠  فلسفة التربیة   ٣  -
  ٠٣٠٢٧١٤  تنمیة موارد بشریة  ٣  -
  ٠٣٠٢٧٢٤  اقتصادیات تعلیم  ٣  -
  ٠٣٠٢٧٢٣  فكر تربوي إسالمي   ٣  -
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  ٧٢

   موادالوصف 
  ، )٠+٣(م .  س٣    مقدمة في القیادة التربویة٣٠٢٧٠٠

ت التربویة في س یاق التغیی ر المنظم ي وتنمی ة فھ م الطلب ة لطبیع ة        تتناول ھذه المادة إلى تقدیم عرض لركائز فھم القیادة في المنظما     
وت شتمل الموض وعات الرئی سة لھ ذا الم ساق عل ى وص ف لطبیع ة القی ادة، وتحلی ل           . القیادة وتطبیقاتھا في إط ار المنظم ات التربوی ة    

  .القیادة والثقافة المنظمیة، ونظریات القیادة، والسلوك اإلداري والقیادي
  )٠+٣(م . س٣یة التنظیمیة  النظر٣٠٢٧١٠

تتناول ھذه المادة نظرة  شمولیة للمفاھیم والنظریات التنظیمیة التي تمكن من فھم السلوك اإلن ساني ف ي المنظم ات التربوی ة والتنب ؤ          

  .بھ وتمكن الطلبة من تطویر أسس بدائلیة الستخدام النظریة في الدراسات المستقبلیة وتطبیقھا في اإلطار التربوي
  )٠+٣(م . س ٣   سیاسات تربویة١٢٣٠٢٧

تتن اول ھ ذه الم ادة تعریف ًا لمفھ وم ال سیاسة التربوی ة والق ضایا والجوان ب الت ي تھ تم بھ ا وتق ع ض من إطارھ ا كق ضیة تمھ ین التعل  یم                  
 ف  ي وتك  افؤ الف  رص، وآلی  ة اتخ  ذا الق  رارات التربوی  ة، ونم  اذج ال  سیاسات التربوی  ة وق  ضایا التعل  یم المحوری  ة، وق  ضایا معاص  رة       

  .  السیاسات التربویة
  )٠+٣(م .  س٣مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ٣٠٣٧٩٢ 
 تتناول ھذه المادة مفھوم البحث التربوي وطبیعتھ وأعراضھ وأنواعھ وأساسیات، ومناھج البحث التاریخي والوصفي،  

إعدادھا، وتصمیم البحث وأنواعھ، وصیاغة والتجریبي، وأدوات البحث كالمالحظة واالستبانة، والمقابلة واالختبار وشروط 
  . الفرضیات واختبارھا إحصائیًا واتخاذ القرارات بشأنھا، واألسالیب الفنیة في إعداد التقریر وكتابتھ وتوثیقھ وتقویمھ

  )٠+٣(م . س ٣  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ٣٠٣٧٩١
وتطبی ق ذل ك عل ى ع دة     ) F، 2 X Zمث ل  (مستخدمة في فح ص الفرض یات،  تتناول ھذه المادة التوزیعات واالختبارات اإلحصائیة ال       

فرضیات متعلقة بفح ص المتوس طات واالرتباط ات والن سب لعین ة واح دة او لعینت ین، العملی ات اإلح صائیة المتعلق ة بتحلی ل التب این               
تحلی   ل التب  این الم  صاحب، رب   ط   وبالمقارن  ات البعدی  ة، اختب   ارات إح  صائیة غی  ر معملی  ة،      ) وبخاص  ة التب  این األح  ادي والثن   ائي   

  .إحصائیات نواتج التحلیل الحاسوبي باستخدام الرزم المتوافرة
   )٠+٣(م . س ٣    أصول اجتماعیة وثقافیة للتربیة٠٣٠٢٧٢١

 المادة أھم األصول النظریة التي تضبط العمل التربوي و تركز على األصول الفلسفیة و االجتماعیة و السیاسیة  ھذهتتناول
  .وتتقصى اثر العلوم المختلفة على الظواھر و المشكالت التربویة . صادیة و التاریخیةواالقت

  ،)٠+٣(م .  س٣ إدارة تعلیم عالي ٠٣٠٢٧١٣
النظریة االداریة،انظمة التعلیم العالي في : تتناول ھذه المادة الموضوعات الرئیسیة المرتبطة بإدارة التعلیم العالي وبخاصة 

  یب تمویل مؤسسات التعلیم العالي ، إدارة الجامعة الحدیثة المنتجةاالردن والعالم أسال

  ) ٠ + ٣(م .س٣  مشروع بحث   ٣٠٣٧٩٨
تشمل المادة أسالیب إعداد بحث مصغر أو استطالعي في مجال اختصاص الطالب، واعداد تقریر عن ھذه الدراسة ال یقل عن 

  . كلمة ١٠٫٠٠٠
اح والرسوب فقط وال ترصد لھا عالمات أو رموز، وھي بذلك ال تدخل في المعدل تدرس ھذه المادة على أساس النج:مالحظة( 

    ) .التراكمي للطالب 
  ).٠+٣(م .س٣تربیة مقارنة     ٠٣٠٢٧٢٢

تركز ھذه المادة على نشأة التربیة المقارنة، وتطورھا ، وأھمیتھا، وأھدافھا، ومنھجھا، والفروض والمبادئ التي تستند الیھا، من 
  .ل الجوانب المختلفة للعملیة التربویة ، ودراسة العوامل المؤثرة في تشكیل النظم التعلیمیة ومقارنتھا في دول مختلفةأجل تحلی

  )٠+٣(م.س٣   نظریات و اسالیب اشراف تربوي  ٠٣٠٢٧١١
، واإلشراف التعاونيداف ، اإلشراف باألھ: تتناول ھذه المادة عرضا و تحلیال ألھم األسالیب و االتجاھات اإلشرافیة الحدیثة مثل  

  .واإلشراف اإلكلینیكي ، و اإلشراف التكاملي 

  )٠+٣(م .  س٣ فكر تربوي معاصر ٠٣٠٢٧٣١
تتن  اول ھ  ذه الم  ادة إل  ى تعمی  ق فھ  م الطلب  ة لطبیع  ة القی  ادة ونماذجھ  ا م  ن منظ  ور إس  المي  م  ع التركی  ز عل  ى مبادئھ  ا وأخالقیاتھ  ا        

  .اتھا وتحدیاتھا المعاصرةونظریاتھا ومفاھیمھا ومھاراتھا وتطبیق
  ) ٠ + ٣(م .   فلسفة التربیة  س٠٣٠٢٧٢٠

( والقوالب التربویة . تشمل المادة التعریف بالفلسفة والتربیة ، الفلسفة التربویة وأصولھا وأقسامھا والمضامین التربویة التطبیقیة 
وتمكین الدارسین من تحلیل مضمون ھذه ) واإلنسان الحقیقة والمعرفة ، والقیم، واألخالق ، والعقیدة ، والوجود ، والكون ، 

  .الفلسفات وتقویمھا وتوظیفھا في العملیة التربویة 
  )٠+٣(م .  س٣ تنمیة موارد بشریة  ٣٠٢٧١٤

تتناول ھذه المادة مسحًا شامًال لنشأة وبنیة ووظائف تنمیة الموارد البشریة في المنظمات التربوی ة الحكومی ة والخاص ة م ع التركی ز        
  . لى التصورات البدائلیة واألدوار المھنیة والكفایات والخصائص المنظمیة المؤثرة في عملیات تنمیة الموارد البشریة وبرامجھاع
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  ٧٣

  )٠+٣(م .  س٣ اقتصادیات التعلیم  ٣٠٢٧٢٤
علیھ ا وعالق ة االقت صاد    تتناول ھذه المادة تعریفًا بماھی ة اقت صادیات التعل یم، ومیادینھ ا، وح دودھا، وأنواعھ ا، واألس س الت ي تق وم            

حی  ث التكلف  ة والتموی  ل،   م  ن (ب  التعلیم، ودور التعل  یم ف  ي اس  تثمار العن  صر الب  شري كق  وة إنتاجی  ة، ومج  ال االقت  صاد ف  ي التعل  یم         
  ) .، واإلنفاق، وھجرة العقول، والتوزیع المھني، والتخطیط التربويوالعائدات

  )٠+٣(م .  س٣ فكر تربوي إسالمي ٠٣٠٢٧٢٣
الم  ادة إل  ى تعمی  ق فھ  م الطلب  ة لطبیع  ة القی  ادة ونماذجھ  ا م  ن منظ  ور إس  المي  م  ع التركی  ز عل  ى مبادئھ  ا وأخالقیاتھ  ا        تتن  اول ھ  ذه 

  .ونظریاتھا ومفاھیمھا ومھاراتھا وتطبیقاتھا وتحدیاتھا المعاصرة
  )٩+٠(م .س٩:  الرسالة٠٣٠١٧٩٩

كتاب  ة تقری  ر البح  ث ب  شكلھ النھ  ائي ح  سب أص  ول      تتن  اول ھ  ذه الم  ادة  البح  ث العلم  ي م  ن حی  ث عناص  ره وخطوات  ھ وإع  داده و        
  . ومواصفات إجراء البحوث

یقوم الطالب بإعداد او تقدیم مشروع بحث قبل نھایة الفصل الثالث م ن التحاق ھ بدراس ة الماج ستیر وبع د موافق ة األس تاذ            : (مالحظة
ب ة تقری ر البح ث ب شكلھ النھ ائي بإش راف أح د        یقوم الطال ب بمتابع ة إج راءات البح ث وتحلی ل النت ائج وكتا        . المشرف على المشروع  

ویك ون النج اح ف ي ھ ذه الم ادة      . أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة ویقوم بالدفاع عن بحثھ أمام لجنة الفاحصین الت ي تع ین لھ ذه الغای ة      
  ).مرھون بموافقة اللجنة الفاحصة
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  ٧٤

  )مسار الرسالة(تخصص مناھج وأسالیب تدریس / الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة -١  
  .  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي -٢  

  
  :ثانیًا

  
  :أحكام وشروط خاصة

  بعالمة ال تقل عنIELTS او ٥٠٠ بعالمة ال تقل عن TOEFLاللغة اإلنجلیزیة      اجتیاز امتحان المستوى في 
  .قبل انتھاء السنة األولى من االلتحاق بالبرنامج) ٥/٩، ٥(
  
  

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا   
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  
  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   

  :اربع وعشرون ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة) ٢٤: (المواد اإلجباریة  -أ
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة
  نظري  عملي

  رقـم المـادة  اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠١  النظریة والبحث في التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٢  تقویم المناھج وتحلیلھا   ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٣  توجھات معاصرة في تخطیط المناھج وتطویرھا   ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

 
  :   الطالب من المواد التالیة ست ساعات معتمدة، یختارھا)  ٦: (المواد االختیاریة المتخصصة   - ب
  

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٤  قضایا وموضوعات خاصة في المناھج  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٦  التدریس الصفي ونماذجھ   ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٨  لتدریساستخدام الحاسوب في ا  ٢  ٢  -
  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -

  
  .ساعات معتمدة) ٩): (٣٠١٧٩٩( الرسالة  ورقمھا -ج
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  ٧٥

  )مسار الشامل(تخصص مناھج وأسالیب تدریس / الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : أوال 

  . ر العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة  تلتزم ھذه الخطة باإلطا-١  
  .  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي -٢  

  
  :ثانیًا

  
  :أحكام وشروط خاصة

  بعالمة ال تقل عنILETS  او ٥٠٠ بعالمة ال تقل عن TOEFL     اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزیة 
  .قبل انتھاء السنة األولى من االلتحاق بالبرنامج) ٥/٩، ٥(
  
  

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا   
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   
  : وعشرون ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیةاربع) ٢٤: (المواد اإلجباریة  -أ

  

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠١  النظریة والبحث في التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٢  تقویم المناھج وتحلیلھا   ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٣  یط المناھج وتطویرھا توجھات معاصرة في تخط  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٤  قضایا وموضوعات خاصة في المناھج  ٣  -  -

  ٣٠١٧٩٨  مشروع بحث  ٣  -  ٣٠٣٧٩١
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

  
  :  ختارھا الطالب من المواد التالیة تسع ساعات معتمدة، ی)  ٩: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٦  التدریس الصفي ونماذجھ   ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٨  استخدام الحاسوب في التدریس  ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -
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  ٧٦

  مواد الوصف 
  )٠+٣(م .س٣:      نظریة المنھج وتصمیمھ٣٠١٧٠٠

ت  شمل ھ  ذه الم  ادة أھ  م التوجھ  ات التربوی  ة ف  ي مج  ال نظری  ات الم  نھج؛ كالتوج  ھ ال  سلوكي، وتوج  ھ الم  واد الدراس  یة، والتوج  ھ       
ة، والتوج  ھ اإلن  ساني، وتوج  ھ االنفت  اح الشخ  صي، والمقارن  ة بینھ  ا،   االجتم  اعي، والتوج  ھ التط  وري، وتوج  ھ العملی  ات المعرفی    

  .وإجراء تطبیقات عملیة علیھا، ونماذج تصمیم المناھج، والقیام بتصمیم مناھج تتوافق مع ھذه التوجھات
  )٠+٣(م .س٣:     النظریة والبحث في التدریس٣٠١٧٠١

ونظریات التدریس، وتفكیر المعلمین، وتحلیل السلوك الصفي،  المادة تطبیقات نظریات التعلم في التدریس،  ھذهتتناول
  .وخصائص الطلبة والمعلمین، والتعلیم الفعال، والبحوث المتعلقة بالتدریس

  )٠+٣(م .س٣:     تقویم المناھج وتحلیلھا٣٠١٧٠٢
تقویم ھ، وأس س التق ویم    مفھوم تق ویم الم نھج، وأغ راض تقویم ھ، ونم اذج تقویم ھ، ومج االت          : تشمل ھذه المادة موضوعات مثل    

باإلض  افة إل ى تحلی ل الم نھج م ن حی ث فل  سفتھ وأھداف ھ ومحت واه وتقویم ھ، وتحلی ل الكت  اب          . ال سلیم ل ھ، وخط وات عملی ة تقویم ھ     
المدرسي من حیث ترجمتھ للفلسفة واألھداف والمحتوى والنشاطات ، وتنمیت ھ للتفكی ر والق یم واالتجاھ ات، وت صمیمھ وإخراج ھ         

  . ض مادتھ وأسئلتھولغتھ وطرق عر
  )٠+٣(م .س٣:     توجھات معاصرة في تخطیط المناھج وتطویرھا٣٠١٧٠٣

التفكیر النظري والتفكیر العملي في المنھج، الم نھج والتغی ر الترب وي، التوجھ ات البحثی ة ف ي       : تشمل ھذه المادة موضوعات مثل    
المنھج، التربیة السكانیة والمنھج، التربیة البیئیة والم نھج، التربی ة   مجال المناھج، المنھج والبنائیة، المنھج والمعاییر، التكامل في    

  .الصحیة والمنھج، المنھج وحل األزمات، المنھج ومفاھیم التسامح والسالم
  )٠+٣(م .س٣:      قضایا وموضوعات خاصة في المناھج٣٠١٧٠٤

بویة، المنھج والمعرفة، المنھج واألیدیولوجیا، المنھج واألھداف التر: تشمل ھذه المادة موضوعات ذات عالقة بالمنھج مثل
المنھج والتكنولوجیا، االستقصاء في المنھج التربوي، المنھج والتعلیم، دور المعلم في المنھج، المنھج بین العقالنیة واإلنسانیة، 

  .المنھج األخالقي، المنھج الخفي، المنھج واالختبارات
  )٠+٣(م .س٣:      تصمیم التدریس٣٠١٧٠٥

 المادة مبادئ تصمیم التدریس ، وعناصر البرنامج المدرسي، وعناصر الوحدة التدری سیة، وعناص ر الحقائ ب وال رزم       ھذه شملت
التعلیمیة المنشورة والسمعیة والبصریة، وعناصر نماذج ومجمعات التعلیم، وأسالیب تقویم برامج الت دریس، وت صنیف المواق ف        

وع والمختب ر واالستق صاء واالكت شاف والتعل یم المف رد والتعل یم الجمع ي، وإع داد رزم         المحاض رة والت ساؤل والم شر   : التدری سیة 
  .تعلیمیة وتدریسھا، وتطبیقات عملیة في تصمیم وبرمجة الوحدات التعلیمیة وبرامج التعلیم

  )٠+٣(م .س٣:      نماذج التدریس والتدریس الصفي٣٠١٧٠٦
ات النماذج التدریسیة مع أمثل ة عل ى ك ل فئ ة منھ ا، وتطبیق ات ھ ذه النم اذج ف ي          تتضمن ھذه المادة مفھوم النموذج التدریسي، وفئ   

  .التدریس الصفي
  )٠+٣(م .س٣:     إعداد المعلمین واإلشراف علیھم٣٠١٧٠٧

تشمل ھذه المادة النظریة في مجال تعلم المعلم وتطوره، وفحص األطر الحالیة والتاریخیة إلعداد المعل م، والنم اذج المختلف ة ف ي            
إعداد المعلمین، والتوجھات الحالیة في مجال اإلشراف عل ى الت دریس، والعالق ة المتبادل ة ب ین المعل م والم شرف، وكیفی ة توجی ھ             

   .والبحوث في مجال إعداد المعلمین واإلشراف علیھم. جھودھما لتحسین عملیة تدریس العلوم وتطویرھا
  )٠+٣(م .س٣:     بحث إجرائي في تدریس مادة التخصص٣٠١٧٠٩

یقوم الطالب في ھذه المادة ببلورة مشروع بحث مصغر في تدریس مادة تخصصھ في البكالوریوس، وتصمیمھ وتنفیذه وتحلیل ھ،    
  ٣٠٣٧٩١: المتطلب السابق .وكتابة تقریر عنھ یناقش في إحدى الجلسات التي تخصص لھذا الغرض
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  ٧٧

  )مسار الرسالة( أسالیب تدریس علوم تخصص/ الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

   تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة، ومتطلبات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -١  
ف رد او رئی سي او الطلب ة الحاص لین       یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاص لین عل ى درج ة البك الوریوس ف ي العل وم كتخ صص من              -٢  

  .علوم / على درجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال 
  :المواد االستدراكیة : ثانیًا  

  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدید ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 
  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   

  :ثمانیة عشر ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة)  ١٨: (جباریة  المواد اإل-أ
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

  نظري  عملي
  رقـم المـادة  اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥١  ١٢-٩تدریس العلوم في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٢  تقویم تعلم العلوم وتعلیمھا   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٣  توجھات معاصرة في منھاج العلوم   ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

    
  :  ست ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المواد التالیة )  ٦: (المواد االختیاریة المتخصصة  -ب
  

  المتطلب السابق  المعتمدةالساعات
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٠  ٨-١تدریس العلوم في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٤  قضایا وموضوعات خاصة في تدریس العلوم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٥  طبیعة العلم وفلسفتھ وتاریخھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٦  الخبرات العملیة وتدریس العلوم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٨  استخدام الحاسوب في التدریس  ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -

  
  ساعات معتمدة) ٩) :(٣٠١٧٩٩( الرسالة ورقمھا : ج
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  ٧٨

  )مسار الشامل(تخصص أسالیب تدریس علوم / الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
   : شروط عامةأحكام و: اوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة، ومتطلبات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي -١  
  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاص لین عل ى درج ة البك الوریوس ف ي العل وم كتخ صص منف رد او رئی سي او الطلب ة الحاص لین                   -٢  

  .علوم / یوس في تخصص معلم مجال على درجة البكالور
  :المواد االستدراكیة : ثانیًا  

  .٢٠٠٤لسنة ) ٦(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدید ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 
  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   

  :اد التالیةثمانیة عشر ساعة معتمدة، تشمل المو)  ١٨: (المواد اإلجباریة  -أ
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

  نظري  عملي
  رقـم المـادة  اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥١  ١٢-٩تدریس العلوم في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٢  تقویم تعلم العلوم وتعلیمھا   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٣  توجھات معاصرة في منھاج العلوم   ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

  ٣٠٣٧٩٨  مشروع بحث  ٣  -  ٣٠٣٧٩٢
  

  :  ست ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المواد التالیة )  ٩: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب
  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  قـم المـادةر  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٠  ٨-١تدریس العلوم في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٥  طبیعة العلم وفلسفتھ وتاریخھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٦  الخبرات العملیة وتدریس العلوم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٨  یساستخدام الحاسوب في التدر  ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -
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  ٧٩

  لمواد اوصف 
  )٠+٣(م .س٣:   قضایا وموضوعات خاصة في تدریس العلوم٣٠١٧٥٤

موض  وعات نظری  ة، كالبنائی  ة ونم  اذج ت  دریس العل  وم القائم  ة علیھ  ا، ومعرف  ة المحت  وى البیداغوجی  ة وعالقتھ  ا   تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
وبیئات تعلم العلوم، وموضوعات عملی ة تتن اول ق ضایا تدری سیة     .، واالستقصاء ودوره في تدریس العلوم   بتدریس العلوم وتطورھا    

تواجھ معلمي العلوم في المراحل األساسیة والثانویة، ومشكلة ضعف الطلبة في العلوم وكیفیة معالجتھا، وتطبیق ات نظری ات ال تعلم         
  .ض والبیئةفي تدریس األحیاء والفیزیاء والكیمیاء وعلوم األر

  )٠+٣(م .س٣:    توجھات معاصرة في مناھج العلوم٣٠١٧٥٣
ع ددا م ن التوجھ ات المعاص رة ف ي ت دریس العل وم، كالثقاف ة العلمی ة، والعل م والتكنولوجی ا والمجتم ع، وم شروع              تتناول ھ ذه الم اده    

ی ة لت دریس العل وم، والم شاریع الحدیث ة ف ي       ، والقواع د األساس یة لت دریس العل وم، والمع اییر الوطن         )العلوم لكل األم ریكیین    (٢٠٦١
والنتاج ات التعلمی ة الحالی  ة لت دریس العل وم ف  ي     . من اھج العل وم، واالتجاھ ات الحدیث  ة ف ي تخط یط من  اھج العل وم وت صمیمھا وبنائھ  ا       

  . األردن، وتحلیل مناھج العلوم األردنیة في ضوء ھذه التوجھات
  )٠+٣ (م.س٣:    تقویم تعلم العلوم وتعلیمھا٣٠١٧٥٢

معن  ى التق  ویم وأغراض  ھ وأنواع  ھ وأش  كالھ وعالقت  ھ باألھ  داف وم  ستویاتھا، وطبیع  ة القی  اس وأن  واع المق  اییس    تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
ومب   ادئ ال   صدق والثب   ات للمق   اییس، وإع   داد االختب   ارات وتحلیلھ   ا، وت   شخیص المف   اھیم العلمی   ة للطلب   ة، وتق   ویم نم   و المف   اھیم   

 المشكالت العلمیة، وتقویم كل من التحصیل والعمل المخبري واالتجاھات العلمیة، وقیاس بیئات تعل م     والتعمیمات والمھارات وحل  
  .العلوم ،والبحوث في مجال التقویم في العلوم

  )٠+٣(م .س٣:     طبیعة العلم وفلسفتھ٣٠١٧٥٥
 فھمن ا لطبیع ة العل م وتدری سنا للعل وم وتقویمن ا       فلسفة العلم وفروعھا، والمدارس الفل سفیة اآلتی ة وانعكاس اتھا عل ى    تتناول ھذه الماده    

االس  تنتاجیة، االس  تقرائیة، فل  سفة ھی  وم، الوض  عیة المنطقی  ة، األداتی  ة، المنح  ى الفرض  ي االس  تنتاجي، الث  ورات العلمی  ة،       : لتعلمھ  ا
یخ العل   م وفل   سفتھ  كم   ا ت   شمل ت   اریخ العل   م، وأث   ر التغی   رات ف   ي النظ   رة إل   ى ت   ار    . التك   ذیب، فل   سفة الك   اتوس، فل   سفة فایرابن   د  

  . وسوسیولوجیتھ في تدریس العلوم والبحث العلمي، والبحوث في تاریخ العلم وفلسفتھ
  ) ٠+٣(م .س٣: ١٢-٩   تدریس العلوم في الصفوف ٣٠١٧٥١

لت ي تق وم   االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم في المرحلة الثانویة من حیث أھدافھا ومحتواھ ا واألس س النف سیة ا   تتناول ھذه الماده  
علیھا، ومشاریع تدریس العلوم في ھذه المرحلة مع التركی ز عل ى ت دریس العل وم للفھ م، وأمثل ة عل ى طرائ ق ت دریس مناس بة فیھ ا،              

دورة كاربلس، ودورة بایبي، ونموذج ویتلي، واالكتشاف، وحل المشكالت، والتعلم التعاوني، والخرائط المفاھیمی ة، وأش كال          : مثل
  . عرض العملي، واأللعاز الصوریة، والتغییر المفاھیمي والمفاھیم الخطأفي، والمختبر، وال

  )١+٢(م .س٣:    استخدام الحاسوب في التعلیم٣٠١٧٥٨
. اآلالت الحاس  بة العادی  ة والراس  مة والحاس  وب : اس  تخدامات التكنولوجی  ا الحدیث  ة ف  ي التعل  یم والت  دریس ، مث  ل   تتن  اول ھ  ذه الم  اده  

، والوس   ائط المتع   ددة  واالنترنی   ت، وفح   ص األدوات التكنولوجی   ة، ك   المیكروكمبیوتر،      course-wareوالبرمجی   ات التعلیمی   ة  
Analog -to- Digitalواستخداماتھا في التدریس ، والمختبر الجاف في التدریس ، والمحاكاة، وتكنولوجیا الفیدیو ،.  

  )٠+٣(م .س٣: ٨-١   تدریس العلوم في الصفوف ٣٠١٧٥٠
معنى العلم وطبیعتھ، واالتجاھات الحدیثة ف ي ت دریس العل وم ف ي المرحل ة اإلبتدائی ة م ن حی ث أھ دافھا ومحتواھ ا            تتناول ھذه الماده    

واألسس النفسیة التي تقوم علیھا، ومشاریع تدریس العلوم في ھ ذه المرحل ة، والنظ رة متداخل ة الف روع ف ي ت دریس العل وم ف ي ھ ذه                
الطرق الموجھة باالستقصاء ، وطرق العرض، وطرق التعلیم الف ردي،  : لھذه المرحلةالمرحلة، وطرق واستراتیجیات تعلیم العلوم    

  .وطرق التغییر المفاھیمي
  )٠+٣(م .س٣:     الخبرات العملیة وتدریس العلوم٣٠١٧٥٦

یكل ف  و. ی ة  والمختب ر والخب رات العملی ة المیدان    ) Hands-On(طرق وأسالیب تعلیم باس تخدام األن شطة العملی ة    تتناول ھذه الماده   
  .الطلبة ھنا بتجریب طرائق تدریس معینة في مجال تدریس العلوم، إما بشكل تعلیم مصغر، أو في المدارس ودراسة أثر ذلك
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  ٨٠

  )مسار الرسالة(تخصص أسالیب تدریس الریاضیات / الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

  . ذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة تلتزم ھ-١  
  یقب  ل ف  ي ھ  ذا البرن  امج الطلب  ة الحاص  لین عل  ى درج  ة البك  الوریوس ف  ي الریاض  یات كتخ  صص منف  رد او رئی  سي او الطلب  ة     -٢  

  .ریاضیات / الحاصلین على درجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال 
  شروط خاصة: ثانیًا

 قب  ل ٥/٩و٥بعالم  ة ال تق  ل ع  ن IELTSاو ) ٥٠٠( بعالم  ة ال تق  ل ع  ن TOEFLم  ستوى ف  ي اللغ  ة االنجلیزی  ة  اجتی  از امتح  ان ال
  .انتھاء السنة األولى من االلتحاق بالبرنامج

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا  
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدید ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   
  :ثمانیة عشر ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة)  ١٨: ( المواد اإلجباریة -أ

  
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة
  نظري  عملي

  رقـم المـادة  اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٠  ٨-١تدریس الریاضیات في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٤١  توجھات معاصرة في منھاج العلوم   ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٢  تقویم تعلم الریاضیات وتعلیمھا  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

 
 : رھا الطالب من المواد التالیة ست ساعات معتمدة، یختا)  ٦: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب
   

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٣  قضایا وموضوعات خاصة في تدریس العلوم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٥  ١٢-٩فوف تدریس الریاضیات في الص  ٣  -  -
تشخیص صعوبات التعلم بالریاضیات   ٣  -  -

  وعالجھا
٣٠١٧٤٦  

  ٣٠١٧٤٧  طبیعة الریاضیات وفلسفتھا وتاریخھا  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -

  
  .ساعات معتمدة )٩) :(٣٠١٧٩٩( الرسالة ورقمھا : ج
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  ٨١

  )مسار الشامل(اضیات تخصص أسالیب تدریس الری/ الخطــة الدراسیـــة لدرجة الماجستیر 
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة-١  
  یقب  ل ف  ي ھ  ذا البرن  امج الطلب  ة الحاص  لین عل  ى درج  ة البك  الوریوس ف  ي الریاض  یات كتخ  صص منف  رد او رئی  سي او الطلب  ة     -٢  

  .ریاضیات /  تخصص معلم مجال الحاصلین على درجة البكالوریوس في
  شروط خاصة: ثانیًا

 قب  ل ٥/٩و٥ بعالم  ة ال تق ل ع  ن  IELTSاو ) ٥٠٠( بعالم ة ال تق  ل ع ن   TOEFLاجتی از امتح  ان الم ستوى ف  ي اللغ ة االنجلیزی  ة    
  .انتھاء السنة األولى من االلتحاق بالبرنامج

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا  
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦( حسب نص المادة یتم تحدید ودراسة الطالب لھا ،

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   
  :أربع وعشرون ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة)  ٢٤: (المواد اإلجباریة  -أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

  نظري  عملي

  رقـم المـادة اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٠  ٨-١تدریس الریاضیات في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٤١  توجھات معاصرة في منھاج العلوم   ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٢  تقویم تعلم الریاضیات وتعلیمھا  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٣  قضایا وموضوعات خاصة في تدریس الریاضیات  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة   ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس   ٣  -  -

  ٣٠٣٧٩٨  مشروع بحث  ٣  -  ٣٠٣٧٩١
  

 :تسع ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المواد التالیة )  ٩: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب
    

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٥  ١٢-٩تدریس الریاضیات في الصفوف   ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٦  تشخیص صعوبات التعلم بالریاضیات وعالجھا  ٣  -  -
  ٣٠١٧٤٧  طبیعة الریاضیات وفلسفتھا وتاریخھا  ٣  -  -

  ٣٠١٧٥٨  استخدام الحاسوب في التدریس  ٢  ٢  
  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -
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  ٨٢

  لمواد اوصف 
  )٠+٣(م .س٣: ٨-١   تدریس الریاضیات في الصفوف ٣٠١٧٤٠

، التخط یط لت دریس الریاض یات ف ي تل ك ال صفوف ببیئ ة        ٨-١تتناول ھذه المادة مبادئ ومعاییر الریاضیات المدرسیة ف ي ال صفوف       
كم  ا تتن  اول اس  تراتیجیات تعل  یم الریاض  یات وتجمی  ع الطلب  ة لھ  ذه   . ، و التق  ویمتعلمی  ة فاعل  ة، الم  واد و األدوات التعلیمی  ة الریاض  یة 

ال  تعلم التع  اوني، الطرائ  ق الموجھ  ة باالكت  شاف وباالستق  صاء ، وطرائ  ق الع  رض، وطرائ  ق التعل  یم الف  ردي، وطرائ  ق      : المرحل  ة
  . التغییر المفاھیمي

  )٠+٣(م .س٣:    توجھات معاصرة في مناھج الریاضیات٣٠١٧٤١
تناول ھذه المادة االتجاھات الحدیث ة ف ي تخط یط من اھج الریاض یات المدرس یة و المتغی رات الم ؤثرة علیھ ا، و الخط وط العری ضة                 ت

لھا، واألسس التي تقوم علیھا، ومعاییرھا الوطنیة و العالمیة، وتصمیمھا وبنائھ ا، والنتاج ات التعلیمی ة الحالی ة لت دریس الریاض یات         
دور المعلم ف ي تط ویر   . ھج الریاضیات األردنیة في ضوء ھذه التوجھات المعاصرة في تدریس الریاضیات   في األردن، وتحلیل منا   

  .مناھج الریاضیات و في تنفیذھا
  )٠+٣(م .س٣:    تقویم تعلم الریاضیات وتعلیمھا٣٠١٧٤٢

التعلیمی ة و المنھجی ة المبنی ة عل ى تل ك      تتناول ھذه المادة تقویم تحصیل الطلبة واتجاھاتھم نح و تعل م الریاض یات، واتخ اذ الق رارات          
و ال سجالت  ، العملیات، و تفسیر البیان ات و اس تخدامھا، و التق ویم الب دیل وطرائ ق تق ویم االختب ارات التقلیدی ة، و المھم ات األدائی ة             

  . التقویم في الریاضیاتالتقویمیة، و المواد التعلیمیة، و قیاس االتجاھات نحو تعلم الریاضیات وبیئات تعلمھا، والبحوث في مجال
  )٠+٣(م .س٣:   قضایا وموضوعات خاصة في تدریس الریاضیات٣٠١٧٤٣

تتناول ھذه المادة تحلیل األبح اث المعاص رة ف ي الریاض یات التربوی ة، وت شخیص م ضامینھا ف ي الممارس ات ال صفیة، كم ا تتن اول                    
 و معرف   ة المحت   وى البی   داغوجي وعالقت   ھ بت   دریس  موض   وعات نظری   ة كالبنائی   ة و نم   اذج ت   دریس الریاض   یات القائم   ة علیھ   ا، 

الریاضیات وبتطورھا،ومشكالت ضعف الطلبة في فھم المفاھیم، وفي المھارات، وحل المسائل الریاضیة؛ و المنحى التك املي ب ین          
  .الریاضیات و المواد األخرى

  )٠+٣(م .س٣:    بحث إجرائي في تعلیم الریاضیات٣٠١٧٤٤
ادة ببل ورة م شروع بح ث م صغر ف ي ت دریس الریاض یات، وت صمیمھ وتنفی ذه وتحلیل ھ، وكتاب ة تقری ر عن ھ              یقوم الطالب في ھذه الم 

  .یناقش في إحدى الجلسات التي تخصص لھذا الغرض
  )٣٠٣٧٩١:المتطلب السابق(

  ) ٠+٣(م .س٣: ١٢-٩   تدریس الریاضیات في الصفوف ٣٠١٧٤٥
دورة ال  تعلم لك  اربلس،  : ، وأس  الیب تدری  سھا مث  ل ١٢-٩س  یة ف  ي ال  صفوف  تتن  اول ھ  ذه الم  ادة مب  ادئ ومع  اییر الریاض  یات المدر   

ولبایبي، ونموذج ویتلي، واالكتشاف، وحل المشكالت، وال تعلم التع اوني، والخ رائط المفاھیمی ة، وأش كال ف ي، والتغیی ر المف اھیمي             
لم  سائل الخاص  ة و اإلثرائی  ة ف  ي ح  ل  والمف  اھیم الخاطئ  ة، والمواض  یع المناس  بة لمن  اھج الریاض  یات ف  ي تل  ك ال  صفوف، و بع  ض ا   

  . المسائل و استخدام المایكروكومبیوتر
  )٠+٣(م .س٣: تشخیص صعوبات التعلم في الریاضیات و عالجھا٣٠١٧٤٦

  .تشخیصھا، وأسالیب مساعدة معلم الریاضیات في تصحیحھا: تتناول ھذه المادة صعوبات تعلم الطلبة للریاضیات
  )٠+٣(م .س٣: لسفتھا و تاریخھا    طبیعة الریاضیات وف٣٠١٧٤٧

كم ا  . تتناول ھذه المادة دراسة طبیعة الریاضیات و المتغیرات الفلسفیة و النفسیة والتربویة، و األبح اث و الدراس ات المتعلق ة ب ذلك         
یات ودور وت شمل الم ادة أی ضا ت اریخ الریاض      . تتناول فلسفة الریاضیات وفروعھا، والمدارس الفلسفیة المتعلق ة بال صدق الریاض ي        

بعض المنظرین كبیاجییھ، وبرونر، واوزوبل وغیرھم في تعلیم الریاضیات وتعلمھا، و النظریات التربویة والنفسیة المتعلقة ب ذلك،   
  .وانعكاساتھا على فھم طبیعة الریاضیات وتدریسھا وتقویم تعلمھا
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  ٨٣

  )مسار الرسالة(للغة االنجلیزیة تخصص أسالیب تدریس ا/ ة لدرجة الماجستیر الخطــة الدراسی
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

  .  تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة-١  
  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البك الوریوس ف ي اللغ ة االنجلیزی ة كتخ صص منف رد او رئی سي او الطلب ة          -٢  

  .لغة انجلیزیة ومعلم صف لغة انجلیزیة / رجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال الحاصلین على د
  شروط خاصة: ثانیًا

او ان یك ون حاص ًال عل ى    % ٧٠ ال ذي تع ده كلی ة العل وم التربوی ة لعالم ة ال تق ل ع ن         اجتیاز امتحان المستوى ف ي اللغ ة االنجلیزی ة    
  . قبل االلتحاق بالبرنامج٥/٩و٥دل ال یقل عن  بمعIELTSاو ) ٥٠٠( ال یقل عن TOEFL معدل في امتحان

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا  
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدید ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   
  :ة، تشمل المواد التالیةثمانیة عشر ساعة معتمد)  ١٨: (المواد اإلجباریة  -أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة
  نظري  عملي

  رقـم المـادة اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٠  )١(تدریس اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٣  اللغویات التطبیقیة وعالقتھا بتدریس اللغة االنجلیزیة   ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٦  ء القراءة والكتابةتحلیل أخطا  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة  ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  ٣  -  -

  :ست ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المواد التالیة )  ٦: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب
   

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٥٨  استخدام الحاسوب في التدریس  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٧  اكتساب اللغة االولى والثانیة  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٨  مشكالت خاصة في تعلیم وتعلم اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٣٠٣٧٢٥   تربويعلم نفس  ٣  -  -
  ٢٣٠١٧٣١  )٢(تدریس اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -

 
  .ساعات معتمدة) ٩):( ٣٠١٧٩٩( الرسالة ورقمھا -ج
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  ٨٤

  )مسار الشامل((تخصص أسالیب تدریس اللغة االنجلیزیة / ـة لدرجة الماجستیر الخطــة الدراسی
  :أحكام و شروط عامة : اوال    

  .  العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة تلتزم ھذه الخطة باإلطار-١  
  یقبل في ھ ذا البرن امج الطلب ة الحاص لین عل ى درج ة البك الوریوس ف ي اللغ ة االنجلیزی ة كتخ صص منف رد او رئی سي أو الطلب ة                  -٢  

  .لغة انجلیزیة ومعلم صف لغة انجلیزیة / الحاصلین على درجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال 
  ةشروط خاص: ثانیًا

او ان یك ون حاص ًال عل ى    % ٧٠ ال ذي تع ده كلی ة العل وم التربوی ة لعالم ة ال تق ل ع ن         اجتیاز امتحان المستوى ف ي اللغ ة االنجلیزی ة    
  . قبل االلتحاق بالبرنامج٥/٩و٥ بمعدل ال یقل عن IELTSاو ) ٥٠٠( ال یقل عن TOEFL معدل في امتحان

  :المواد االستدراكیة : ثالثًا  
  .٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(ة الطالب لھا ، حسب نص المادة یتم تحدید ودراس

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا   
  :اربع وعشرون ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة٢٤: (المواد اإلجباریة  -أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة
  رينظ  عملي

  رقـم المـادة اسـم المـادة

  ٣٠١٧٠٠  نظریة المنھاج وتصمیمھ  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٠  )١(تدریس اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣١  )٢(تدریس اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٢  تقویم تعلم اللغة االنجلیزیة وتعلیمھا  ٣  -  -
  ٣٠١٧٣٣  اللغویات التطبیقیة وعالقتھا بتدریس اللغة االنجلیزیة   ٣  -  -

  ٣٠١٧٩٨   بحثمشروع  ٣  -  ٣٠٣٧٩١
  ٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة  ٢  ٢  -
  ٣٠٣٧٩٢  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  ٣  -  -

 : تسع ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المواد التالیة )  ٩: (المواد االختیاریة المتخصصة -ب
   

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة
 نظري عملي

  رقـم المـادة  اسـم المادة

  ٠٣٠١٧٠٥  تصمیم التدریس  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٠٧  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٣٤  استخدام الحاسوب في تدریس اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٣٦  تحلیل اخطاء القراءة والكتابة في اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٣٧  اكتساب اللغة االولى والثانیة  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٣٨  مشكالت خاصة في تعلیم وتعلم اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٠٣٠١٧٣٩  اتجاھات حدیثة في مناھج اللغة االنجلیزیة  ٣  -  -
  ٠٣٠٣٧٢٥  علم نفس تربوي  ٣  -  -

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨٥

  ) مسار الرسالة(تعلم وتعلیم / لدرجة الماجستیر في علم النفس التربوي الخطة الدراسیة 
 أوًال: أحكام وشروط عامة

 . أو ما یعادلھTOEFLھذه الخطة بتعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فیما یتعلق بامتحان تلتزم  )١
 .تلتزم ھذه الخطة بتعلیمات اإلطار العام للدراسات العلیا في الجامعة الھاشمیة )٢
الدرجات العلمیة اآلتیة  یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس بتقدیر ال یقل عن جید في إحدى  )٣

 . أحد فروع علم النفس،  أي فرع من فروع المعرفة: بالترتیب
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتیة–مسار االمتحان الشامل/تعلم وتعلیم / تمنح درجة الماجستیر في علم النفس التربوي : ثانیا 

  .والبحث العلمياستیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات وزارة التعلیم العالي .١
  .التعلیمات الساریة المفعولواإلضافیة  التي تقررھا لجنة الدراسات العلیا في القسم حسب / دراسة المواد االستدراكیة أو.٢
 :والنجاح فیھا موزعة كما یأتي) ٧٠٠(ساعة معتمدة في مستوى  ) ٣٣(دراسة ما ال یقل عن .٣
 :تتكون الخطة الدراسیة من: ثالثّا 

  :ساعة معتمدة، تشمل المواد اآلتیة ) ١٨(  اإلجباریة المواد. أ
 عملي نظري اسم المادة رقم المادة الساعات األسبوعیة

الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

 - ٣ - ٣ نظریات تعلم وتعلیم ٠٣٠٣٧٢١
 ٣٠٣٧٢٥ ٣ - ٣ نظریات الدافعیة ٠٣٠٣٧٢٤
 - ٣ - ٣  علم نفس تربوي ٠٣٠٣٧٢٥

 ٠٣٠٣٧٢٥ ٣ ٢ ٢  یق عمليتطب  ٢٠٣٠٣٧٢٦
 - ٣ ٢ ٢  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة  ٣٠٣٧٩١

 - ٣ - ٣ مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ٠٣٠٣٧٩٢
  ) ساعات معتمدة٦  (المواد االختیاریة. ب

  

 عملي نظري اسم المادة رقم المادة الساعات األسبوعیة
الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

 - ٣ - ٣ التدریس الصفي ونماذجھ ٠٣٠١٧٠٦
 - ٣ - ٣ تعلیم التفكیر ٠٣٠٣٧٢٠
 - ٣ - ٣  نظریات نمو وتطبیقاتھا التربویة  ٠٣٠٣٧٢٢
 - ٣ - ٣  علم نفس مدرسي ٠٣٠٣٧٢٣
 - ٣ - ٣ فروق فردیة ٢٣٠٣٧٢٧
 - ٣ - ٣  تعلم معرفي ولغوي ٠٣٠٣٧٢٩

 - ٣ - ٣  تدخل معرفي سلوكي  ٢٠٣٠٣٧٤٨
 - ٣ - ٣ ییس نفسیة وتربویةبناء مقا ٣٠٣٧٧١

  )٣٠٣٧٩٩(ورقمھا )  ساعات معتمدة٩( رسالة جامعیة -ج
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  ٨٦

  )مسار الشامل( اإلنجلیزیةاللغةالخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر تخصص أسالیب تدریس 
  :أحكام وشروط عامة: أوًال

 .تلتزم  ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة .١
یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوریوس في اللغة اإلنجلیزیة كتخصص منفرد أو رئیسي أو  .٢

  .لغة إنجلیزیة ومعلم صف لغة إنجلیزیة/ الطلبة الحاصلون على درجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال 
  

  شروط خاصة : ثانیًا
أو إن یكون حاصًال % ٧٠ة الذي تعده كلیة العلوم التربویة لعالمة ال تقل عن اجتیاز امتحان المستوى في اللغة اإلنجلیزی

  . قبل االلتحاق بالبرنامج٥٫٥/٩ بمعدل ال یقل عن IELTSأو ) ٥٠٠( ال یقل عن TOEFLعلى معدل في امتحان 
  :المواد االستدراكیة: ثالثًا 

  ٢٠٠٨لسنة ) ٧ (نح درجة الماجستیر رقممن تعلیمات م) ٦(یتم تحدید ودراسة الطالب لھا، حسب نص المادة 
  -:تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا 

 -: ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة  أربع وعشرون)٢٤ (: المواد اإلجباریة  -  أ
 المتطلب السابق  عملي  نظري اسم المادة رقم المادة الساعات المعتمدة

 -  -  ٣ نظریة المنھاج وتصمیمھ ٣٠١٧٠٠
 -  -  ٣    )١ (تدریس اللغة اإلنجلیزیة ٣٠١٧٣٠
 - - ٣ )٢ (تدریس اللغة اإلنجلیزیة ٣٠١٧٣١
 -  -  ٣  تقویم تعلم اللغة االنجلیزیة وتعلیمھا ٣٠١٧٣٢
 -  -  ٣ اللغویات التطبیقیة وعالقتھا بتدریس اللغة اإلنجلیزیة ٣٠١٧٣٣
  ٣٠٣٧٩١  -  ٣  مشروع بحث   ٣٠١٧٩٨
 -  ٢  ٢  التربویةالتحلیل اإلحصائي للبحوث  ٣٠٣٧٩١
 -  -  ٣  مناھج البحث في التربیة وعلم النفس  ٣٠٣٧٩٢

  
  

  :یختارھا الطالب من المواد التالیة.  ساعات معتمدةتسع) ٩: ( المواد االختیاریة –ب 
 المتطلب السابق  عملي  نظري اسم المادة رقم المادة  الساعات المعتمدة

 - -  ٣  تصمیم التدریس  ٠٣٠١٧٠٥

 - -  ٣  اد المعلمین واإلشراف علیھمإعد  ٠٣٠١٧٠٧

  -  -  ٣  استخدام الحاسوب في تدریس اللغة اإلنجلیزیة  ٠٣٠١٧٣٤

  -  -  ٣  تحلیل أخطاء القراءة والكتابة في اللغة اإلنجلیزیة ٠٣٠١٧٣٦
  -  -  ٣  اكتساب اللغة األولى والثانیة  ٠٣٠١٧٣٧

    -  ٣   في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیةمشكالت خاصة  ٠٣٠١٧٣٨

  -  - ٣ اتجاھات حدیثة في مناھج اللغة اإلنجلیزیة   ٠٣٠١٧٣٩

 - -  ٣  علم نفس تربوي  ٠٣٠٣٧٢٥
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  ٨٧

  )مسار الرسالة( اإلنجلیزیةاللغةالخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر تخصص أسالیب تدریس 
  :أحكام وشروط عامة: أوًال

 .جستیر في الجامعةتلتزم  ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الما .١
یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوریوس في اللغة اإلنجلیزیة كتخصص منفرد أو رئیسي أو  .٢

  .لغة إنجلیزیة ومعلم صف لغة إنجلیزیة/ الطلبة الحاصلون على درجة البكالوریوس في تخصص معلم مجال 
  

  شروط خاصة : ثانیًا
أو إن یكون حاصًال % ٧٠ي اللغة اإلنجلیزیة الذي تعده كلیة العلوم التربویة لعالمة ال تقل عن اجتیاز امتحان المستوى ف

  . قبل االلتحاق بالبرنامج٥٫٥/٩ بمعدل ال یقل عن IELETSأو ) ٥٠٠( ال یقل عن TOEFLعلى معدل في امتحان 
  :المواد االستدراكیة: ثالثًا 

  ٢٠٠٨نة لس) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(ة یتم تحدید ودراسة الطالب لھا، حسب نص الماد
  -:تتكون الخطة الدراسیة من : رابعًا 

 -: عشر ساعة معتمدة، تشمل المواد التالیة ثمانیة) ١٨(:  المواد اإلجباریة  -أ
    عملي  نظري اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق الساعات المعتمدة

 -  -  ٣ تصمیمھنظریة المنھاج و ٣٠١٧٠٠
 -  -  ٣   )١(ة  اللغة اإلنجلیزیتدریس ٣٠١٧٣٠
 - - ٣ اللغویات التطبیقیة وعالقتھا بتدریس اللغة اإلنجلیزیة ٣٠١٧٣٣
 -  -  ٣  تحلیل أخطاء القراءة والكتابة  ٣٠١٧٣٦
 -  ٢  ٢  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ٣٠٣٧٩١
 -  -  ٣   وعلم النفسمناھج البحث في التربیة ٣٠٣٧٩٢

  
  :یختارھا الطالب من المواد التالیة. ساعات معتمدةست ) ٦: ( المواد االختیاریة –ب 

  

 المتطلب السابق  عملي  نظري اسم المادة رقم المادة  الساعات المعتمدة

 - -  ٣  إعداد المعلمین واإلشراف علیھم  ٠٣٠٧٠٧
 - -  ٣  تصمیم التدریس  ٠٣٠١٧٠٥

  -  -  ٣ تدریس اللغة اإلنجلیزیة استخدام الحاسوب في  ٣٠١٧٣٤
  -  -  ٣  اكتساب اللغة األولى والثانیة  ٣٠١٧٣٧
  -  -  ٣  مشكالت خاصة في تعلیم وتعلم اللغة اإلنجلیزیة  ٣٠١٧٣٨
 - -  ٣  علم نفس تربوي   ٣٠٣٧٩٣

 - - ٣ )٢(تدریس اللغة اإلنجلیزیة  ٢٣٠١٧٣١
  
   ساعات معتمدة٩:الرسالة) ٣٠١٧٩٩ (-ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨٨

  ) مسار االمتحان الشامل(تعلم وتعلیم / خطة الدراسي لدرجة الماجستیر في علم النفس التربوي لا

 أوًال: أحكام وشروط عامة

 .تلتزم ھذه الخطة بتعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فیما یتعلق بامتحان التوفل أو ما یعادلھ )١
 .ت العلیا في الجامعة الھاشمیةتلتزم ھذه الخطة بتعلیمات اإلطار العام للدراسا )٢
 یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلون على درجة البكالوریوس بتقدیر ال یقل عن جید في إحدى الدرجات العلمیة اآلتیة  )٣

 . أحد فروع علم النفس،  أي فرع من فروع المعرفة: بالترتیب
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتیة–مسار االمتحان الشامل/ لیم تعلم وتع/ تمنح درجة الماجستیر في علم النفس التربوي : ثانیا 

 .استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي )١
  .التعلیمات الساریة المفعولواإلضافیة  التي تقررھا لجنة الدراسات العلیا في القسم حسب / دراسة المواد االستدراكیة أو )٢
 :والنجاح فیھا موزعة كما یأتي) ٧٠٠(ساعة معتمدة في مستوى  ) ٣٣( یقل عن دراسة ما ال )٣
 :تتكون الخطة الدراسیة من: ثالثّا 

  :ساعة معتمدة، تشمل المواد اآلتیة ) ٢٤( المواد اإلجباریة . أ
 عملي نظري اسم المادة رقم المادة الساعات األسبوعیة

الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

  ٣ - ٣  نظریات نمو وتطبیقاتھا التربویة  ٠٣٠٣٧٢٢
 ٣٠٣٧٢٥ ٣ - ٣ نظریات الدافعیة ٠٣٠٣٧٢٤
  ٣ - ٣  علم نفس تربوي ٠٣٠٣٧٢٥

 ٣٠٣٧٢٥ ٣ ٢ ٢  تطبیق عملي  ٢٠٣٠٣٧٢٦
  ٣ - ٣ نظریات تعلم وتعلیم ٠٣٠٣٧٢١
 ٣٠٣٧٩٢ ٣ - ٣  مشروع بحث ٠٣٠٣٧٩٨
  ٣ ٢ ٢  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة  ٠٣٠٣٧٩١

  ٣ - ٣ مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ٢٠٣٠٣٧٩٢
  ) ساعة معتمدة٩  (المواد االختیاریة. ب

 عملي نظري اسم المادة رقم المادة الساعات األسبوعیة
الساعات 
 المتطلب السابق المعتمدة

 - ٣ - ٣ التدریس الصفي ونماذجھ ٠٣٠١٧٠٦
 - ٣ - ٣ تعلیم التفكیر ٠٣٠٣٧٢٠
 - ٣ - ٣  علم نفس مدرسي ٠٣٠٣٧٢٣
 - ٣ - ٣ فروق فردیة ٢٣٠٣٧٢٧
 - ٣ - ٣  تعلم معرفي ولغوي ٠٣٠٣٧٢٩
 - ٣ - ٣  تدخل معرفي سلوكي  ٠٣٠٣٧٤٨
 - ٣ - ٣ بناء مقاییس نفسیة وتربویة ٠٣٠٣٧٧١

  وصف المواد
  )٠+٣(م .س٣   نماذج التدریس والتدریس الصفي  ٣٠١٧٠٦

ج التدری سي، وفئ ات النم اذج التدری سیة م ع أمثل ة عل ى ك ل فئ ة منھ ا، وتطبیق ات ھ ذه النم اذج ف ي                تتضمن ھذه المادة مفھوم النم وذ     
  .التدریس الصفي

  )٠+٣(م.س٣  نظریات تعلم وتعلیم  ٠٣٠٣٧٢١
 وجھ ات   المادة النظریات الرئیسیة في التعلم والتعلیم، وأسالیب قیامھما والعوامل المؤثرة فیھما، وفھ م مب ادئ ال تعلم م ن         ھذه تتناول

  .                                                                  نظر مختلفة ونظریات التعلم الفارقیة، وتطبیقھا في المواقف التربویة
  )٠+٣(م .س٣  نظریات نمو وتطبیقاتھا ٠٣٠٣٧٢٢

وظیفة النظریة في تفسیر عملیة النمو، وتقییم مظ اھر   المادة معالجة نظریة وتطبیقیة للمفاھیم المتعلقة بالنمو والتطور، و ھذه تتناول
ال  سواء وع  دم ال  سواء فیھ  ا واالتجاھ  ات النظری  ة الرئی  سیة للنم  و، والمنح  ى ال  سلوكي ف  ي تف  سیر النم  و، ومنح  ى النظری  ة المعرفی  ة    

  .ومعالجة المعلومات، واالتجاھات النظریة الخاصة بنمو التفكیر، واللغة والنمو األخالقي والوجداني
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  ٨٩

  )٠+٣(م.س٣  علم نفس مدرسي   ٠٣٠٣٧٢٣
المادة التعریف بعلم النفس المدرسي، والخدمات النفسیة المدرس یة، وأس الیب ت شخیص  الم شكالت التربوی ة واألس ریة،        ھذهتتناول  

      .واستراتیجیات حلھا والتدریب على اتخاذ القرارات حول وضع التالمیذ في صف ما أو ببرنامج للتربیة الخاصة
  )٠+٣(م.س٣  نظریات الدافعیة ٠٣٠٣٧٢٤

تتناول المادة نظریات الدافعیة السلوكیة واإلنسانیة والمعرفیة والتحلیلیة النفسیة وتفسیراتھا للسلوك الدافعي وتطوره، وكیفیة إثارت ھ       
  .لنظریة في غرفة الصف، والقضایا البحثیة المعاصرة التي ترتبط بالنظریة، والحاجات المستقبلیة لتطویر تلك ا

  )٠+٣(م.س٣  علم نفس تربوي ٠٣٠٣٧٢٥
تتن  اول ھ  ذه الم  ادة مج  االت عل  م ال  نفس الترب  وي ونظریات  ھ وتوظیفھ  ا ف  ي المواق  ف ال  صفیة ، ونظری  ات ال  تعلم المعاص  رة وكیفی  ة     

 ، والذكاء ، وأنماط التفكیر الدافعیة: تطبیقھا في المواقف التربویة ، و القضایا المرتبطة والمؤثرة في العملیة التعلیمیة التعلمیة مثل     
اإلبداعي والناقد ، والتفكیر ما وراء المعرفي ، وأثر الثقافة، وصعوبات ال تعلم ، والبح وث والدراس ات النظری ة والمیدانی ة المتعلق ة            

      .                                                                بتعلم المفھوم وحل المشكالت وقیاس التعلم 
  )٦+٠(م.س٣  تطبیق عملي  ٠٣٠٣٧٢٦

 المادة التدریب العملي والتطبیق للمھارات والمعارف التي اكتسبھا الطالب من خالل دراستھ للمواد النظریة ، و  ھذهتتضمن
 ویتطلب أن تطبیق االختبارات النفسیة وتفسیرھا ، وإعداد التقاریر عن الحاالت المبحوثة، وعمل السجالت والتوثیق المطلوب لھا،

                                          )٣٠٣٧٢٥. س.م.                                               (ساعة عملیة في المدارس ) ١٥٠(یقضي الطالب 
 )٠+٣(م.س٣  فروق فردیة ٠٣٠٣٧٢٧

ومجاالت تطبیقاتھ ا التربوی ة   .رة في الفروق الفردیةالتعریف بنظریات القدرات العقلیة والشخصیة والعوامل المؤث  تتناول ھذه الماده    
  .في تعرف المتفوقین وذوي التحصیل الدراسي المتدني واالضطرابات االنفعالیة

  )٠+٣(م. س٣  تعلم معرفي ولغوي ٠٣٠٧٢٩
بمراح ل التط ور،   مسح النظریات المعاص رة ف ي ال تعلم المعرف ي واللغ وي، وعملی ات التعل یم األساس یة المرتبط ة          تتناول ھذه الماده    

ومتطلباتھا، وخبرات التعلم الشخصیة واالجتماعیة التي تؤدي إل ى الم ستویات المعرفی ة العلی ا، والتطبیق ات التربوی ة والبحثی ة الت ي          
 .أجریت في مجال التطور البنیوي والوظیفي للغة وتطور اللغة األم وتعلم لغة ثانیة

      )٠ +٣(م .  س٣ تدخل معرفي سلوكي   ٠٣٠٣٧٤٨
وطرق التدخل  المعرف ي ال سلوكي الت ي ت ستخدم ف ي ح ل       ، تتناول ھذه المادة معرفة النظریة المعرفیة السلوكیة ومفاھیمھا وأسالیبھا     

    ).والقلق واالنتباه وغیر ذلك، والخوف االجتماعي والسلوك القھري واالكتئاب، وعدم توكید الذات، الغضب( مشكالت األفراد
  )٠ + ٣(م . س٣فسیة وتربویة بناء مقاییس ن    ٣٠٣٧٧١

تقنی  ات تط  ویر أدوات القی  اس، تط  ویر البن  اء أو المفھ  وم، مواص  فات الفق  رة واالختب  ار، كتاب  ة الفق  رة، التخط  یط    تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
  .یطور الطلبة أداة لقیاس بناء أو سمة یھتمون بھا. لدراسات الثبات والصدق، أخالقیات البحث

  ٠٣٠٣٧٩٢متطلب سابق )      ٠+٣(م .  س٣  للبحوث التربویةتحلیل اإلحصائي   ال٣٠٣٧٩١
تحلی ل التب این، والمقارن ات    ، ,Z, t, F, χ2 اس تخدام االختب ارات اإلح صائیة المناس بة الختب ار الفرض یات مث ل        تتن اول ھ ذه الم اده    

   في تحلیل البیانات وقراءة النتائجSPSSیستخدم الطالب برنامج . البعدیة والمتعددة
  )٠ + ٣(م . س٣ وعلم النفس ، مناھج البحث في التربیة    ٣٠٣٧٩٢

الت صمیم   ( أن واع البح وث وت صمیماتھا   .جم ع البیان ات   المعاین ة،  ، الم شكلة والفرض یات،  أس الیب البح ث الترب وي   تتناول ھذه الم اده     
تحلی ل  ( البیان ات  تحلی ل ، )العاملی ة ت صمیم المجموع ات الع شوائیة، المرب ع الالتین ي، الت صامیم       التصمیم الھرمي،  العشوائي الكامل،   

  ).والتباین المشتركالتباین 
  ٠٣٠٣٧٩٢: ، المتطلب السابق )٠ + ٣(م . س٣ بحث ،   مشروع  ٩٨٠٣٠٣٧

        . كلم  ة١٠٫٠٠٠وإع  داد تقری  ر ال یق  ل ع  ن  م  صغر أو اس  تطالعي ف  ي مج  ال اخت  صاص الطال  ب،  إع  داد بح  ث تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
ذلك ال ت دخل ف ي المع دل    ب   ترصد لھا عالم ات أو رم وز، وھ ي    ادة على أساس النجاح والرسوب فقط وال  تدرس ھذه الم  : مالحظة(

  ) .التراكمي للطالب 
   .)٠+٩ (م. س٩الرسالة،    ٠٣٠٣٧٩٩
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  ٩٠

  
  رسالةمسار ال/إرشاد أسري  تخصص  فيالخطــة الدراسیـة لدرجة الماجستیر

أحكام وشروط عامة: أوًال  
  . الخطة بتعلیمات اإلطار العام للدراسات العلیا في الجامعة الھاشمیةتلتزم ھذه. ١
:یشترط في المتقدم للقبول في ھذا البرنامج . ٢  

عل م  ، رش اد  اإل:أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس بتقدیر ال یقل ع ن جی د ف ي إح دى ال درجات العلمی ة اآلتی ة بالترتی ب              - أ
 . أي فرع من فروع المعرفة، أو خدمة اجتماعیة، جتماع ا، علوم تربویة، تربیة خاصة، النفس

أو ما یعادلھا في امتحانات م شابھة، ویج وز النظ ر ف ي قب ول الطال ب       ) ٥٠٠(أن یكون حاصًال على عالمة بالتوفل ال تقل عن        -  ب
  .الذي لم یحقق ھذا الشرط قبوال مشروطا على أن یجتاز امتحان التوفل خالل السنة األولى من قبولھ

  .روط أخرى تقررھا اللجان والمجالس المختصة أیة ش  -  ت
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتیة–مسار االمتحان الشامل/تمنح درجة الماجستیر في إرشاد اسري : ثانیا 

  . م٢٠٠٨لسنة  ) ٧( استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات برنامج الماجستیر رقم  )١
م ن   ) ٦( ت ي تقررھ ا لجن ة الدراس ات العلی ا ف ي الق سم ح سب ن ص الم ادة           و اإلضافیة ال /دراسة المواد االستدراكیة أو    )٢

  .م٢٠٠٨لسنة  ) ٧( تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم 
  : موزعة كما یأتي،والنجاح فیھا) ٧٠٠(ساعة معتمدة في مستوى  ) ٣٣(دراسة ما ال یقل عن  )٣
 

  : اد اآلتیة ثماني عشرة ساعة معتمده، تشمل المو) ١٨: (المواد اإلجباریھ . أ
  

  نظري  عملي  سابقالمتطلب ال  عدد الساعات
الساعات 
  رقم المادة  المادة الدراسیة  المعتمدة

  ٠٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ٣ ٢ ٢  -
 ٠٣٠٣٧٤٧  نظریات اإلرشاد وأسالیبھ ٣ ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٥١  إرشاد أسري  ٣ ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٥٢ إرشاد زواجي  ٣  ٣  -  -

 ٠٣٠٣٧٥٩  تدریب میداني في اإلرشاد األسري ٣ ٢ ٢ .٣٠٣٧٤٧
 ٠٣٠٣٧٩٢  تصمیم البحث في التربیة وعلم النفس ٣ ٣ - ٠٣٠٣٧٩١

  
  : من المواد اآلتیةیتم اختیارھا،  ساعات معتمدة ست)٦( :االختیاریةالمواد  -ب
  

  نظري  ليعم  سابقالمتطلب ال  عدد الساعات
الساعات 
  رقم المادة  المادة الدراسیة  المعتمدة

 ٠٣٠٣٧٤٢ تشخیص وعالج االضطرابات العقلیة والنفسیة  ٣ ٢ ٢ -
 ٠٣٠٣٧٢٧  فروق فردیة  ٣ ٣ -  -
  ٠٣٠٣٧٤٣  إرشاد جمعي  ٣ ٣ -  -
 ٠٣٠٣٧٤٤  إرشاد فئات خاصة ٣ ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٤٨ تدخل معرفي سلوكي ٣ ٣ -  -
  ٠٣٠٣٧٥٤  واجبات األسرة وحقوقھا  ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٥٥  نظام األسرة ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٥٦  علم نفس الكبار ٣ ٣  - -
 ٠٣٠٣٧٥٧  إرشاد المدمنین ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٧٣  اختبارات فردیة ٣ ٢  ٢  -

  
  تسع ساعات معتمدة) ٩): (٠٣٠٣٧٩٩( رسالة جامعیة ورقمھا .ج
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  ٩١

  
  الشامل / إرشاد أسريتخصص في الخطــة الدراسیـــة لدرجة ماجستیر 

  أحكام وشروط عامة: أوًال
  .تزم ھذه الخطة بتعلیمات اإلطار العام للدراسات العلیا في الجامعة الھاشمیةتل. ١

-:یشترط في المتقدم للقبول في ھذا البرنامج . ٢  

علم ، رشاد اإل:أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس بتقدیر ال یقل عن جید في إحدى الدرجات العلمیة اآلتیة بالترتیب.١
 . أي فرع من فروع المعرفة، أو خدمة اجتماعیة،  اجتماع، تربویةعلوم ، تربیة خاصة، النفس

أو ما یعادلھا في امتحانات مشابھة، ویجوز النظر في قبول ) ٥٠٠( ال تقل عن TOEFLأن یكون حاصًال على عالمة .٢
  .ولھالطالب الذي لم یحقق ھذا الشرط قبوال مشروطا على أن یجتاز امتحان التوفل خالل السنة األولى من قب

  .أیة شروط أخرى تقررھا اللجان والمجالس المختصة .٣
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتیة–مسار االمتحان الشامل/تمنح درجة الماجستیر في إرشاد اسري : ثانیا 

  .م٢٠٠٨لسنة  ) ٧( ستیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات برنامج الماجستیر رقم ا. ١
من تعلیمات ) ٦( و اإلضافیة التي تقررھا لجنة الدراسات العلیا في القسم حسب نص المادة /أودراسة المواد االستدراكیة .٢

  .م٢٠٠٨لسنة  ) ٧( منح درجة الماجستیر رقم 
 :والنجاح فیھا موزعة كما یأتي) ٧٠٠(ساعة معتمدة في مستوى  ) ٣٣(دراسة ما ال یقل عن .٣

 
  :تشمل المواد اآلتیة، تمدةأربعة وعشرون ساعة مع) ٢٤: (المواد اإلجباریة.١

  نظري  عملي  سابقالمتطلب ال  عدد الساعات
الساعات 
  رقم المادة  المادة الدراسیة  المعتمدة

 ٠٣٠٣٧٤٧  نظریات اإلرشاد وأسالیبھ ٣ ٣ - -
  ٠٣٠٣٧٤٢ تشخیص وعالج االضطرابات العقلیة والنفسیة ٣ ٢ ٢ -
 ٠٣٠٣٧٥١  إرشاد أسري  ٣ ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٥٢  اجيإرشاد زو ٣ ٣ -  -
  ٠٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ٣ ٢ ٢  -

 ٠٣٠٣٧٥٩  تدریب میداني في اإلرشاد األسري ٣ ٢ ٢ ٣٠٣٧٤٧
 ٠٣٠٣٧٩٢  تصمیم البحث في التربیة وعلم النفس ٣ ٣ - ٣٠٣٧٩١
 أو ٠٣٠٣٧٩٢

٣٠٣٧٩٢ 
  ٠٣٠٣٧٩٧  *مشروع بحث  ٣ ٣ -

  
  
  :یختارھا الطالب من المواد اآلتیة، عتمدةتسع ساعات م) ٩: (المواد االختیاریة. ٢
  

  نظري  عملي  سابقالمتطلب ال  عدد الساعات
الساعات 
  رقم المادة  المادة الدراسیة  المعتمدة

 ٠٣٠٣٧٥٧  إرشاد المدمنین ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٢٧  فروق فردیة  ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٤٣  إرشاد جمعي  ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٤٤  إرشاد فئات خاصة ٣  ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٤٨ تدخل معرفي سلوكي ٣ ٣  -  -
  ٠٣٠٣٧٥٤  واجبات األسرة وحقوقھا  ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٥٥  نظام األسرة ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٥٦  علم نفس الكبار ٣ ٣  -  -
 ٠٣٠٣٧٧٣  اختبارات فردیة ٣ ٢  ٢  -

  
  .اكميتدرس ھذه المادة على أساس النجاح والرسوب، وال ترصد لھا عالمة أو رمز، وال تدخل في المعدل التر* 
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  مواد لاوصف 
   )٠ +٣(م .  س٣  فروق فردیة    ٠٣٠٣٧٢٧

ومج  االت تطبیقاتھ  ا  . التعری  ف بنظری  ات الق  درات العقلی  ة والشخ  صیة والعوام  ل الم  ؤثرة ف  ي الف  روق الفردی  ة     تتن  اول ھ  ذه الم  اده  
  .ھاالتربویة في تعرف المتفوقین وذوي التحصیل الدراسي المتدني واالضطرابات االنفعالیة وغیر

       )٢ +٢(م .  س٣ تشخیص وعالج االضطرابات العقلیة والنفسیة   ٣٠٣٧٤٢٠
والمعرف ة والمھ ارات الت ي تبن ي الق درة عل ى تقی یم وت شخیص االض طرابات          ،  المادة التعری ف ب األمراض النف سیة األولی ة     ھذه تتناول

مح اور الت شخیص الخم سة،     اإلحصائي للتشخیص، وص یاغة وفق معاییر الدلیل ،العقلیة باستخدام نظام التصنیف المعتمد في اإلرشاد
  وأسلوب التدخل المناسب لكل اضطراب، وتعرف سبل الوقایة والعالج  الطبي النفسي، والتمییز بین االضطرابات العقلیة المختلفة

   )٠ +٣(م . س٣  إرشاد جمعي ٠٣٠٣٧٤٣
س س تط ور وبن اء الجماع ة، ونظری ات وأس الیب اإلرش اد الجمع ي،          الم ادة التعری ف بالمجموع ات األولی ة والثانوی ة، وأ      ھ ذه  تتناول

   .جماعات العملواألسرة، و المدرسة، علىتطبیقات عملیة في اإلرشاد الجمعي و
    )٠ +٣(م .  س٣إرشاد فئات خاصة   ٠٣٠٣٧٤٤

المقابل ة وجم ع المعلوم ات ع ن     تدریب الطلبة عل ى مھ ارة    و، ودوره الخاصةتعریف الطالب بمفھوم إرشاد الفئاتتتناول ھذه الماده   
، وأبن اء المطلق ین  ، وأیت ام ، ومرض ى م زمن  ، عن د الفئ ات الخاص ة م ن م ساء إل یھم      اآلثار النفسیة واالجتماعیة وال سلوكیة الت ي تن شأ       

   . وتفسیر ھذه المعلومات في ضوء نظریات اإلرشاد، واالستفادة منھا في إرشادھم ، ،وذوي التحصیل المتدني ومتفوقین وغیرھم
    )٠ +٣(م . س٣ نظریات اإلرشاد وأسالیبھ   ٠٣٠٣٧٤٧

والظاھری ة،   ، الواقعی ة، والعقالنی ة  :  المادة تعریف مفھوم النظریة ، وأھم نظریات اإلرشاد والعالج النف سي وأس الیبھا        ھذه تتناول
 .ختلفةوالسلوكیة، والتحلیلیة، والوجودیة، واالختیاریة،و تطبیق النظریات في مجاالت اإلرشاد الم

    )٠ +٣(م . س٣ تدخل معرفي سلوك      ٠٣٠٣٧٤٨
وط رق الت دخل  المعرف ي ال سلوكي الت ي ت ستخدم ف ي ح ل         ، تتناول ھذه المادة معرفة النظریة المعرفی ة ال سلوكیة ومفاھیمھ ا وأس الیبھا           

  ).قلق واالنتباه وغیر ذلكوال، والخوف االجتماعي والسلوك القھري واالكتئاب، وعدم توكید الذات، الغضب( مشكالت األفراد
   )٠ +٣(م .  س٣ إرشاد أسري   ٠٣٠٣٧٥١

، والمشكالت األس ریة وأس الیب معالجتھ ا وف ق تل ك النظری ات      ،  المادة التعریف باإلرشاد األسري ونظریاتھ وأسالیبھا ھذه تتناول 
  .وتحقیق تواصل وانسجام في األسرة، وعالج مشكالت األسرة

   ) ٠ +٣(م . س ٣ إرشاد زواجي    ٠٣٠٣٧٥٢
وتفاع ل األزواج م ع المجتم ع    ، والق ضایا الت ي تتعل ق بالحی اة الزوجی ة     ،   المادة التعریف باإلرش اد الزواج ي ونظریات ھ         ھذه تتناول

، ودور المرشد في قضایا الطالق وعالج االضطرابات الجنسیة والحضانة والعن ف األس ري   ، المحلي والنظم االجتماعیة المختلفة   
  .   خدمات لألسرةومؤسسات تقدیم

   ) ٠ +٣(م .  س٣    واجبات األسرة وحقوقھا٠٣٠٣٧٥٤
 الم  ادة الت  شریعات واألنظم  ة والق  وانین اإلس  المیة والغربی  ة الت  ي تح  دد واجب  ات األس  رة وحقوقھ  ا وعالقتھ  ا ب  نظم          ھ  ذهتتن  اول

وتع رف  ، ة عام ة واألس رة األردنی ة خاص ة    وأثر المتغیرات االجتماعیة والسیاسیة  والعلمیة عل ى الحی اة الیومی ة لألس ر        ، المجتمع
 .دور األسرة وواجباتھا وحقوقھا ودور مؤسسات المجتمع المحلي في دعمھا

    )٠ +٣(م .  س٣ نظام األسرة  ٠٣٠٣٧٥٥
ومراح  ل تط  ور الحی  اة األس  ریة وواجب  ات  ، ودم  ج نظری  ة ال  نظم ونظ  م فرعی  ة لألس  رة ،  الم  ادة تحلی  ل نظری  ة ال  نظم ھ  ذه تتن  اول

وتف  اعلھم م  ع المجتم  ع وال  نظم  ، والق  ضایا الت  ي تتعل  ق بالتفاع  ل والتواص  ل ب  ین أف  راد األس  رة واألزواج   ،  ف  رد فیھ  اوحق  وق ك  ل
 .االجتماعیة األخرى

    )٠ +٣(م . س٣ علم نفس الكبار ٠٣٠٣٧٥٦
ي والمھن  ي  والتواف  ق الزواج   ،  الم  ادة تعریف  ا بمرحل  ة الرش  د وأواس  ط العم  ر وال  شیخوخة وخصائ  صھا ومطالبھ  ا         ھ  ذه تتن  اول

  .وانعكاسات اضطرابھ والرعایة الالزمة لھ، ومظاھره

    )٠ +٣(م .  س٣إرشاد المدمنین ٠٣٠٣٧٥٧
وتحدی د  ،  تعریف التعود واإلدمان والسلوكیات المرضیة القھریة مث ل الت دخین وع ادات األك ل وغی ره وأس بابھا       تتناول ھذه المادة   

  .مھ وتشخیصھ وعالجھ والتحویل، واستراتیجیات الوقایة وتطبیقاتھاومھارات تقیی، االضطراب السلوكي المترتب علیھا
    ٠٣٠٣٧٤٧المتطلب السابق ) ٢ +٢(م .  س تدریب میداني في اإلرشاد األسري   ٠٣٠٣٧٥٩

ج زأین أح  دھما نظ ري یت  ضمن التعری ف بكیفی  ة وض ع ب  رامج إرش اد اس  ري وف ق نظری  ات اإلرش اد لمعالج  ة         تتن اول ھ ذه الم  اده   
والجزء العملي یتضمن الت دریب عل ى وض ع ب رامج وتطبیقھ ا می دانیا عل ى ح االت إرش اد اس ري ف ي               ، ة وزواجیة مشكالت أسری 

  .إحدى المؤسسات أو المراكز أو الجمعیات التي تقدم برامج رعایة تھدف إلى تمكین األسرة من استغالل إمكاناتھا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٩٣

   )٢+٢(م . س٣ اختبارات فردیة   ٠٣٠٣٧٧٣
الق  درة العقلی  ة   : ف  ي مجالیھ  ا المعرف  ي العقل  ي والشخ  صي     ، باالختب  ارات الفردی  ة النف  سیة وأنواعھ  ا     عری  ف التتتن  اول ھ  ذه الم  اده   

ومعاییر اختیار االختب ارات وكیفی ة تطبیقھ ا وتف سیر نتائجھ ا،      ، واالستعدادات والتحصیل الدراسي واالتجاھات والمیول والشخصیة    
  .لكوتطبیقھا في المختبر والمیدان وإعداد تقریر حول ذ

  ٣٠٣٧٩١: المتطلب السابق)٠ + ٣.( س م٣ تصمیم البحث في التربیة وعلم النفس٠٣٠٣٧٩٢
أن واع البح  وث وت  صمیماتھا  . أس  الیب البح ث الترب  وي، الم شكلة والفرض  یات، المعاین ة، جم  ع البیان ات وتحلیلھ  ا    تتن اول ھ  ذه الم اده   

مرب  ع الالتین  ي، الت  صمیم الع  املي، تحلی  ل التب  این والتب  این    ت  صمیم الع  شوائي الكام  ل، الت  صمیم الھرم  ي، ت  صمیم المجموع  ات، ال   (
  .، اختبار الفرضیات.)المشترك

 ٠٣٠٣٧٩٢: المتطلب السابق )        ٠ + ٣(م .  س٣بحث   مشروع   ٠٣٠٣٧٩٧
: حظةمال.(  كلمة١٠٫٠٠٠إعداد بحث في مجال اختصاص الطالب، وإعداد تقریر عن ھذه الدراسة ال یقل عن تتناول ھذه الماده    

تدرس ھذه المادة على أساس النجاح والرسوب فقط وال ترصد لھا عالمات أو رموز، وھي ب ذلك ال ت دخل ف ي المع دل التراكم ي             
      ) .للطالب  

   ) ٩+٠(م. س٩ الرسالة  ٠٣٠٣٧٩٩
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  )  مسار الرسالة (الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر تخصص إرشاد تربوي

 أوًال: أحكام وشروط عامة
 . تلتزم ھذه الخطة بتعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فیما یتعلق بامتحان التوفل او ما یعادلھ )١
 . الھاشمیة في الجامعةللدراسات العلیااإلطار العام تعلیمات تلتزم ھذه الخطة ب )٢
إحدى الدرجات العلمیة في   بتقدیر ال یقل عن جیدلوریوس یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكا )٣

 .خدمة اجتماعیة، اجتماع، علوم تربویة ،إرشاد تربوي ،علم النفس : بالترتیبآلتیةا
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتیة–مسار االمتحان الشامل/تمنح درجة الماجستیر في اإلرشاد التربوي : ثانیا 

  .في تعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمياستیفاء الشروط المنصوص علیھا  )١
التعلیمات الساریة واإلضافیة التي تقررھا لجنة الدراسات العلیا في القسم حسب / دراسة المواد االستدراكیة أو )٢

  .المفعول
 :والنجاح فیھا موزعة كما یأتي) ٧٠٠(ساعة معتمدة في مستوى  ) ٣٣(دراسة ما ال یقل عن  )٣

  : من الدراسیة طةتتكون الخ: ثالثا
  :تشمل المواد اآلتیة،  معتمدةةساع  ثمانیة عشر)١٨: (المواد اإلجباریة - أ 

متطلب ال  عدد الساعات
  نظري  عملي  سابقال

الساعات 
  المعتمدة

  رقم المادة  المادة الدراسیة

 ٠٣٠٣٧٤٣  إرشاد جمعي    ٣ ٣ - -
 ٠٣٠٣٧٤٧  نظریات اإلرشاد وأسالیبھ ٣ ٣ - -
  ٠٣٠٣٧٤٩  تدریبات میدانیة في اإلرشاد التربوي  ٣  ٠ ٦ -
 ٠٣٠٣٧٥١  إرشاد أسري ٣ ٣  - -
 ٠٣٠٣٧٩١  التحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ٣ ٢ ٢ -

 ٠٣٠٣٧٩٢  تصمیم البحث في التربیة وعلم النفس ٣ ٣ - ٠٣٠٣٧٩١
  :یختارھا الطالب من المواد اآلتیة،  ساعات معتمدةست) ٦ (:االختیاریةالمواد  -ب

متطلب ال  عدد الساعات
  نظري  عملي  سابقال

الساعات 
  المعتمدة

  رقم المادة  المادة الدراسیة

  ٠٣٠٣٧٢٣  علم نفس مدرسي ٣ ٣  ٠  -
 ٠٣٠٣٧٢٧  فروق فردیة ٣ ٣  ٠ -
 ٠٣٠٣٧٤١  نظریات نمو وإرشاد مھني ٣ ٣ ٠  -
 ٠٣٠٣٧٤٢ والنفسیةتشخیص وعالج االضطرابات العقلیة  ٣ ٢ ٢  -
 ٠٣٠٣٧٤٤   فئات خاصةإرشاد ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٧٤٥  إرشاد تأھیلي لذوي االضطرابات العقلیة ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٧٤٨ تدخل معرفي سلوكي ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٧٥٧  إرشاد المدمنین ٣ ٣  ٠  -
 ٠٣٠٣٧٧٣  اختبارات فردیة ٣ ٢  ٢  -

  
  )٠٣٠٣٧٩٩(تسع  ساعات معتمدة ) ٩) : (رسالة جامعیة(. ج
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  وصف المواد
  )٠+٣(م.س٣ علم نفس مدرسي    ٠٣٠٣٧٢٣

المادة التعریف بعلم النفس المدرسي، والخدمات النفسیة المدرسیة، وأسالیب تشخیص  المشكالت التربویة واألسریة،  ھذه تتناول 
                                        .واستراتیجیات حلھا والتدریب على اتخاذ القرارات حول وضع التالمیذ في صف ما أو ببرنامج للتربیة الخاصة

   )٠ +٣(م .  س فروق فردیة    ٠٣٠٣٧٢٧
ومجاالت تطبیقاتھا التربویة .التعریف بنظریات القدرات العقلیة والشخصیة والعوامل المؤثرة في الفروق الفردیةتتناول ھذه الماده 

  .في تعرف المتفوقین وذوي التحصیل الدراسي المتدني واالضطرابات االنفعالیة

   )٠ +٣(م .  س٣ إرشاد مھني نمو و  نظریات٣٠٣٧٤١٠
، التواف ق والبیئ ات المھین ة   ، ال سمة والعام ل  : ونظری ات النم و واإلرش اد المھن ي    ،  المادة تعریف اإلرشاد المھني وتطوره   ھذه تتناول

مامات ھ وس ماتھ الشخ صیة وبمج االت     وعالقتھا بق درات الف رد واھت  ، واتخاذ القرار ، التعلم اتماعي ، النمو واإلرشاد، الرعایة الوالدیة   
  .المھن المختلفة، وسوق العمل، وتصنیف المھن وتوصیفھا، وتطبیقاتھا میدانیا في اإلرشاد المھني

   ) ٢ +٢(م .  س٣ تشخیص وعالج االضطرابات العقلیة ٠٣٠٣٧٤٢
الق درة عل ى تقی یم وت شخیص االض طرابات      والمعرف ة والمھ ارات الت ي تبن ي     ،  المادة التعریف باألمراض النفسیة األولیة   ھذه تتناول

مح  اور الت  شخیص  وف  ق مع  اییر ال  دلیل اإلح  صائي للت  شخیص، وص  یاغة  ،العقلی  ة باس  تخدام نظ  ام الت  صنیف المعتم  د ف  ي اإلرش  اد  
ل وأس لوب الت دخل المناس ب لك     ، وتعرف سبل الوقایة والعالج  الطبي النف سي  ، الخمسة، والتمییز بین االضطرابات العقلیة المختلفة     

  .اضطراب

  )  ٠ +٣(م . س٣ إرشاد جمعي ٠٣٠٣٧٤٣
 الم ادة التعری ف بالمجموع ات األولی ة والثانوی ة، وأس س تط ور وبن اء الجماع ة، ونظری ات وأس الیب اإلرش اد الجمع ي،               ھ ذه  تتناول

   .جماعات العملواألسرة، و المدرسة، علىتطبیقات عملیة في اإلرشاد الجمعي و

     ) ٠ +٣(م . س ٣ إرشاد فئات خاصة  ٠٣٠٣٧٤٤
تدریبھ عل ى مھ ارة المقابل ة وجم ع المعلوم ات ع ن اآلث ار         و، ودوره الخاصةتعریف الطالب بمفھوم إرشاد الفئاتتتناول ھذه الماده  

وذوي ، وأبن اء المطلق ین  ، وأیت ام ، ومرضى م زمنین ، عند الفئات الخاصة من المساء إلیھمالنفسیة واالجتماعیة والسلوكیة التي تنشأ     
  .  وتفسیر ھذه المعلومات في ضوء نظریات اإلرشاد، واالستفادة منھا في إرشادھم . متدني ومتفوقین وغیرھمتحصیل

  ) ٠ +٣(م .  س٣ إرشاد تأھیلي لذوي االضطرابات العقلیة ٠٣٠٣٧٤٥
وإجراءات ، ول التأھیلالتشریعات المحلیة والدولیة ح،  المادة طبیعة مفھوم خدمات اإلرشاد التأھیلي وتاریخھ وفلسفتھ      ھذه تتناول

وعملی  ة اإلرش  اد الت  أھیلي ل  ذوي التح  دیات االنفعالی  ة      ، التأھی  ل الشخ  صي االجتم  اعي وعملیات  ھ ف  ي القط  اعین الع  ام والخ  اص       
  .ودور المرشد في العمل مع حاالت االضطرابات العقلیة، والجسمیة والعقلیة

      )٠ +٣(م . س٣ نظریات اإلرشاد وأسالیبھ   ٠٣٠٣٧٤٧
والظاھری ة،   ، الواقعی ة، والعقالنی ة  :  المادة تعریف مفھوم النظری ة ، وأھ م نظری ات اإلرش اد والع الج النف سي وأس الیبھا             ھذه تتناول

 .والسلوكیة، والتحلیلیة، والوجودیة، واالختیاریة،و تطبیق النظریات في مجاالت اإلرشاد المختلفة

   )  ٠ +٣(م . س٣ تدخل معرفي سلوكي ٠٣٠٣٧٤٨
وطرق التدخل  المعرف ي ال سلوكي الت ي ت ستخدم ف ي ح ل       ،  المادة معرفة النظریة المعرفیة السلوكیة ومفاھیمھا وأسالیبھا    تتناول ھذه 

  ).القلق ، االنتباه، الخوف االجتماعي، السلوك القھري ، االكتئاب، عدم توكید الذات، الغضب( مشكالت األفراد

  ٠٣٠٣٧٤٧المتطلب السابق )   ٠+٦(م . س٣ تدریب میداني في اإلرشاد ٠٣٠٣٧٤٩
 الم ادة الت دریب عل ى وض ع ب رامج إرش اد ترب وي وف ق نظری ات اإلرش اد لمعالج ة م شكالت نف سیة اجتماعی ة معرفی ة                      ھذه تتضمن
/ وتطبیقھا میدانیا على حاالت إرشاد في المدارس أو إح دى المؤس سات أو المراك ز أو الجمعی ات الت ي تق دم ب رامج إرش اد             ، سلوكیة

 .إلى تمكین األفراد من استغالل إمكاناتھمرعایة تھدف 

       )٠ +٣(م .  س٣ إرشاد أسري     ٠٣٠٣٧٥١
، والمشكالت األسریة وأسالیب معالجتھا وفق تلك النظریات،  المادة التعریف باإلرشاد األسري ونظریاتھ وأسالیبھا ھذهتتناول

  .سرةوتحقیق تواصل وانسجام في األ، وسبل الوقایة من المشكالت األسرة

   )٠ +٣(م .  س٣ إرشاد المدمنین    ٠٣٠٣٧٥٧
 المادة تعریف التعود واإلدمان والسلوكیات المرضیة القھریة، والعادات السیئة مثل التدخین واضطراب األكل  ھذهتتناول

، لوقایة وتطبیقاتھاواستراتیجیات ا، وتحدید اآلثار النفسیة المترتبة على اإلدمان واالعتماد واإلساءة المترتب علیھ، أسبابھاو
  . ومھارات تقییم سلوك المدمن وتشخیصھ وعالجھ والتحویل
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     )٠+٣(م . س٣ اختبارات فردیة        ٠٣٠٣٧٧٣

الق  درة العقلی  ة   : ف  ي مجالیھ  ا المعرف  ي العقل  ي والشخ  صي     ، باالختب  ارات الفردی  ة النف  سیة وأنواعھ  ا     التعری  ف تتن  اول ھ  ذه الم  اده   
ومعاییر اختیار االختب ارات وكیفی ة تطبیقھ ا وتف سیر نتائجھ ا،      ، دراسي واالتجاھات والمیول والشخصیة  واالستعدادات والتحصیل ال  

  .وتطبیقھا في المختبر والمیدان وإعداد تقریر حول ذلك

  )    ٠+٣(م .  س٣  تحلیل اإلحصائي للبحوث التربویة ،   ال٠٣٠٣٧٩١
تحلیل التباین، والمقارنات ، ,Z, t, F, χ2 ناسبة الختبار الفرضیات مثل استخدام االختبارات اإلحصائیة الم المادة  ھذهتتناول

   في تحلیل البیانات وقراءة النتائجSPSSیستخدم الطالب برنامج . البعدیة والمتعددة

  ٠٣٠٣٧٩١المتطلب السابق )  ٠ + ٣(م . س٣ وعلم النفس ، تصمیم البحث في التربیة    ٠٣٠٣٧٩٢
التصمیم  ( أنواع البحوث وتصمیماتھا.جمع البیانات المعاینة، ، المشكلة والفرضیات،البحث التربويأسالیب تتناول ھذه الماده 
تحلیل ( البیانات تحلیل، )تصمیم المجموعات العشوائیة، المربع الالتیني، التصامیم العاملیةالتصمیم الھرمي، العشوائي الكامل، 

  ).والتباین المشتركالتباین 

 ٠٣٠٣٧٩٢: المتطلب السابق )      ٠ + ٣(م . س٣ مشروع بحث  ٠٣٠٣٧٩٧
إعداد بحث مصغر أو استطالعي في مجال اختصاص الطالب، وإعداد تقریر عن ھذه الدراسة ال یقل عن تتناول ھذه الماده 

  . كلمة١٠٫٠٠٠
 تدخل في المعدل تدرس ھذه المادة على أساس النجاح والرسوب فقط وال ترصد لھا عالمات أو رموز، وھي بذلك ال: مالحظة( 

    ) .التراكمي للطالب 
  )        ٠+٩(م. س٩ الرسالة     ٠٣٠٣٧٩٩
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 لشھادة الدبلوم المھني في اإلرشاد التربوي والنفسي الخطة الدراسیة 

 أوًال: أحكام وشروط عامة

 . الھاشمیةتلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرامج الدبلوم في الجامعة. ١
 .یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في تخصص أكادیمي. ٢      
یعطى الطلبة حملة البكالوریوس في اإلرشاد التربوي مواد بدیلة عن المواد التي درسوھا في درجة البكالوریوس، ومضى . ٣      

 .ھا إذا كانت تقدیراتھم فیھا اقل من جیدعلیھا مدة تزید عن سبع سنوات، ویطلب منھم إعادت
  شروط خاصة: ثانیا 

  ال یوجد
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) ٢٤( من  الدراسیة تتكون الخطة: ثالثا

  :تشمل المواد اآلتیة،  معتمدةةساع  ثمانیة عشر)١٨: (المواد اإلجباریة  - أ
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة
  نظري  عملي

الساعات 
  المعتمدة

  رقم المادة  وان المادةعن

 ٠٣٠٣٤٢١  علم نفس طفولة ومراھقة    ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٤٤٠  اإلرشاد والتوجیھ ٣ ٣ ٠ -
  ٠٣٠٣٤٩٠  اإلحصاء ومناھج البحث في التربیة وعلم النفس  ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٥٤٤  نظریات اإلرشاد وأسالیبھ ٣ ٣  ٠ -
 ٠٣٠٣٥٤٨  التشخیص والقیاس في اإلرشاد ٣ ٢ ٢ -

 ٠٣٠٣٥٤٩  تطبیقات میدانیة في اإلرشاد ٣ ١ ٦ ٠٣٠٣٥٤٤
 یختارھا الطالب من المواد اآلتیة بحیث ان،  ساعات معتمدةست) ٦ (:االختیاریةلمواد  ا-ب

  ):٥٠٠(ساعات معتمدة من مستوى ) ٣(و ) ٤٠٠(ساعات معتمدة من مستوى ) ٣( یدرس 
  

  سابقالمتطلب ال  الساعات المعتمدة
  نظري  عملي

الساعات 
  مدةالمعت

  رقم المادة  المادة الدراسیة

  ٠٣٠١٤٧١  استخدام الحاسوب في التربیة ٣ ٢  ٢  -
 ٠٣٠٣٤٤٢  مھارات التواصل والعالقات البینشخصیة في اإلرشاد ٣ ٣  ٠ -
 ٠٣٠٣٤٤٥  أساسیات اإلرشاد الجمعي ٣ ٣ ٠  -
 ٠٣٠٣٥١٠ اإلدارة واإلشراف التربوي ٣ ٣ ٠  -
 ٠٣٠٣٥٢٠  م وتعلیمعلم نفس تعل ٣ ٣ ٠ -
 ٠٣٠٣٥٤٣  الصحة النفسیة في اإلرشاد ٣ ٣ ٠ -

  موادالوصف 
  )٢+٢(م .  س٣:  استخدام الحاسوب في التربیة٠٣٠١٤٧١

االستخدامات العامة للحاس وب ف ي عملیت ي التعل یم وال تعلم، ك التعلیم وال تعلم المع زز بالحاس وب، والتعل یم وال تعلم             تتناول ھذه الماده    
  .وب، والتعلیم والتعلم لتنمیة التفكیر بالحاسوب، باإلضافة إلى األنماط المختلفة لكل استخدامالمدار بالحاس
  )٠+٣(م .  س٣:  علم نفس طفولة ومراھقة٠٣٠٣٤٢١

النم و المعرف ي   ، المعرفی ة ، مفھوم النمو والتطور، جوانب النمو المختلفة؛ النفسیة االجتماعیة والجسمیة والعقلی ة     تتناول ھذه الماده  
م شكالت وص عوبات عب ر    ، العوامل الت ي ت ؤثر ف ي النم و والتط ور ل دى األطف ال والم راھقین والراش دین وكب ار ال سن              ، واألخالقي

  .أسالیب التعامل واستراتیجیات الوقایة في مختلف مراحل العمر، وطرق الوقایة منھا، مراحل الحیاة
  )٠+٣(م .  س٣ اإلرشاد والتوجیھ٠٣٠٣٤٤٠

عالق  ة اإلرش  اد ب  العلوم الم  ساعدة األخ  رى، حاج  ات الم  سترشد، دور   ، تعری  ف بالتوجی  ھ باإلرش  اد، وتطورھم  ا تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
المرشد في المجاالت المختلفة، أھ م نظری ات اإلرش اد والتوجی ھ وأس الیبھما، ومھ ارات العم ل اإلرش ادي، وتطبیقاتھ ا ف ي المدرس ة                 

  .یةوالعمل والمؤسسات االجتماعیة والصح
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  ٩٨

  )٠+٣(م .  س٣:  نظریات اإلرشاد وأسالیبھ٠٣٠٣٥٤٤
، الخب رات المخبری ة ف ي اإلرش اد     ، العملی ات النف سیة ف ي اإلرش اد الف ردي      ، مقدمة إل ى نظری ات اإلرش اد وفنیات ھ     تتناول ھذه الماده    

،  ات اإلرش اد المختلف ة  مھارات إدارة المقابلة م ن رد فع ل وتغذی ة راجع ة وإدارة الجل سة وف ق نظری           ، المقابلة، تحلیل فنیات اإلرشاد  
  ..اإلشراف المكثف. وتطبیق اإلشراف على عملیة اإلرشاد سواًء في المختبر أو المدرسة أو في مؤسسات أخرى، ولعب الدور

  )٠+٣(م .  س٣:  علم نفس تعّلم وتعلیم٠٣٠٣٥٢٠
. وامل المؤثرة في عملیة التعّلم والتعلیمالمفاھیم األساسیة لعلم النفس التربوي واألسس النفسیة للتربیة والعتتناول ھذه الماده 

والدافعیة والذكاء . واألھداف التعلیمیة وعالقتھا بتخطیط التدریس، والتعریف بخصائص المتعلم ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة
  .واإلبداع وأشكال التعّلم والعوامل المساعدة لھ وانتقال آثاره

  )٠+٣( م . س٣:  الصحة النفسیة في اإلرشاد٠٣٠٣٥٤٣
وال صحة النف سیة ف ي م دارس عل م ال نفس       ، ھ ا  أس س ال صحة النف سیة ف ي اإلرش اد وأبعاد     ،مفھ وم ال صحة النف سیة    تتناول ھ ذه الم اده      

تط ویر ب رامج ال صحة    ، أش كال االض طرابات النف سیة وال صحة النف سیة للف رد       . المختلفة، وعوامل التكیف السوي والتكیف األس ري      
إدارة وتمویل برامج ، القضایا األخالقیة والمھنیة، مبادئ وممارسات وتطبیقات تقییم الحاجات المجتمعیة   ، االنفسیة وتنفیذھا وتقییمھ  

  .وخدمات الصحة النفسیة في اإلرشاد
  )٠+٣(م .  س٣:  أساسیات اإلرشاد الجمعي٠٣٠٣٤٤٥

ذات واالتجاھ  ات التاریخی  ة ،  المعاص  رةتحلی  ل دینامی  ة النظری  ات. األس  س النظری  ة والنف  سیة لإلرش  اد الجمع  ي تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
تعریف العوامل ف ي عملی ات الجماع ة الت ي تعم ل عل ى تحقی ق االرتق اء والتط ور ف ي ثقاف ات متع ددة ف ي              ، اإلرشاد الجمعي العالقة ب 

م شاركة ف ي   ال، تجریب واستخدام  الفنیات المناسبة لحل ال صراعات الشخ صیة واالجتماعی ة واألكادیمی ة       ، المدرسة والبیئة األسریة  
  .الجماعة اإلرشادیة وتحلیل دینامیتھا

  )٢+٢(م .  س٣:  التشخیص والقیاس في اإلرشاد٠٣٠٣٥٤٨
والمؤس سات  ، الھدف من إج راء االختب ار ف ي الم دارس والجامع ات     ، وظائف القیاس والتقییم في عملیة التشخیصتتناول ھذه الماده    

س  وء ، راءات اإلح  صائیة اإلكلینیكی  ة ف  ي عملی  ة الت  شخیص والقی  اس   خ  صائص أدوات القی  اس كال  صدق والثب  ات واإلج    ، األخ  رى
اس تخدام مق اییس الشخ صیة والمھنی ة     ، واالس تعدادات واالختب ارات النف سیة   ، استعمال االختبارات في مجتمعنا؛ اختبارات التح صیل   

  .وتفسیر نتائجھا
  ) ٥٤٤٠٣٠٣(المتطلب السابق)٦+١(م .  س٣:  تطبیقات میدانیة في اإلرشاد٠٣٠٣٥٤٩

المالحظ ة والم شاركة والتطبی ق    : ویت ضمن ذل ك ث الث مراح ل    ، تطبیق مھارات اإلرشاد وفنیاتھ في مواقف فعلی ة تتناول ھذه الماده    
  .تحت إشراف مدرس المادة، وآخر جمعي لمشكالت فعلیة لطالب المدارس، لبرنامج إرشاد فردي

  )٠+٣(م . س ٣:  االحصاء ومناھج البحث في التربیة وعلم النفس٠٣٠٣٤٩٠
ومفھوم البحث، . ، واإلحصاءات الوصفیة للمتغیراتمفاھیم رئیسة في اإلحصاء، وخصائص التوزیعات العینیةتتناول ھذه الماده 

 ،Z ،t: والقضایا األخالقیة في البحث، وتكوین الفرضیات، واستخدام االختبارات اإلحصائیة المناسبة الختبار الفرضیات من مثل
F،χ2 التجریبیة وشبھ التجریبیة، وتحلیل البیانات وتفسیرھا، وتطبیق الطرق البحثیة في مواقف عیادیة وتربویة، والتصامیم .  

  )٠+٣(م .  س٣: صل والعالقات البینشخصیة في اإلرشادتوا مھارات ال٠٣٠٣٤٤٢
، نظری ات اإلرش اد المختلف ة   تف سیر عملی ات االت صال وف ق     ، مفھ وم االت صال والتواص ل والعالق ات البینشخ صیة        تتناول ھذه الم اده     

االس تجابة  ، تلخ یص المحت وى  ، إع ادة ال صیاغة  ، مھ ارات الح ضور والت شجیع عل ى الك الم     : المھارات األساس یة ف ي عملی ة المقابل ة        
  .وكیفیة استخدام مھارات االتصال المختلفة في مواقف الحیاة المختلفة، وتلخیصھاواألفكار، للمشاعر 

  )٠+٣(م .  س٣:  إدارة وإشراف تربوي٠٣٠١٥١٣
والنظری ات اإلداری ة، وتوض یح مفھ وم القی ادة      .  التعریف باإلدارة التربویة ون شأتھا وتطورھ ا ومیادینھ ا وأھمیتھ ا       تتناول ھذه الماده  

وأبعاد السلوك القیادي في اإلدارة واإلشراف، واإلدارة التربوی ة ف ي األردن عل ى مختل ف م ستویاتھا، والتعری ف بمفھ وم اإلش راف             
 .بوي وتطوره، ودراسة تطور اإلشراف التربوي في األردنالتر
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  الخطة الدراسیة لشھادة الدبلوم المھني في تخصص اإلدارة المدرسیة
 أحكام وشروط عامة: أوًال

 .في الجامعة) قسم أصول التربیة(تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرامج الدبلوم المھني . ١
 .امج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في تخصص أكادیمي من أي كلیة من كلیات الجامعةیقبل في ھذا البرن. ٢
یعطى الطلبة حملة البكالوریوس في العلوم التربویة مواد بدیلة عن المواد التي درسوھا في درجة البكالوریوس، ویطلب منھم . ٣

  . صلوا على عالمة جید جدًا فما فوقإعادتھا إذا كانت عالماتھم فیھا اقل من جید، شریطة ان یح

  شروط خاصة: ثانیا 
  ال یوجد   

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) ٢٤( من  الدراسیة تتكون الخطة: ثالثا 

  :تشمل المواد اآلتیة،  معتمدةةساع  ثمانیة عشر)١٨: ( المواد اإلجباریة-أ

  المادةرقم   عنوان المادة  الساعات المعتمدة   المتطلب السابق

 ٠٣٠٣٤٢١  أصول التربیة  ٣ -
 ٠٣٠٣٤١٠  مقدمة في اإلدارة التربویة ٣ -
  ٣٠٢٥١٢  مبادئ إشراف تربوي  ٣ -
 ٣٠٢٥٢٠  نظام التربیة والتعلیم في األردن   ٣ -
 ٣٠٣٥١١  ادارة مدرسیة ٣ -

 ٣٠٢٤١٧  تدریبات اداریة ٣ ٣٠٢٤١٠
  

   : یختارھا الطالب من المواد اآلتیة، ساعات معتمدةست) ٦ (:االختیاریة المواد -ب
  المادة الدراسیة  الساعات المعتمدة  سابقالمتطلب ال

  
  رقم المادة

  ٠٣٠٣٥٢٠  علم نفس تعلم وتعلیم ٣  -
 ٣٠١٤٠١  مقدمة في تخطیط المناھج وتطویرھا ٣ -
 ٣٠٢٥٢٢  علم اجتماع تربوي ٣  -
 ٣٠٣٤٤٠ إرشاد وتوجیھ ٣  -
 ٣٠٢٣١٠  إدارة صف ٣ -
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  ١٠٠

  المواد وصف 
  )٠+٣(م .  س٣:  أصول التربیة٠٣٠٢٤٢١

 الم  ادة أھ  م األص  ول النظری  ة الت  ي ت  ضبط العم  ل الترب  وي وترك  ز عل  ى األص  ول الفل  سفیة واالجتماعی  ة وال  سیاسیة            ھ  ذهتتن  اول
  .واالقتصادیة والتاریخیة، وتتقصى أثر العلوم المختلفة على الظواھر والمشكالت التربویة

  )٠+٣(م .  س٣ مقدمة في اإلدارة التربویة ٠٢٤١٠٠٣
والنظری  ات اإلداری  ة، والقی  ادة التربوی  ة،   .  الم  ادة التعری  ف ب  اإلدارة التربوی  ة ون  شأتھا وتطورھ  ا ومیادینھ  ا وأھمیتھ  ا      ھ  ذهتتن  اول

   . األردنوالسلطة والمسؤولیة والعالقات اإلنسانیة، واتخاذ القرارات، والبیروقراطیة، واإلدارة التربویة في
      )٠+٣(م .  س٣:  مبادئ إشراف تربوي٠٣٠٢٥١٢

التعری ف بماھی ة اإلش راف الترب وي وأنواع ھ ومجاالت ھ وم شكالتھ، وتط ور مفھ وم اإلش راف الترب وي وعالقت ھ             تناول ھ ذه الم اده      ت
  .ن وأسالیب عملھمبأشكال القیادة، نظریات اإلشراف، واقع ومستقبل اإلشراف التربوي في األردن، أسالیب إعداد المشرفی

        )٠+٣(م .  س٣:  نظام التربیة والتعلیم في االردن٠٣٠٢٥٢٠
 المادة  مفھوم النظام التربوي، القوى و المتغیرات المؤثرة داخلیا و خارجیا في النظم التربویة بعامة والنظام التربوي    ھذه     تتناول

 بنیت  ھ تط  ور النظ  ام الترب  وي األردن  ي م  ن خ  الل خط  ط التنمی  ة     ف  ي األردن بخاص  ة ،فل  سفة النظ  ام الترب  وي األردن  ي و أھداف  ھ و   
االقتصادیة و االجتماعیة، العوامل و الظروف التي أدت لتطور النظ ام، الم شكالت الت ي تواج ھ النظ ام الترب وي ف ي األردن، نظ رة          

  ٠مستقبلیة في ضوء سیاسات و محاوالت التجدید العالمیة 
    )٠+٣(م .  س٣:  إدارة مدرسیة٠٣٠٢٥١١

مف  اھیم ومب  ادئ اإلدارة المدرس  یة، نظری  ات اإلدارة والقی  ادة وتطبیقاتھ  ا ف  ي می  دان اإلدارة المدرس  یة، العوام  ل    تتن  اول ھ  ذه الم  اده  
التخط یط والتنظ یم واالت صاالت    ( المختلفة المؤثرة ف ي اإلدارة المدرس یة، االتجاھ ات الحدیث ة ف ي اإلدارة، وظ ائف م دیر المدرس ة              

   .)ونظم المعلومات 
  )٠٣٠٢٥١١ و ٠٣٠٢٤١٠ (المتطلب السابق) ٤+١(م .  س٣:  تدریبات إداریة ٠٣٠٢٥١٧

التعری  ف بمھ  ارات اتخ  اذ الق  رارات وتنفی  ذھا ومتابعتھ  ا، وتنظ  یم وإدارة الوق  ت، وحف  ظ ال  سجالت المدرس  یة،       تتن  اول ھ  ذه الم  اده  
تین، تع  ارض ال  سلطات، ال  نقص ف  ي الك  وادر    ال  رو(والتخط  یط المدرس  ي، والتعام  ل م  ع م  شكالت العم  ل اإلداري ف  ي المدرس  ة       

  .  ، والتخطیط، واإلجراءات المالیة واإلداریة، وتنظیم االجتماعات وإدارتھا)اإلداریة، العالقة مع البیئة
  )٠+٣(م .  س٣:  علم نفس تعّلم وتعلیم٠٣٠٣٥٢٠

. بی ة والعوام ل الم ؤثرة ف ي عملی ة ال تعّلم والتعل یم       المف اھیم األساس یة لعل م ال نفس الترب وي واألس س النف سیة للتر         الم ادة       ھذه   تتناول
والدافعی ة وال  ذكاء  . واألھ داف التعلیمی ة وعالقتھ  ا بتخط یط الت دریس، والتعری  ف بخ صائص الم  تعلم ذات العالق ة بالعملی ة التعلیمی  ة       

  .واإلبداع وأشكال التعّلم والعوامل المساعدة لھ وانتقال آثاره
  )٠+٣(م .  س٣: وتطویرھا مقدمة في تخطیط المناھج ٣٠١٤٠١

مفھ  وم الم  نھج وأس  س   : التعری  ف بأس  الیب تخط  یط وتق  ویم المن  اھج الدراس  یة وأس  الیب تطویرھ  ا م  ن حی  ث         تتن  اول ھ  ذه الم  اده   
) األھ   داف، المحتوى،والوس   ائل، واألس   الیب، واألن   شطة،والتقویم (، ومكونات   ھ)النف   سیة واالجتماعی   ة والفل   سفیة والمعرفی   ة (بنائ   ھ

  .اھج المختلفة، وموقع المناھج األردنیة من ھذه التنظیمات وتقویم المناھج وتطویرھاوتنظیمات المن
   )٠+٣(م .  س٣:  علم اجتماع تربوي٣٠٢٥٢٢

تعری ف الطال ب بعل م االجتم اع الترب وي وتط وره، والتربی ة والثقاف ة، والتن شئة االجتماعی ة، والتربی ة والتغیی  ر             الم ادة    ھ ذه  تتن اول 
 االجتماعی  ة، والتربی  ة وال  ضبط االجتم  اعي والتربی  ة والح  راك االجتم  اعي والظ  واھر االجتماعی  ة، والتربی  ة       االجتم  اعي، وال  نظم 

  .والتنمیة االجتماعیة
  )٠+٣(م .  س٣:  إرشاد وتوجیھ٣٠٣٤٤٠

رشد، دور تتن اول ھ ذه الم  ادة التعری ف بالتوجی ھ باإلرش  اد، وتطورھم ا، عالق ة اإلرش  اد ب العلوم الم ساعدة األخ  رى، حاج ات الم  ست         
المرشد في المجاالت المختلفة، أھ م نظری ات اإلرش اد والتوجی ھ وأس الیبھما، ومھ ارات العم ل اإلرش ادي، وتطبیقاتھ ا ف ي المدرس ة                 

  .والعمل والمؤسسات االجتماعیة والصحیة
  )٠+٣(م .  س٣:  إدارة صف٣٠٢٣١٠

اتھ  ا، ومجاالتھ  ا الھام  ة وعناص  ر النج  اح فیھ  ا ومھ  ارات    التعری  ف بمفھ  وم اإلدارة ال  صفیة وأھمیتھ  ا، ونظری   الم  ادة   ھ  ذه تتن  اول
التواصل والتفاعل الصفي، والعالقات اإلنسانیة داخل الصف، والتعلم التعاوني والعمل ف ي مجموع ات، والنظ ام ال صفي، والتعام ل           

  .مع مشكالت الطلبة بمن فیھم الطلبة غیر العادیین
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  ١٠١

  :  كلیة الھندسة –خامسا 
  :یةنبذة عن الكل

قسم الھندسة ال صناعیة  / قسم الھندسة المیكانیكیة / قسم الھندسة المدنیة : ، وتضم األقسام التالیة ١٩٩٨أنشئت كلیة الھندسة في عام      
  . قسم ھندسة العمارة/ قسم ھندسة الحاسوب / قسم الھندسة الطبیة / قسم ھندسة المیكاترونیكس / قسم الھندسة الكھربائیة /

  
  : التي تمنحھا الكلیةالدرجات العلمیة

الھندس ة المدنی ة، والھندس ة المیكانیكی ة، والھندس ة ال صناعیة، والھندس  ة       : تم نح الكلی ة درج ة البك الوریوس ف ي التخص صات التالی ة       
كم ا ت م ط رح ب رامج ماج ستیر ف ي       . الكھربائیة، وھندس ة الحاس وب، وھندس ة المیك اترونیكس، والھندس ة الطبی ة، وھندس ة العم ارة          

  . إدارة الصیانة، وتكنولوجیا الفحص والتقییم الالاتالفي:تخصصات
  

  :متطلبات الحصول على درجة البكالوریوس في الھندسة
س  اعة معتم  دة ف  ي أق  سام الھندس  ة المدنی  ة، والمیكانیكی  ة، وال  صناعیة،    ) ١٤١(تتطل  ب خط  ة البك  الوریوس اجتی  از الطال  ب بنج  اح   

ساعة معتمدة ف ي ق سم   ) ١٧٢(و. ة في قسمي ھندسة الحاسوب، وھندسة الكھرباء ساعة معتمد ) ١٥٤(و. والمیكاترونیكس، والطبیة 
  .ھندسة العمارة

  .وتخصص الكلیة جزءًا ھامًا من خطتھا الدراسیة للتركیز على الجانب العملي لتزوید الطلبة بالمھارات والتدریب الفني الالزم
  

  :أھداف الكلیة
 بصورة خالقة لتحدید المشاكل التقنیة وحلھا وممارس ة مھن ة الھندس ة بمھ ارة     تعلیم الطلبة وتدریبھم على التفكیر واإلبداع      •

  .فنیة وحس ھندسي عال
 .تزوید المملكة والدول العربیة المجاورة بمھندسین أكفاء مؤھلین على أعلى المستویات •
 .تقدیم الخدمات االستشاریة والتدریب الفني في مختلف المیادین للجامعة والمجتمع المحلي •
میز محلیًا ودولیًا في مجال البحث وإقامة ورش العمل والمؤتمرات العلمیة والندوات، التي تھدف إلى رفع سویة الھیئ ة    الت •

 .التدریسیة وتبادل الخبرات العلمیة
 .السعي الجاد نحو الحصول على شھادات اعتماد دولیة بھدف  رفع مستوى الكفاءة التعلیمیة ومستوى مخرجات الكلیة •
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  ١٠٢

  )رسالة(تخصص إدارة الصیانة/ الدراسیة لدرجة الماجستیرالخطة 
  أحكام وشروط عامة: أوًال 
  . تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة-
 . یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أحد فروع الھندسة-
  شروط خاصة: ثانیًا

ین لبرنامج الماجستیر اجتی از امتح ان الم ستوى ف ي اللغ ة االنجلیزی ة ال ذي تع ده الجامع ة، و عل ى الطال ب ال ذي                على الطلبة المتقدم  
، و یعف ى م ن ھ ذا االمتح ان ك ل م ن        )٠١٢٠١١٣( یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة قراءة و كتاب ة متقدم ة رق م      

 .IELTSفي امتحان الـ  ) ٥٫٥/٩(  أو TOEFLفي امتحان الـ  ) ٥٠٠( یحصل على 

  المواد االستدراكیة: ثالثًا
  . م٢٠٠٨لسنة  ) ٧( من تعلیمات منح درجة الماجستیر  رقم  ) ٦( یتم تحدیدھا و دراسة الطالب لھا، حسب نص المادة 

  تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا
  :تشمل المواد اآلتیة، ثماني عشرة ساعة معتمدة) ١٨: (المواد اإلجباریة  . أ

 اسم المادة رقم المادة الساعات األسبوعیة
 عملي نظري

الساعات 
  المتطلب السابق المعتمدة

 -  ٣ - ٣ السالمة والبیئة ٠٤٠٣٧١١
 االقتصاد والتكلفة في الصیانة ٠٤٠٣٧٣١

٣ 
- ٣  - 

 -  ٣ - ٣ مقدمة في إدارة الصیانة ٠٤٠٣٧٣٢
   متزامنأو٠٤٠٣٧٣٢  ٣ - ٣  المتاحیة وتقییم المعولیھ ٠٤٠٣٧٤١
 أو متزامن٠٤٠٣٧٣٢  ٣ - ٣ تطبیقات متقدمة في المحاكاة ٠٤٠٣٧٤٢
 أو متزامن٠٤٠٣٧٣٢  ٣ - ٣ الكھربائیة/ مراقبة الحالة المیكانیكیة  ٠٤٠٣٧٦١

 
  :ست ساعات معتمدة ، یختارھا الطالب من المواد التالیة) ٦: (المواد االختیاریة  ) ب

 عملي نظري اسم المادة رقم المادة  الساعات األسبوعیة
لساعات ا

 المتطلب السابق المعتمدة

  -  ٣ - ٣  ریعاتصمیم و تحلیل المش  ٠٤٠٣٧٣٣
  -  ٣ - ٣  التصمیم اإلحصائي للتجارب  ٠٤٠٣٧٤٣

 - ٣ - ٣ الفحص الالإتالفي ٠٤٠٣٧٥١
  -  ٣ - ٣  أنظمة الحاسوب في اإلدارة والصیانة  ٠٤٠٣٧٦٢
  ٠٤٠٣٧٦١  ٣ - ٣  التحكم في اھتزاز اآلالت  ٠٤٠٣٧٦٣
  -  ٣ - ٣  مواضیع خاصة في إدارة الصیانة  ٠٤٠٣٧٩٥

  
 ).٠٤٠٣٧٩٩(ورقمھا ، تسع ساعات معتمدة) ٩: (رسالة جامعیة  - ج
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  ١٠٣

  مواد الوصف 
  )٠+٣(م .  س٣:  السالمة والبیئة٠٤٠٣٧١١

صمیم وعمل المصنع، متطلبات تتناول ھذه المادة متطلبات الصحة واألمان في العمل، القوانین الطبیعیة والنظم المطبقة في ت
  .التخطیط قصیرة وبعیدة األمد و تطبیقات لحاالت عملیة

  )٠+٣(م . س٣:  االقتصاد والتكلفة في الصیانة٠٤٠٣٧٣١
تتناول ھذه المادة التكلفة والجوانب االقتصادیة للمشاریع، التقییم االقتصادي للمشاریع، طرق اإلدارة الكفؤة ألنشطة الصیانة، 

  .ارات الرأسمالیة، تحلیل القرار تحت المخاطرة و تطبیقات لحاالت عملیةتحلیل القر
  )٠+٣(م . س٣:  مقدمة في إدارة الصیانة٠٤٠٣٧٣٢ 

تتن  اول ھ  ذه الم  ادة مقدم  ة ف  ي ال  صیانة، اإلنت  اج الكل  ي، اس  تراتیجیات ال  صیانة المختلف  ة، فح  ص الط  رق الرئی  سیة لتط  ویر ب  رامج        
  .  و تطبیقات لحاالت عملیةة في عملیات اتخاذ القرارالصیانة، التخطیط والتحلیل، أمثل

  أو متزامن) ٠٤٠٣٧٣٢(المتطلب السابق ) ٠+٣(م .  س٣:  تقییم المعولیة والمتاحیة٠٤٠٣٧٤١
تتناول ھذه المادة مبادئ المعولیة، االحتماالت واإلحصاءات، نظری ة الق رار، تطبی ق ط رق االحتم االت واإلح صاء، المتاحی ة          

ة باستخدام خطط األعمال، تحلیل البیانات المتعلق ة بالعم ل، النظری ات الكمی ة، تحدی د المخ اطر النوعی ة وط رق              وإدارة الصیان 
  .الصیانة المثلى المستخدمة في الصناعة

  أو متزامن) ٠٤٠٣٧٣٢(المتطلب السابق ) ٠+٣(م .  س٣:  تطبیقات متقدمة في المحاكاة٠٤٠٣٧٤٢
ى األنظم ة المعق دة و الت ي ت شمل أنظم ة مناول ة الم واد، جدول ة الوق ت الفعل ي، ال سرعة            تتناول ھذه الم ادة تطبی ق المحاك اة عل          

كمیة اإلنتاج الكبی ر، ط رق الت صنیع الحدیث ة، الخ دمات ال صحیة، التم وین، ت زامن اس تخدام المحاك اة وط رق التحلی ل                 / العالیة  
 و تطبیق ات  محاكاة أنظم ة ال صیانة واس تراتیجیاتھا   ، المختلفة، استخدام التصمیم االختباري، تحلیل المخرجات وطرق المطابقة    

  .لحاالت عملیة
  أو متزامن) ٠٤٠٣٧٣٢(المتطلب السابق ) ٠+٣(م .  س٣: الكھربائیة/ مراقبة الحالة المیكانیكة٠٤٠٣٧٦١

بیان ات مراقب ة الحال ة    تتناول ھذه الم ادة  تط ویر الق درة عل ى تقی یم المواق ف ، ط رق مراقب ة الحال ة المیكانیكی ة والكھربائی ة، تحلی ل              
  .و تطبیقات لحاالت عملیةالمیكانیكیة والكھربائیة 

  )٠+٣(م .  س٣:  تصمیم و تحلیل المشاریع٠٤٠٣٧٣٣
تتناول ھذه المادة  تحلیل و تقییم المشروع لخطط الصیانة المختلفة، نظریة الرسم والشبكات، تحلیل الكلف ة المتق دم لخط ط ال صیانة،      

  .و تطبیقات لحاالت عملیةات التقییم الجاھزة، طرق تنفیذ المشاریع، محدودیة الموارد خطوات المحاكاة وبرمجی
  )٠+٣(م .  س٣:  التصمیم اإلحصائي للتجارب٠٤٠٣٧٤٣

تتناول ھذه المادة  مقدمة لت صمیم التج ارب و تحلی ل البیان ات،  النظری ات اإلح صائیة لت صمیم التج ارب و تحلی ل بیاناتھ ا، عملی ات                   
  .و تطبیقات لحاالت عملیةساسیة، الرؤیا الشاملة لتعزیز جودة المنتج و ادائھ التقییم األ

  )٠+٣(م .  س٣:  الفحص الالإتالفي٠٤٠٣٧٥١
و تتناول ھذه الم ادة  القواع د  األساس یة للفح ص الالإتالف ي ، تحدی د ط رق الفح ص المثل ى، أن واع الفحوص ات الالإتالفی ة المختلف ة                   

  .تطبیقات لحاالت عملیة
  )٠+٣(م .  س٣:  أنظمة الحاسوب في اإلدارة والصیانة٧٦٢٠٤٠٣

، منھجی ة التعاق د  ، قضایا إدارة المشروع، ھیكل فریق المشروع، عملیات البرمجة، تتناول ھذه المادة  عملیة تصمیم نظام الحاسوب    
  ).IPSES(تكامل إدارة الھیكلیة، الھندسة العكسیة، أجواء دعم المشروع الم، قیاس النظام، نماذج تقدیر الكلفة

  ٠٤٠٣٧٦١: المتطلب السابق، ) ٠+٣(م .  س٣:  التحكم في اھتزاز اآلالت٠٤٠٣٧٦٣
االھت   زاز األساس   ي ، األنظم   ة أحادی   ة و متع   ددة درج   ات الحری   ة، اھت   زاز اآلالت ال   دوارة ، ع   دم الت   وازن  تتن   اول ھ   ذه الم   ادة  

  .لصوت،  تحلیل الصوتیات، التحكم في ضجیج اآلالتوالالمحاذاة، قیاس االھتزاز، عزل االھتزاز، طبیعة وانتشار ا
  ) ٠ + ٣(م .س٣:  مشروع بحث ٠٤٠٣٧٩٣

تشمل المادة أسالیب إعداد بحث مصغر أو استطالعي في مجال اختصاص الطالب، واعداد تقریر عن ھذه الدراسة ال یقل عن 
  .عشرة آالف كلمة  ) ١٠٫٠٠٠(

  )٠+٣( م . س٣:  مواضیع خاصة في ادارة الصیانة٠٤٠٣٧٩٥
مفرداتھا مدرس المادة ، ویقرھ ا رئ یس الق سم    /موضوعات حدیثة في إدارة الصیانة یقدم مفرداتھ/تتناول ھذه المادة دراسة موضوع    

  ) ٠+٩(م.س٩:  الرسالة ٠٤٠٣٧٩٩٫
األس تاذ الم شرف   یقوم الطالب بإعداد او بتقدیم مشروع بحث قبل نھایة الفصل الثال ث م ن التحاق ھ بدراس ة الماج ستیر وبع د موافق ة             

یقوم الطالب بمتابعة إجراءات البحث وتحلیل النتائج وكتابة تقریر البحث بشكلھ النھائي بإشراف اح د أع ضاء ھیئ ة        . على المشروع 
ویكون نجاحھ في ھذه المادة مرھون بموافق ة  . التدریس في الكلیة ویقوم بالدفاع عن بحثھ أمام لجنة الفاحصین التي تعین لھذه الغایة     

  .لجنة الفاحصة ال
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  ١٠٤

  )رسالة(تخصص تكنولوجیا الفحص والتقییم الالإتالفي / الخطة الدراسیة لدرجة ماجستیر  
  

  :أحكام وشروط عامة: أوًال 
 .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة .١
 :یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلون على .٢
  .الفیزیاء، أو الفیزیاء التطبیقیة، وع الھندسة درجة البكالوریوس في أحد فر-

  :شروط خاصة: ثانیًا 
على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان مستوى في اللغ ة اإلنجلیزی ة ال ذي تـ ـعده الجامع ة، وعـ ـلى الطال ب الـ ـذي            

 ویعفى من ھذا االمتحان ك ل م ن یح صل عل ى     )٠١٢٠١١٣(یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة كتابة متقدمة رقــم   
  .IELTSفي امتحان الـ) ٥٫٥/٩( أو TOEFLفي امتحان ) ٥٠٠(

  :المواد االستدراكیة: ثالثًا 
  .م٢٠٠٨لسنة ) ٧(من تعلیمات منح درجة الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا حسب نص المادة 

  :تتكون الخطة الدراسیة من: رابعًا 
  :خمس عشر ساعة معتمدة تشمل المواد التالیة) ١٥(مواد اإلجباریة ال-أ

 اسم المادة رقم المادة  الساعات األسبوعیة
  عملي  نظري

 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

 - ٣ - ٣ تركیب وخواص المواد ٠٤٠٣٧٥٢
  -  ٣  -  ٣  تقنیات الفحوصات الالإتالفیة  ٠٤٠٤٧٠١
  ٠٤٠٤٧٠١  ٣  -  ٣  لصناعيالتصویر االشعاعي ا  ٠٤٠٤٧٠٢

أو ٠٤٠٤٧٠١  ١  ٣  -  تجارب عملیة في الفحوصات الالإتالفیة ٠٤٠١٧١٦
  متزامن

 أو ٠٤٠٤٧٠٢  ١  ٣  -  تجارب عملیة في التصویر االشعاعي الصناعي ٠٤٠٥٧٤٢
  متزامن

 ٠٤٠٣٧٥٢  ٣ - ٣ تحلیل اإلجھادات ومیكانیكا الكسر ٠٤٠٢٧٧١
  موافقة القسم  ١  -  ١  ندوة  ٠٤٠١٧٧٠

  
  :تسع ساعات معتمدة یختارھا الطالب من مجموعة المواد التالیة) ٩(لمواد االختیاریة  ا-ب

  عملي  نظري اسم المادة رقم المادة  الساعات األسبوعیة
 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

 ٠٤٠٣٧٥٢  ٣ ٣ ٢ توصیف المواد ٠٤٠٣٧٥٣
 ٠٤٠٣٧٥٢ ٣ - ٣ مواد متقدمة ٠٤٠٣٧٥٤
 ٠٤٠٣٧٥٢  ٣ - ٣ الإتالفي للمواد المركبةالتقییم ال ٠٤٠٢٧٧٢
  -  ٣  ٣  ٢  التقییم الالإتالفي للمنشآت  ٠٤٠١٧٢٩
 ٠٤٠٤٧٠١  ٣ - ٣ علم المعادن والتقییم الالإتالفي ٠٤٠٣٧٥٥
 ٠٤٠٤٧٠١  ٣ - ٣ طرق تقییم التآكل ٠٤٠٢٧٧٣
 -  ٣ ٣ ٢ التصویر االشعاعي المتقدم ٠٤٠٤٧١٢
  -  ٣  ٣  ٢  مجسات االلیاف الضوئیھ  ٠٤٠٤٧٨٠
  ٠٤٠٢٧٧١  ٣  ٣  ٢  طرق حسابیة في التقییم الالإتالفي  ٠٤٠٢٧٧٤
 -  ٣ - ٣ مواضیع خاصة في الفحص والتقییم الالإتالفي ٠٤٠١٧٩٧

 ).٠٤٠١٧٩٩(ورقمھا ، تسع ساعات معتمدة) ٩: ( رسالة جامعیة-ج
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  ١٠٥

  مواد الوصف 
  )٠+٣( س م ٣: تركیب وخواص المواد٠٤٠٣٧٥٢

وري للمواد، حیود األشعة السینیة، حیود اإللكترونات، حیود النیوترونات، العیوب في المواد، التشوه التركیب البلتتناول ھذه الماده 
  .المرن والتشوه البالستیكي، الخواص الحراریة، الخواص الكھربائیة، الخواص الضوئیة، الخواص المغناطیسیة

  )٠٤٠٣٧٥٢: (، المتطلب السابق)٣+٢( س م ٣: توصیف المواد٠٤٠٣٧٥٣
مقدمة في توصیف المواد، المجھر الضوئي، المجھر اإللكتروني الماسح والنافذ، توصیف المواد باستخدام األطیاف    ول ھذه الماده    تتنا

  .، الرنین المغناطیسي، الكشف الحراري)األشعة فوق البنفسجیة، األشعة تحت الحمراء، التیارات الدورانیة(
  )٠٤٠٣٧٥٢: (لسابق، المتطلب ا)٠+٣( س م ٣: مواد متقدمة٠٤٠٣٧٥٤

المواد اإلنشائیة الخفیفة، المواد الطبیة، السیرامیك ف ائق التوص یل، الخالی ا الشم سیة، المبلم رات الموص لة، ال سبائك        تتناول ھذه الماده  
  . المرتفعةالخاصة في الطیران والتطبیقات الفضائیة، المواد البیزوكھربائیة، األلیاف الضوئیة، األلیاف ذات المعامالت المیكانیكیة

  )٠٤٠٣٧٥٢: (، المتطلب السابق)٠+٣( س م ٣: التقییم الالإتالفي للمواد المركبة٠٤٠٢٧٧٢
تصنیف األلیاف المعدنیة، ألیاف الكربون، ألی اف الزج اج، الب ولیمرات األساس یة، ط رق الفحوص ات الالإتالفی ة ف ي            تتناول ھذه الماده    

  .ة بین األلیاف، المادة المقاومة للكسر في اللدائناللدائن، انھیار اللدائن، خواص المناطق الفاصل
  )٣+٢( س م ٣: التقییم الالإتالفي للمنشآت٠٤٠١٧٢٩

الفحوص  ات الالإتالفی ة للمن شآت  باس  تخدام مطرق ة كل ج المرت  دة، الموج ات ف وق ال  صوتیة، اختب ار ال سحب، ف  رق         تتن اول ھ ذه الم اده    
الجھ از الن ووي لفح ص الكثاف ة، فح ص خ شونة الطری ق، عم ود بنكلم ان، مقاوم ة           الجھد، فحص التحمیل، امت داد الت شققات، اس تخدام        

  .االنزالق لسطح الطریق
  )٠+٣( س م ٣: تقنیات الفحوصات الالإتالفیة٠٤٠٤٧٠١

نعك اس وإنت اج األم واج ف وق ال صوتیة، مج سات األم واج ف وق ال صوتیة، التقی یم الع ددي لألم واج ف وق ال صوتیة،                 تتناول ھ ذه الم اده      
  .ف الحراري، جھد النقطة للتیار المتردد، تلف المواد باإلشعاعالكش

  )٠٤٠٤٧٠١: (، المتطلب السابق)٠+٣( س م ٣: التصویر اإلشعاعي الصناعي٠٤٠٤٧٠٢
أساسیات الحقول واألمواج الكھرومغناطیسیة، التیارات الدورانیة في التقییم الالإتالفي، التركیز الدقیق للتصویر تتناول ھذه الماده 

  .المصادر الصناعیة لألشعة السینیة وأشعة جاما، توصیف أنظمة التصویر اإلشعاعي، التصویر اإلشعاعي الدقیق، إلشعاعيا
  ) أو متزامن٠٤٠٤٧٠١(متطلب سابق ) ٣+٠( س م ١: تجارب عملیة في الفحوصات الالإتالفیة٠٤٠١٧١٦

اج ف وق ال صوتیة، تحدی د ال شقوق ف ي الم واد، التی ارات الدورانی ة،         قی اس المع امالت المرن ة للم واد باس تخدام األم و       تتناول ھذه الم اده     
  .الدقائق المغناطیسیة، الصبغات النافذة

  ) أو متزامن٠٤٠٤٧٠٢(متطلب سابق )٣+٠( س م ١: تجارب عملیة في التصویر اإلشعاعي الصناعي٠٤٠٥٧٤٢
ج  سات المقاوم  ة، وال  سعة، والح  ث، أجھ  زة الك  شف   األم  واج الف  وق ص  وتیة، خ  واص م  ، تقنی  ات األش  عة ال  سینیة تتن  اول ھ  ذه الم  اده  

  .DSC, TAالحراري 
  )٠٤٠٤٧٠١(متطلب سابق ) ٠+٣( س م ٣: علم المعادن والتقییم الالإتالفي٠٤٠٣٧٥٥

التركی ب ال داخلي للم واد المت صلبة بال سبك واللح ام، التغی رات الطوری ة أثن اء الت صلب، عی وب وخ واص التراكی ب                تتناول ھذه الم اده     
، حساب وقی اس ن سبة األط وار باس تخدام     )االنتشاریة والالإنتشاریة(ة في السبك واللحام، التغیرات الطوریة في الحالة الصلبة  المتصلب

  . األشعة السینیة وغیرھا من وسائل الفحوصات الالإتالفیة، طرق  تحدید اإلجھادات الكامنة
  .)٠٤٠٤٧٠١(متطلب سابق ) ٠+٣( س م ٣: طرق تقییم التآكل٠٤٠٢٧٧٣

التآكل العام، التآكل الغلفاني، التآكل ما بین الحبیبي، التآكل : مقدمة للتآكل والمفاھیم الكھروكیمیائیة، أنواع التآكل تتناول ھذه الماده 
  .الصدعي اإلجھادي، طرق قیاس وتقییم التآكل، الحمایة من التآكل والسیطرة علیھ

  ).٠٤٠٣٧٥٢(متطلب سابق ) ٠+٣( س م ٣: تحلیل االجھادات ومیكانیكا الكسر٠٤٠٢٧٧١
تحلیل االجھادات، تقویة المواد، التشوه البالستیكي، تركیز اإلجھاد عند الحواف، آلیة انتشار الشق، معاییر امتداد تتناول ھذه الماده 

متداد الشقوق، الشقوق، امتداد الشقوق تحث تأثیر قوى الضغط، التحكم في الشقوق، امتداد الشقوق نتیجة الكلل، أثر البیئة في ا
  .الزحف المیكانیكي

  ).٣+٢( س م ٣:  التصویر اإلشعاعي المتقدم٠٤٠٤٧١٢
تحلیل اإلشارات الصادرة عن التصویر اإلشعاعي وطرق تقییمھا، استخدام ترددات األمواج فوق الصوتیة في تتناول ھذه الماده 

  .لقبول للمنتجات الصناعیةاللحام، التصویر الرقمي، التصویر الطیفي، ضبط الجودة وأسس الرفض وا
  ).٣+٢( س م ٣: مجسات األلیاف الضوئیة٠٤٠٤٧٨٠

زن  در، األلی  اف القیاس  یة  -المج  سات المعتم  دة عل  ى ش  دة ال  ضوء والت  داخل وط  ول الموج  ھ، ھیكل  ة المج  سات، ب  اج   تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
: تصمیم ومبادئ أداء المجسات في إح ساسھا بیرون، مجسات باجناج، مراجعة -والطولیة، مجسمات الروابط الدقیقة، مجسمات فایري 

إمكانی  ات مج  سات األلی  اف ال  ضوئیة، ط  رق اس  تنتاج ن  واتج     . بال  دوران، الح  رارة، ال  ضغط، الت  سارع، ال  سرعة، والم  واد الكیمیائی  ة    
  .المجسات، لمحة عامة عن سوق مجسات األلیاف الضوئیة، طرق التعامل مع األلیاف الضوئیة
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  ١٠٦

  
  )٠٤٠٢٧٧١ (:متطلب سابق): ٣+٢( س م ٣: التقییم الالإتالفيطرق حسابیة في ٠٤٠٢٧٧٤

اس  تخدام البرمجی  ات المختلف  ة لتحلی  ل الفحوص  ات الالإتالفی  ة، طریق  ة العناص  ر المتناھی  ة، ط  رق الحـ  ـدود األولی  ة   تتن  اول ھ  ذه الم  اده 
)BEM(        یة، نمذج  ة التی  ارات الدورانی  ة   ، الط  رق الح  سابیة لتن  اقص الح  دود، نمذج  ة الفحوص  ات الالإتالفی  ة لألم  واج ف  وق ال  صوت

  .واألمواج الكھرومغناطیسیة، نمذجة التحلیل الحراري، نمذجة االنبعاث الضوئي، نمذجة التصویر اإلشعاعي
  .)موافقة القسم (:متطلب السابق): ٠+١( س م ١: ندوة٠٤٠١٧٧٠

  .لدراستھا وعرضھا على الطلبة الفرصة للطالب الختیار أحد المجاالت في الفحوصات الالإتالفیة اده المهمنح ھذت
  .)٠+٣( س م ٣: مواضیع خاصة في الفحص والتقییم الالإتالفي٠٤٠١٧٩٧

الفرصة الختیار أحد المجاالت الحدیثة في الفحص والتقییم الالإتالفي والتي لم یتم شمولھا في المساقات التي تدرس تمنح ھذه الماده 
  .في برنامج الماجستیر لتدریسھا للطلبة

  )٩+٠( س م ٩: رسالة جامعیة٩٠٤٠١٧٩
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  ١٠٧

  :كلیة الموارد الطبیعیة والبیئة  -سادسا 
  : وتضم ثالثة أقسام ھي١٩٩٩أنشئت كلیة الموارد الطبیعیة والبیئة عام 

  .قسم علوم األرض والبیئة •
 .قسم إدارة األراضي والبیئة •
 .قسم إدارة المیاه والبیئة •

  
  :الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة

الجیولوجی  ا والبیئ  ة : س  اعة معتم  دة ف ي التخص  صات التالی ة  ) ١٣٢( الكلی  ة درج ة البك  الوریوس بع  د أن یجت از الطال  ب بنج اح    تم نح 
س اعة معتم دة   ) ٣٣(كما تمنح الكلیة درجة الماجستیر بع د أن یجت از الطال ب بنج اح     . وإدارة األراضي والمیاه، وإدارة المیاه والبیئة   

  .قیة وعلوم البیئة وإدارتھافي تخصصي الجیولوجیا التطبی
  

  :شروط خاصة
على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان مستوى في اللغة اإلنجلیزیة الذي تــعده الجامعة، وعــلى الطالب الــذي 

من یحصل على ویعفى من ھذا االمتحان كل ) ٠١٢٠١١٣(یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة كتابة متقدمة رقــم 
  .IELTSفي امتحان الـ) ٥٫٥/٩( أو TOEFLفي امتحان ) ٥٠٠(

  :أھداف الكلیة
  :تسعى الكلیة لتحقیق األھداف التالیة

بناء برامج أكادیمیة متكاملة على مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا تواكب احتیاجات المجتمع المحلي والعربي  •
  .والعالمي

 .میزة في مجاالت التخطیط وإدارة وتنمیة الموارد الطبیعیةإعداد الكوادر العلمیة المت •
رفد السوق المحلي بكفاءات متخصصة قادرة على استخدام التقنیات الحدیثة  لتحلیل وتفسیر البیانات والمعلومات  •

 .الجیولوجیة والجیوفیزیائیة والبیئیة والمائیة والزراعیة
ة في مجاالت  علوم األرض وحمایة البیئة واستصالح األراضي الجافة إجراء البحوث وتقدیم الخدمات العلمیة التطبیقی •

 .ومكافحة التصحر واستكشاف واستثمار الموارد الطبیعیة ورفع جودة الخامات وإدارة المصادر المائیة
 .دراسة المشاكل البیئیة في المنطقة والمساھمة في وضع الحلول المناسبة لھا •
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  ١٠٨

  لماجستیر في الجیولوجیا التطبیقیةادرجة لالخطة الدراسیة 
  :أحكام وشروط عامة :أوال 

  .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة . ١
  : التخصصات التي یمكن قبولھا في ھذا البرنامج .٢

  .بكالوریوس جیولوجیا وبیئـة أو ما یعادلھ  -
  .بكالوریوس ھندسة تعدین أو ما یعادلھ  -

  
  :روط خاصة ش:ثانیا 

 على الطلب ة المتق دمین لبرن امج الماج ستیر اجتی از امتح ان الم ستوى ف ي اللغ ة االنجلیزی ة ال ذي تع ده الجامع ة وعل ى الطال ب ال ذي                    
، ویعفى من ھذا االمتح ان ك ل م ن یح صل     ٠١٢٠١١٣یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح ماده قراءة وكتابھ متقدمھ رقم        

  . ان التوفل او ما یعادلھا نقطھ في امتح٥٠٠على 
  

  :المواد االستدراكیة :ثالثا
  .٢٠٠٨لسنھ ) ٧(من تعلیمات منح درجھ الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  
  :تتكون الخطة الدراسیة من  : رابعا

  :ة خمس عشرة ساعة ، معتمدة تشمل المواد التالی) ١٥: ( المواد اإلجباریة  -أ
  الساعات المتطلب السابق الساعات األسبوعیة

  نظري  عملي المعتمدة
  رقم المادة اسم المادة

  ٠٨٠١٧٢١  جیولوجیا استكشافیة  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٥١  جیولوجیا تركیبیة متقدمة  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٥٣  جیولوجیا ھندسیة  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٦١  جیوفیزیاء تطبیقیة  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٩١  ندوة  ١  -  ١  -
  ٠٨٠١٧٩٣  منھجیة بحث  ٢  -  ٢  -

  
  

  -:تسع ساعات معتمدة ، یختارھا الطالب مما یلي) ٩( :المواد االختیاریة  -ب
  

  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق  الساعات األسبوعیة
  نظري  عملي

  رقم المادة اسم المادة

  ٠٨٠١٧١١  تحلیل حوضي  ١  ٣  ٢  -
  ٠٨٠١٧١٢  جیولوجیا بترول  ١  ٣  ٢  -
  ٠٨٠١٧٣١  مواد بناء وإنشاءات  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٥٢  تقنیات االستشعار عن بعد وتطبیقاتھ األرضیة   ١  ٣  ٢  -
  ٠٨٠١٧٥٤  میكانیكا صخور  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٦٢  جیولوجیا إحصائیة  ٢  ٣  ٣  -
  ٠٨٠١٧٨١  ھیدروجیولوجیا متقدمة   ١  ٣  ٢  -
  ٠٨٠١٧٩٤  مواضیع مختارة  ٢  -  ٢  -

  
  ) . ٠٨٠١٧٩٩(ع ساعات معتمدة ورقمھا تس) ٩: (رسالة جامعیھ-ج 
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  ١٠٩

  وصف المواد  
  )٣+١(م . س٢:   تحلیل حوضي٠٨٠١٧١١

تتناول ھذه المادة  تقسیم األحواض الرسوبیة في العالم، التطور التركیبي لألحواض الرسوبیة، الوضع االس تراتجرافي والترس یبي،     
دراس  ة تطبیقی  ة م  ن ناحی  ة بترولی  ة ل  بعض األح  واض    . طبق  ات الرس  وبیة ف  ي دراس  ة ال) الط  رق ال  سیزمیة ( اس  تخدام الجیوفیزی  اء 

  .الرسوبیة، مثل أحواض الریشة واألزرق والسرحان 
  )٣+١(م . س٢: جیولوجیا بترول٠٨٠١٧١٢

تتن  اول ھ  ذه الم  ادة مقدم  ة تاریخی  ة ع  ن البت  رول، تط  ور عل  م جیولوجی  ا البت  رول وعالقت  ھ ب  العلوم األخ  رى، الخ  واص الفیزیائی  ة          
مركب  ات الكیمیائی  ة للبت  رول، أص  ل وتك  وین وھج  رة وتجم  ع البت  رول، ال  صخور المكمنی  ة وخواص  ھا البتروفیزیائی  ة، الم  صائد      وال

  .البترولیة، تقدیر االحتیاطي البترولي في الحقول البترولیة، دراسة لبعض الحقول البترولیة في األردن 
  )٣+٢(م . س٣:  جیولوجیا استكشافیة٠٨٠١٧٢١
لم  ادة المع  اییر الجیولوجی  ة ف  ي استك  شاف الخام  ات، ط  رق االستك  شاف الجیول  وجي وأھمیتھ  ا، مراح  ل االستك  شاف،     تتن  اول ھ  ذه ا

التحري واالستك شاف ع ن الخام ات المعدنی ة، التح ري و استك شاف البت رول والغ از، أنظم ة االستك شاف، التوثی ق الجیول وجي ف ي                
  . الخام الخامات المعدنیة، أخذ العینات، مقدمة إلى طرق حساب

  )٣+٢(م . س٣: مواد بناء وإنشاءات٠٨٠١٧٣١
تتن   اول ھ   ذه الم   ادة الرخ   ام وحج   ارة البن   اء، ممی   زات الرك   ام الخ   شن والفحوص   ات الت   ي تج   رى ل   ھ، مواص   فات الرك   ام الن   اعم    

شاءات، م واد  واإلن  ) الط وب (وفحوصاتھا، المواد الخام الداخلھ في االسمنت وطرق الت صنیع المختلف ة، الخرس انة، منتج ات الط ین        
أماكن وجودھا، ومواصفاتھا، والفحوص ات  . ، الرخام وحجارة البناء في األردن )الركام خفیف الوزن، والجبص   (اإلنشاءات الثانویة 
  .التي تجرى علیھا 

  )٣ +٢(م .  س٣:  جیولوجیا تركیبیة متقدمة٠٨٠١٧٥١
، التقییم الھندسي للصدوع العادیة والعكسیة والمضربیة ، تأثیر تتناول ھذه المادة  تحلیل االجھادات واالنفعاالت، میكانیكیة التصدع       

االستطالة ف ي الغ الف ال صخري عل ى تقی یم األح واض الترس یبیة، ح ل ق ضایا تركیبی ة باس تخدام تقنی ات س تیریوغرافیة، التراكی ب                    
  .الجیولوجیة وتطبیقات میدانیة وعملیة 

  )٣+ ١(م .س٢: یة تقنیات االستشعار عن بعد وتطبیقاتھ األرض٠٨٠١٧٥٢
تتن اول ھ  ذه الم  ادة  تقنی ات االست  شعار ع  ن بع د، تطبیق  ات االست  شعار ع  ن بع د األرض  یة مث  ل ط رق استك  شاف الم  وارد المعدنی  ة،        

، وھندسة الشواطئ والسواحل، والھندسة البیئیة وتصنیفات )مناجم وتعدین وسدود وغیرھا(واالستخدامات في الھندسة الجیولوجیة 
  .مشروع بحثي تطبیقي على أحد القضایا المحلیة واإلقلیمیة أو على المستوى العالمي . يالتربة واألراض

  )٣+٢(م . س٣:  جیولوجیا ھندسیة٠٨٠١٧٥٣
تتناول ھذه المادة  تعریف الجیولوجی ا الھندس یة، مب ادئ التح ري الجیوھندس ي، الخ صائص الھندس یة للترب ة، الخ صائص الھندس یة                  

ع، الفحوص ات المیدانی ة ، خ صائص الكت ل ال صخریة، الجیولوجی ا الھندس یة وعالقتھ ا بالعملی ات          للصخور، ط رق استك شاف الموق     
  .األرضیة، جیولوجیا السدود والطرق والجسور واألنفاق 

  )٣+٢(م . س٣: میكانیكا صخور٠٨٠١٧٥٤ 
ت شوھات ال صخور، ظ روف    تتناول ھذه المادة  التصنیف الھندسي للصخور، اس تخراج ال صخور، ال صفات المیكانیكی ة لل صخور،          

إجھ اد الموق ع لل صخور، مب ادئ اإلس قاط ش بة الك  روي والم سح الجیومیك انیكي لل شقوق، میكانیكی ة الم واد الجیولوجی ة، خ  صائص             
الكت  ل ال  صخریة، المرون  ھ، االحتك  اك، انھی  ار ال  صخور، تحلی  ل الفواص  ل وال  شقوق، الفحوص  ات المخبری  ة لل  صخور، اس  تقرار          

تطبیق  ات عل  ى م  شاكل ال  صخور الھندس  یة، االبع  اد الجیومیكانیكی  ة للحف  ر تح  ت ال  سطحي ف  ي ال  صخور،      المنح  دارات ال  صخریة، 
  .التصانیف الجیومیكانیكیة لألغراض المختلفة 

  )٣+٢(م . س٣:  جیوفیزیاء تطبیقیة٠٨٠١٧٦١
الكھرومغناطی  سیة والط  رق   تتن  اول ھ  ذه الم  ادة ط  رق االستك  شاف الجیوفیزیائی  ھ وتت  ضمن الجاذبی  ة، المغناطی  سیة، الكھربائی  ة،          

الزلزالی  ة االنك  ساریة واالنعكاس  یة، دور الط  رق الجیوفیزیائی  ة ف  ي معالج  ة الم  شاكل الموقعی  ة للمن  شآت، تطبیق  ات میدانی  ة، وكتاب  ة   
  .تقاریر فنیة ومختبرات 

  )٣+٢(م . س٣:   جیولوجیا إحصائیة ٠٨٠١٧٦٢
ال شبكات وقواع د البیان ات، الت دریس باس تخدام الحاس وب، المق اییس        : ةتتناول ھذه المادة  الحاسوب كمصدر للمعلوم ات الجیولوجی       

التقلی دي  :إح صاء ثن ائي المتغی ر، التحلی ل التراجع ي     : واألرقام في الجیولوجیا، توزیع البیان ات الجیولوجی ة، إح صاء أح ادي المتغی ر         
، تقی یم البیان ات المتجھ ة ف ي الجیولوجی ا، النمذج ة       المعلمي ، غیر المعلمي األسي ، تقییم التتابعات الجیولوجی ة ف ي المك ان والزم ان         

  .الرقمیة للعملیات الجیولوجیة، تحلیل البیانات ذات التوزیع المكاني، التحلیل العنقودي والمعاملي 
  )٣+١(م . س٢:  ھیدروجیولوجیا متقدمة٠٨٠١٧٨١

ی ة والنفاذی ة للم واد األرض یة، رس م الخ رائط المتعلق ة        ق انون دارس ي، االی صالیة الھیدرولیك   :تتناول ھذه المادة حركة المیاه الجوفیة      
بالجریان في أنظمة الخزانات الجوفیة، حركة المیاه الجوفیة في الصخور المشققة، حركة المیاه ف ي النط اق غی ر الم شبع، التج ارب             

فاذی ة المنخف ضة، تط ویر    معادالت ت یس، وج اكوب وخت وش، التج ارب الھیدولیكی ة ف ي ال صخور الم شققة او ذات الن           : الھیدرولیكیة
  .مصادر المیاه، مقدمة إلى نمذجة حركة المیاه  الجوفیة 
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  ١١٠

  )٠+١(م . س١:  ندوة٠٨٠١٧٩١
 كیفی  ة اس  تخدام البح  وث والمراج  ع المكتبی  ة الحدیث  ة وإع  داد ورق  ة بحثی  ة ح  ول موض  وع مع  ین بإش  راف ع  ضو ھیئ  ة      ھ  ذهتتن  اول

  .التدریس، وعرض ھذه الورقة في محاضرة 
  )٠+٢(م . س٢:ھجیة بحث من٠٨٠١٧٩٣

تتناول ھذه المادة التدریب على طرائق البحث العلمي ومراحلھ، تصمیم البحث واختیار العین ات، جم ع المعلوم ات وتحلیلھ ا، إع داد        
  .نتائج البحث بأسلوب یظھر المقدرة على ربط المعلومات وصیاغتھا 

  )٠+٢(م . س٢:   مواضیع مختارة٠٨٠١٧٩٤
  .ضیع مختارة متقدمة في مجال البحث في الجیولوجیا التطبیقیة تتناول ھذه المادة موا
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  ١١١

  الماجستیر في علوم البیئة وإدارتھا لبرنامجالخطة الدراسیة 
  :أحكام وشروط عامة :أوال 

  .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة . ١
  :لبكالوریوس في احد التخصصات التالیةیقبل في ھذا البرنامج الحاصلین على درجة ا. ٢

  . إدارة األراضي والمیاه أو ما یعادلھ-
  . إدارة المیاه والبیئة أو ما یعادلھ-
  . علوم ارض وبیئة أو ما یعادلھا-
  . تربة وري أو ما یعادلھ-
  . ھندسة أو ما یعادلھا-
  . علوم بیئة أو ما یعادلھا-
  . ھندسة زراعیة أو ما یعادلھا-

  
  :لمواد االستدراكیة ا:ثالثا

  .٢٠٠٨لسنھ ) ٧(من تعلیمات منح درجھ الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 
  

  :ثالث وثالثین ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) ٣٣(تتكون خطة الماجستیر من : رابعا
  :شمل المواد التالیة خمس عشرة ساعة ، معتمدة ت) ١٥: ( المواد اإلجباریة  -أ

الساعات 
 األسبوعیة

 المعتمدة الساعات المتطلب السابق

  نظري  عملي

 رقم المادة اسم المادة

  ١٢٠١٧٩١  طرائق البحث  ٢  -  ٣  -
  ١٢٠١٧٩٣  ندوة  ١  -  ١  ١٢٠١٧٩١

  ١٢٠٢٧١٢  اإلدارة المستدامة للبیئة  ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠٢٧٥١  إدارة أنظمة بیئة  ٣  -  ٣  -
  ١٢٠٣٧١١  األثر البیئيتقییم   ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠٣٧٢٣  اإلدارة المتكاملة لمصادر المیاه  ٣  -  ٣  -
  المجموع  ١٣  ٦  ١٥  -

  
  
  

  -:تسع ساعات معتمدة ، یختارھا الطالب مما یلي) ٩( : المواد االختیاریة -ب
الساعات 
  األسبوعیة

  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق

  نظري  عملي

 اسم المادة

  

  رقم المادة

  ١٢٠١٧٥٢  تقنیات االستشعار عن بعد في البیئة  ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠١٧٦١  جیوفیزیاء بیئیة  ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠١٧٩٢  مواضیع مختارة  ٣  -  ٣  -
  ١٢٠٢٧٣١  التصحر  ٣  -  ٣  -
  ١٢٠٢٧٣٤  التلوث البیئي ومعالجة آثاره  ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠٣٧١٢  تشریعات بیئیة  ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠٣٧١٣  ادارة بیئیة   ٣  -  ٣  -
  ١٢٠٣٧٣١  مخلفات خطرةادارة   ٢  ٣  ٣  -
  ١٢٠٣٧٦١  التغیر المناخي واالحترار العالمي  ٣  -  ٣  -
  وعـــــالمجم  ٢٢  ١٥  ٢٧  -

  
   . )١٢٠٣٧٩٩(تسع ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩: (الرسالة جامعیھ-ج
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  ١١٢

  وصف المواد
  )٣+ ٢(م .س٣:  تقنیات االستشعار عن بعد في البیئة ١٢٠١٧٥٢

نظری ة الطاق ة الكھرومغناطی سیة، انظم ة المج سات ومواص فاتھا، الب صمة الطیفی ة         عار ع ن بع د،   مب ادئ االست ش  تتن اول ھ ذه الم اده    
الطق س والمن اخ، الھی درولوجیا،    : للمواد المختلفة، تطبیق تقنیات االستشعار عن بع د والمعالج ة الرقمی ة ف ي مج االت البیئ ة وت شمل         

  .تنمیة المستدامھالمحیطات، الغطاء النباتي، التربة واستخدامات األراضي، ال
  )٣+ ٢(م .س٣:  جیوفیزیاء بیئیة ١٢٠١٧٦١

الجاذبی       ة، المغناطی       سیة،الكھربائیة، الزلزالی       ة، انعاك       سیة     (توظی       ف الطرائ       ق الجیوفیزیائی       ة   تتن       اول ھ       ذه الم       اده   
م ع التركی  ز  ف ي الك شف ع ن م صادر االخط ار الطبیعی ة و تحدی دھا ومراقبتھ ا         ) وانكساریة،كھرومغناطی سیة ،القیاس ات االش عاعیة   

  . على المواقع البیئیة مثل مكبات النفایات ، التجمعات المائیة والمیاه الجوفیة، تطبیقات مسحیة میدانیة، اعداد التقاریر الفنیة
  )٠+ ٣(م .س٣:  مواضیع خاصة ١٢٠١٧٩٢

  المواضیع الخاصة  في مجال علوم البیئة وإدارتھاتتناول ھذه الماده 
  )٠+٢(م . س٢:   طرائق بحث ١٢٠١٧٩١

طرائق البحث العلمي ومراحلھ ومصادره، تصمیم البحث واختی ار العین ات، جم ع المعلوم ات وتحلیلھ ا،  التوثی ق         تتناول ھذه الماده    
 .كتابة مشاریع البحث العلمي، عمل التقاریر والعروض التقدیمیة والبوسترات، اخالقیات البحث العلمي. العلمي وانواعھ وطرائقھ

  ١٢٠١٧٩١سابق المتطلب ال) ٠+ ١(م .س١:  ندوة١٢٠١٧٩٣
عرض ونقاش المواضیع التي تخدم تكامل مداخالت متخص صة ومتنوع ة للبرن امج وتت ضمن اإلھتمام ات البیئی ة        تتناول ھذه الماده    

المتجددة في األردن والمنطقة والتطورات في مواضیع اإلدارة البیئیة، وس وف تع رض الموض وعات ع ن طری ق الطلب ة باإلض افة          
  .ى دعوة المشاركین في الصناعة ومؤسسات الدولة والزوار األكادیمیینإل

  )٣+ ٢(م .س٣ :االدارة المستدامة للبیئة ١٢٠٢٧١٢
مقدمة في مفاھیم البیئة مث ل تل وث الترب ة والم اء والھ واء والطاق ة الم ستجدة والت دویر والتغی ر المن اخي ومالئم ة               تتناول ھذه الماده    

الطرق العملیة للوصول الى بیئة مستدامة تشمل التداخل بین الموقع الجغرافي والتكی ف والكیمی اء      . لحیويالتربة والتكیف والتنوع ا   
 .تطبیق ھذه الطرق بدراسة حاالت خاصة ومناقشتھا لتحدید امثل الطرق للوصول الى البیئة المستدامة. واقتصاد المجتمع 

  )٠+ ٣(م .س٣التصحر  ١٢٠٢٧٣١
اط الت صحر م ع المن اخ، وك ذلك عالق ة العوام ل اإلجتماعی ة واإلقت صادیة بالت صحر وإختی ار التقنی ة            نشؤء وتكون ال صحارى وإرتب    

 .المثلى لتطویر موارد الصحراء ومكافحة التصحر
  )٣+ ٢(م .س٣التلوث البیئي ومعالجة آثاره  ١٢٠٢٧٣٤

وي وش  ق الترب  ة ومف  اعالت الترب  ة م صیر الملوث  ات ف  ي الترب  ة ومراح  ل است صالح الت  رب وال  ضخ والمعالج  ة واالست  صالح الحی     
 .الحیویة والتقنیات المبتكرة والحرق والفصل الحراري والعملیات الكیمیائیة الضوئیة واالستصالح الخضري

  )٠+ ٣(م . س٣: إدارة انظمة بیئیة ١٢٠٢٧٥١
یة التي تؤثر على سلوك الماء ف ي  خصائص الماء والعملیات الطبیع،الخصائص المتعلقة بالماء في النبات والتربة تتناول ھذه الماده    

مقی  اس اإلش عاع الع  المي،الحرارة ومخ  زون الم اء، األنظم  ة البیئی  ة ف ي األردن وی  شمل توزی  ع الترب ة، خ  صائص األنظم  ة      ، النب ات 
أنظمتھ ا  أنواع الحیوانات الفقاریة والالفقاریة، تكیف الحیوان ات م ع   ، البریة، خصائص األنظمة البحریة، األعشاب والنباتات البریة       

  .البیئیة

  )٣+٢(م . س٣:  تقییم األثر البیئي     ١٢٠٣٧١١
الھیك ل الع ام لتقی یم األث ر البیئ ي، مراح ل التط ور الت ي م ر بھ ا تقی یم األث ر البیئ ي، ال شروط والمتطلب ات الوطنی ة                   تتناول ھذه الماده    

جتماعی  ة للم شاریع، إرش ادات إداری ة، الم شاركة ال  شعبیة،     إلج راء تقی یم األث ر البیئ ي، التقی  یم البیئ ي االس تراتیجي، تقی یم األبع اد اإل        
الق  وائم، (، طرائ  ق تقی  یم األث  ر البیئ  ي )الدراس  ة األولی  ة، الت  شاور، التقی  یم، اإلج  راءات التلطیفی  ة (مراح  ل عملی  ة تقی  یم األث  ر البیئ  ي 
لق  رار، المراقب  ة، التطبی  ق، الت  دقیق البیئ  ي،   ، إع  داد تق  اریر تقی  یم األث  ر البیئ  ي، التحك  یم، إتخ  اذ ا   )الم  صفوفات، النم  اذج، ال  شبكات 
  .دراسات تطبیقیة لمشاریع أردنیة

  )٣+٢(م . س٣ : تشریعات بیئیة  ١٢٠٣٧١٢
مقدمة تاریخیة ، التشریعات المطبقة لحمای ة البیئ ة محلی ًا وعالمی ًا ، ت أثیر الت شریعات البیئی ة عل ى االقت صاد عل ى              تتناول ھذه الماده    

تل  وث الھ  واء ، نوعی  ة المی  اه ، والم  واد ال  سامة ، والنفی  ات ال  صلبة ،     : المي ، تكلف  ة التعام  ل م  ع ك  ل م  ن  الم  ستویین ال  وطني والع   
  .واالحترار العالمي من منظور التنمیة المستدامة

  )٠+٣(م .س٣: إدارة بیئیة  ١٢٠٣٧١٣
، م صادر االدارة ، تحلی ل االخط ار ، ادارة     مواضیع نواتج تدویر المكونات الحیوی ة، الق وانین المحلی ة والع املین     تتناول ھذه الماده  

الط رق البیئی ة والبروتوك والت الالزم ة     ، المخلفات، خطط التقلیل من التل وث، التوعی ة الكلی ة ل الدارة البیئی ة، انظم ة االدارة البیئی ة        
  .ISO 14000  والـطرق التدقیق، األنظمة البیئیة، مقاییس أنظمة اإلدارة البیئیة: للنجاح في السوق العالمي وھي
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  ١١٣

 ١٢٠٣٧٢٣   اإلدارة المتكاملة لمصادر المیاه: ٣س.م (٣+٠)
مفھ وم اإلدارة المتكامل ة لم صادر المی اه ، األط ر المرجعی ة ، الجھ ات المعنی ة ، ح ل النزاع ات البع د االقت صادي             تتناول ھذه الم اده   

ی  ضمن حمای  ة المق  درات المائی  ة الوطنی  ة، المواءم  ة ب  ین  ل  إلدارة المتكامل  ة لم  صادر المی  اه ، طرائ  ق إدارة الم  سطحات المائی  ة بم  ا  
المخزون الم ائي والحاج ات الوطنی ة ، كمی ات الھط ول وعالقتھ ا بالجری ان ال سطحي للمی اه ، التحلی ل االحتم الي للجری ان ، اختی ار                   

  .ة مع القطاع الخاصمواقع الخزانات متعددة االستعماالت وأنظمة تشغیلھا ، الضخ اآلمن، تثمین مصادر المیاه ، الشراك
  إدارة مخلفات خطرة: ٣س.م (٢+٣)        ١٢٠٣٧٣١ 

التشریعات البیئیة المتعلقة بإدارة النفایات الخطرة ، نقل النفایات الخطرة، التخلص من النفایات الخط رة ، طرائ ق      تتناول ھذه الماده    
ت الخطرة ،  طرائق المراقب ة البیئی ة ، طرائ ق معالج ة المخلف ات      المعالجة الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة ، تصمیم مكبات النفایا       

الطبی  ة ، إدارة خزان  ات ال  سوائل الخط  رة ، تقی  یم الخط  ر البیئ  ي للنفای  ات الخط  رة ، من  ع التل  وث ، تقلی  ل النفای  ات ، إغ  الق مكب  ات     
  .النفایات و إعادة تأھیل المواقع الملوثة تطبیقات وزیارات میدانیة

 ) ٠+٣(م .س٣: لتغیر المناخي واإلحترار العالمي ا      ١٢٠٣٧٦١
 الغ  الف الغ  ازي ، ت  أثیر من  اخ األرض عب  ر الت  اریخ ، العملی  ات المناخی  ة ، مق  اییس انتق  ال الح  رارة والكتل  ة ف  ي  تتن  اول ھ  ذه الم  اده 

اب التغی  ر المن  اخي ،  ، م  ستویات التغی  ر المن  اخي ، التغی  ر المن  اخي ف  ي الماض  ي والم  ستقبل ، االحت  رار الع  المي، اس  ب      المحیط  ات
معدالت التغیر المن اخي ، ت أثیر اإلن سان عل ى المن اخ، االنعكاس ات ال سلبیة للتغی ر المن اخي عل ى ال صحة وعل ى األنظم ة الحیوی ة ،                 
الب  دائل الممكن   ة للح  د م   ن التغی  ر المن   اخي ، رب  ط التغی   ر المن  اخي بالتنمی   ة الم  ستدامة وادارة م   صادر البیئ  ة ، معاھ   دة كویوت   و         

  .عاھدات الدولیة األخرىوالم
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  ١١٤

   : كلیة التمریض - سابعا 
  :وتضم ثالثة اقسام ١٩٩٩/٢٠٠٠تم انشاء كلیة التمریض عام 

  .تمریض صحة البالغین •
 .تمریض صحة المجتمع والصحة النفسیة •
 .تمریض صحة االم والطفل واالسرة •

  :الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة 
ساعة ) ١٣٢(حیث یدرسھا الطالب اربع سنوات كحد ادنى لینھي " علم التمریض"تمنح الكلیة درجة البكالوریوس في تخصص 

  .معتمدة بنجاح
بمسارین ھما تمریض السرطان وتمریض الصحة النفسیة والعقلیة " التمریض"كما تمنح الكلیة درجة الماجستیر في تخصص 

  .٢٠٠٩/٢٠١٠عي جاماعتبارًا من بدایة العام ال
  :شروط خاصة

على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان مستوى في اللغة اإلنجلیزیة الذي تــعده الجامعة، وعــلى الطالب الــذي 
ویعفى من ھذا االمتحان كل من یحصل على ) ٠١٢٠١١٣(یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة كتابة متقدمة رقــم 

  .IELTSفي امتحان الـ) ٥٫٥/٩( أو TOEFLفي امتحان ) ٥٠٠(
 :أھداف الكلیة 

   . رفد المجتمع المحلي بكوادر تمریضیة مؤھلة قادرة على سد حاجة المجتمع المحلي في مختلف مستویات الرعایة الصحیة  •
 أن شطة الجامع ة المختلف ة    ال سعي لتنمی ة مفھ وم االنتم اء للجامع ة وللمجتم ع ل دى الطلب ة م ن خ الل ت شجیع م شاركتھم ف ي              •

   .وبرامج خدمة المجتمع المحلي
تزوید الطلبة بالمھارات والكفاءات العلمیة المتمیزة في مجال التمریض من خالل توفیر ف رص تدریبی ة لھ م بالتع اون م ع         •

  . المستشفیات الحكومیة والخاصة والمراكز الصحیة في المملكة
 ھیئة التدریس والطلبة على حد سواء، مماینعكس على خدمة المجتم ع المحل ي   تشجیع البحث العلمي داخل الكلیة ألعضاء   •

  .والوطن العربي
  .تطویر المناھج والبرامج التدریسیة بحیث تتماشى مع أحدث مستجدات المعارف العلمیة والتكنولوجیة في العالم •
 /م ع كلی ة التم ریض ف ي جامع ة جالس كو       تبّني أسلوب حل الم شكالت ف ي العملی ة التدری سیة والتدریبی ـة، وذل ك بالتع اون          •

  .كالیدونیان في المملكة المتحدة من خالل اتفاقیة خاصة بین الكلیتین بمجالّي التمریض والصحة اإلنجابیة
    . تحفیز التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة وتعزیز مشاركتھم في الندوات والمؤتمرات والدورات واألبحاث العلمیة •
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  ١١٥

 -:ثالث وثالثون ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) ٣٣(ن الخطة الدراسیة م
  -:ساعة معتمدة، على النحو التاليثماني عشرة ) ١٨(وُیخصص لھا : المتطّلبات اإلجباریة. ١

  الساعات األسبوعیة
  اسم المادة  رقم المادة

الساعات 
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

٠٧٠١٧٩٧  
 

  ٠٧٠٣٧٠٢  -  ٣ ٣  مشروع البحث 
٠٧٠٣٧٠٣  
٠٧٠٢٧١٣  

  -  -  ٢ ٢  اسس نظریات التمریض  ٠٧٠٢٧١٣

  -  -  ٣  ٣  علم أدویة متقدم  ٠٧٠٢٧٣١
  -  -  ٢  ٢  ةی الصحاتنظام الرعایة والسیاس  ٠٧٠٢٧٦٢
  -  -  ٣  ٣  الطرق اإلحصائیة  ٠٧٠٣٧٠٢

  أو متزامن ٠٧٠٣٧٠٢  -  ٣  ٣   التمریضالعلمي فيالبحث   ٠٧٠٣٧٠٣

٠٧٠٣٧٦١  
ة والقانونیة في النظام القضایا األخالقی

  الصحي
٢  ٢  -  -  

  
  :  ساعة معتمدة یختارھا الطالب أحد المسارات التالیة خمس عشرة)١٥(وُیخصص لھا : المتطّلبات االختیاریة. ٢
  :مسار اختصاص تمریض السرطان.  ب.٢

  الساعات األسبوعیة
الساعات   اسم المادة  رقم المادة

  ليعم  نظري  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  -  ٠  ٢  ٢  الباثوفسیولوجي المتقدم  ٠٧٠٢٧٣٢
  -  ٣  ٠  ١  اسالیب التقییم الصحي المتقدمة  ٠٧٠٢٧٣٣
 -  ٨ ٣ ٤  )١(المتقدم تمریض السرطان   ٠٧٠٢٧٥١
  ٠٧٠٢٧٥١  ٨  ٣  ٤  )٢(المتقدم تمریض السرطان   ٠٧٠٢٧٥٢
  ٠٧٠٢٧٥٢  ١٦  ٢  ٤ )٣(المتقدم تمریض السرطان   ٠٧٠٢٧٥٣
  -  -  ٣  ٣  ت واتخاذ القرارات في التمریضادارة المعلوما  ٠٧٠٢٧٦٨
  -  -  ٣  ٣  في التمریضمعاصرة قضایا   ٠٧٠٣٧٦٢

 

  :مسار اختصاصي تمریض الصحة النفسیة والعقلیة. ح.٢

  الساعات األسبوعیة
الساعات   اسم المادة  رقم المادة

  عملي  نظري  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  -  ٠  ٢  ٢  الباثوفسیولوجي المتقدم  ٠٧٠٢٧٣٢
  -  ٣  ٠  ١  اسالیب التقییم الصحي المتقدمة  ٠٧٠٢٧٣٣
 -  ٨ ٣ ٤  )١(المتقدم تمریض الصحة النفسیة والعقلیة   ٠٧٠١٧٢٠
  ٠٧٠١٧٢٠  ٨  ٣  ٤  )٢(المتقدم تمریض الصحة النفسیة والعقلیة   ٠٧٠١٧٢١
  ٠٧٠١٧٢١  ١٦  ٢  ٤ )٣(المتقدم تمریض الصحة النفسیة والعقلیة   ٠٧٠١٧٢٢
  -  -  ٣  ٣  ت واتخاذ القرارات في التمریضادارة المعلوما  ٠٧٠٢٧٦٨
  -  -  ٣  ٣  قضایا معاصرة في التمریض  ٠٧٠٣٧٦٢

  ٢٧٠١٧٩٨(ساعة معتمدة ورقمھ ) ٠(یسجل لھ الطالب : االمتحان الشامل. ٣
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  ١١٦

  وصف المواد
 )٨+٣(م . س٤، )١( تمریض الصحة النفسیة والعقلیة المتقدم ٠٧٠١٧٢٠

ع األفراد مع التركّیز على التفكیر المنطقي وتقدیم الرعایة الشاملة لألفراد والجماعات مع التأكید على اإلطار اإلنساني للتعامل م
التأكید على كفاءة الممارسة التمریضیة، وتھدف ھذه المادة أیضًا إلى دراسة مراحل التطور والنمو النفسي خالل فترة الحیاة، 

 والثقافیة والِعرقیة، والنواحي العالجیة والدفاع عن األفراد والتعلیم واالتصال العالجي والتغذیة الراجعة، والعوامل االجتماعیة
والمعاییر األخالقیة والقانونیة، ویركز ھذا المساق على اإلرشاد، تحقیق الذات وتنمیة النفس، مع التطرق إلى طرق العالج النفسي 

لتمریضیة وتطویر المھارات الالزمة إلرشاد األفراد التقلیدیة والتكمیلیة، وبذلك سیتمكن الطلبة من القیام بأعباء العملیة ا
والمجموعات في مؤسسات الرعایة النفسیة والتعامل مع مجموعات مختلفة من األشخاص الذین یعانون من اضطرابات نفسیة 

  .وعقلیة
  )٠٧٠١٧٢٠.(المتطلب السابق، )٨+٣(م . س٤، )٢( تمریض الصحة النفسیة والعقلیة المتقدم ٠٧٠١٧٢١

 الطلبة فرصًا لتطویر خبراتھم التمریضیة للتعامل وتقدیم الرعایة التمریضیة لألفراد والعائالت، حیث یزود ھذا المساق سیكتسب
الطلبة بفرص عدیدة لتطبیق الجوانب النظریة لمساقات الصحة النفسیة وحل األزمات في أماكن التدریب العملي، وسیتمكن الطلبة 

فسیة الالزمة لتقییم المرضى النفسیین من خالل تتبع التاریخ المرضي، وتقییم الحالة النفسیة من تطویر مھاراتھم الفكریة والن
والعقلیة للمرضى، وسیكون بإمكان الطلبة أیضًا تحلیل البیانات التي تم جمعھا لتطویر خطة رعایة للمرضى الذین یعانون من 

ة تأثیر البیئة االجتماعیة والثقافیة والمادیة والسیاسیة على تقدیم اضطرابات نفسیة، وسوف یتم إتاحة الفرصة للطالب لتقییم كیفی
  .الرعایة التمریضیة من النواحي النفسیة والعقلیة

  )٠٧٠١٧٢١.(المتطلب السابق، )١٦+٢(م . س٤، )٣( تمریض الصحة النفسیة والعقلیة المتقدم ٠٧٠١٧٢٢
الكادر التمریضي في شتى المؤسسات التي تقدم الرعایة النفسیة وتطویر الرعایة النفسیة المتقدمة التي یقدمھا تتناول ھذه الماده 

المفاھیم والقضایا المتعلقة بمجاالت على الجانب العملي من ھذه الرعایة ھي أھم مرتكزات ھذا المساق، وتركز ھذه مرتكزات 
مرضى الذین یعانون من مشاكل وأمراض الصحة النفسیة والعقلیة المتخصصة وكذلك تحسین وتطویر الرعایة النفسیة والعقلیة لل

نفسیة، وتتیح ھذا المساق للطلبة استخدام المفاھیم النظریة لبناء المھارات الطالبیة لرعایة المرضى والعائالت والمجتمع من 
نفسیة الناحیة النفسیة مع التركیز على بعض اإلعتالالت التي تصیب المجتمع مع التطرق إلى مفاھیم الوقایة من األمراض ال

والعقلیة والتركیز على الوقایة من األمراض النفسیة وعالج المرضى الذین یعانون من حاالت مزمنة ومستعصیة في المؤسسات 
النفسیة والعقلیة مع التركیز على إدارة الحالة، ھذا وسیكون للفئات األقل حظًا قسطًا وفیر في حلقات نقاش ھذا المساق حیث 

یع قاعدة معلوماتھم فیما یتعلق بحقوق ومسؤولیات ھذه الفئات األقل حظًا أو الفئات التي ال تقدم لھا ستسنح الفرصة للطالب لتوس
الرعایة النفسیة والعقلیة بالشكل الصحیح وتضمن ھذه الفئات األطفال الذین یتعرضون إلى التحّرش الجنسي والسجناء والنساء 

  .اءاللواتي یعانین من الضرب المبرح من األزواج واآلب
   )٠٧٠٣٧٠٢.(المتطلب السابق، )٠+٢(م . س٢ اإلحصاء الحیوي التطبیقي، ٠٧٠١٧٣١

تصنیف وتبویب المعلومات، االحتماالت، توزیع : المواضیع المتخصصة في اإلحصاء الحیوي التطبیقي مثلتتناول ھذه الماده 
ومات الرقمیة والتصنیفیة، مقارنة الخطر بین واختیار عینة الدراسة وعمل الدراسات اإلحصائیة المناسبة، طرق تحلیل المعل

، (non-parametric)مجتمعین آو أكثر، تحلیل التباین ومعامالت االرتباط واالرتداد، وطرق تحلیل المعلومات غیر المتریة 
  .تطبیقات المصطلحات اإلحصائیة والمالحظات الریاضیة وتفسیراتھا والمنھج اإلحصائي وطرق الحوسبة اإلحصائیة

  )٠٧٠٣٧٠٢.(المتطلب السابق، )٠+٣(م . س٣ علم الوبائیات، ١٧٣٢٠٧٠
األسس والوسائل المتقدمة لعلم الوبائیات ومجاالتھ التطبیقیة في مجاالت الصحة العامة والتمریض، التطور تتناول ھذه الماده 

قي، طرق الكشف عن األمراض، التاریخي لعلم الوبائیات، وسائل قیاس حدوث األمراض وارتباطاتھا، علم الوبائیات التطبی
  .ھي من أھم ركائز ھذه المادةاالستدالل السببي، وتصمیم الدراسات الوبائیة 

  )٠+٣(م . س٣ االرتقاء بالصحة والوقایة من األمراض، ٠٧٠١٧٣٣
ر التأثیرات تعریفات الصحة المختلفة مع التركیز على طرق االرتقاء بالصحة والوقایة من األمراض في إطاتتناول ھذه الماده 

المختلفة مثل التأثیرات االجتماعیة والبیئیة، وتركز ھذه المادة على كل ما من شأنھ اإلسھام في االرتقاء بالصحة والوقایة من 
  .  األمراض مثل بناء السیاسات الصحیة

  )٨+٢(م . س٣ الممارسة المتقدمة في تمریض صحة المجتمع، ٠٧٠١٧٣٤
تلفة في مناطق متعددة في المجتمع وحسب الفئات المجتمعیة من حیث الوقایة والعالج والتأھیل، الخدمات المختتناول ھذه الماده 

وعالمیة، إدارة الحاالت ) حكومیة و غیر حكومیة(ویركز ھذا التدریب العملي على تقدیم ھذه الخدمات في منظمات صحیة محلیة 
معرفة كیفیة التخطیط لعمل مشاریع مجتمعیة لرفع المستوى التي ترد للمؤسسات، تطبیق النظریات التمریضیة المجتمعیة، و

  .  الصحي للفئات المستھدفة
  )٠٧٠١٧٣٤ و ٠٧٠١٧٣١.( المتطلب السابق٢+١(م . س٤ التدخل المجتمعي، ٠٧٠١٧٣٥ 

العملي إرشاد الطالب لعمل مشروع بحثي حسب المنھج العلمي لمعالجة قضیة مجتمعیة، حیث سیساعد الجانب تتناول ھذه الماده 
  .إدارة الحالةمع التركیز على لھذه المادة الطلبة على إن یقوموا باختیار مراكز تدریب تتوافق مع المشروع البحثي الذي اختاروه 

  )٠٧٠٢٧١٣ و٠٧٠٣٧٠٣ و٠٧٠٣٧٠٢ .(المتطلب السابق، )٠+٣(م . س٣ مشروع البحث، ٠٧٠١٧٩٧
لجانب التطبیقي والذي یتم في مسار االختصاص الذي یختاره الطالب، إجراء مشروع بحث في ھذه المادة یركز فیھ الطالب على ا

  .علمًا بأن كل المشاریع تتطلب من الطالب تقدیم ملخص عن البحث وتسلیم تقریر نھائي
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  ١١٧

  
  )٠+٢( م . س٢  اسس نظریات التمریض، ٠٧٠٢٧١٣

لكفاءة المھنیة للطلبة وتطویر أدوات التقییم النظریات التمریضیة التي تطبق خالل التدریب العملي لرفع اتتناول ھذه الماده 
  .والتشخیص لیتمكن الطلبة من استخدامھا أثناء تعاملھم مع المرضى

  )٠+٣(م .  س٣ علم أدویة متقدم، ٠٧٠٢٧٣١
علم األدویة السریري والمعالجة باألدویة وتطبیقاتھا أثناء ممارسة التمریض المتخصص في المستشفیات تتناول ھذه الماده 

 أیضًا في العملیات البیولوجیة واالستجابات الفسیولوجیة لألدویة واالعتبارات ھذه المادةمراكز الصحیة وفي المجتمع، وتبحث وال
  . الخاصة لوصف الدواء لألطفال والنساء وكبار السن

  )٠+٢(م . س٢ الباثوفسیولوجي المتقدم، ٠٧٠٢٧٣٢
العملیات الفسیولوجیة والتغیرات المرضیة التي تؤثر على اإلنسان في الصحة أجھزة الجسم المختلفة من ناحیة تتناول ھذه الماده 

المعرفة العلمیة المتعمقة والمتعلقة بالحاالت الفسیولوجیة التي یتم التعامل معھا سریریًا، وبالتالي تشكل األساس وتقدیم والمرض، 
 ویتم أیضًا ربط التغییرات المتعلقة بالمرحلة العمریة التخاذ القرارات المتعلقة بالفحوصات التشخیصیة وإجراءات المعالجة،

  . بالتشخیص والعالج
 )٣+٠(م . س١ اسالیب التقییم الصحي المتقدمة، ٠٧٠٢٧٣٣

المعرفة النظریة والمھارات الالزمة إلجراء التقییم الصحي المنظم لألفراد في مراحل حیاتھم المختلفة، وتوثیق تتناول ھذه الماده 
  .  المتقدمالسریريلسریري بشكل مناسب، أخذ التاریخ الصحي للمریض بشكل شامل وإجراء مھارات الفحص نتائج الفحص ا

  ) ٨+٣(م . س٤ ،)١(تمریض صحة البالغین المتقدم  ٠٧٠٢٧٣٤
المحافظة على الصحة وعلى العنایة باألفراد المصابین باألمراض المختلفة في مراحل عمریة، تشخیص تتناول ھذه الماده 

االت ومعرفة اإلجراءات المناسبة لھذه الحاالت مع التركیز على سبل الوقایة واالرتقاء بالصحة، ھذا وسیتدرب الطلبة في الح
  .وحدات العنایة بالحاالت الحادة والمراكز الصحیة األولیة

   )٠٧٠٢٧٣٤.(المتطلب السابق، )+٣(م . س٤، )٢(تمریض صحة البالغین المتقدم  ٠٧٠٢٧٣٥
تطبیق المھارات التمریضیة للمرضى والمصابین بحاالت خطرة ومعقدة مع التركیز على كیفیة حدوث المرض لماده تتناول ھذه ا

ومسبباتھ، تشخیص والتعامل مع الحاالت الدقیقة مثل أمراض الجھاز الدوراني وأمراض الجھاز التنفسي، لذلك سیتدرب الطلبة 
  . في الوحدات الخاصة والعنایة المركزة

   )٠٧٠٢٧٣٥.(المتطلب السابق ،)١٦+٢(م . س٤، )٣(تمریض صحة البالغین المتقدم  ٠٧٠٢٧٣٦
آخر المستجدات في البحث  العلمي مع التركیز على تطبیق النظریات والبحث العلمي في العنایة التمریضیة تتناول ھذه الماده 

 المزید عنھ ویقوم بالتدریب العملي المتعلق واستخدامھا في العنایة التمریضیة، وسوف یختار الطالب موضوع یرغب في معرفة
  .إدارة الحالةبھ في وحدات العنایة بالحاالت الحادة والحثیثة مع التركیز على 

  )٨+٣(م . س٤، )١( تمریض السرطان المتقدم ٠٧٠٢٧٥١
في التطبیق العملي والذي الھیكل األساسي لبناء وربط وتضمین وتطبیق نظریات التمریض الخاصة بعلم األورام تتناول ھذه الماده 

سیتم مع المرضى الذین یعانون من األورام ویتلقون العنایة في وحدات األورام أو المستشفیات أو المراكز الطبیة، ومن الجدیر 
  . ذكره أن الجزء العملي لھذه المادة ُیعطي الطالب الفرصة للبدء بدوره كممرض مختص

  )٠٧٠٢٧٥١.(المتطلب السابق، )٨+٣(م . س٤، )٢( تمریض السرطان المتقدم ٠٧٠٢٧٥٢
العالج الطبي والتمریضي ألعراض وأنواع السرطانات مع التركیز على تشخیص وتقییم وتنفیذ وإعادة تقییم تتناول ھذه الماده 

ومات المتعلقة المشاكل المرافقة والمحتمل للمرض والمتعلقة بالعالج من السرطان، التأھیل والعنایة النھائیة، وسیطبق الطلبة المعل
بالسرطان على مجموعة من المرضى المصابین باألورام والذین یتلقون العنایة في وحدات األورام أو أقسام المستشفى والمراكز 

  .الطبیة، الجزء العملي لھذه المادة یعطي الطالب الفرصة للبدء بدوره كمعلم ومستشار ومنسق
  )٠٧٠٢٧٥٢.(المتطلب السابق، )١٦+٢(م . س٤، )٣( تمریض السرطان المتقدم ٠٧٠٢٧٥٣

لوقایة من السرطان والدور المرافق الختصاصي تمرض السرطان في طرق األولیة والثانویة لفحص عمیق للتتناول ھذه الماده 
 التمریضیةواستخدام ما توصلت إلیھ األبحاث العلمیة أثناء القیام بالرعایة الصحة الوقائیة والتلطیفیة مع التركیز على إدارة الحالة 

للمرضى الذین یتلقون العنایة في وحدات األورام أو أقسام المستشفى والمراكز الطبیة، الجزء العملي لھذه المادة یعطي الطالب 
  .الفرصة للبدء بدوره كممرض متخصص في السرطان

  ) ٠+٢(م . س٢، ةی الصحات نظام الرعایة والسیاس ٠٧٠٢٧٦٢
 مثل طرق وأسالیب  للرعایة الصحیةمتنوعةالمفاھیم من خالل التركیز على الالصحیة إدارة المؤسسات تتناول ھذه الماده 

رة الرعایة الصحیة، تطویر التطبیقات اإلداریة في مجاالت الصحة مع اونظریات القیادة واإلدارة التي تحتاجھا المؤسسات إلد
واإلقلیمیة  الوطنیة یاتلصحیة على المستوارعایة الالسیاسات العامة التي من الممكن أن تدعم مؤسسات خدمات التركیز على 

  .والدولیة
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  )٠٧٠٢٧٦٢ و٠٧٠٣٧٦١.(المتطلب السابق، )٨+٣(م . س٤:)١(القیادة واإلدارة التمریضیة المتقدمة   ٠٧٠٢٧٦٣
لرعایة الصحیة تحلیل ودراسة المفاھیم والتطبیقات المتقدمة للقیادة واإلدارة التمریضیة، وطرق إدارة اتتناول ھذه الماده 

والتمریضیة وذلك ضمن إطار مجتمعي وتعاوني مع المھن األخرى، ومن المفاھیم التي تركز علیھا ھذه المادة توزیع الموارد 
واالستغالل األمثل لھا، إدارة األنظمة الصحیة والتمریضیة المختلفة مع التركیز على تحسین مخرجات العملیة التمریضیة لألفراد 

  .والمجتمعات
  ) ٠٧٠٢٧٦٣.(المتطلب السابق، )٨+٣( س ٤، )٢(القیادة واإلدارة التمریضیة المتقدمة  ٧٠٢٧٦٤٠

تطبیق المفاھیم القیادیة واإلداریة التمریضیة بالتعاون مع جمیع أفراد الفریق الصحي مع التركیز على إدارة تتناول ھذه الماده 
  .ًا أن إدارة الحالة ھي من أھم مرتكزات ھذه المادةاألفراد وإدارة الجودة واألدوار المھنیة المختلفة، علم

 و ٠٧٠٢٧٦٣.(المتطلب السابق، )١٦+ ٢(م . س٤: القیادة واإلدارة في التمریض  مفاھیم وتطبیقات متقدمة في ٠٧٠٢٧٦٥
٠٧٠٢٧٦٤(  

لمفاھیم والتطبیقات القیادیة تحضیر قیادیین وإداریین ذوي مھنیة عالیة وذلك من خالل التركیز على العدید من اتتناول ھذه الماده 
المبادئ واألنماط القیادیة واإلداریة المختلفة، التخطیط : واإلداریة والتي لم تركز علیھا المواد األخرى بشكل رئیسي مثل

، االستراتیجي، إدارة الموارد، إستراتیجیات اتخاذ القرار وحل المشكالت، القوة، التحفیز، السلوك التنظیمي، التغییر المخطط
 . وإدارة النزاعات

   )٠+٣(م . س٣، في التمریض ادارة تكنولوجیا المعلومات ٠٧٠٢٧٦٦
إدارة المعلومات واستخدام الملفات االلكترونیة من قبل الفریق التمریضي، ملفات المرضى االلكترونیة، استخدام تتناول ھذه الماده 

  .وطرق اتخاذ القرار باستخدام التكنولوجیالغة عالمیة موحدة فیما یتعلق بمرتكزات العملیة التمریضیة، 
  )٠+٣(م . س٣ تحلیل وبناء برامج المعلومات في التمریض، ٠٧٠٢٧٦٧

بناء البرامج االلكترونیة المستخدمة في التمریض والقطاع الصحي، حیث سیحلل الطالب عملیة اختیار، بناء، تتناول ھذه الماده 
استخدام الھیكل التحلیلي المناسب، طرق تحسین البرامج االلكترونیة بناًء على طرق استخدام، وتقییم برامج المعلومات الصحیة ب

التحلیل المختلفة مع البحث عن تطبیقات واستخدامات البرامج المتطورة، وتحلیل معالم وخصائص البرامج التي تعنى بتوفیر 
  .  سریة المعلومات

  )٠+٣(م . س٣،  ادارة المعلومات واتخاذ القرارات في التمریض٠٧٠٢٧٦٨
مقدمة في نظریات وطرق القیادة واإلدارة في التمریض على مختلف مستویاتھا، طرق االتصال، حل تتناول ھذه الماده 

  .المشكالت، التحفیز، التفویض، حل األزمات، عملیة التغیر، قانون العمل والنظم اإلداریة، جودة األداء المھني، اتخاذ القرار
 ) أو متزامن٠٧٠٢٧٦٧.(المتطلب السابق، )٠+٣(م . س٣وجیا المعلومات في التمریض،  تطبیقات تكنول٠٧٠٢٧٧١

المفاھیم األساسیة والمتقدمة في تكنولوجیا معلوماتیة التمریض، تطبیقات وتكنولوجیا المعلومات، القضایا تتناول ھذه الماده 
الممرضة /ستخدمة في معالجة المعلومات، دور الممرض المتعلقة بالمعلوماتیة، تطبیقات التكنولوجیا، النظریات األساسیة الم

المتخصص في تكنولوجیا المعلومات، القضایا األخالقیة في جمع واستعمال المعلومات المتوفرة في القطاع الصحي والتركیز على 
  . استخدامات الكمبیوتر لتوثیق المعلومات وتقییم استخدامات التطبیقات اإللكترونیة 

  ) ٠٧٠٢٧٦٧.( المتطلب السابق،)٠+٣(م . س٣شاریع تكنولوجیا المعلومات،  ادارة م٠٧٠٢٧٧٢
خصائص المؤسسات الصحیة واكتساب مھارات إدارة تكنولوجیا معلوماتیة التمریض، والتخطیط االستراتیجي تتناول ھذه الماده 

لومات، المحافظة على سریة المعلومات، لتطبیقات واستخدامات تكنولوجیا المعلومات، استخدام البحث العلمي في تكنولوجیا المع
فھم سیاسات المؤسسات الصحیة، والمراحل األساسیة في تطبیقات مشاریع تكنولوجیا المعلومات، المفاھیم األساسیة لمعالجة 

یة المعلومات واالستخدامات المثلى للمعلومات من خالل استخدام أسلوب حل المشكالت والحاالت الدراسیة والدراسات المیدان
  . وتقییم مشاریع تكنولوجیا المعلومات التمریضیة والصحیة

 )   أو متزامن٠٧٠٢٧٧١.(المتطلب السابق، )٠+٢(م . س٢ معالجة المعلومات واستخدام النظم المعلوماتیة، ٠٧٠٢٧٧٣
ة، استخدام النظم استخدام نظم المعلومات بھدف معالجة المعلومات المتعلقة بالعنایة التمریضیة والصحیتتناول ھذه الماده 

المعلوماتیة، بناء نظم معلوماتیة، تحلیل المعلومات المتوفرة في النظم المعلوماتیة، اإلجابة على أسئلة بحثیة متعلقة بالعنایة 
التمریضیة باستخدام النظم المعلوماتیة، معالجة المعلومات االلكترونیة المتوفرة في النظم المعلوماتیة وعلى متطلبات توثیق 

 ".                                   اللغة المعیاریة"علومات التمریضیة باستخدام الم
 و ٠٧٠٢٧٧٢.(المتطلب السابق) ١٦+٠(م . س٢، )١( التطبیق العملي لتكنولوجیا معلوماتیة التمریض والبرامج اإللكترونیة ٠٧٠٢٧٧٤
٠٧٠٢٧٧٣ (  

ل وبناء برامج معلوماتیة التمریض وتقییم ھذه البرامج من خالل تقییم أثر استخدام النظریات المتعلقة بتحلیتتناول ھذه الماده 
استخداماتھا على صحة المریض ومھنة التمریض وأھداف المؤسسة الصحیة واستراتیجیاتھا، فھم التطبیقات واستخدامات وتقییم 

 للمشاركة في التخطیط، البناء، تطبیق، ھذه النظم ومعرفة وتقییم المعلومات المتوفرة في البرنامج، وستتاح الفرصة للطلبة
  . استخدام، وتقییم مشاریع تكنولوجیا المعلومات المستخدمة في الحقل التمریضي والصحي 
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المتطلب ) ١٦+٠(م . س٢، )٢( التطبیق العملي لتكنولوجیا معلوماتیة التمریض والبرامج اإللكترونیة ٠٧٠٢٧٧٥
 ) ٠٧٠٢٧٧٤.(السابق

التطبیقات المختلفة لتكنولوجیا المعلومات المستخدمة في التمریض والحقل الصحي، تقییم نتیجة وفعالیة استخدام  تتناول ھذه الماده
برنامج تكنولوجیا المعلومات، تطبیق طریقة المشاھدة العملیة الستخدام حقیقي للبرنامج ، وسیعمل الطالب مع الشركة المصممة 

ة لتقییم خصائص استخدامات البرنامج والقتراح طرق أفضل لمعالجة المعلومات بناًء على للنظم المعلوماتیة والبرامج االلكترونی
  . نتیجة أسلوب المشاھدة المطبق على مستوى المستخدم للبرامج

  )٠+٣(م . س٣ الطرق اإلحصائیة، ٠٧٠٣٧٠٢
ة المختلفة مع التركیز على البحث استخدام التحلیل اإلحصائي في تطبیق البحث العلمي في المجاالت الصحیتتناول ھذه الماده 

 على المبادئ والتطبیقات اإلحصائیة المختلفة مثل النظریة األساسیة لتوزیع ھذه المادةالعلمي بشقیھ الكّمي والنوعي، وتركز 
  .االحتماالت وقیاس الدالالت اإلحصائیة

  ) أو متزامن٠٧٠٣٧٠٢.(س. ، م)٠+٣(م . س٣،  التمریضالعلمي فيالبحث  ٠٧٠٣٧٠٣
الخطوات العلمیة المتقدمة التي یتم إتباعھا عند إجراء الدراسات ذات الصلة بعلم التمریض مع التركیز على تتناول ھذه الماده 

كیفیة استخراج القواعد البیانیة واستخدام األسالیب المتقدمة في البحث العلمي، والتركیز على التحلیل الدقیق للدراسات البحثیة 
  .المنشورة

  )٠+٢(م . س٢، لقضایا األخالقیة والقانونیة في النظام الصحي ا٠٧٠٣٧٦١
ربط مبادئ ونظریات األخالق بالتحدیات التي تواجھ قطاع الخدمات الصحیة بشكل عام، وعرض العوامل تتناول ھذه الماده 

یة اتخاذ القرار األخالقي، القانونیة وتأثیرھا على القرارات األخالقیة في الممارسة العملیة، اإلشكاالت والتي تؤثر على عمل
  . وتفّحص التغّیرات التي تطرأ في الرعایة الصحیة وأثرھا على اختصاصي التمریض ودورھم كممارسین ألخالقیات المھنة

  )٠+3(م . س3، في التمریضمعاصرة  قضایا  0703762
یًا ھي أھم ركائز ھذا المساق، حیث یتم من مناقشة ومعالجة مختلف القضایا التمریضیة المعاصرة دولیًا ومحلتتناول ھذه الماده 

خالل ھذا المساق تعریف وتوضیح وتحلیل قضایا معینة في التمریض أو الرعایة الصحیة من النواحي التاریخیة، االجتماعیة، 
ھنة التمریض السیاسیة، الوراثیة، القانونیة واألخالقیة، وبالتالي فإن ھذا المساق یطور معلومات الطالب ویزید فھمھ لطبیعة م

  .ونظم الرعایة الصحیة
  )٨+٣( م. س٤ ،)١(تمریض صحة األم والمرأة المتقدم  ٠٧٠٣٧٧١

األمراض والمشاكل الصحیة الطبیعیة والمتوسطة الخطورة التي تواجھ المرأة الحامل وغیر الحامل وطرق تتناول ھذه الماده 
ت التمریضیة للمرأة الحامل حمًال سلیمًا، والحامل التي تعاني من عالجھا وتقییم النساء الحوامل وغیر الحوامل وتطبیق المداخال

  .  مشاكل صحّیة
  )٠٧٠٣٧٧١.(س. ، م)٨+٣( ساعات معتمدة ٤ ،)٢(تمریض صحة األم والمرأة المتقدم  ٠٧٠٣٧٧٢

طبیق نموذج العائلة األمراض والمشاكل الصحیة عالیة الخطورة التي تواجھ المرأة الحامل وغیر الحامل مع تتتناول ھذه الماده 
  . المركزیة الشامل كنموذج للرعایة الصحیة باإلضافة إلى تطویر مھارات التفكیر اإلبداعي والتعلیم والقیادة التمریضیة

  )٠٧٠٣٧٧٢.(س. ، م)١٦+٢( م.س ٤ ،)٣(تمریض صحة األم والمرأة المتقدم  ٠٧٠٣٧٧٣
تقدیم الرعایة التمریضیة المتقدمة من خالل العنایة بالنساء في وتطبیق شامل لصقل المھارات التمریضیة تتناول ھذه الماده 

ومعالجة الحاالت الصحیة الطبیعیة العلمیة البحثیة  واستخدام األدلة إدارة الحالةالمراحل العمریة المختلفة مع التركیز على 
  .  الرضیع، البلوغ، المراھقة، سن األملوالمتوسطة الخطورة وعالیة الخطورة في الحمل، الوالدة، فترة ما بعد الوالدة، الطفل

  ) ٨+٣(م . س٤، )١ (المتقدم  تمریض صحة األطفال ٠٧٠٣٧٨١
المحافظة والنھوض بصحة الطفل وتطویرھا في إطار األسرة من جمیع النواحي النفسیة، االجتماعیة والمعرفیة تتناول ھذه الماده 

فترة اإلخصاب وحتى فترة البلوغ، والتعامل مع مختلف المشاكل الصحیة والعاطفیة ومنع األمراض المتعلقة بالطفولة وذلك من 
مع التركیز على التطبیق العملي في المراكز الصحیة، المستشفیات، العیادات الخاصة الیومیة، مراكز  عالجھا الشائعة وطرق

  .التأھیل، المدارس، حضانات األطفال وغیرھا
  ) ٠٧٠٣٧٨١.(س. ، م)٨+٣(م . س٤ ،)٢(المتقدم   تمریض صحة األطفال ٠٧٠٣٧٨٢

طرق معالجة األمراض الشائعة والحادة التي یتعرض لھا األطفال من فترة الوالدة وحتى فترة البلوغ، واكتساب تتناول ھذه الماده 
تلفة في المھارة العالیة من خالل التدریب المیداني وتقدیم العنایة التمریضیة المباشرة للمرضى وممارسة أدوار التمریض المخ

  .الرعایة المقدمة لألطفال من خالل التعاون مع الطاقم الصحي في مختلف أماكن التدریب
  )٠٧٠٣٧٨٢.(س. ، م)١٦+٢(م . س٤، )٣ (المتقدم تمریض صحة األطفال ٠٧٠٣٧٨٣

لخطورة، ھذا تطبیق شامل لصقل المھارات التمریضیة وتقدیم الرعایة للحاالت المرضیة الحثیثة وعالیة اتتناول ھذه الماده 
وسیكون الطلبة قادرین على تحلیل المعلومات واستخدامھا في العملیة التمریضیة وعلى تطبیق المھارة التمریضیة من خالل 

  .التفاعل المكثف بین الممرضین والممرضات والمرضى وتقدیم العنایة التمریضیة الشاملة وإدارة الحالة
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   الـمـسـانـدةكـلـیـة الـعـلـوم الـطـبـیـة: ثامنا 
  :األفسام التالیة وتضم ١٩٩٩/٢٠٠٠عام العلوم الطبیة المساندة انشاء كلیة  تم 

  قسم العلوم الطبیة المخبریة -
 قسم التغذیة السریریة والحمیات -
 قسم العالج الوظیفي -
 قسم التصویر االشعاعي -
  قسم العالج الطبیعي -

  
علمیة في تخصصات مساندة للمجال الطبي والتي تتركز في تطویر وتھدف كلیة العلوم الطبیة المساندة إلى تخریج كفاءات 

الخدمات الصحیة المرافقة وتشمل الفحوصات الطبیة المخبریة والتصویر اإلشعاعي وكذلك الخدمات العالجیة مثل التغذیة 
تقدیم الخدمات المجتمعیة في السریریة والحمیات والعالج الطبیعي والوظیفي، ھذا باإلضافة إلى إنشاء مراكز مرتبطة مع الكلیة ل

  ھذه المجاالت
  

  :شروط خاصة
على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان مستوى في اللغة اإلنجلیزیة الذي تــعده الجامعة، وعــلى الطالب الــذي 

 االمتحان كل من یحصل على ویعفى من ھذا) ٠١٢٠١١٣(یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة كتابة متقدمة رقــم 
  .IELTSفي امتحان الـ) ٥٫٥/٩( أو TOEFLفي امتحان ) ٥٠٠(
 

  الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في العلوم الطبیة المخبریة
  

  :أحكام وشروط عامة: ثالثا
ی  ا ف  ي الجامع  ة المعتم  دة م ن عم  ادة البح  ث العلم  ي و الدراس  ات العل  تلت زم ھ  ذه الخط  ة باإلط  ار الع  ام لبرن  امج الماج  ستیر   .١

 .الھاشمیة 
العل  وم الطبی  ة المخبری  ة، العل  وم الحیاتی  ة ، والعل  وم  : یقب ل ف  ي ھ  ذا البرن  امج حمل  ة البك  الوریوس م  ن التخص  صات التالی  ة   .٢

 .الطبیة المختلفة
  

I. الرسالة على النحو التالير تتوزع الخطة الدراسیة لمسا:مسار الرسالة :  
  
  

 :عة معتمدة كالتاليسا) ١٨(وتتكون من : المواد اإلجباریة .١
 

  الساعات اسبوعیًا  رقم المادة
  

  اسم المادة
  عملي  نظري

الساعات 
  المتطلب السابق  المعتمدة

  -  ٣  -  ٣  إحصاء حیوي متقدم  ٥٠١٧٠١
  -  ٣  -  ٣  كیمیاء سریریة متقدم  ٥٠١٧٢١
  -  ٣  -  ٣  علم دم سریري متقدم  ٥٠١٧٣١
  -  ٣  -  ٣  علم مناعة متقدم و أمصال تشخیصیة  ٥٠١٧٣٢
  -  ٣  -  ٣  أحیاء دقیقة تشخیصیة متقدم  ٥٠١٧٤١
  ٥٠١٧٠١  ٣  -  ٣  طرق بحث وتحلیل النتائج  ٥٠١٧٩١
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  ١٢١

 :ساعات معتمدة من التالي) ٦(یختارھا الطالب بواقع : المواد االختیاریة .٢
 

  عملي  نظري  اسم المادة  رقم المادة  الساعات اسبوعیًا
الساعات 

  المتطلب السابق  المعتمدة

 _  ٣ _  ٣  علم غدد الصماء متقدم  ٥٠١٧١١
 _  ٣ ٣  ٢  علم األنسجة المتقدم  ٥٠١٧١٢
عل   م ال   سموم التحلیلی   ة والط   ب      ٥٠١٧٢٢

  الشرعي
٣ _  ٣  _ 

  _  ٣  ٣  ٢  طفیلیات متقدم  ٥٠١٧٤٢
والع       الج الوراث       ة الجزیئی       ة   ٥٠١٧٥١

  الجیني وتطبیقاتھ
٣ _  ٣  _ 

 _  ٣ ٣  ٢  تطبیقات المساعدة على اإلنجاب  ٥٠١٧٥٢
 

 ).٥٠١٧٩١(ساعات معتمدة ومتطلبھا السابق ) ٩(بواقع ) ٥٠١٧٩٩(لرسالة ا .٣
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  ١٢٢

  
I. االمتحان بدون رسالة على النحو التالير تتوزع الخطة الدراسیة لمسا:مسار االمتحان بدون رسالة :  

  
  

 :ساعة معتمدة كالتالي) ٢٤(وتتكون من  المواد اإلجباریة .١
 

  اسم المادة  رقم المادة  الساعات اسبوعیًا
  عملي  نظري

  المتطلب السابق  لساعات المعتمدةا

  -  ٣  -  ٣  احصاء حیوي متقدم  ٥٠١٧٠١
  -  ٣  -  ٣  كیمیاء سریریة متقدم  ٥٠١٧٢١
  -  ٣  -  ٣  علم دم سریري متقدم  ٥٠١٧٣١
  -  ٣  -  ٣  علم مناعة متقدمة و أمصال تشخیصیة  ٥٠١٧٣٢
  -  ٣  -  ٣  أحیاء دقیقة تشخیصیة متقدم  ٥٠١٧٤١
 _  ٣ _  ٣   والعالج الجیني وتطبیقاتھ الجزیئیةالوراثة  ٥٠١٧٥١
  ٥٠١٧٠١  ٣  -  ٣  طرق بحث وتحلیل النتائج  ٥٠١٧٩١
  ٥٠١٧٩١  ٣  _  ٣  *)(مشروع بحث   ٥٠١٧٩٧

  
  .راسب وال تدخل في حساب المعدل التراكمي/وتعطى عالمتھا ناجحمشروع بحث تدرس مادة  •
  

 :مدة من التاليساعات معت) ٩(یختارھا الطالب بواقع : المواد االختیاریة .٢
 

  الساعات اسبوعیًا  رقم المادة
  

  اسم المادة
  عملي  نظري

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة

 _  ٣ _  ٣  علم غدد الصماء متقدم  ٥٠١٧١١
 _  ٣ ٣  ٢  علم األنسجة المتقدم  ٥٠١٧١٢
 _  ٣ _  ٣  علم السموم التحلیلیة والطب الشرعي  ٥٠١٧٢٢
  _  ٣  ٣  ٢  طفیلیات متقدم  ٥٠١٧٤٢
 _  ٣ ٣  ٢  تطبیقات المساعدة على اإلنجاب  ٥٠١٧٥٢

  
 ).٥٠١٧٩٨(االمتحان الشامل  .٣
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  ١٢٣

  :وصف المواد
  

  )٠+٣(م .س ٣: إحصاء حیوي متقدم  ٥٠١٧٠١
، التوزیع ات اإلح صائیة، التق دیر، إختب ار     حتم االت الطرق اإلحصائیة الالزمة في العلوم الصحیة والت ي ت شمل اإل   تتناول ھذه الماده    

 و اإلح  صاء الوص  في واختی  ار العین  ة والفرض  یات وط  رق تحلی  ل نت  ائج الدراس  ات ف  ي حق  ل العل  وم ال  صحیة ، وت  شمل    الفرض  یات
الدراس ة مرب  ع ك  اي ، االنح  راف الخط  ي والمتع  دد ، وتحلی  ل التغایرأح  ادي اإلتج  اه باإلض  افة إل  ى إس  تخدام الحاس  وب ف  ي التحالی  ل    

  .اإلحصائیة
  )٠+٣(م .س ٣ : علم غدد الصماء متقدم٥٠١٧١١

تركیب ووظیفة الغدد الصم في الجسم ودراسة التركیب الكیماوي وط رق إف راز الھرمون ات باإلض افة إل ى كیفی ة         تتناول ھذه الماده    
ك ذلك رب ط المف اھیم    . انتقالھا بالدم والیة تأثیرھا ف ي مختل ف فعالی ات الج سم م ن نم و وتط ور وتك اثر وإت زان البیئ ة الداخلی ة للج سم                

ك ذلك التط رق ال ى اھ م     .  الع صبي والمن اعي م ن منطل ق التع اون بینھم ا ف ي األداء ال وظیفي للج سم         الجھازینكل من الھرمونیة مع   
  .المشاكل الصحیة الناجمة عن اضطراب إفراز الھرمونات في الجسم

  )٣+٢(م .س ٣: علم األنسجة المتقدم ٥٠١٧١٢
تتكون منھا الخالیا و األنسجة و األعضاء المكون ة لألجھ زة المختلف ة    األجزاء المختلفة التي التعرف على  ادها المه سوف یتم في ھذ 

ط رق ف ي تح ضیر ال شرائح المجھری ة و عل ى الم واد و األص باغ المختلف ة الت ي           التع رف عل ى   . في جسم اإلنسان باس تخدام المجھ ر    
ال  ب ف  ي ھ  ذا الم  ساق عل  ي األن  واع  س  یتعرف الط. ت  ستعمل لتمیی  ز األج  زاء المتالزم  ة و المكون  ة للخالی  ا و األن  سجة تح  ت المجھ  ر 

  .في ھذا المساق سوف یتم الربط بین األجزاء المجھریة و الوظائف الحیویة التي تؤدیھا. المختلفة من المجاھر و طرق استخدامھا
  )٠+٣(م .س ٣:  متقدمسریریة  كیمیاء ٥٠١٧٢١

ث یت ضمن ّھ ا الم ساق دراس ة آلی ة الم رض وط رق        حی  . ربط نتائج الفحوص ال سریریھ بعل م األم راض الع ضویة    تتناول ھذه الماده   
عل وم ال صحة والتغذی ة ومراقب ة الحم ل      . التحلیل اآللیة والیدویة لكیمیاء الدم وسائل النخ اع ال شوكي وال دم وس وائل الج سم األخ رى           

  .واألطفال حدیثي الوالدة وكبار السن
  )٠+٣(م .س ٣ :علم السموم التحلیلیة والطب الشرعي ٥٠١٧٢٢

اس تخدام عل م ال سموم باإلض افة إل ى الكیمی اء التحلیلی ة ، والكیمی اء ال سریریھ وعل م األدوی ة بالتع اون م ع الرعای ة               ذه الماده تتناول ھ 
الطالب سوف یشارك في مجموعة م ن األن شطة   . الطبیة والقانونیة في التحقیقات من حاالت الموت ، والتسمم واستعمال المخدرات 

  .ة المختلفة في العینات البیولوجیة التي جمعت أثناء تشریح الجثةمثل تحدید وقیاس المواد السمی
  )٠+٣(م .س ٣ : علم دم سریري متقدم٥٠١٧٣١

المف  اھیم األساس  یة ف  ي ض  بط الج  ودة وم  صادر الخط  أ ف  ي التج  ارب المخبری  ة المتبع  ة ف  ي عل  م ال  دم بم  ا فیھ  ا         تتن  اول ھ  ذه الم  اده  
ارب المخبریة المتبعة في التشخیص التفریقي ألمراض الدم، بم ا فیھ ا ش رائح ال دم     یتعرض الطالب الى كافة التج. الفحوصات اآللیة 

س  یتم التركی  ز عل  ى آلی  ات تفری  ق الخالی  ا مناعی  ا و بع  ض  التطبیق  ات العملی  ة للط  رق الوراثی  ة    . وفح  ص ال  سائل النخ  اعي ال  شوكي 
  والجزیئیة في 

  )٠+٣(م .س ٣: علم مناعة متقدم و أمصال تشخیصیة ٥٠١٧٣٢
 التعم ق ف ي عل م المناع ة واألم صال باإلض افة إل ى ط رق وأس الیب الفح ص للعین ات المرض یة والبح ث              ادها الم  ه ف ي ھ ذ  ی تم   سوف  
 النظریات والتطبیقات والتقنیات المتبعة في المناعة السریریة والمناعة الكیمیائی ة   وسوف یتعرف الطالب بشكل معمق على     . العلمي

باإلضافة لما سبق سوف سیقوم الطالب بعمل ن دوة م صغرة ی شرح خاللھ ا     .  المناعة المرضیةواألمصال ومناعة الدم باإلضافة إلى 
  .أخر المستجدات في علم المناعة واألمصال وأسالیب الفحص للعینات المرضیة والبحث العلمي

  )٠+٣(م .س ٣: أحیاء دقیقة تشخیصیة متقدم ٥٠١٧٤١
ة مت ضمنة األع راض ال سریریة ، كیفی ة ح دوث الم رض ، وبائی ات الم رض ،         دراسة األمراض والعوامل المعدی  تتناول ھذه الماده    

العالج ، الوقایة والتحكم بھا ، وربط ھذه المواضیع بالطرق التشخیصیة المخبریة ، وربط أیضًا المظ اھر األساس یة والتطبیقی ة ف ي         
  .مجال األمراض المعدیة والصحة العامة

  )٣+٢(م .س ٣: طفیلیات متقدم  ٥٠١٧٤٢
مظ اھر المناع ة الجزیئی ة للطفیلی ات وعالق ة      . ع رض تف صیلي لألم راض الطفیلی ة وأھمیتھ ا تج اه ال صحة العام ة        اول ھذه الماده   تتن

وس یتم تغطی ة   . التركیز على العالق ة المعق دة ب ین الطفیلی ات المھم ة والم ضیف وخ صوصا المالری ا و م رض الن وم            . الطفیل بالناقل 
مناقشة تطبیق ات التقنی ات الحدیث ة ف ي البیولوجی ا      . الردود المناعیة والبحث عن مطاعیم فعالة، بعض المواضیع مثل مقاومة األدویة  

  .السیطرة والمطاعیم ضد األمراض الطفیلیة الطبیة، الكیمیاء الحیویة والوراثة في تشخیص، الجزیئیة
  )٠+٣(م .س ٣: الوراثة الجزیئیة والعالج الجیني وتطبیقاتھ ٠٥٠١٧٥١

المف  اھیم الحدیث  ة للوراث  ة ف  ي مج  ال الوراث  ة الكالس  یكیة والجزیئی  ة و ربطھ  ا م  ع األم  راض الجینی  ة ف  ي عم  وم     م  اده تتن  اول ھ  ذه ال
نقل الجین ات واختبارھ ا م ن خ الل دراس ات س ریریة، الع الج الجین ي لالم راض          . الكائنات الحیة وكذلك في األطعمة المعدلة وراثیا 

وك  ذلك مناق  شة ص  حة وس  المة ومخ  اطر التعام  ل    .  نق  ص المناع  ة المكت  سبة الوراثی  ة وأم  راض أخ  رى مث  ل ال  سرطان وأم  راض   
الوراثة الحیویة المستندة على الوسائل المتبعة في التشخیص المرضي وتقدمھ وتطوره باإلضافة إلى التط رق إل ى بع ض         . بالجینات

ھ مستفیضة، تحدید الخلل الحی وي م ن   كل حالة تتضمن دراسة سریری. العالجات المتبعة في بعض الحاالت المرضیة للمصابین بھا  
  .خالل فحص اإلنزیمات المتعلقة ووراثتھا و العالج و الوقایة منھا
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  ١٢٤

  
  

  )٣+٢(م .س ٣: تطبیقات المساعدة على اإلنجاب ٥٠١٧٥٢
یئی ة الم سیطرة   المفاھیم الحدیثة والحالیة المتبعة ف ي تك وین أجن ة اإلن سان س یتفھم الطال ب اآللی ات الخلوی ة و الجز        تتناول ھذه الماده    

عل  ى تخ  صص و تط  ور األجن  ة، باإلض  افة إل  ى ش  رح مف  صل آلخ  ر التط  ورات والتطبیق  ات العلمی  ة للم  ساعدة عل  ى اإلنج  اب ف  ي       
  .اإلنسان

  )٥٠١٧٠١(المتطلب السابق ) ٠+٣(م.س ٣:  طرق بحث وتحلیل النتائج٥٠١٧٩١
كم ا یھ دف الم ساق إل ى م ساعدة      . ف ي العل وم الطبی ة المخبری ة    أس س البح ث العلم ي وكیفی ة تحلی ل النت ائج البحثی ة        تتناول ھذه الماده  

الطلب ة للتفكی  ر ف  ي الم شكلة البحثی  ة الم  راد دراس تھا وكیفی  ة ت  صمیم البح  ث و تحلی ل النت  ائج بط  رق علمی ة مناس  بة و ت  دریبھم عل  ى        
ائج ومناق شتھا واالس تنتاج   وضع برنامج بحثي وتصحیحھ وم ن ث م كیفی ة كتابت ھ بط رق علمی ة مقبول ة وكیفی ة ع رض النت             . تفسیرھا

باإلضافة إلى تعلیمھ كیفیة عرض نتائجھ في المحاف ل العلمی ة وكیفی ة اختی ار المج الت الت ي       . على ضوء المستحصل علیھ من نتائج   
  .سینشر بھا بحثھ

  )٥٠١٧٩١ (المتطلب السابق )٠+٣(م .س ٣: مشروع بحث ٥٠١٧٩٧
 . كلمة ویتم مناقشتھا مع عضو ھیئة التدریس) ١٠٠٠٠(د كلماتھا عن یقوم الطالب بكتابة أطروحة مصغرة بحیث ال تقل عد
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  ١٢٥

   :معھد الملكة رانیا للسیاحة والتراث -  تاسعا
  :، ویضم أربعة أقسام ھي١٩٩٩تم إنشاء معھد الملكة رانیا للسیاحة والتراث عام 

  .قسم السیاحة المستدامة •
 .د التراثیةقسم إدارة الموار •
 .قسم المحافظة على اآلثار •
 ).قید االنتشاء( قسم إدارة الفنادق  •

  :الدرجات العلمیة التي یمنحھا المعھد
اإلرشاد السیاحي، : ساعة معتمدة في التخصصات التالیة) ١٣٢(یمنح المعھد درجة البكالوریوس بعد ان یجتاز الطالب بنجاح 

  .حافظة على اآلثارإدارة الموارد التراثیة والمتاحف، والم
   .كما یمنح درجة الماجستیر في تخصص آثار الحضارات العربیة القدیمة

  :شروط خاصة
على الطلبة المتقدمین لبرنامج الماجستیر اجتیاز امتحان مستوى في اللغة اإلنجلیزیة الذي تــعده الجامعة، وعــلى الطالب الــذي 

ویعفى من ھذا االمتحان كل من یحصل على ) ٠١٢٠١١٣(كتابة متقدمة رقــم یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح مادة 
  .IELTSفي امتحان الـ) ٥٫٥/٩( أو TOEFLفي امتحان ) ٥٠٠(

  :أھداف المعھد
تأھیل الكوادر والكفایات الواعیة بضرورة التنمیة السیاحیة وتعزیزھا كمصدر دخل مع التأكید على سالمة المواقع  •

  .وحمایتھا وصیانتھا وإدارتھا إدارة سلیمةوالمكتشفات األثریة 
 .إجراء المسوحات والتنقیبات األثریة والدراسات االستشاریة في مجال السیاحة واآلثار والتراث •
 .إنشاء قواعد بیانات الكترونیة في مجال السیاحة واآلثار والتراث والفندقة •
 .إنشاء متحف للتراث الحضاري والطبیعي في محافظة الزرقاء •
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  ١٢٦

  الخطة الدراسیة لدرجة الماجستیر في آثار الحضارات العربیة القدیمة
  :أحكام وشروط عامة :أوال 

  .تلتزم ھذه الخطة باإلطار العام لبرنامج الماجستیر في الجامعة . ١
  .یقبل في ھذا البرنامج الطلبة الحاصلین على درجة البكالوریوس في أي تخصص أكادیمي. ٢    

  
  :وط خاصة شر:ثانیا 

عل ى الطلب  ة المتق دمین لبرن  امج الماج ستیر اجتی  از امتح  ان الم ستوى ف  ي اللغ ة االنجلیزی  ة ال  ذي تع ده الجامع  ة وعل ى الطال  ب ال  ذي         
، ویعفى من ھذا االمتح ان ك ل م ن یح صل     ٠١٢٠١١٣یرسب في امتحان المستوى أن یدرس بنجاح ماده قراءة وكتابھ متقدمھ رقم        

   .ILTSفي امتحان ) ٥،٥/٩( التوفل او  نقطھ في امتحان٥٠٠على 
  

  :المواد االستدراكیة :ثالثا
  ٢٠٠٨لسنھ ) ٧(من تعلیمات منح درجھ الماجستیر رقم ) ٦(یتم تحدیدھا ودراسة الطالب لھا ، حسب نص المادة 

  :رابعًا تتكون الخطة الدراسیة من
  :مواد التالیةثماني عشرة ساعة معتمدة وتشمل ال) ١٨(وتتكون من : مواد االجباریة  - أ

  

  اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعیة
  عملي  نظري

الساعات 
  المعتمدة

   المتطلب السابق

  -  ٣  -  ٣  موضوعات متقدمة في علم اآلثار  ٠٩٠١٧٠١
  -  ٣  -  ٣  بالد الشام في العصور القدیمة  ٠٩٠١٧٠٢
  ٠٩٠١٧٠١  ٤  ٦  ١  طرق التنقیب األثري  ٠٩٠١٧٢٠
  -  ٢  -  ٢  رة العربیة قبل االستالمآثار الجزی  ٠٩٠١٧٤١
  -  ٣  -  ٣  آثار ممالك األنباط وتدمر والحضر  ٠٩٠١٧٤٢
  ٠٩٠١٧٤٢  ٣  -  ٣  كتابات عرب الشمال  ٠٩٠١٧٤٧

  
  :ساعات معتمدة یختارھا من المواد التالیة) ٦: (اد االختیاریة المو-ب 

  اسم المادة  رقم المادة  الساعات االسبوعیة
  عملي  نظري 

الساعات 
  المعتمدة

  السابقالمتطلب 

  -  ٣  -  ٣  حضارات كندة والمناذرة والغساسنة  ٠٩٠١٧٤٠
موضوع خاص في اآلثار العربیة   ٠٩٠١٧٤٣

  واالسالمیة
٠٩٠١٧٤١  ٣  -  ٣  

  -  ٣  -  ٣  صناعة الفخار عند العرب القدماء  ٠٩٠١٧٤٤
  -  ٣  -  ٣  المسكوكات العربیة واالسالمیة  ٠٩٠١٧٤٥
  -  ٣  -  ٣  ت السامیة القدیمةحلقة بحث في الحضارا  ٠٩٠١٧٤٦
  ٠٩٠١٧٢٠  ٣  -  ٣  علم اآلثار االجتماعي  ٠٩٠١٧٤٨
  ٠٩٠١٧٠١  ٣  -  ٣  تاریخ مقرن  ٠٩٠١٧٤٩

  ). ٠٩٠١٧٩٩(تسع ساعات معتمدة ورقمھا ) ٩( رسالة جامعیة -ج
  وصـف الـمـواد 

  ) ٠+٣( س م ٣:  موضوعات متقدمة في علم اآلثار٠٩٠١٧٠١
وذلك من خالل تتبع المستجدات ، ات متقدمة في علم اآلثار تقوم على البناء المعرفي السابق للطالبتتناول ھذه المادة دراسة موضوع

االستشعار عن بعد في علم ، ومن ھذه الموضوعات علم آثار البحر. في علم اآلثار من خالل وسائل االتصال الحدیثة المتیسرة
  .ماعي وغیرھاعلم اآلثار االجت، علم آثار اللغة، طرق التاریخ، اآلثار

  )٠+٣( س م ٣:  بالد الشام في العصور القدیمة٠٩٠١٧٠٢
ثم االستیطان البشري من الكھف ، تتضمن ھذه المادة دراسة بالد الشام في الحقب الجیولوجیة من حیث الطبوغرافیة وعناصر البیئة

. والتقسیمات الرئیسیة لعصور ما قبل التاریخ، إضافة إلى أنشطة اإلنسان من حیث إنتاج الغذاء واستئناس الحیوان، وحتى المدینة
واإلطالع على أھم المنجزات . ودراسة الحضارات السامیة التي سادت فیھ إضافة إلى الحضارات الیونانیة والرومانیة والفارسیة

  .  الحضاریة خالل ھذه العصور
  ٠٩٠١٧٠١: المتطلب السابق) ٦+١( س م ٤:  طرق التنقیب األثري٠٩٠١٧٢٠

ذه المادة إكساب الطلبة المھارات العملیة والعلمیة بالتنقیب األثري وأسالیبھ من حیث عملیات المسح األثري والتقنیات تتضمن ھ
وكتابة ، وعمل المربعات واإلشراف المستمر على التغیرات ورصدھا، شكًال وتوثیقًا) اللوكس(المختلفة وتطبیق عملیة الظاھرة 

  .تعرف على الطرق الحدیثة في عملیات التنقیبوال، واستخالص النتائج، التقاریر
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  ١٢٧

  )٠+٢( س م ٢:  آثار الجزیرة العربیة قبل اإلسالم٠٩٠١٧٤١
، سبأ(تتضمن ھذه المادة إكساب الطالب خبرة بآثار الجزیرة العربیة منذ أقدم العصور مرورًا بممالك وأقوام جنوب الجزیرة العربیة 

والتركیز على المنجزات الحضاریة فیھا من نظم سیاسیة واجتماعیة ) یدان ولحیاند(وشمالھا ) وحضرموت، معین، قتبان، حمیر
  .ومعماریة ودینیة ونظام الكتابة ومعرفة عالقتھا مع حضارات بالد ما بین النھرین ومصر القدیمة وبالد الشام

  )٠+٣( س م ٣:  آثار ممالك األنباط وتدمر والحضر٠٩٠١٧٤٢
ت األنباط في جنوب بالد الشام وتدمر في البادیة العربیة الشمالیة والحضر في العراق وتأثرھا تتناول ھذه المادة دراسة حضارا

كما یبرز المساق المنجزات المادیة المعماریة والفنیة والدینیة . بالحضارات األخرى وصھر تلك المؤثرات بطابعھا المحلي الخاص
  .والكتابیة والسیاسیة واالقتصادیة لكل منھا

  ٠٩٠١٧٤٢: المتطلب السابق) ٠+٣( س م ٣: تابات عرب الشمال ك٠٩٠١٧٤٧
والعرب ) الثمودیون والصفویون واللحیانیون(تتضمن ھذه المادة معالجة النصوص الكتابیة التي استخدمھا عرب الشمال المتنقلون 

من خاللھا نستطیع رصد تطور ویتضمن المساق دراسة نماذج منتخبة من ھذه الكتابات والتي ) األنباط والتدمریون(المستقرون 
  .الخط العربي من النبطي ثم العربي المبكر إلى الخط الكوفي الجاف

  )٠+٣( س م ٣:  حضارات كندة والمناذرة والغساسنة٠٩٠١٧٤٠
 تتضمن ھذه المادة التعریف بحضارات العرب في الفترة المسیحیة المبكرة في منطقة شمال الجزیرة العربیة وبالد الشام والعراق

  .إضافة إلى مراكزھا الحضاریة الھامة مثل الحیرة واألنبار والرھا وغیرھا. ودورھا في البناء السیاسي والعسكري للمنطقة
  )٠+٣( س م ٣:  صناعة الفخار عند العرب القدماء٠٩٠١٧٤٤

ویركز المساق على . ت األثریةتتناول ھذه المادة حرفة صناعة الفخار منذ بدایاتھا وتسلسلھا الزمني والوظیفي ودورھا في الدراسا
دور العرب في تصنیع الفخار من حیث التطور الزمني ومراكز التصنیع واألنواع  واألسالیب واالستخدامات وطرق الزخرفة 

  .والرسم فیھ
  ٠٩٠١٧٤١: المتطلب السابق) ٠+٣( س م ٣ :  موضوع خاص في اآلثار العربیة واإلسالمیة٠٩٠١٧٤٣

ع مختلف یتم تحدیدھا في كل فصل دراسي باالشتراك ما بین مدرس المادة ومجلس القسم بحیث یتناول أحد تتناول ھذه المادة مواضی
  .الموضوعات المتعلقة باآلثار العربیة أو اإلسالمیة المبكرة

  )٠+٣( س م ٣:  المسكوكات العربیة واإلسالمیة٠٩٠١٧٤٥
ویتناول موضوع صیانتھا وترمیمھا وطرق العثور علیھا ، مینتتضمن ھذه المادة دراسة تطور علم النمیات عند العرب والمسل

وتوضح الدور السیاسي واالقتصادي والدیني التي تبرزه ھذه ، وتحلیلھا وحفظھا وأماكن سكھا ومناجم التعدین ودور الضرب
  .المسكوكات

 ٠٩٠١٧٤٦  حلقة بحث في الحضارت السامیة القدیمة: ٣ س م (٣+٠)
والنظریات الخاصة بموطنھم وأصلھم ، غرافیا السامیین والتعریف بأھم الشعوب والممالك السامیةتتضمن ھذه المادة دراسة ج

ودراسة أھم المنجزات الحضاریة لدیھم من كتابة وصناعة وعمران ونحت ونظم اجتماعیة ودینیة واقتصادیة وسیاسیة وقوانین 
 .وتشریعات ومدى تأثرھا بالحضارات المعاصرة لھا

 ٠٩٠١٧٤٨ علم اآلثار اإلجتماعي: ٣ س م (٣+٠) المتطلب السابق: ٠٩٠١٧٢٠
ومقارنة الواقع الحالي بما یماثلھ في ، وتتبع أنشطتھ االقتصادیة وأنماط معیشتھ، تتضمن ھذه المادة التركیز على عالقة اإلنسان ببیئتھ

  .ثقافي االجتماعيالعصور األثریة والتاریخیة المختلفة من خالل تحلیل أنماط االستیطان والسلوكیین ال
 ٠٩٠١٧٤٩ تاریخ مقارن: ٣ س م (٣+٠) المتطلب السابق: ٠٩٠١٧٠١

تتضمن ھذه المادة دراسة مقارنة للفترات التاریخیة في ضوء التنقیبات األثریة ونتائج األبحاث في بالد الشام ومصر وبالد ما بین 
، وذلك لتحدید تماثل اختالف الفترات )مدار البحث( المختلفة كما یركز على مقارنة الطبقات. واألناضول) العراق القدیم(النھرین 

  .االستیطانیة والطبقات المتسلسلة والفجوات التاریخیة
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  ١٢٨

  ملحق نماذج الدراسات العلیا

  .یاالتوصیة بالقبول في برامج الدارسات العل) ١(نموذج رقم  §
  .انسحاب من مادة أو أكثر) ٢(نموذج رقم  §
  .انسحاب ، انقطاع ، تأجیل دراسة) ٣(نموذج رقم  §
  .انسحاب نھائي) ٤(موذج رقم ن §
  .في برنامج آخر أو إلى جامعة أخرى ) قبل التحاقھ بالبرنامج الحالي(احتساب مواد درسھا الطالب سابقًا ) ٥(نموذج رقم  §
  .الموافقة المسبقة لطالب الماجستیر بدراسة مادة اختیاریة من برنامج ماجستیر آخر) ٦(رقم نموذج  §
  .تشكیل لجنة االمتحان الشامل ) ٧(نموذج رقم  §
  .ب للتقدم لالمتحان الشامل طل) ٨(نموذج رقم  §
  .أسماء المقبولین للتقدم لالمتحان الشامل لبرامج الماجستیر ) ٩(نموذج رقم  §
  .لبرامج الماجستیر، صرف المكافأة المستحقة للجنة امتحان ماجستیراعتماد نتائج االمتحان الشامل ) ١٠(نموذج رقم  §
  .تعیین مشرف وإقرار خطة رسالة جامعیة ) ١١(نموذج رقم  §
  .رسالــة جامعیــة مشــروع خطـة ) ١٢(نموذج رقم  §
  .تغییر مشرف ) ١٣(نموذج رقم  §
  .تغییر عنوان الرسالة ) ١٤(نموذج رقم  §
  .طلب التقدم إلجراء مناقشة رسالة جامعیة ) ١٥(موذج رقم ن §
  .تعیین لجنة وتحدید موعد مناقشة رسالة جامعیة ) ١٦(نموذج رقم  §
  .جنة مناقشة رسالة جامعیة ، صرف المكافأة المستحقة للجنة االمتحان اعتماد قرار ل) ١٧(نموذج رقم  §
  .مسار الرسالة / التوصیة بمنح درجة الماجستیر ) ١٨(نموذج رقم  §
  ) .مسار االمتحان الشامل/ (توصیة بمنح درجة الماجستیر ال) ١٩(نموذج رقم  §
  .مسار الرسالة / التوصیة بمنح شھادة الدبلوم للطلبة الملتحقین ببرامج الماجستیر) ٢٠(نموذج رقم  §
  .التوصیة بمنح شھادة الدبلوم للطلبة الملتحقین ببرامج الماجستیر ) ٢١(نموذج رقم  §
  .اعتماد نتائج امتحانات القبول للدراسات العلیا) ٢٢(نموذج رقم  §
  .نموذج طلب منحة المساعدة في التدریس لطلبة الماجستیر ) ٢٣(نموذج رقم  §
 .طلب منحة فرق الرسوم الجامعیة ) ٢٤(نموذج رقم  §
 .نحة رسوم جامعیة كاملةنموذج تخصیص م) ٢٥(نموذج رقم  §
  .نموذج تخصیص منحة مساعدة في التدریس) ٢٦(نموذج رقم  §
  .قوائم بأسماء المقبولین لدرجة الماجستیر) ٢٧(نموذج رقم  §
  .قوائم بأسماء االحتیاط لدرجة الماجستیر) ٢٨(نموذج رقم  §
  .قوائم بأسماء المقبولین لدرجة الدبلوم) ٢٩(نموذج رقم  §
  .قوائم بأسماء االحتیاط لدرجة الدبلوم) ٣٠(نموذج رقم  §
  .إقرار العدیالت على رسالة جامعیة) ٣١(نموذج رقم  §
  .ةاعتماد رسالة جامعی) ٣٢(نموذج رقم  §
  . أثبات مسار شامل) ٣٣(نموذج رقم  §
  .أثبات عنوان رسالة طالب) ٣٤(نموذج رقم  §
  .تمدید مدة دراسة) ٣٥(نموذج رقم  §
  .دبلوم/ طلب مادة بدیلة ألغراض التخرج لطلبة الدراسات العلیا ماجستیر ) ٣٦(نموذج رقم  §
  .ور إجراءات مناقشة رسالة ماجستیرتقریر العضو المكلف بحض) ٣٧(نموذج رقم  §
  .تقریر أولي للممتحن الخارجي) ٣٨(نموذج رقم  §
  .نموذج تخصیص منحة رسوم جامعیة كاملة) ٣٩(نموذج رقم  §
  .نموذج تخصیص منحة مساعدة في التدریس) ٤٠(نموذج رقم  §
  . لدرجة الدبلوم المھني قوائم بأسماء المقبولین) ٤١(نموذج رقم  §
  .تحویل مسار دراسة طالب ماجستیر) ٤٢(نموذج رقم  §
  .طلب اعتماد نتیجة امتحان التوفل أو ما یعادلھ) ٤٣(نموذج رقم  §
  . التحاق ببرنامج الماجستیرنموذج طلب) ٤٤(نموذج رقم  §
  .نموذج طلب التحاق ببرنامج الدبلوم) ٤٥(نموذج رقم  §
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص                                                الجامعـة الهاشميـة       

  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
        

  
  
  
  
  

  .……………………………… :الكلية .…………………………… :قسم التخصـص 
  .…………………………… :التخصـــص دبلوم O ماجستير        O: امج مستوى البرن

  
  
  
  

  )١(نموذج رقم 
  التوصية بالقبول في برامج الدارسات العليا

  .……………………للعام الجامعي 

  ة الدراسات العليا في القسمتوصية لجن -١
  .طالباً )   ( توصي اللجنة بقبول المبينة أسماؤهم في الكشوف المرفقة وعددهم     O -    أ
  .طالباً    ) (توصي اللجنة باعتماد قوائم االحتياط وأسماء الطلبة الواردة فيها وعددهم    O -  ب

  .…………………………….……………………………مالحظات أخرى  O -  جـ
………………………….…………………………. …………………………….   

  ………………………… :التاريخ .…………………………… :.توقيع رئيس اللجنة 

  تنسیب لجنة الدراسات العلیا في الكلیة -٢
  ) .ب(و) أ( توافق اللجنة على قبول توصيتي لجنة الدراسات العليا في القسم     O -    أ
  .توافق اللجنة  على قبول مالحظات لجنة الدراسات العليا في القسم O   -   ب

  ……………………… :التاريخ ……………………… :.        توقيع رئيس اللجنة 
  

  .قرار مجلس  الدراسات العليا بالموافقة على قوائم القبول واالحتياط المرفقة 
  ……………………… :التاريخ ……………………… :.توقيع رئيس المجلس

  

  .لتخصص  قوائم القبول مختومة وموقعه من قسم ا- :  المرفقات
  . قوائم االحتياط مختومة وموقعه من قسم التخصص-             

  موقعه من رئيسي لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية:  طلبات االلتحاق -     
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    .الستعمال وحدة القبول والتسجيل للدراسات العليا
  . جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة0
  مالحظات ذات عالقة بالمعاملة 0

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
  

  :   /    / التاريخ     ………………………التوقيع
  :    /     /التاريخ               ………………………التوقيع 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص         الجامعـة الهاشميـة       

  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
    

  
  
  

  …………… :هاتف……………………… :الرقم الجامعي……………………… :اسم الطالب 
  ………………………………………………… :الكلية ……………………… :القســـم 

   شاملO    رسالة O   ماجستير        O: : المستوى……………… :اسم البرنامج 
    ) .  (عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل ……………… :العام الجامعي ……………… :الفصل 

المواد التي انوي  /هذا مع العلم أن رسوم تسجيل المادة:المواد التالية / أرجو النظر في أمر انسحابي من المادة
  .سحاب منها لن ترد إلي االن

  الشعبة      اسم المادة      رقم المادة
١.  …………………    …………………     ……………………  
٢.  …………………    …………………     ……………………  

  :   /   /التاريخ  …………………………………… :توقيع الطالب
  تنسيب مدرس المادة الثانية                    :تنسيب مدرس المادة األولى

 O  موافق  Oببغير موافق بس     O    موافق  Oير موافق بسبب غ  
……………………………        ……………………………………  
O قدم الطالب أعمال الفصل وحصل على      O قدم الطالب أعمال الفصل وحصل على  

  % ٦٠من  ………………عالمة        % ٦٠من  ………………عالمة 
O لم يقدم الطالب أعمال الفصل        O لم يقدم الطالب أعمال الفصل  

  : /   /التاريخ …………………توقيع مدرس المادة   :    /  /التاريخ ………………توقيع مدرس المادة 
  :تنسيب رئيس قسم التخصص 

O موافق   O غير موافق بسبب :…………………………………………………………  
  :   /    /التاريخ  ……………………………………: توقيع رئيس قسم التخصص 
  معلومات دائرة التسجيل

  ال يحق له االنسحاب O     يحق له االنسحابO        )  ( لهذا الفصل عدد الساعات المسجلة
  ………………………………………………………………………… :مالحظات أخرى 

  :   /     /التاريخ ……………………………………………………… :توقيع المسجل العام 
  :قرار عميد الدراسات العليا

  )٢(نموذج رقم 
  انسحاب من مادة أو أكثر
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  ………………………………………………………:  غير موافق بسبب         موافق       
  :    /      / التاريخ…………………………………… :توقيعه 

  

  …………………بكلية /رئيس لجنة الدراسات العليا -:  ةنسخ
   المسجل العام -        

  

 

    .الستعمال وحدة القبول والتسجيل للدراسات العليا
  .ات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة جميع المعلوم0.    ١
  مالحظات ذات عالقة بالمعاملة 0  .١

………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
  

  
  :   /    / التاريخ     …………………التوقيع

  :    /     /التاريخ                   …………………التوقيع 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص         الجامعـة الهاشميـة       

  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
 
  

  :معلومات دائرة التسجيل   :معلومات شخصية 
  …… …:العام ا لجامعي… …:مسجل منذ الفصل-  .……… ………………………:اسم الطالب

  ساعة معتمدة (       )   أنهى -  .……… …………………………:الجنسية
  (             )المعدل التراكمي -

  (        )عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل -  … …:هاتف: (                   ) الرقم الجامعي
  ………………اإلنذارات خالل الفترة الدراسة -   ……:معيللعام الجا…… :الفصل الدراسي الحالي
    …………………… …:اسم برنامج التخصص

  )السابق(تأجيل       O   انقطاع O     انسحابO    شاملO     رسالة O ماجستير    O: : المستوى
  ……………العام الجامعي …………الفصل   …………… …:الكلية ……… …:القسم 

  ………العام الجامعي ………………الفصل   تأجيل Oع    انقطاO انسحاب    O : الموضوع
    :الفصل المطلوب

  المواد االستدراكية المتبقية على الطالب-  ………العام الجامعي ………………الفصل 
  ………………………………………) ١  :المبررات

…………………………………………  ٢ (………………………………………  
…………………………………………  ٣ (………………………………………  

    من الجامعة هذا الفصل؟هل أنت حاصل على منحة 
  ……………………… … :مالحظات أخرى   الO نعم    Oإذا نعم اذكرها 

  …………………………………………  …………………………… … :نوع المنحة
  ……………………… …:توقيع المسجل العام  للدراسة من جهة رسمية؟) مبعوث(هل أنت موفد 

  ………………………………… …:التاريخ  ال O  نعم        Oإذا نعم اذكرها 
  :رأي مكتب خدمة العلم  …………………………… …:جهة اإليفاد 

   غير موافقO موافق       O  :   /     /التاريخ…………… …:توقيع الطالب
  :   /     /التاريخ…………… …:توقيع الطالب  ………………… …:تنسيب المرشد األكاديمي

    …………………… …:تنسيب مدرس المادة
    :تقرير المشرف

  )إذا كان موفداً للدراسة(رأي جهة  اإلبتعاث   لطلبة برنامج) إن وجد(يعبأ تقرير المشرف 
   غير موافقO موافق       O  )خلف النموذج(الرسالة فقط 

  :   /    /التاريخ………………… …:التوقيع   
  مجلس الدراسات العليا/ قرار العميد 

  :  /     /التاريخ ……………… :م القرار رق   غير موافق0موافق                      0   
  :   /      /التاريخ…………………… :عــ       لتوقيـ                               

  ملف الطالب في القسم -: نسخة 
  ……………… :رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية  -        
  السيد المسجل العام -        
  مكتب الكمبيوتر -        
  )    (جهة االبتعاث  -        

  )٣(نموذج رقم 
  تأجيل دراسة  انقطاع  انسحاب
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  :تقرير المشرف على رسالة الطالب
  

………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
  

   :رأي المشرف في طلب الطالب
  :ة  غير موافق لألسباب التالي0 موافق        0

  
………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………  
  

  ……………………… :تاريخ بدء اإلشراف ……………………………… :اسم المشرف 
  ……………………… :تاريخ كتابة التقرير…………………………………… : التوقيع

  
  
  

  
  

  
  .الستعمال وحدة القبول والتسجيل للدراسات العليا

  . الواردة أعاله صحيحة ودقيقةجمع المعلومات 0 .١
  مالحظات ذات عالقة بالمعاملة 0 .٢

………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………  

  :   /    / التاريخ                                 ……………… :التوقيع
  :    /     /لتاريخ ا                                                  ……………… :التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                                    

  :قسم التخصـص                الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  

  ……………… :هاتف………………… :الجنسية……………………………… :اسم الطالب 
  ………………… :العام الجامعي………………… :الفصل الحالي ……………… :الرقم الجامعي 
  شامل       O    رسالة  O ماجستير      O: : المستوى………………… :اسم البرنامج 

  …………………………………………… :الكلية…………………………………… :القسم 
   الO    نعم   O  هل أنت حاصل على منحة من الجامعة هذا الفصل؟

  ………………… ) :نوع المنحة(إذا نعم اذكر 
   الO   نعم    O  للدراسة من جهة رسمية؟) مبعوث(هل أنت حاصل على موفد 

  ………………… ) :جهة اإليفاد(ذا نعم اذكر 
  :مبررات االنسحاب 

١(  ………………………………………………………………………………………  
٢(  ………………………………………………………………………………………  

  :   /     /التاريخ …………………………………… :توقيع الطالب 
  :معلومات دائرة التسجيل 

ساعة معتمدة ومعدله  ………… :أنهى ……… :للعام الجامعي  ………الطالب مسجل منذ الفصل 
  ……………………………عدد الساعات المعتمدة المسجلة لهذا الفصل  ………………… :التراكمي

  ………………………………………………………………… :اإلنذارات خالل فترة الدراسة -
Oالنسحاب ا       O  االنقطاع      O لتأجيلا  

  ……………العام الجامعي  …………الفصل 
  :رأي مكتب خدمة العلم      …………العام الجامعي  …………الفصل 

  غير موافق O موافق      O            مالحظات أخرى
  :   /    /التوقيع ــــــ التاريخ         ……………………………

  ):للدراسة إذا كان موفداً(االبتعاث  رأي جهة            //   التاريخ  ……توقيع المسجل العام 
              O          موافقO غير موافق  

  :   /    /التاريخ  …………التوقيع   

  )٤(نموذج رقم 
  انسحاب نهائي
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  قرار مجلس  الدراسات العليا
 O          موافقO   غير موافق  

  :   /    /التاريخ  …………التوقيع 
    ملف الطالب في القسم -نسخة 
  ………… :لجنة الدراسات العليا بكلية رئيس  -       
  مكتب الكمبيوتر/السيد المسجل العام              نسخة -     
  

  
    .الستعمال وحدة القبول والتسجيل للدراسات العليا

١. O جمع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة.  
٢. O مالحظات ذات عالقة بالمعاملة  

………… ………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
  

  :   /    / التاريخ       …………………… :التوقيع
  :    /     /التاريخ                  ………… ………… :التوقيع 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قسم التخصـص                الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  :   /     /التاريخ            
  
  
  
  
  
  
  

  ……………… :هاتف………… …………  :الرقم الجامعي………… …………  :اسم الطالب 
     شاملO      رسالة Oجستير        ماO: : المستوى ………… …………  :اسم البرنامج 

  …………………… :العام الجامعي………… …………  :الفصل الدراسي 
  ……… :العام الجامعي………… البرنامج …………  جامعة): مكان دراستها (المواد المطلوب احتسابها

  دبلوم دراسات عليا  O    ماجستير        O: : المستوى
  العالمة  الساعات  اسم المادة  رقم المادة

١ .………………  ………………………………  ………………  …………  
  في الخطة الدراسية  ………………  ………………………………   ……………:وتعادل

٢ .…………………  ………………………………  ………………  …………  
  في الخطة الدراسية  ………………  ………………………………   ……………:وتعادل

٣ .………………  ………………………………  ………………  …………  
  ة الدراسيةفي الخط  ………………  ………………………………   ……………:وتعادل

واقر بأنني لم احصل بموجب هذه المواد على شهادة أو درجة علمية أخرى واعلم بأنه سيتم حسم فصل دراسي 
  .ساعات معتمدة لي) ٩(واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج في حال احتساب ما مجموعة 

  :     /   /التاريخ……………………………… :توقيع  الطالب  
  معلومات دائرة التسجيل

Oلم يتم احتساب مواد سابقة له في هذا البرنامج   
  :    /     /التاريخ  …………………… :توقيع المسجل العام  …………………… :مالحظات أخرى

Oقرار مجلس الدراسات العليا       توصية لجنة الدراسات العليا في القسم  
  O             موافق Oغير موافق       O موافق على احتساب المواد التالية :  

    اسم المادة  رقم المادة      :   /    /تاريخها………… : رقم الجلسة
  ………………………………       …………………… :توقيع رئيس اللجنة

  
  
  
  

  )٥(نموذج رقم 
  )برنامج الحاليقبل التحاقه بال(احتساب مواد درسها الطالب سابقاً 

  في برنامج آخر أو في جامعة أخرى
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   ……………………O       تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية
  O            موافق O غير موافق       O غير موافق بسبب:  

  ……………………      :   /    /تاريخها ………… :لسة رقم الج
  ……………………      ………………… توقيع رئيس اللجنة

  :   /    /تاريخها ………… :رقم الجلسة       
  ………… :توقيع رئيس المجلس      

  ملف الطالب في القسم/نسخة 
  السيد المسجل العام/نسخة  …………………… :رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية /نسخة
  كشف عالمات بالمواد الدراسية المراد احتسابها   . ٢كشف عالمات حديث  . ١: الوثائق المطلوبة إرفاقها   يوترمكتب الكمب/نسخة

    وصف معتمد للمواد المراد احتساب. ٣
  

  
    .الستعمال وحدة القبول والتسجيل للدراسات العليا

١. O جمع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة.  
٢. O ة بالمعاملةمالحظات ذات عالق  

…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  

  
  :   /    / التاريخ     ………………… :التوقيع

  :    /     /              التاريخ ………………… :التوقيع 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قسم التخصـص                الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم      عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  
  
  

  :معلومات شخصية
  ……………… :هاتف………… …………  :الرقم الجامعي………… …………  :اسم الطالب 

  شامل O      رسالة O   ماجستير        O: : لمستوىا………… …………  :اسم البرنامج 
  …………………… :العام الجامعي…………  :الفصل الدراسي ………………… …  :القسم 

  : المادة المراد دراستها
  القسم  الساعات  اسم المادة  رقم المادة

……………………  ………………………………  …………  …………  
……………………  ………………………………  …………  …………  

  تخصص Oشامل             O        رسالة  O  جستير         ماO:    من برنامج 
  ……………………العام الجامعي ………… ………… الفصل الدراسي الذي ستدرس فيه المادة 

  :مبررات دراسة المادة
 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  

  :   /  /التاريخ………… …………  :توقيع الطالب
  معلومات دائرة التسجيل

  ساعة معتمدة)   (وقد انهى )   (العام الجامعي ………… ل منذ الفصل الطالب مسج
  ).  (عدد الساعات المعتمدة المسجلة لهذا الفصل ).   (بمعدل تراكمي 

  ال Oنعم    O ؟  هل الطالب في فصل التخرج
  ………… :رقمها ………… ال  اسم المادة  Oنعم    O هل سبق للطالب دراسة مادة من خارج خطته ؟ 

  …………………………………………………………………………… :خرىمالحظات ا
  :    /     /التاريخ ………… …………  :توقيع المسجل العام 

  قرار مجلس الدراسات العليا      توصية لجنة الدراسات العليا في القسم  
  …………غير موافق ………… موافق                      

:   /   / تاريخها…………  :رقم الجلسة      :   /    /تاريخها…………  : رقم الجلسة
  …………: توقيع رئيس المجلس      …………………… :توقيع رئيس اللجنة

          تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية
O          موافق O غير موافق          

        :   /    /تاريخها…………  :رقم الجلسة 
        ………… توقيع رئيس اللجنة

  لف الطالب في القسم م-     نسخة
  ………… :نة الدراسات العليا بكلية رئيس لج        -
  السيد المسجل العام        -
  مكتب الكمبيوتر -       

  )٦(نموذج رقم 
  سبقة لطالب الماجستير بدراسة مادة اختيارية من برنامجالموافقة الم

  ماجستير آخر
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 كشف عالمات حديث بمواد الماجستير. ١: الوثائق المطلوبة إرفاقها 

  
  

    .الستعمال وحدة القبول  الدراسات العليا
١. Oجمع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة .  
٢. O قة بالمعاملةمالحظات ذات عال  

…………… ………… ………… ………… ………… ………… …………   
…………… ………… ………… ………… ………… ………… …………   
…………… ………… ………… ………… ………… ………… …………   

  :   /    / التاريخ     …………التوقيع
  :    /     /التاريخ                  ………… التوقيع 
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  اهللا الرحمن الرحيمبسم

  :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  :   /     /التاريخ            
  
  
  
  
  
  

  توصية لجنة الدراسات العليا في القسم * 
  

المتحان الشامل بتشكيل لجنة ا.. ………………………………………توصي لجنة الدراسات العليا بقسم 
  ………الذي سيعقد الساعة …………………………………………  لبرنامج الماجستير في تخصص

  :كما يلي .. …………………الموافق ……………… يوم 
  

  التخصص الدقيق            الرتبـــة                   االســـم       
١ .…………              …………………        ………………………………..............  
٢ .……………………              …………………        ……………………..............  
٣ .…………              …………………        ………………………………..............  
٤ .…………              …………………        ………………………………..............  
٥ .…………              …………………        ………………………………..............  
٦ .………………………………              …………………        …………..............  
  

  :       /         /تاريخها     ..…………………………: رقم الجلسة 
  …………………………: توقيع رئيس اللجنة 

  
  رقم تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية * 
  

  .……………………………………………………: مالحظات 
  :      /      /  تاريخها  ..  ……………………: رقم الجلسة 

  ..………………………: توقيع رئيس اللجنة 
  

  ر مجلس  الدراسات العلياقرا* 
  

  .……………………………………………………………: مالحظات 
  :      /      /  تاريخها  ..  ……………………: رقم الجلسة 

  ..………………………: توقيع رئيس المجلس
 

   "٧" نموذج رقم 

   ""ماجستير" تشكيل لجنة االمتحان الشامل 

 O   موافق  Oغيرموافق  

 O  موافق   O  غير موافق  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  :معلومـات شخصيـة  
  ...………………: :هاتف.    ………………: :الرقم الجامعي.    ………………:اسم الطالب

  ..……………………………: قسم التخصص.. ……………………………:اسم البرنامج
  .………………………………: العام الجامعي…  .………………………: الفصل الدراسي

  :      /       /التاريخ………………  اليوم..  ………………الساعة : الموعد المقرر لالمتحان
  :      /       /  التاريخ…………………………………   توقيع الطالب

  :معلومات دائرة التسجيل* 
  ..……………………: من العام الجامعي.. …………………… منذ الفصلالطالب مسجل .١
  .…………………………………………الساعات التي أنهاها بنجاح حسب خطته الدراسية .٢
  .…………………………………………………………………المعدل التراكمي .٣
  .……………………………………………………الفصل الذي أنهى الطالب المواد فيه .٤
  :     /      / ال     التاريخ Oعم        نOهل سبق أن تقدم لالمتحان الشامل ورسب فيه؟      .٥
  ………………………………………………… عدد الفصول التي أمضاها في الجامعة  .٦
  :السابقة " بعذر" االنقطاع – االنسحاب – فصول التأجيل  .٧

  ……………عام .  …………، الفصل …………… عام ……………  الفصل 
  :التمديدات السابقة  .٨

  ……………عام .  …………صل ، الف…………… عام ……………  الفصل 
  ال           لألسباب التالية   O        نعمO   هل يحق له التقدم لالمتحان ؟    .   ٩
 
 

  ................…: التاريخ ...........................                      ……: توقيع المسجل العام 
  
  
  
  
  

  

   "٨" نموذج رقم 
   طلب للتقدم لالمتحان الشامل
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  :مالحظـات هامـة   
  
  
  
 
  
  

  ..…………………………………………………………: لقسم األكاديمي تاريخ تسليم الطلب إلى ا
  ………………………:   التاريخ ..  ………………………………:  توقيع رئيس القسم األكاديمي 

 

يقوم الطالب بتسليم هذا النموذج بعد توقيعه من دائرة القبول والتسجيل إلى رئيس القسم األكاديمي                .١
  .س لكلية الدراسات العليا قبل موعد التقدم لالمتحان الشامل بأسبوعين على األقل ولي

  . يرفق القسم األكاديمي هذا النموذج مع قائمة المتقدمين لالمتحان الشامل  .٢

  
    

  :الستعمال شؤون الطلبة في الدراسات العليا 
  جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة .١
  لمعاملةمالحظات ذات عالقة با .٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :    /      /التاريخ   التوقيع ــــــــــــ

  :     /      / التاريخ التوقيع ــــــــــــ      
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قسم التخصـص                     الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم            عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 :   /     /التاريخ                 

  
  
  
  
  
  

  .…………………: اسم البرنامج       ..…………………: قسم التخصص *  
  …………………: اليــــوم       .………………: تاريخ عقد االمتحان * 
يرسل هذا النموذج مباشرة إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ويرفق معـه نمـاذج طلبـات التقـدم                   : ةــمالحظ* 

  لالمتحان الشامل الخاصة بكل طالب في هذا الكشف وذلك قبل موعد عقد االمتحان بأسبوع واحد على األقل 
  الجامعـيرقمـه   اســم الطالـب الثالثــي  الرقم
١      
٢      
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      

   رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم                     صيةتو* 
O   موافق              O        غير موافق  

                        :   /   /تاريخها ………… : رقم الجلسة 
                       :   /    /التاريخ ………… : التوقيع   

                       الكلية رئيس لجنة الدراسات العليا في تنسيب* 
O   موافق                   O غير موافق  

                        :   /   /تاريخها ………… : رقم الجلسة 
                       :   /    /التاريخ ………… : التوقيع   

  قرار مجلس  الدراسات العليا * 
O   موافق                   O  غير موافق  

  :   /   /تاريخها………… : رقم الجلسة 
 ………… :توقيع رئيس المجلس

 
  

  
  

   "٩" نموذج رقم 
   للتقدم لالمتحان الشامل لبرامج الماجستيرالمستحقينأسماء 

  يرفق مع هذا النموذج طلب التقدم لالمتحان الشامل الخاص بكل طالب: مالحظة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص                                                       الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم        عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ              

  
  
  
  
  
  
  

  .………………………: اسم البرنامج       …………………………: قسم التخصص 
  : والمشكلة من  .  …………………………………نة االمتحان الشامل لبرنامج ماجستير توصي لج

  التوقيــــع      الرقم الوظيفي                     االســـم الثالثي   
١ .…………………       ..............…………              …………………..............  
٢ .…………… ………………       ..…………              …………………..............  
٣ .…………              …………………       ………………………………..............  
٤ .…………             …………………        ………………………………..............  
٥ .…………             …………………        ………………………………..............  
٦ .…………             …………………        ………………………………..............  

:      /     /   الموافق ……………  باعتماد نتائج الطلبة التالية أسماؤهم الذين تقدموا لالمتحان الشامل يوم
  : كما يلي

  
  النتیجـــة  العالمة باألحرف  رقمھ الجامعي  اسم الطالب الثالثي  
١.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٢.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٣.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٤.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٥.  …………………  .......    …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٦.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٧.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٨.  …………………    .......  …………………......    .  …………………    .......  …………………    .......  

٩.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٠.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١١.  …………………    .......  …………………    .......  ………………….    ......  …………………    .......  

١٢.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٣.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٤.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٥.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٦.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٧.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  ………………… .......     

١٨.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

١٩.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

٢٠.  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  …………………    .......  

   "١٠" نموذج رقم 
  اعتماد نتائج االمتحان الشامل لبرامج الماجستير*
  "صرف المكافأة المستحقة للجنة امتحان ماجستير *
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  قرار مجلس  الدراسات العليا*       توصية لجنة الدراسات العليا في القسم * 

      Oموافق              Oغير موافق           Oموافق      O       غير موافق  
تاريخهـا   ………:  رقم    الجلسة       :   /    /تاريخها     .......…………………:    رقم الجلسة 

/   /   :  
  
  

  :تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية * 
          O   موافق             Oغير موافق           

        :   /    /تاريخها  ………………:  رقم الجلسة 
  ………………: توقيع رئيس اللجنة 

    :الوثائق المطلوب إرفاقها 
   دفاتر االمتحان .١   
  
  

                                                  
    
        

  
  
  
  

  .………/ رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية -     نسخة
   السيد المسجل العام-          
   مكتب الكمبيوتر-          

      
 

  ………………………: توقيع رئيس المجلس  ……………… :نة توقيع رئيس اللج

  " :الستعمال شؤون الطلبة في الدراسات العليا
  .جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة  .١
   مالحظات ذات عالقة بالمعاملة .٢

… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  
… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  
… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  

  :     /        /التاريخ          …………التوقيع 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  المشرف المنفرد*   :معلومات شخصية* 
  :.االسم   : اسم الطالب 

  : الرتبة األكاديمية   : الرقم الجامعي 
  : التخصص الدقيق   ماجستير   O     دكتوراه     O:      ــج البرنام

  :  مكان العمل   : التخصص 
  :قسم التخصص   :فصل االلتحاق 

  :تاريخ التعيين   : تاريخ تقديم الطلب 
      :التوقيع   : توقيع الطالب 

  :المشرف الرئيسي *   :معلومات دائرة التسجيل * 
  …………………………: االسم       ""   الطالب مسجل منذ الفصل 

  .…………………: الرتبة األكاديمية   : العام الجامعي 
  …………………: التخصص الدقيق   ساعة معتمدة"    " وقد أنهى 

    :.......................المعدل التراكمي للطالب
  .…………………: قسم التخصص   "  " عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل 

        O تاريخ التعيين   ن مشرفيحق له تعيي/       /       :  
     O   التوقيع     ال يحق له تعيين مشرف :…………………………  

  
  :لألسباب التالية 

  :المشرف المشارك * 

  ................................…: االسم   ……………………………………………
  .......................…: الرتبة األكاديمية   ……………………………………………

  ..........................…: مكان العمل   ………………………………………………
 : القبول والتسجيل  مديرتوقيع

………………………..  
  :         /       /تاريخ التعيين 

  ..………………………: التوقيع   :       /       /التاريخ 

   "١١" نموذج رقم 
  تعيين مشرف وإقرار خطة رسالة جامعية
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  " :باللغة التي ستكتب بها الرسالة " سالة العنوان المقترح لموضوع الر*    
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  " :مترجماً إلى العربية أو اإلنجليزية " العنوان *     
…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
  

مـن تعليمـات مـنح درجـة     ) ٤٥،٤١(يتم تعيين المشرف والمشرف المشارك بما ينسجم مع نص المـادتين           * 
 .الماجستير النافذة في الجامعة

         الدراسات العليا في القسم لجنةتوصية * 
          O               موافق              O   غري موافق   

     /      /  : اريخها  ت    :      /      /  رقم الجلسة 
  ……………………………… : للجنة   توقيع رئيس ا

  ……………………………………………………………………………………………………………………: مالحظات 
  تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية *  

O                                                       موافقOغير موافق     
  ……………………………… :مالحظات 

   /   :  /   تاريخها     /    /: الجلسة رقم 
  ………………………………: توقيع رئيس اللجنة 

  قرار مجلس الدراسات العليا* 
  ………………غير موافق ………………موافق ……………… مالحظات

  :      /      / تاريخها………………: رقم الجلسة 
  ………………:  توقيع رئيس المجلس

  ".١٢"نموذج رقم : الوثائق المطلوب إرفاقها
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص                                                     الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  
  :معلومات عامة . ١

  ………………: معي الرقم الجا ……………… ………………: الطالبة / اسم الطالب   
   ماجستير  O   دكتوراه      O:      المستوى  ………………: اسم البرنامج   
  ………………………………………………………………: الكلية  ………………: قسم التخصص   
  ………………: العام الجامعي  ………………الفصل :  تاريخ االلتحاق بالجامعة   
  ………………: لتوقيـــع  ………………: اسم المشرف على الرسالة   

  :وان الرسالة عن. ٢
  :باللغة التي سنكتب بها الرسالة    . أ

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

  
  : مترجمة إلى العربية  أو اإلنجليزية   .ب

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
  -:مالحظات عامة لكتابة الخطة

  ١٢: حجم الخط -
 -:نوع الخط -

Simplified Arabic)  إذا كانت الخطة باللغة العربية .( 
Times New Roman ) إذا كانت الخطة باللغة اإلنجليزية.( 

   "١٢" نموذج رقم 
  مشــروع خطـة رسالــة جامعيــة
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  )بما ال يزيد عن صفحتين ( :مشكلة الدراسة وأهميتها . ٣
فكره عن موضوع الدراسة واألساس النظري الذي تقـوم عليـه واألسـئلة أو    يعطي الطالب   " 

وعالقتهـا  الفرضيات التي ستحاول الدراسة اإلجابة عنها ثم يبرز أهمية الدراسـة ومبرراتهـا       
  ."بالدراسات السابقة

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

  )بما ال  يزيد عن صفحتين ( :منهجية البحث. ٤
يعطي الطالب فكرة عن أسلوب البحث الذي سيتم استخدامه ومجتمع الدراسة والعينـة وأدوات         "

"  وعلى شكل نقاط   لها وإجراءات الدراسة، وذلك حسب نوعية الدراسة      جمع البيانات وطرق تحلي   
  ).مطلوب اإليجاز واإللتزام ما أمكن( 

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  

  :  المصادر والمراجع .٥  
تـم   المصادر والمراجع من الكتب والمقاالت والمخطوطات والوثائق التي       ب قائمةيضع الطالب   " 

  ."أسلوب التوثيق المعتمد في الكلية المعنيةويتم ترتيبها حسب اإلشارة إليها داخل متن الخطة، 
……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

 
  
  
  
  

  :معلومات دائرة التسجيل*   معلومات شخصية* 
  …………………………الطالب مسجل منذ الفصل   ………………………………: اسم الطالب

  .………………………………: العام الجامعي  هاتف:                        قم الجامعيالر
  ساعة معتمدة(                  ) وقد أنهى   البرنامج                           ماجستير

  (              )بمعدل تراكمي   ..……………………………: التخصص
  (                )عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل …………………               : فصل االلتحاق بالبرنامج

  ..…………………………: فصل تعيين المشرف  ..……………………: تاريخ تقديم الطلب
  ..……………: عدد الفصول المتبقية لتخرج الطالب  ..…………………………:توقيع الطالب

  :    /    /التاريخ…………   : توقيع المسجل العام  
  : في قسم التخصصتوصية لجنة الدراسات العليا  

  :توصى اللجنة بإجراء التعديالت التالية
  
  :تغيير المشرف المنفرد  .١
  

  ):المقترح(المشرف المنفرد *   ):السابق(المشرف المنفرد * 
  ………………………………: االسم  ..……………………………………:االسم

  ..…………………: التخصص الدقيق  .…………………………: التخصص الدقيق
  ……………………: الرتبة األكاديمية  .…………………………: الرتبة األكاديمية
  .……………………: قسم التخصص  ..…………………………: قسم التخصص

  .………………………: مكان العمل  ..……………………………: مكان العمل
  غير موافق  O    موافق       O      ..……………………: تاريخ بدء اإلشراف

    O        موافق    O  حتوقيع المشرف المقتر   غير موافق:……………………  
  :   /    /التاريخ  ……………………:توقيع المشرف السابق

    :   /    /التاريخ
  :تغيير المشرف الرئيسي  .٢

  ):المقترح(المشرف الرئيسي *   ):السابق(المشرف الرئيسي * 
  ………………………………: االسم  ..……………………………………:االسم

  ..…………………: التخصص الدقيق  .…………………………: التخصص الدقيق
  ……………………: الرتبة األكاديمية  .…………………………: الرتبة األكاديمية
  .……………………: قسم التخصص  ..…………………………: قسم التخصص

  .………………………: مكان العمل  ..……………………………: مكان العمل
     غير موافقO موافق           O     ..……………………: تاريخ بدء اإلشراف

      O           موافق  Oتوقيع المشرف المقترح    غير موافق:……………………  
  :   /    /التاريخ  ……………………:توقيع المشرف السابق

    :   /    /التاريخ

  )١٣(نموذج رقم 
 تغيير مشرف
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  ):باللغة التي ستكتب بها الرسالة(عنوان الرسالة كما أقره  مجلس الدراسات العليا * 

…………………………………………………………………………………………………………  
: بررات التغييرم* 

………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  :    /      /تاريخها………………………… : رقم الجلسة
  ……………………: التاريخ. ……………………: الدراسات العليا في القسم/ توقيع رئيس لجنة 

  
  لس الدراسات العلياقرار مج  تنسيب لجنة الدارسات العليا في الكلية* 

     O          موافق  Oغير موافق            O            موافق   O غير موافق     
:    /     تاريخها. …………………: رقم الجلسة

/  
  :    /    /تاريخها………………… : رقم الجلسة

  .…………………: توقيع رئيس المجلس  .……………………: توقيع رئيس اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ملف الطالب في القسم   - ةسخن

  .…………… رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية          -
  .………………: السيد المسجل العام -       
 …………………مكتب الكمبيوتر  -       

  ).شؤون الطلبة(لالستعمال الرسمي فقط 
  .ة ودقيقةجميع المعلومات الو رادة أعاله صحيح .١
   مالحظات ذات عالقة بالمعاملة .٢

…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  

  :      /       /التاريخ.. ……………………:التوقيع 
  :      /        /التاريخ.. ……………………: التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  
  

  ::الرئيسي/ المشرف المنفرد*   معلومات شخصية* 
  …………………………:  االسم  ………………………………: اسم الطالب

  .………………………………الرتبة األكاديمية   :هاتف:                    الرقم الجامعي
  …………………………: قسم التخصص  البرنامج                           ماجستير

  ..…………………: مكان العمل  ..……………………………: التخصص
العام …………………  :فصل االلتحاق 

………             ..  
   O            موافقOتعديل العنوان غير موافق على   

  .……………………: التوقيع  ..……………………: تاريخ تقديم الطلب
  :     /       /التاريخ  ..…………………………:توقيع الطالب

    .……………………: تاريخ مناقشة الرسالة
  
  المشرف المشارك*   معلومات دائرة التسجيل *

: الطالب مسجل منذ الفصل
………………………..  

  ………………………………: االسم

: لجامعيالعام ا
……………………………………  

  ……………………: الرتبة األكاديمية

  .……………………: قسم التخصص  ساعة معتمدة(                 ) وقد أنهى 
  .………………………: مكان العمل  (                    )بمعدل تراكمي 

  تعديل العنوانغير موافق على        موافق  O      (             )عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل 
  ……………………:التوقيع  .……………………: فصل تعيين المشرف
  :   /    /التاريخ  .……………………: توقيع المسجل العام

    :      /      /التاريخ 
  

  توصية لجنة الدراسات العليا في القسم* 
  : بناء على اقتراح من

  المشرف على الرسالة.     ١
     الطالب وموافقة المشرف . ٢
     لجنة المناقشة . ٣

 توصي اللجنة بتعديل عنوان الرسالة المقدمة من 
  .الطالب المشار إليه أعاله على النحو المبين أدناه

 
 
 
  

  )١٤(نموذج رقم 
 تغيير عنوان الرسالة
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  ): باللغة التي ستكتب بها الرسالة(عنوان الرسالة كما أقره مجلس الدراسات العليا * 
…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
  ):باللغة التي ستكتب بها الرسالة(العنوان المعدل * 

…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  ):مترجماً إلى العربية او اإلنجليزية(العنوان المعدل * 
…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
  : مبررات التعديل* 

…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  :   /    /  تاريخها. ……………………: رقم الجلسة
  :    /     /التاريخ. …………………:  توقيع رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم

  قرار مجلس  الدراسات العليا  نسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية ت* 
     O             موافق Oغير موافق        O              موافقO   غير موافق  

  :    /    /تاريخها……………… : رقم الجلسة  :    /     /تاريخها. ………………: رقم الجلسة
  .………………………: رئيس المجلستوقيع   .……………………: توقيع رئيس اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ملف الطالب في القسم -   :نسخة
  .……………رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية  -        
  .………………: السيد المسجل العام -        
 …………………مكتب الكمبيوتر  -        

  .اسات العلياالستعمال شؤون الطلبة في الدر
  .جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة .١
  .مالحظات ذات عالقة بالمعاملة .٢

…………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………..  

  :     /    /التاريخ. ……………………: التوقيع
 :     /    /التاريخ. ……………………: التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  :معلومات شخصية* 
  ..………………: الهاتف.…………………: الرقم الجامعي..………………………: اسم الطالب

     ماجستيرO………………………………      : البرنامجاسم ..…………………: قسم التخصص
  .…………………………………: العام الجامعي…………………: الفصل الدراسي
  وكما اقره مجلس الدراسات العليا) باللغة التي كتبت بها الرسالة(عنوان الرسالة 

………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  

  :شرف المشاركموافقة الم
  )ان وجد(

  :   /     /التاريخ.. …………: التوقيع
  :الموعد التقريبي إلجراء المناقشة* 
  :   /     /التاريخ.………………………): اليوم(

  :معلومات دائرة التسجيل* 
  …………: من العام الجامعي.………الطالب مسجل منذ الفصل  .١
  .……………: الساعات التي أنهاها بنجاح حسب خطته الدراسية .٢
  ..………: المعدل التراكمي .٣
  …………………: العام الجامعي……………………… : الفصل الذي أنهى الطالب المواد فيه .٤
  ……………………………: عدد الفصول التي أمضاها في الجامعة .٥
  ..……………: السابقة) بعذر(االنقطاع / االنسحاب/ فصول التأجيل .٦

  .…………………عام..…………………الفصل.…………………عام.……………للفصل
    الO   نعم           O:     الطالب مسجل الفصل الحالي.٧
  :ال   لألسباب التالية   O   نعم      O:     يحق له مناقشة رسالته. ٨

………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………….  

  :   /     /التاريخ..……………………: توقيع المسجل العام

  )١٥(نموذج رقم 
  طلب التقدم إلجراء مناقشة رسالة جامعية
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  : حظات هامة مال*
  
  
  
  
  

  .……………………………………………: تاريخ تسليم الطلب إلى القسم األكاديمي
 ……………………: التاريخ…………………………… : توقيع رئيس القسم األكاديمي

جيل إلى رئيس القسم يقوم الطالب بتسليم هذا النموذج بعد توقيعه من دائرة القبول والتس .١
األكاديمي وليس لعماده البحث العلمي والدراسات العليا قبل موعد المناقشة بثالثة أسابيع 

  .على األقل
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  
  

  :معلومات شخصية
  ……………: الهاتف. …………………: الرقم الجامعي …………………………………: اسم الطالب

  :.................................................  التخصص         ماجستير: البرنامج
  ):باللغة التي كتبت بها الرسالة(عنوان الرسالة 

………………………………………………………………………………………………………..  
  :التخصص الدقيق للبحث

…………………………………………………………………………………………………………  
  :لجنة المناقشة

   األكاديميةالرتبة  التخصص الدقيق  مكان العمل  
  ..………………  ..………………  .………………  ..…………………………: المشرف* 
  .………………  .………………  .………………  )ان وجد.(………………: المشرف المشارك* 
  ………………  ………………  ………………  .………………………: عضوا* 
  ..………………  ..………………  .………………  .………………………: عضوا* 
  ………………:  خارجياًعضوا* 
  ):جامعة(

……………  ……………  ……………  

  

 O من تعليمات منح درجة الماجستير النافذة في )٤٨) (٤١( الواردة في نص المادتين اإلشرافتنطبق شروط ،
  . لجنة المناقشةأعضاءالجامعة الهاشمية على جميع 

  قرار مجلس الدراسات العليا  توصية لجنة الدراسات العليا في القسم * 
 O                موافقOغير موافق          O            موافق  O غير موافق     

  ………………………:        مالحظات  :    /     /تاريخها. ……………: رقم الجلسة
  :    /    /تاريخها………………… : رقم الجلسة  .……………………: توقيع رئيس اللجنة

  .………………………: توقيع رئيس المجلس  
  تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية

    O  موافق             Oغير موافق       Oمالحظات  :…………………….  
  .…………………:  توقيع رئيس اللجنة :    /     /تاريخها…………………… :     رقم الجلسة

  :الوثائق المطلوب إرفاقها
  . المناقشة من دائرة التسجيلإلجراءعدم ممانعة  - ١
  . مشاركأستاذ عن األكاديمية السيرة الذاتية للممتحن الخارجي ولعضو لجنة المناقشة الذي تقل رتبته - ٢

  )١٦(نموذج رقم 
  تعيين لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة جامعية
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  

  :معلومات شخصية* 
  ..……………………………………: الرقم الجامعي. …………………………………: اسم الطالب

     ماجستيرO     .   ……………………………………: البرنامج
  ………………………………………: الكلية.. ……………………………………: قسم التخصص

  ): باللغة التي كتبت بها الرسالة(عنوان الرسالة كما اقر مجلس الدراسات العليا 
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  

  .……………………………………: مكان المناقشة:     /    /      تاريخ  ) (        يوم : موعد المناقشة
  راسب   O        تعديل الرسالةO       ناجح بعد إجراء تعديالت طفيفة O     ناجح     O:   نتيجة المناقشة

  -:إذا كانت النتيجة ناجح  الرسالة على المطلوبة الطفيفةالتعديالت 
١………………………………………………………………………………………………………  
٢…………………………………………………………………………………………………… ..  
٣………………………………………………………………………………………………………  
٤…………………………………………………………………………………………………… ..  
  

  )يمكن استعمال ورقة إضافية(التعديالت األساسية المطلوبة إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة 
١………………………………………………………………………………………………………  
٢…………………………………………………………………………………………………… ..  
٣………………………………………………………………………………………………………  
٤…………………………………………………………………………………………………… ..  
٥…………………………………………………………………………………………………… ..  
  
  
 
 

  )١٧(نموذج رقم 
  اعتماد قرار لجنة مناقشة رسالة جامعية -
  صرف المكافأة المستحقة للجنة االمتحان -
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  :أعضاء اللجنة
  التوقيع  الرقم الوظيفي    االسم الثالثي

  .………………  ………………  )رئيساً(  ..…………………………المشرف الدكتور .١
  ……………………المشرف المشارك الدكتور . ٢
  )ان وجد(

  ………………  ………………  )عضواً(

  ………………  ..……………  )عضواً(  ……………………………………الدكتور . ٣
  ..……………  ………………  )عضواً(  ..…………………………………الدكتور . ٤
  )لجامعةا من خارج.(………………………………الدكتور . ٥
  )إن وجد(

  ..……………  ………………  )عضواً(

  
  قرار مجلس الدراسات العليا  توصية لجنة الدراسات العليا في القسم * 

     O            موافق  O    غير موافق        O             موافقO غير موافق       
  :    /     /خهاتاري. ………………: رقم الجلسة  :    /     /تاريخها. ………………: رقم الجلسة

    *Oتصرف المكافأة المستحقة للجنة           *Oتصرف المكافأة المستحقة للجنة     
  .………………………:  توقيع رئيس المجلس  .……………………: توقيع رئيس اللجنة

  
  تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية

    O           موافق   Oغير موافق      
  :     /     /اريخهات. ……………………:رقم الجلسة

     *Oتصرف المكافأة المستحقة للجنة     
  .……………………: توقيع رئيس اللجنة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

: التخصص…………………… : رقمه الجامعي…………………… : اسم الطالب
……………………..  

  :توصية لجنة الدراسات العليا بالقسم* 
: جة الماجستير في تخصصدر...………………………: منح الطالب اللجنة بتوصي

 ……………الة الجامعية التي تمت يوم وذلك في ضوء اعتماد نتيجةمناقشة الرس…………………
  :   /     / بتاريخ

  ):باللغة التي كتبت بها(وعنوانها 
……………………………………………………………………………………………………

……  
توقيع رئيس   :    /      /اريخها ت..............…………: رقم الجلسة

  .……………………………:اللجنة
  توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية * 
   Oتوصي اللجنة منح الطالب المذكور اسمه أعاله درجة الماجستير      .  

  ..…………………………: توقيع رئيس اللجنة  :    /     /تاريخها ……………………: رقم الجلسة
  تنسيب مجلس الدراسات العليا* 

  .        ينسب  المجلس بمنح الطالب المذكور اسمه أعاله درجة الماجستير
  ……………………: توقيع رئيس المجلس    :    /     / تاريخها..........…………: رقم الجلسة

  
  
  
  
  
  
  
  

   وثيقة تسليم نسخ المكتبة -: الوثائق المطلوب إرفاقها
  . المسجل العام -                             

  وحدة الكمبيوتر -                             
  الدراسات العليا لتنفيذ القرار ديوان -                             

  )١٨(نموذج رقم 
  مسار الرسالة/ التوصية بمنح درجة الماجستير 

  :الستعمال شؤون الطلبة في الدراسات العلیا 
  .لومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة   جميع المع .١
     مالحظات ذات عالقة بالمعاملة .٢

………………………………………………………………………………………………………  
  :    /    /التاريخ.. …………………………: التوقيع
  :    /    /التاريخ.. …………………………: التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  ……………………………………: الكلية.. …………………………………………: قسم التخصص
  :توصية لجنة الدراسات العليا بالقسم* 

  ..………………………منح الطلبة التالية أسماؤهم درجة الماجستير في تخصص توصي اللجنة ب  
  :    /    /بتاريخ.. …………………وذلك في ضوء اعتماد نتائج االمتحان الشامل الذي عقد يوم 

  .………………………: توقيع رئيس اللجنة   :   /    /تاريخها… ...............……………: رقم الجلسة
  رقمه الجامعي  اسم الطالب  
١.  ………………………………………………  ………………………………………..  
٢.  ………………………………………………  ………………………………………..  

  توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية* 
  .          توصي اللجنة منح درجة الماجستير للطلبة المذكورة أسماؤهم أعاله

  :    /    /تاريخها. …………………………: رقم الجلسة
  ……………………………: توقيع رئيس اللجنة

  تنسيب مجلس الدراسات العليا* 
  .         ينسب المجلس منح درجة الماجستير للطلبة المذكورة أسماؤهم أعاله

  ……………………………: توقيع رئيس المجلس:    /    /تاريخها………………… : رقم الجلسة
  
  
  
  
  
  
  

   المسجل العام-: نسخة
  مكتب الكمبيوتر -       

  ن الدراسات العليا لتنفيذ القرار ديوا -      

  )١٩(نموذج رقم 
  )مسار االمتحان الشامل/ (التوصية بمنح درجة الماجستير 

  ).شؤون الطلبة(لالستعمال الرسمي فقط 
١. O جميع المعلومات الواردة اعاله صحيحة ودقيقة.  
٢. O مالحظات ذات عالقة بالمعاملة  

……………………………………………………………………………..  
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  التخصص  رقمه الجامعي  اسم الطالب
……………….……………  ………………………………  ……….……………………  

  :متوصية لجنة الدراسات العليا بالقس*
  .................…………: ورقمه الجامعي. …………………………………: توصي اللجنة بمنح الطالب
وذلك في ضوء اعتماد نتيجة    ……………………………………………… : شهادة الدبلوم في تخصص

  :   /    /مناقشة الرسالة مناقشة الرسالة الجامعية التي تمت بتاريخ
  ):باللغة التي كتبت بها( وعنوانها 

…………………………………………………………………………………………………………  
  .……………………………: توقيع رئيس اللجنة       :    /    /تاريخها.. …………………: رقم الجلسة

  توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية * 
        Oتوصي اللجنة منح شهادة الدبلوم للطالب المذكور اسمه أعاله  .  

  ..……………………: توقيع رئيس اللجنة            :    /    / تاريخها......…………………: رقم الجلسة
  تنسيب مجلس الدراسات العليا* 

      Oينسب المجلس منح شهادة الدبلوم للطالب المذكور اسمه أعاله  .  
  .……………………: توقيع رئيس المجلس    :   /    /  تاريخها...........……………: رقم الجلسة

  
  
  
  
  
  
  

  .سجل العام الم -: نسخة
  .مكتب الكمبيوتر -       
  .ديوان  الدراسات العليا لتنفيذ القرار -       

  )٢٠(نموذج رقم 
  مسار الرسالة/ التوصية بمنح شهادة الدبلوم للطلبة الملتحقين ببرامج الماجستير

  .الستعمال شؤون الطلبة في الدراسات العليا
١.   Oحة ودقيقة جميع المعلومات الواردة أعاله صحي.  
٢   .  Oمالحظات ذات عالقة بالمعاملة    

………………………………………………………………………………  
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  

  ..…………………………………: الكلية………………………………………… : قسم التخصص
   :توصية لجنة الدراسات العليا بالقسم* 

  .……………………………………: منح الطلبة التالية أسماؤهم شهادة الدبلوم في تخصصتوصي اللجنة ب
  :   /   / وذلك في ضوء اعتماد نتيجة االمتحان الشامل الذي تقدم إليه الطلبة للمرة الثانية بتاريخ

  رقمه الجامعي  اسم الطالب  
١.  ……………………………………………………  …………………………………  
٢.  ……………………………………………………  …………………………………  

  .……………………………: توقيع رئيس اللجنة      :    /    /تاريخها.. …………………: رقم الجلسة
  توصية لجنة الدراسات العليا بالكلية * 

    O  توصي اللجنة منح شهادة الدبلوم للطالب المذكور اسمه أعاله .  
  ..……………………: توقيع رئيس اللجنة     :    /    /تاريخها.. ………………………: رقم الجلسة

  تنسيب مجلس الدراسات العليا* 
       Oينسب المجلس منح شهادة الدبلوم للطالب المذكور اسمه أعاله  .  

  ..……………………: توقيع رئيس المجلس          :   /    /تاريخها.  ………………: رقم الجلسة
  
  
  
  
  
  
  

  .لمسجل العام ا -  :نسخة
  .مبيوتر مكتب الك -         
  .لدراسات العليا لتنفيذ القرار ديوان ا-        

  )٢١(نموذج رقم 
التوصية بمنح شهادة الدبلوم للطلبة الملتحقين ببرامج الماجستير 

  )المسار االمتحان الشامل(

  ).شؤون الطلبة(لالستعمال الرسمي فقط  
١.  Oجميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة  .  
٢   .   O حظات ذات عالقة بالمعاملةمال  

……………………………………………………………………………..  
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  

  ..…………………………………: الكلية………………………………………… : قسم التخصص
   :علومات عن االمتحانم* 

     ماجستير           O:       المستوى.. …………………………………: اسم البرنامج
  ……………: التاريخ. ………………: اليوم…………………… : الساعة: موعد االمتحان

  .……………………………………: عدد الطلبة الذين تقدموا لالمتحان
  
  

  أعضاء لجنة االمتحان
  التوقيع  الرقم الوظيفي   االسم الثالثي  
١.  …………………………………….  ………………  ………………………  
٢.  …………………………………….  ………………  ………………………  
  توصية لجنة الدراسات العليا في القسم* 

  .          توصي اللجنة باعتماد النتائج وبصرف المكافأة المستحقة ألعضاء لجنة االمتحان
   غير موافق على النتائجO   موافق            O:           قرار عميد الدراسات العليا * 
  Oالتاريخ.  ………………: التوقيع        تصرف المكافأة ألعضاء اللجنة/    /   :  
  
  
  
  
  
  
  

  .ديوان الدراسات العليا لتنفيذ القرار -:نسخة
 . مكتب الكمبیوتر -        

  )٢٢(نموذج رقم 
  اعتماد نتائج امتحانات القبول للدراسات العليا -
  صرف المكافأة المستحقة للجنة االمتحان -

  ).شؤون الطلبة(لالستعمال الرسمي فقط  
١.  Oجميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة  .  
٢   .  O  مالحظات ذات عالقة بالمعاملة  

……………………………………………………………………………..  
  :    /    /التاريخ…………………… ………: التوقيع
  :    /    /التاريخ…………………………… : التوقيع

  

  كشف بنتائج الطلبة ويرسل مع هذا النموذج مباشرة إلى عمادة البحث العلمي الدراسات العليايرفق * 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

                
  

  
   :معلومات وحدة القبول والتسجيل

 :..................................................الكلية ...:......................................................اسم الطالب

 :..................................................القسم :................................................رقم الطالب الجامعي

 :.............................................التخصص .:............................................فصل االلتحاق بالبرنامج

 :..................................مسار دراسة الطالب  :...........................................عدد الساعات التي درسها

 :...............................صل الدراسيالسنه والف :....................................................المعدل التراكمي

 :.....................العبء الدراسي في الفصل الحالي  (        )من العام (           ) حصل الطالب على إنذار في الفصل 

  ............................توقيع مدير القبول والتسجيل  (        )من العام (         ) انقطع الطالب عن الدراسة في الفصل 
 تفاصيل العمل الذي سينفذه الطالب   

اسم عضو هيئة التدريس المشرف  التخصص/ المادة  نوع العمل المنوي القيام به
 على العمل

عدد ساعات العمل 
 األسبوعية

  المشاركة في تدريس المساقات العملية
  
 

   

  تطبيقات عملية وحل مسائل للطلبة
  
  

   

في إنجاز األبحاث العلمية ألعضاء المساعدة 
  هيئة التدريس

  
 

   

  المساعدة في المراقبة على االمتحانات
  
 

   

  )٢٣(نموذج رقم 
  طلب منحة المساعدة في التدريس لطلبة الماجستير
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  القيام بأعمال مكتبية أو تدريب
  
 

   

  )الرجاء بيانها ( أعمال أخرى 
  
 

   

   )نصف / كاملة : حجم المنحة ( المجموع 

  ...............اسم وتوقيع المشرف على عمل الطالب
  

  :للطالب الحاصل على منحة في الفصول سابقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  : شروط الحصول على منحة المساعدة في التدريس* 
  . للدراسة في الجامعة  أن يكون مسجالً طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة، ومتفرغاً-أ  
  .  أن ال يقل عبؤه الدراسي عن ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد باستثناء الفصل الصيفي-ب
  .  أن ال يكون الطالب منذراً في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة–ج
  .  أن ال يكون حاصالً على منحة أو بعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة أو من خارجها–د 

 تعهد الطالب بالتزامه بالشروط أعاله وإعادة قيمة المنحة في حال عدم التزامه بها    

  :............                                    توقيع الطالب
  

  :الفصول التي حصلت فيها على المنحة وحجمها/ الفصل
    نصف منحة منحة كاملة       ………………      : للعام الجامعي. ………: الفصل
   نصف منحة  منحة كاملة       ………………     : للعام الجامعي.  ………:الفصل
   نصف منحة  منحة كاملة       ………………     : للعام الجامعي. ………: الفصل

  ..………………………: التاريخ.. ………………………: توقيع الطالب* 

  :رأي القسم في مدى تفرغ الطالب والتزامه بالعمل الذي كان يطلبه القسم منه
        ضعيف          ممتاز                 جيد جداً             جيد           مقبول     

  :    /   /التاريخ. ……………………………………: توقيع رئيس القسم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                    
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  

    
  

   :جيلمعلومات وحدة القبول والتس
 :..................................................الكلية :.........................................................اسم الطالب

 ...:...............................................القسم :................................................رقم الطالب الجامعي

 :.............................................التخصص :.............................................فصل االلتحاق بالبرنامج

 :..................................مسار دراسة الطالب  :...........................................عدد الساعات التي درسها

 :...............................السنة والفصل الدراسي :....................................................التراكميالمعدل 

 :.....................العبء الدراسي في الفصل الحالي  (        )من العام (           ) حصل الطالب على إنذار في الفصل 

  ............................توقيع مدير القبول والتسجيل  (        )من العام (         )  في الفصل انقطع الطالب عن الدراسة
  

  ): يرفق إثبات: (معلومات عن عمل الطالب ودخله وعمل ودخل ولي أمره* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :للطالب الحاصل على منحة في الفصول سابقة
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٤(رقم نموذج 
  طلب منحة رسوم جامعية لطلبة الماجستير

  هل تعمل             نعم             ال. ١
  :إذا كنت تعمل فاذكر ما يلي. ٢

  .………………: عنوان عملك. ج…………: مكان عملك. ب.…………:  وظيفتكىمسم. أ  
  .………) يرفق إثبات(الزوجة / الدخل الشهري عن عملك وعمل الزوج. هـ.. …………: هاتف عملك. ب
  :معلومات عن ولي األمر. ٣

  .………………………: صلة القرابة. ب…………………………… اسم ولي األمر .  أ  
  ………………)يرفق إثبات(دخله الشهري . د.. ……………………………مكان عمله .  ب
  .……………………: تقدم بطلب للحصول على منحة المساعدة في التدريسإذا كنت ال تعمل فلماذا ال ت. ٤

  :الفصول التي حصلت فيها على المنحة وحجمها/ الفصل
  نصف منحة       O    منحة كاملة     O………………     : للعام الجامعي. ………: الفصل
  نصف منحة   O  منحة كاملة       O   ………………   : للعام الجامعي. ………: الفصل
    نصف منحةO        منحة كاملة  O    ………………   : للعام الجامعي. ………: الفصل

  ..………………………: التاريخ.. ………………………: توقيع الطالب* 
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  : شروط الحصول على منحة كامل فرق الرسوم الجامعية* 
  . أن يكون محتاجاً مادياً-أ  
  .حة، ومتفرغاً للدراسة في الجامعة  أن يكون مسجالً طوال المدة التي يحصل فيها على المن-ب
  .  أن ال يقل عبؤه الدراسي عن ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد باستثناء الفصل الصيفي-ج
  .  أن ال يكون الطالب منذراً في الفصل الذي يحصل فيه على المنحة-د 
  .أو خارجها  أن ال يكون حاصالً على منحة أو بعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة -  ه

 تعهد الطالب بالتزامه بالشروط أعاله وإعادة قيمة المنحة في حال عدم التزامه بها      

  .................توقيع الطالب 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :قسم التخصـص                                                                                      الجامعـة الهاشميـة       
  :رقم صادر القسم                                                                                   عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  :   /     /التاريخ                                                                               
  
  
  

  :...................... الجامعيالعام:................ الفصل الدراسي : .........................ةالكلي:......................... التخصص :...........................   القسم
الجامعة التي تخرج منها ومعدله   اسم الطالب  الرقم الجامعي  الرقم المتسلسل

  التراكمي في البكالوريوس
فصل االلتحاق في 
  برنامج الماجستير

العبء الدراسي في 
  الفصل الحالي

غير / متفرغ   المعدل التراكمي
  متفرغ للدراسة

  غير منذر/ منذر 

١.                  
٢.                  
٣.                  
٤.                  

  ...................توقيع رئيس مجلس الدراسات العليا:..................    توقيع رئيس لجنة الدراسات العليا بالكلية.................       :توقيع رئيس لجنة الدراسات العليا بالقسم
  :.....................تاريخ:............... جلسة رقم......................           تاريخ:...............جلسة رقم................    :..........تاريخ:..............جلسة رقم 

 .يتم تعبئة النموذج لكل تخصص بشكل مستقل.                * لكل طالب) ٢٤(يرفق مع هذا النموذج نموذج رقم * 

   "٢٥" نموذج رقم 
  موذج تخصيص منحة رسوم جامعية كاملةن
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص                                                                                                      الجامعـة الهاشميـة       

  :رقم صادر القسم                                                                                        عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاریخ                                                                                               

 
  

    
 

  :......................العام الجامعي:................ الفصل الدراسي .: ........................ةالكلي:......................... التخصص :...........................   القسم
الرقم 

  المتسلسل
اسم   الرقم الجامعي

  الطالب
الجامعة التي تخرج منها ومعدله 

  التراكمي في البكالوريوس
فصل االلتحاق في 
  برنامج الماجستير

العبء الدراسي في 
  الفصل الحالي

المعدل 
  التراكمي

غير / متفرغ 
  متفرغ للدراسة

غير / منذر 
  منذر

حجم العمل 
  الموكل اليه

  حجم المنحة

١.                      
٢.                      
٣.                      
٤.                      

  ...................توقيع رئيس مجلس الدراسات العليا:..................    توقيع رئيس لجنة الدراسات العليا بالكلية:.................      توقيع رئيس لجنة الدراسات العليا بالقسم
  :.....................تاريخ:............... جلسة رقم......................           تاريخ:...............جلسة رقم:..........................    تاريخ:..............جلسة رقم 

 .يتم تعبئة النموذج لكل تخصص بشكل مستقل.                * لكل طالب) ٢٣(م يرفق مع هذا النموذج نموذج رق* 

   "٢٦" نموذج رقم 
  مساعدة في التدريسنموذج تخصيص منحة 
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  الجامعة الهاشمية
  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  

  : اسم التخصص                                                                                                     
  :  رقم الصادر                                                                                                     

  :التاريــخ                                                                                                      
   
  

  :قسم التخصص 
  :  اسم البرنامج
  )       : (العدد المطلوب

  

  

المواد   نوع الدراسة  المؤهالت العلمية
  االستدراكية

مكان وتاريخ   االسم  الرقم
  الوالدة

عدد   التقدير  التخصص  الجامعة  سنة التخرج  المؤهل
  الساعات

  الخبرة  سيبالتن

بدون   برسالة
  رسالة

  

  مجموع 
  النقاط

  مالحظات

                                

                                

                                

                                

  

  موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم
  :    /    /تاريخهــا......................... : م الجلسةرق

  :    /    /التاريخ.................      : توقيع رئيس اللجنة
  :    /    /تاريخهــا ......................... :رقم الجلسة

  

  تنسيب لجنة الدراسات العليا بالكلية
  :    /    /هــاتاريخ......................... : رقم الجلسة

  :   /   /التاريخ................ : توقيع رئيس اللجنة
  :    /    /تاريخهــا................ : توقيع رئيس المجلس

  قرار مجلس الدراسات العليا
  O           موافق    O              إجراء تعديل  

 O    غير موافق   
  
  
  

   "27" نموذج رقم 
  اء المقبولين لدرجة الماجستيرقوائم بأسم
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  الجامعة الهاشمية
  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  :اسم التخصص
  ................    :رقم الصادر                 

  ................   :التاريــخ                     
    

  :قسم التخصص 
  : اسم البرنامج
  (     ): العدد المطلوب

  

    

المواد   نوع الدراسة  المؤهالت العلمية
  االستدراكية

  ةمكان وتاريخ الوالد  االسم  الرقم

عدد   التقدير  التخصص  الجامعة  سنة التخرج  المؤهل
  الساعات

  الخبرة  التنسيب

بدون   برسالة
  رسالة

  

  مجموع 
  النقاط

  مالحظات

                                

                                

                                

                                

  
  لدراسات العليا بالقسمموافقة لجنة ا
  :    /    /تاريخهــا................    : رقم الجلسة

  :    /    /التاريخ................  : توقيع رئيس اللجنة

  تنسيب لجنة الدراسات العليا بالكلية
  :   /   / تاريخها................  : رقم الجلسة

     :   /   /التاريخ................  : توقيع رئيس اللجنة

  قرار مجلس الدراسات العليا
 O          موافق    O إجراء تعديل           غير        

O موافق  
  :  /    /تاريخها................  : رقم الجلسة

  :    /   /التاريخ................   : توقيع رئيس المجلس
 

   "٢٨" نموذج رقم 
  ولين لدرجة الماجستيرقوائم بأسماء غيرالمقب
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  الجامعة الهاشمية
  حث العلمي والدراسات العلياعمادة الب

  :اسم التخصص
  ................    :رقم الصادر                 

  ................   :التاريــخ               
  :قسم التخصص 

  : اسم البرنامج
  (     ): العدد المطلوب

  
  
  
  
  

      

  
  موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم

  :    /    /تاريخهـا ....  ............: رقم الجلسة
  :    /    /التاريخ ................  : توقيع رئيس اللجنة

  تنسيب لجنة الدراسات العليا بالكلية
  :    /   /تاريخهــا................  : رقم الجلسة

  :   /   /التاريخ................  توقيع رئيس اللجنة 

  قرار مجلس الدراسات العليا
    Oافق           موO           إجراء تعديل   O 

  غير موافق
  : /    /تاريخها................  : رقم الجلسة

  : /   /التاريخ............ : توقيع رئيس المجلس
 

المواد   المؤهالت العلمية
  االستدراكية

  مكان وتاريخ الوالدة  االسم  الرقم

  عدد الساعات  التقدير  التخصص  الجامعة  سنة التخرج  المؤهل

  الخبرة  التنسيب

  

  مجموع 
  النقاط

  مالحظات

                            

                            

                            

                            

   "29" نموذج رقم 
  قوائم بأسماء غيرالمقبولين لدرجة الدبلوم
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  الجامعة الهاشمية
  حث العلمي والدراسات العلياعمادة الب

  :اسم التخصص
  ................    :رقم الصادر                 

  ................   :التاريــخ              
  :قسم التخصص 

  : اسم البرنامج
  (     ): العدد المطلوب

  
  
  
  
  

      

  
  موافقة لجنة الدراسات العليا بالقسم

  :    /    /تاريخهـا...  .............: رقم الجلسة
  :    /    /التاريخ................  : توقيع رئيس اللجنة

  تنسيب لجنة الدراسات العليا بالكلية
  :    /   /تاريخهــا................  : رقم الجلسة

  :   /   /التاريخ................  توقيع رئيس اللجنة 

  قرار مجلس الدراسات العليا
    Oموافق           O           إجراء تعديل   

O غير موافق  
  : /    /تاريخها..............  : رقم الجلسة

  : /   /التاريخ........ : توقيع رئيس المجلس
 

المواد   المؤهالت العلمية
  االستدراكية

  مكان وتاريخ الوالدة  االسم  الرقم

  عدد الساعات  التقدير  التخصص  الجامعة  سنة التخرج  المؤهل

  الخبرة  التنسيب

  

  مجموع 
  النقاط

  مالحظات

                            

                            

                            

                            

   "٣٠" نموذج رقم 
  االحتياط لدرجة الدبلومقوائم بأسماء 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  

  

  :معلومات شخصية* 
  ……………: الهاتف.. ………………………: الرقم الجامعي. ……………………………: اسم الطالب

   ماجستيرOدكتوراه         O:         المستوى ..  ………………………………: البرنامج
  …………………………: الكلية . …………………………………………: القسم 

  ):باللغة التي كتبت بها الرسالة( عنوان الرسالة كما أقر من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
…………………………………………………………………………………………................  

  .………………………مكان المناقشة /      /      تاريخ     (             )  يوم : ألصلي موعد المناقشة ا
  :التعديالت التي كانت قد طلبتها لجنة المناقشة* 

١ - …………………………………………………………………………..............  
٢ - …………………………………………………………………………..............  

  :قرار لجنة المناقشة بشأن الرسالة المعدلة*  
     O          التزام    Oلم يلتزم الطالب بإجراء التعديالت التي طلبت منه     

  O راسب           Oناجح :             النتيجة*  
  :أعضاء اللجنة

  ……………………التاريخ .       …………التوقيع ………………       : المشرف*   
  .……………يخ التار……       .……التوقيع ……………      : المشرف المشارك*   

  )أن وجد    ( 
  ..……………………التاريخ …………            التوقيع …………………: عضو *  
  ……………التاريخ …………      التوقيع ……………………     : عضو *  
  ..……………………التاريخ …………          التوقيع ……………………: عضو *  

  )من خارج الجامعة    ( 
  ـا في الكليـــةتنسيـب لجنة الدراسـات العلي                  ـمتوصية لجنة الدراسات العليـا في القس

       O             موافق Oغير موافق             O                      موافقOغير موافق   
  :    /    /تاريخها. …………………:رقم الجلسة :  /  /        تاريخها…………………… : رقم الجلسة

  ………………: توقيع رئيس اللجنة.            ………………: توقيع رئيس اللجنة 

  )٣١(نموذج رقم 
  إقرار التعديالت على رسالة جامعية
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  قرار مجلــس الدراســات العليــا
  O            غير موافقOموافق   

  :   /   /تاريخها.. ……………………: رقم الجلسة
  .………………: توقيع رئيس اللجنة

  
  …………………… رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية -:  نسخة 

   السيد المسجل العام-         
  مكتب الكمبيوتر -         
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ( لالستعمال الرسمي فقط 
  
١   .O  جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة.  
٢.  O      ت عالقة بالموضوعمالحظات ذا.  

 ---- --- ---- --- --- ---- --- ----- -- ---- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- -----
---- --- ---- --- --- ---- --- ----- -- ---- --- ---- --- ---- --- --- ---- --- -----  

       /           /- :   التاريخ------ ---- --- ---- --- - :التوقيع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
 
 
 
 
  
  

  السيد مدير مكتبة الجامعة الهاشمية المحترم
  تحية طيبة، وبعد،

                                    ...................  .....................................يرجى التكرم بالعلم بأن طالب الدراسات العليا
                                 ...................... ....................................تخصـص ........................  ورقمه الجامعي 

 قد سلّم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا نسخه من رسالته .........................................من كلية 
   ...........................................................................................الجامعية المعنونة بـ

................................................................................................................  
وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها ومطابقتها لمواصفات الرسائل الجامعية المعمول بها في الجامعة وإقرارها من مجلس 

  .الدراسات العليا 
  

  .ال مانع لدينا من استالمكم النسخ المطلوبة من هذه الرسالة
  حترام ،،،وتفضلوا بقبول فائق اال

                                                      
  عميد البحث العلمي والدراسات العليا
                                                           

                                            

  )32(نموذج رقم 
  اعتماد رسالة جامعية
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  )٣٣(نموذج رقم 
 إثبـات مسـار شامـل

  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  

  
 

  السيد مدير المكتبة المحترم
  

  تحية طيبة، وبعد،
  

ورقمه الجامعي ...................... ............أرجو التكرم بالعلم بأن طالب الدارسات العليا
   .مسار الشامل............................./ تخصص .................. 

  
  .ال مانع لدينا من منحه براءة الذمة المطلوبة 

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،

  
  عميد البحث العلمي والدراسات العليا
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  )٣٤(نموذج رقم 
 إثبـات عنوان رسالة طالب

  

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  

  
 

  إلى من يهمــه األمـــر
  تحية طيبة، وبعد،

  
من .........................تخصص.................... أرجو التكرم بالعلم بأن الطالب

  -:قام بإعداد رسالة جامعية تحمل العنوان التالي....................... كلية
................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................  

  .وقد أعطي له هذه الكتاب بناء على طلبه
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
  لبحث العلمي والدراسات العلياعميد ا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  
  
  

   ........................  :هاتف........................   :الرقم الجامعي................   :اسم الطالب 
  شامل O    رسالة  O ماجستير      O: : المستوى........................   :اسم البرنامج 

  ........................ :لعام الجامعيا...............   : الذي يرغب الطالب بتمديد الدراسة بهالفصل الدراسي
  ............................................  ..........................................مسوغات تمديد الدراسة 

  ...............................................   :التاريخ......................................   :توقيع الطالب
 
  

  :معلومات وحدة القبول والتسجيل
  
  ........................................  : عيالعام الجام........................  :  الطالب مسجل منذ الفصل-
    ....................................................................  :  الفصول التي مدد الدراسة بها سابقاً-  

    ........................   :التاريخ........................   :توقيع مسجل الدراسات العليا
  ........................   :التاريخ........................  : توقيع مدير وحدة القبول والتسجيل 

  
O قرار مجلس الدراسات العليا                :توصية لجنة الدراسات العليا في القسم:  

O             موافق   Oغير موافق        O  تمديد الدراسة   موافق علىO غير موافق  
   /     /تاريخها    ...............  رقم الجلسة         :   /    /تاريخها........................   :م الجلسة رق

   ...................... :                    توقيع رئيس المجلس ........................   :توقيع رئيس اللجنة
    

  
        :ةتنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلي

O            موافق O غير موافق          
        :   /    /تاريخها........................   :رقم الجلسة 

                  ........................   توقيع رئيس اللجنة
  

من تعليمات منح درجة    ) ١٣(من المادة   ) ج(يتم تمديد الدراسة فصل أو فصلين دراسيين حسب نص الفقرة           * 
 .ير المعمول بها في الجامعةالماجست

   )٣٥(نموذج رقم 
  تمديد مدة دراسة الماجستير
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

          
  

  
  ..............: ..........................الرقم الجامعي :.......................................... اسم الطالب

  :....................................الكلية:......................... القسم.: .......................خصص  الت
  . نقطة (                ) المعدل التراكمي : .................................... عدد الساعات التي أتمها بنجاح

  :       /   في العام الجامعي : .........................................لطالب فيه الفصل المتوقع تخرج  ا
 المادة المستبدلة عدد الساعات المعتمدة رقمها اسمها

      
  المادة البديلة  عدد الساعات المعتمدة  رقمها  اسمها
      

  : اسباب طلب المادة البديلة 
..............................................................................................................  

  : ....................... توقيع المرشد األكاديمي:............    الطالب توقيع        /             :  التاريخ 
  : مالحظات مسجل الدراسات العليا

..............................................................................................................  
  : ......................قيع   التو    /             :    التاريخ 

  : سيب رئيس القسم تن
..............................................................................................................  

  : ................ التوقيع         :        /        التاريخ 
  : قرار عميد البحث العلمي والدراسات العليا  

................................................................................................................  
  : ............. التوقيع                 /  :       التاريخ 

  . عميد الكلية المعنية/ نسخة
  
  

  ).١٩٩٧(لسنة ) ١(من تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم ) ٣٠(وفق أحكام المادة * 

   "36" نموذج رقم 
  طلب مادة بديلة ألغراض التخرج لطلبة الدراسات العليا 

  دبلوم/ ماجستير 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 :   /     /التاريخ            
 
 
 
 
 

  :معلومات شخصية
  ........................   :الرقم الجامعي........................   :اسم الطالب

  ........................   :كليةال........................   :البرنامج
  ........................   )إن وجد(اسم المشرف المشارك........................   :اسم المشرف

  :أعضاء لجنة المناقشة
  .رئيساً  ....................................................................... :الدكتور - ١
 .عضواً.......................................................................   :الدكتور - ٢

 .عضواً.......................................................................   :الدكتور - ٣

 .عضواً............  ........................................................... :الدكتور - ٤

  ).من خارج الجامعة( عضواً...........................................................  :الدكتور - ٥
  :موعد ومكان المناقشة

  ..................... :المكان     ) : (        ، الساعة:    /     /       التاريخ...............   :اليـوم
     فقط  الرسالة                       ث  الرسالة ومشروع البح   :الوثائق المقدمة للجنة

 :مالحظات العضو المكلف بحضور إجراءات المناقشة مع
  متأخرة عن وقتها    في الوقت المحدد لها   ..........................بدء المناقشة  ١
  في مكان آخر    في المكان المحدد    ......................مكان المناقشة  ٢
  باألغلبية    باإلجماع      ..................قرار لجنة المناقشة  ٣

  شفوي    اًمكتوب    النجاح في حالة قرار لجنة المناقشة  ٤

  تعديالت رساله   تعديالت طفيفة   لة التعديل في حاقرار لجنة المناقشة  ٥

  ...........................................بالحضور إضافتها إلى هذا التقريرأية مالحظات يرغب العضو المكلف   ٦
     العضو المكلف بحضور المناقشة                                                                             

  :االسم
  :التوقيع
  :التاريخ

  .البحث العلمي والدراسات العليايقدم هذا التقرير بعد التعبئة إلى عمادة : مالحظة

   "37" نموذج رقم 
  تقرير العضو المكلف بحضور اجراءات مناقشة رسالة ماجستير
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  
  
  

  الدكتور                                                                  المحترم/ األستاذ
  ...........................جامعة

  ،تحية طيبة وبعد
 المادة ١٨/٨/٢٠٠٨تاريخ ) ٤٤/٨(استناداً إلى تعليمات منح درجة الماجستير في الجامعة الهاشمية رقم 

ب لجنة الدراسات العليا في وبناء على تنسي، )٤٧/٣(
  (                بجلستها رقم                       ....................................................كلية
           بجلسته                 ........سيب لجنة الدراسات العليا في قسموتن، ٢٠٠/     /  تاريخ   ) 

قرر مجلس الدراسات العليا في عمادة البحث العلمي والدراسات ، ٢٠٠/     /  تاريخ       ) (       رقم
اختياركم عضواً ممتحناً خارجياً لمناقشة الرسالة ، ٢٠٠/     /   اريخ    ت(        ) العليا بجلسته رقم 

  الموسومة بـ 
  
  

                                :          المكان     :       الساعة٢٠٠/   /     الموافق    تاريخ مناقشتها يوم         
  :قاعة

وإنني : كتقرير أولي عن الرسالة المرسلة لكم) من قبل الممتحن الخارجي ( التكرم بتعبئة الجدول أدناه يرجى 
عميد نائب أرجو أن يصلنا ردكم بشكل سري ومكتوم إلى ، إذ أبعث إليكم بشكري وتقديري على جهودكم

اإللكتروني                              البحث العلمي والدراسات العليا عبر الفاكس رقم                 أو البريد 
والمناقشة معاً لقاء جهدكم علماً بأن الجامعة ستدفع مكافأة مالية للتحكيم ، وفي مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه

  .القيم
  ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  
   البحث العلمي والدراسات العلياعميدنائب 

  
  
  
  

     

   "٣٨" نموذج رقم 
  خارجيتقرير اولي للمتحن ال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  )يمكن االستعانه بورقة إضافية لكتابة المالحظات عند الحاجة (:الستعمال الممتحن المناقش الخارجي

  
  مالحظــات  غير مقبول  مقبول    الرقم

        التوافق بين خطة مشروع البحث والرسالة  ١
        أصالة الرسالة وأهميتها  ٢
        االلتزام باألمانه العلمية  ٣
        ءمته لموضوع الرسالةسالمة المنهج ومال  ٤
        سالمة اللغة ووضوح العبارات  ٥
        كفاية المراجع وصحة التوثيق  ٦
        اإلخراج الفني للرسالة  ٧
        جاهزية الرسالة  ٨

  
 
  
  التوقيع  مكان العمل  )ثالثة مقاطع( الممتحن الخارجي   / اسم المحكم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص                                                                                        الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم                                                     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ                                                           

  
  
  

  
  

  
  

      
  

  الــرقم 
  المتسلسل

  الرقــم 
  الجامعي

  
  سم الطالبا

  الجامعة التي تخرج منها
   في البكالوريوسومعدله التراكمي

فصل االلتحاق في برنامج 
  الماجستير

العبء الدراسي في الفصل 
  الحالي

غير /رغمتف  المعدل التراكمي 
متفرغ 
  للدراسة

  غير منذر / منذر 

١-  
  

                
٢-  
  

                
٣-  
  

                
٤-  
  

                

  

  .............................:  توقيع رئيس مجلس الدراسات العليا.........................: الكليةب لجنة الدراسات العليا توقيع رئيس ...................... :القسملجنة الدراسات العليا بتوقيع رئيس 
  .....................:   تاريخ..................:جلسة رقم ..............  ..........…:   تاريخ...................:جلسة رقم  .......................... ...: تاريخ.............. :جلسة رقم 

  .لكل طالب) ٢٤(ق مع هذا النموذج نموذج رقم يرف* 
  .يتم تعبئة النموذج لكل تخصص بشكل مستقل* 
 

.............                      ……………………………: الكليــــة ا.………………………………: التخصص …………………………………………                : القســــم 
   ........................./......................…: العام الجامعي ..............          ………………: الفصل الدراسي 

  

  

  )٣٩(نموذج رقم 
  تخصيص منحة رسوم جامعية كاملة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص                                              الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم                                  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ                                         

    
  )٤٠(نموذج 

  نحة مساعدة في التدريسم تخصيص
  
  

      
  
  

  الــرقم 
  المتسلسل

  الرقــم 
  الجامعي

  
  أسم الطالب

  الجامعة التي تخرج منھا
 في ومعدلھ التراكمي
  البكالوریوس

فصل االلتحاق في برنامج 
  الماجستیر

العبء الدراسي في 
  الفصل الحالي

غیر متفرغ /متفرغ  المعدل التراكمي 
  للدراسة

غیر / منذر 
  منذر 

م العمل الموكل حج
  إلیھ 

  )عدد الساعات( 

حجم 
      المنحة

١-  
  

                    
٢-  
  

                    
٣-  
  

                    
٤-  
  

                    

5-  
  

                    

  

  ........................: توقيع رئيس مجلس الدراسات العليا...................: الكليةب لجنة الدراسات العليا توقيع رئيس ...................:القسملجنة الدراسات العليا بتوقيع رئيس 
  ....................:   تاريخ..................: جلسة رقم ..................…:   تاريخ.................:جلسة رقم ........................ : تاريخ.................. :جلسة رقم 

  .لكل طالب) ٢٣(موذج رقم يرفق مع هذا النموذج ن* 
  يتم تعبئة النموذج لكل تخصص بشكل مستقل* 

  .……………………………:       التخصص    ……………………………………                : القســــم 
  

   /...................................…: ي العام الجامع..............          ………………: الفصل الدراسي .............                       …………………………: الكلیــــة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :قسم التخصـص                                                                                                 الجامعـة الهاشميـة       

  :رقم صادر القسم                                                                                                عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ                                                                                             

  
  
  
  

طبيعة البرنامج   جنسية الطالب  االسم  الرقم  المؤهالت العلمية
  التقدير  التخصص  الجامعة  سنة التخرج  المؤهل  دولي/ عادي

مجموع   المواد االستدراكية  الخبرة  التنسيب
  النقاط

  مالحظات

                            

                            

                            

                            

                            

  

  
 

  لقسممجلس ا تنسيب
  :    /    /تاريخهـا..................... : رقم الجلسة
  :    /    /التاريخ..................:  المجلستوقيع رئيس

  الكلية مجلس ا توصية
  :    /   /تاريخهــا................. : رقم الجلسة

  :   /   /التاريخ.................  : المجلس رئيستوقيع

  قرار مجلس الدراسات العليا
       O           موافق O  إجراء تعديل         غير 
  موافق

  : /    /تاريخها........... ........: رقم الجلسة
  : /   /التاريخ.............. : توقيع رئيس المجلس

   "41" نموذج رقم 
  قوائم بأسماء المقبولين لدرجة الدبلوم المهني
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

 
 
  
  
  
  

  : التسجيلوحدةمعلومات *   معلومات شخصية* 
  ..……………………الطالب مسجل منذ الفصل   ………………………………: اسم الطالب

  ..………………………………: العام الجامعي  هاتف:                        لرقم الجامعيا
  ساعة معتمدة) (                   وقد أنهى   

  (              )بمعدل تراكمي   ..……………………………: التخصص
  (                )عدد الساعات المسجلة لهذا الفصل   
   شاملO سالة      ر  O:  الحالي الطالب دراسةمسار  
   ال  O نعم           O:      هل تم تعيين مشرف له  

  

  ................................................................:............................توقيع مسجل الدراسات العليا
    

  ...............………: مدير القبول والتسجيلتوقيع 
  /:    /    التاريخ

  ...........................................إلى مسار............................سار  من مأرغب بتحويل مسار دراستي
  .........……………………: تاريخ تقديم الطلب  ..…………………………:توقيع الطالب

  غير موافق O  موافق               O     : رسالة) دراسة الطالبمسارفي حال أن (رأي المشرف 
  :قسم التخصص لجنة الدارسات العليا في توصية* 

     O            موافق  Oغير موافق       
    :    /     / تاريخها.....…………: رقم الجلسة

    .……………………: توقيع رئيس اللجنة
  :الكلية لجنة الدارسات العليا في تنسيب* 

       O               موافقOغير موافق     
    :    /     / تاريخها.......…………: رقم الجلسة

    .……………………: توقيع رئيس اللجنة
  قرار مجلس الدراسات العليا* 

      O             موافق  O غير موافق      
  .................................إلى   .............................على تحويل مسار دراسة الطالب من

    :    /    /تاريخها………………… : سةرقم الجل
    ...........…………………: توقيع رئيس المجلس

  .من تعليمات منح درجة الماجستير النافذة في الجامعة)     (يتم تحويل مسار دراسة الطالب حسب نص المادة * 

   "٤٢" نموذج رقم 
  تحويل مسار دراسة طالب ماجستير
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  
  .............................:............................................................................................. الطالبأنا

  : ......................................................الهاتف  :................................................ الجامعيرقمي
  ...............................:............................................................................................التخصص

 :  وعالمته فيه الطالبتقدم لهاالمتحان الذي 

  نوع االمتحان  عالمة الطالب
    :األولىفي المرة 
    :الثانيةفي المرة 

  .واتخاذ ما ترونه مناسباًأرجو التكرم بالموافقة 
  :..................................................توقيع الطالب  
  :........................................................التاريخ  

      :قرار عميد البحث العلمي والدراسات العليا
  :السيد مدير وحدة القبول والتسجيل

O  ًأوافق على اعتماد نتيجة الطالب المذكور حسب األصول، إلجراءاتكم لطفا.  
O  األول المستوى /)الماجستير( لطلبة الدراسات العليا  اللغة االنجليزية مادةيدرس الطالب.  
O   المستوى األول والثاني)/ الماجستير(اللغة االنجليزية لطلبة الدراسات العليا  مادتييدرس الطالب.  
    

  ..................:......................................التاريخ  :..................................................التوقيع
  

  . نسخة عميد الكلية المعنية- 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لالمتحاناألصليةترفق النتيجة  :مالحظة
  .منح درجة الماجستير النافذة في الجامعةمن تعليمات ) ١٣(استناداً لنص المادة يتم اعتماد نتيجة الطالب * 
  

 االمتحاننوع  عالمة النجاح
500 1- TOEFL ( Paper – Based)   

173 2- TOEFL (Computer- Based)  

61 3- TOEFL ( Internet- Based)  

500 4- TOEFL (ITP) 

5 5- IELTS 

  TCF -6 المستوى الخامس

  

  "43" نموذج رقم 

  طلب اعتماد نتيجة امتحان التوفل او ما يعادله
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص               الجامعـة الهاشميـة

  :رقم صادر القسم     عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  :   /     /التاريخ            

  
  

  
  
  

  /العام الجامعي     . …………: الفصل الدراسي.. …………………………:البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به
الستعمال العمادة : (        )                        الرقم المتسلسل للطلب                  

  .فقط
  ..…………………: العائلة......……………: الجد.....……....…:األب… ....………: األول) : لعربيةبا( االسم 
  ....…………………………………………………………………………………………) : باإلنجليزية(االسم 

  ..……………………………………:اللواء/المحافظة………………: مكانها١٩    /        /   :     تاريخ الوالدة 
  ..…………………:نوعها: وثيقة إثبات الجنسية . ……… …:الجنسية . أنثى          ) .  (ذكر: (         ) الجنس 
  .١٩:        /         /      تاريخ صدورها ……………………… : مكان صدورها …………………… :رقمها 

             الحي والشارع           لهاتف           االرمز البريدي           ب.ص      
  القرية/ المدينة

  .....………………………………………………………………………………………: عنوان اإلقامة الدائمة 
  ................……………………………………………………………………………: عنوان اإلقامة الحالية 

  ...…………………………………………………………………………………………………: العمل الحالي
  .أنهى الخدمة.         (         ) معفى.   (         ) مؤجل) : (        ) لألردنيين الذكور(صفة خدمة العلم 
  ..……………………) :المكتب/ الشعبة(  مكان اإلصدار ١٩:    /      /    تاريخ إصداره. ……:رقم دفتر الخدمة 

    شهادة الثانوية العامة
  

تاريخ :............................................ مكانها..................................:...تخرج منهاالمدرسة التي 
  ):..........................من مائه ( المعدل :.......................... الفرع:...................الحصول على الثانوية

  
  

  :      /      / تاريخ الحصول على الدبلوم. … …………:مكانها. … ………:الجامعة التي تخرجت منها 
     من) (       ) نقاط(المعدل التراكمي(       ) من ) (        ) من مائة(المعدل التراكمي…  ……………:التخصص
  ..………………………………) :كما هو مثبت في المصدقة( التقدير العام   (       ).

  معلومات عامة 

  دبلوم الدراسات العلیا

   "٤٤" نموذج رقم 
  طلب التحاق ببرنامج الماجستير

 خصیة  صورة ش٣
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  .١٩:     /    /    تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس………… : مكانها.. …………:الجامعة التي تخرجت منها
  .…………………فرعي (       ) …………… رئيسي (         ) ………… .منفرد : (        ) التخصص 

             ).( من ) (             ) نقاط(المعدل التراكمي (             ) و ) (            ) من مائة( المعدل التراكمي
  ..………………………………): كما هو مثبت في المصدقة(التقدير العام 

  
  

  

  الفتــــرة  المكــــان  العمل/ الوظيفة 
      
      

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  .قر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ،وأتحمل كامل مسؤولية أي خطأ أو نقص فيها مهما كانت أسبابه ا
.                                                                        ٢٠٠٠     / :     /التاريخ 
  .……………………:التوقيع

_____________________________________________________________________________  
  
  

  درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا

  الخبرات العملیة

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….  
 

  المساھمات في خدمة المجتمع
  

 المؤلفات واألبحاث المنشورة

 الدورات أو المؤتمرات التي شاركت فیھا

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….  
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  :الستعمال وحدة القبول والتسجيل
  :الوثائق التي يجب إرفاقها مع الطلب عند تقديمه  :أوالً

  .صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة عن كشف العالمات  . ١  
  .صورة مصدقة عن دبلوم الدراسات العليا ، وعن الشهادة الجامعية األولى      .٢
  .يجي الجامعات غير األردنية وغير العربيةمعادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي األردنية لخر      .٣
  . صورة مصدقة عن كشوف عالمات السنوات الدراسية في البكالوريوس والدبلوم     .٤
مـصدقة مـن دائـرة    / صورة عن صفحة صاحب العالقة ، وصفحة صاحب دفتر العائلة ساري المفعـول              .٥

  .األحوال المدنية، ومثبت عليهما الرقم الوطني
  .ن جواز السفر للطلبة غير األردنيينصورة مصدقة ع      .٦
  .شهادة الوالدة الصادرة عن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها من هذه الدائرة       .٧
 فما بعد ،    ١٩٥٨صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكور المطلوبين للخدمة من مواليد                 .٨

  .ة العلم ،أو شهادة اإلعفاء للمعفيين من الخدمة أو شهادة إنهاء الخدمة لمن انهوا خدم
موافقة الجهات والمؤسسات التي تشترط حصول المتقدم على الموافقة المسبقة لاللتحاق بالدراسة لمن يعملون             .٩

  .في القوات المسلحة األردنية أو األمن العام بمن في ذلك العاملين في الجامعة الهاشمية
  .لعالي األردنية للطلبة غير األردنيينموافقة وزارة التعليم ا      . ١٠
رسـم طلـب    ( خمسة عشر ديناراً من وحدة الشؤون المالية في الجامعة الهاشـمية            ) ١٥(إيصال بقيمة         . ١١

  ).التحاق
  ).٦×٤(ثالث صور شخصية حديثة قياس       . ١٢

  

  :وأعطي الرقم الجامعي . ……………………………………………تم قبول الطالب في برنامج   :ثانياً
                        

  ..……………………………:    المسجل         ٢٠٠:      /       /    التاريخ  
  ………………………………:    التوقيع                 
  ………………………………:    المدقق                 

  

  ………………………………:    التوقيع         ٢٠٠:       /         /  التاريخ  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :قسم التخصـص                       الجامعـة الهاشميـة
  :رقم صادر القسم             عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  :   /     /التاريخ                    
  

  
  

  
  
  

  /جامعي     العام ال. …………: الفصل الدراسي.. ………………………………:البرنامج الذي ترغب في االلتحاق به
  .الستعمال العمادة فقط: (        )                                  الرقم المتسلسل للطلب        

  
  

  ..…………………:العائلة………………… :الجد.. ……………………:األب………………… : األول) : بالعربية( االسم 
  .………………………………………………………………………………………………………) : باإلنجليزية(االسم 

  ..……………………………………:اللواء/المحافظة……………………… : مكانها١٩:          /     /      خ الوالدة تاري
  ..…………………:نوعها : وثيقة إثبات الجنسية . ……………………:الجنسية . أنثى .  (         ) ذكر: (         ) الجنس 
  .١٩/         /      :        تاريخ صدورها ………………………………… : مكان صدورها …………………… :رقمها 

  القرية/ المدينة             الحي والشارع           لهاتف           االرمز البريدي           ب.ص      
  ..……………………………………………………………………………………………………: عنوان اإلقامة الدائمة 
  ..……………………………………………………………………………………………………: عنوان اإلقامة الحالية 

  ………………………………………………………………………………………………………………: الحاليالعمل 
  .أنهى الخدمة.         (         ) معفى.   (         ) مؤجل) : (        ) لألردنيين الذكور(صفة خدمة العلم 
  ..……………………) :المكتب/ الشعبة(  مكان اإلصدار ١٩:    /      /    تاريخ إصداره.. ………………:رقم دفتر الخدمة 

  
      شهادة الثانوية العامة

  
:.......................................................... مكانها:..........................................المدرسة التي تخرج منها

   ):...............................من مائه( المعدل :.......................... الفرع:...................تاريخ الحصول على الثانوية
  
  
  

  :     /    /      .تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس………… : مكانها.. ……………………:الجامعة التي تخرجت منها
  .…………………فرعي (       ) ………………… رئيسي (         ) ………………… .منفرد : (        ) التخصص 

  (            ).من ) (             ) نقاط(المعدل التراكمي (             ) و         ) ) (    من مائة( المعدل التراكمي
  ..………………………………): كما هو مثبت في المصدقة(التقدير العام 

  .أقر بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة ، وأتحمل كامل مسؤولية أي خطأ أو نقص فيها مهما كانت أسبابه 
 ……………………:التوقيع.                                                                         ٢٠٠٠:     /     / التاريخ 

  

  معلومات عامة 

  درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا

  صورة شخصیة٣

   "٤٥" نموذج رقم 
  طلب التحاق ببرنامج الدبلوم المهني
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____________________________________________________________________________________  
  :الستعمال وحدة القبول والتسجيل

  
  :جب إرفاقها مع الطلب عند تقديمهالوثائق التي ي  :أوالً

  .صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة عن كشف العالمات  . ١  
  .صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية األولى      .٢
  .معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي األردنية لخريجي الجامعات غير األردنية وغير العربية      .٣
  . مصدقة عن كشوف عالمات الدراسة الجامعية في جميع السنوات صورة     .٤
مصدقة مـن دائـرة األحـوال       / صورة عن صفحة صاحب العالقة ، وصفحة صاحب دفتر العائلة ساري المفعول                 .٥

  .المدنية، ومثبت عليهما الرقم الوطني
  .صورة مصدقة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين      .٦
  . الصادرة عن دائرة األحوال المدنية أو صورة مصدقة عنها من هذه الدائرة شهادة الوالدة      .٧
 فما بعد ، أو شـهادة       ١٩٥٨صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم للطلبة األردنيين الذكور المطلوبين للخدمة من مواليد                .٨

  .إنهاء الخدمة لمن انهوا خدمة العلم ،أو شهادة اإلعفاء للمعفيين من الخدمة 
 الجهات والمؤسسات التي تشترط حصول المتقدم على الموافقة المسبقة لاللتحاق بالدراسة لمن يعملون في القوات            موافقة  .٩

  .المسلحة األردنية أو األمن العام بمن في ذلك العاملين في الجامعة الهاشمية
  .موافقة وزارة التعليم العالي األردنية للطلبة غير األردنيين      . ١٠
  ).رسم طلب التحاق( خمسة عشر ديناراً من وحدة الشؤون المالية في الجامعة الهاشمية ) ١٥(إيصال بقيمة       . ١١
  ).٦×٤(ثالث صور شخصية حديثة قياس       . ١٢
  

  

  :وأعطي الرقم الجامعي . ……………………………………………تم قبول الطالب في برنامج   :ثانياً
  
                        

    
  ..……………………………: جل    المس          ٢٠٠:      /       /    التاريخ

  ………………………………:    التوقيع                   
  ………………………………:    المدقق                   

  

  ………………………………:    التوقيع           ٢٠٠:       /         /  التاريخ  
  
  
  
  
  
  
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	Binder1.pdf
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 جديد
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45


